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I 

De my the van de Hollandse wereldstapelmarkt in de 
zeventiende eeuw l 

CLELESGER 

"The lowness of their Customs, and easiness of paying them, which, with the 
freedom of their Ports, invite both Strangers and Natives to bring Commodities 
hither, not only as to a Market, but as to a Magazine, where they lodg till they are 
invited abroad to other and better Markets. " William Temple, 16732 

1. Inleirling 

De opvatting dat de Republiek functioneerde als een pakhuis waar goederen gesta
peld werden in afwachting van heruitvoer naar elders, valt niet uitsluitend bij Wil
liam Temple te beluisteren. Gedurende de hele zeventiende en achttiende eeuw 
hebben vriend en vooral vijand zich verbaasd over de omvang van de goederen
stromen in de Hollandse havens, de uitgestrektheid van het handelsimperium en 
de greep van Hollandse kooplieden op de internationale handel. In het begin van 
de zeventiende eeuw aI, sprak Raleigh van de Engelse afhankelijkheid van de 
Hollandse stapelplaatsen 3 Dit type uitlatingen van tijdgenoten heeft zijn sporen in 

Een eerste versie van deze paper werd gepresenteerd tijdens de 4ieme Journees Braude
liennes (Universiteit Utrecht! NIAS) in mei 1997. Ik dank de deelnemers aan deze bijeen
komst voor hun kritiek en suggesties. Daarnaast heb ik geprofiteerd van opmerkingen en 
suggesties van loost lonker, Marco van Leeuwen, Leo Noordegraaf, Milja van Tielhof, 
lan Willem Veluwenkamp, Anne Wegener Sleeswijk, Richard Yntema en een anonieme 
referent. Uiteraard ben aIleen ik verantwoordelijk voor de inhoud en tekortkomingen van 
deze bijdrage. 
2 W. Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands (Oxford 1972 
(1673» 116. 
3 Vergelijk het citaat bij H.C. Diferee, De geschiedenis van den Nederlandschen handel 
101 den val der Republiek, (Amsterdam 1908) 306. 
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de historiografie over de Nederlandse handel nageJaten maar het was pas in 1931, 
toen Van der Kooy zijn Hollands stapelmarkt en haar verval publiceerde, dat het 
idee van een Hollandse dominantie in de internationale handel ook theoretisch 

werd onderbouwd.4 "De verklaring van de alles-beheersende plaats, die Holland 
in den wereldhandel heeft ingenomen", aid us Van der Kooy, "moet gezocht wor
den in de organisatie van den handel".5 Vanwege de geringe omvang van de goede
renhandel, het trage transport en het gebrekkige berichtenverkeer, zo stelde hij, 
was de handel in de vroegmoderne tijd noodzakelijkerwijs geconcentreerd op con
crete markten waar kopers en verkopers direct met elkaar onderhandelden over prijs, 
leveringsvoorwaarden en andere zaken die voor de afwikkeling van een transactie 
van belang werden geacht. Vervolgens beargumenteerde Van der Kooy dat de over
schotten van lokale markten afvloeiden naar interlokale markten, die van interlokale 
markten naar regionale markten, en zo voort en zo verder. Aldus ontstond een hierar
chisch stelsel van markten met aan de top de centrale stapelmarkt, "die aile goede
ren van verren afzet verzamelde en distribueerde en zoo de eindregulator van pro
ductie en consumptie was".fi Volgens Van der Kooy heeft Holland in de zeventiende 
en achttiende eeuw deze functie van centrale stapelmarkt in de wereldhandel inge
nomen . De eerder aangehaalde citaten van tijdgenoten leken dit aileen maar te 
bevestigen. 

Het duurde niet lang voordat het model van Van der Kooy zijn weg vond in de 
geschiedschrijving over de handel ten tijde van de Republiek. Voor de introductie 
en receptie van zijn werk in het buitenland is het ongetwijfeld van belang geweest 
dat Charles Wilson in 1941 het stapelmarktmodel van Van der Kooy een promi
nente plaats gaf in zijn inmiddels klassieke studie Anglo-Dutch Commerce & Fi
nance in the Eighteenth Century. Reeds op de eerste pagina stelt Wilson dat " ... Am
sterdam became the entrep6t where the merchandise of the world was brought, 
unloaded, warehoused, and ultimately redistributed" en "[iJt was necessary [mijn 
cursiveringJ that there should be a European market where supply and demand 
could be centralised .. . ".7 In veel studies wordt direct of indirect verwezen naar het 
werk van Van der Kooy en worden zijn opvattingen over de organisatie van de 

4 T.P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval (Amsterdam 1931). Eerder al 
was deze stelling kernachtig onder woorden gebracht door W.L. Groeneveld Meyer, De 
tariefwetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden 1816-1819 (Rotterdam 1924) I: "Bij 
gebrek aan snelle verkeersmiddelen, vooral wat den berichtendienst betrof, was er vroeger 
veel meer dan thans behoefte aan een centrale markt, waar de producten van aile natien te 
zamen gebracht konden worden en de prijzen van goederen en vrachten tot stand konden 
komen". Zie tevens N.J. Polak, 'De taak van den tusschenhandel', laarboek der Neder
landsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs te Rotterdam (1923-24) 84-109 waar 
Van der Kooy veel aan heeft ontleend. 
5 Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 3. 
6 Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 4. 
7 Ch. Wilson, Anglo-Dutch Commerce & Finance in the Eighteenth Century (Cambridge 
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vroegmoderne handel doorgaans onveranderd overgenomen. Zo benadrukt Bar
bour dat "[m]ost goods ... came into Amsterdam only to go out again" en voor 
Braudel was het duidelijk dat "[o]nce Holland had conquered the trade of Europe, 
the rest of the world was a logical bonus, thrown in as it were".x Volgens Wal
lerstein \eidde de hoge arbeidsproduktiviteit in de Republiek " ... to dominance of 
the spheres of commercial distribution of world trade, with correlative profits ac

cruing both from being the entrepot of much of world trade and from controlling 
the 'invisibles' -transport, communications, and insurance".9 In overeenstemming 
met Van der Kooys model is ook de meer recente beschrijving van de Republiek 
als " ... a fully fledged world entrepot, not just linking, but dominating, the markets 
of all continents" en " ... the first and, for most of early modern times, the only true 
world entrepot."IO 

In deze bijdrage wil ik de bruikbaarheid van het stapelmarktconcept, zoals dat 
(expliciet of impliciet) ook in recente literatuur nog wordt gehanteerd, ter discus
sie stellen." Is een hierarchie van concrete (stapel)markten werkelijk een goed 
model om de complexiteit van de vroegmoderne handel te beschrijven en te analy

seren? Mijns inziens is het laatste woord daarover nog niet gezegd. Eerder al heb

ben Joh. de Vries, Klein en Veluwenkamp zich kritisch uitgelaten over Van der 
Kooys visie inzake de stricte hierarchie van markten en het bestaan van een centra-

1941) 3-4 en zie tevens de talrijke verwijzingen naar het werk van Van der Kooy elders in 
zijn boek. 
8 Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the 17th Century (Ann Arbor 1963 (1950» 
21 en F. Braudel, Civilization and Capitalism 15th-18th Century. The Perspective of the 
World (London 1985) 207 en zie ook pagina 39 bij Braudel waar hij Amsterdam aanduidt 
als "warehouse of the world". 
9 I. Wallerstein, The Modern World-System II. Mercantilism and the Consolidation of 
the European World-Economy 1600-1750 (New York 1980) 38. In deel I (211) noemde 
Wallerstein de Republiek al "a center of world trade". H. van der Wee, ' De overgang van 
middeleeuwen naar nieuwe tijd', in: 1.A. SchOffer e.a. (red) De Lage Landen van 1500101 
1780 (Amsterdam/Brussel 1978) 33 spreekt over "de verovering van het commercieel lei
derschap over de wereld door de Noordelijke Nederlanden in de loop van de 17de eeuw" 
maar laat zich niet uit over de structuur en organisatie van de markt. 
10 J.1. Israel , Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Oxford 1989) 6 en 13 en zie 
tevens zijn The Dutch Republic. lIs Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (Oxford 1998 
(1995)) 2 waar dezelfde opvatting in andere bewoordingen wordt herhaald. Van der Kooy's 
visie is ook terug te vinden bij lan de Vries en Ad van der Woude, Nederland J 500-1815. 
De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 426, 432-433, 474 en 
vooral 766. Elders (796) leggen deze auteurs meer de nadruk op het belang van informatie. 
II Ik zal me hier dus niet bezig houden met Van der Kooys opvattingen over de interne 
organisatie op de Hollandse stapelmarkt en de andere thema's in zijn boek. 
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Ie (wereld)stapelmarkt in de zeventiende en achttiende eeuw.12 Ik zal voortbouwen 
op hun betoog en beargumenteren dat: 

a. De vroegmoderne handel niet beperkt bleef tot die op concrete markten waar 
voorraden werden gehouden en kopers en verkopers lijfelijk aanwezig dienden te 
ZIJn; 
b. Het model van een marktsysteem waarbij overschotten via een enkelvoudige 
hierarchie afvloeien naar de hoogste markt en vandaar worden gedistribueerd, geen 

geschikt gereedschap is voor een analyse van de vroegmoderne handel; 
c. Er in de vroegmoderne handel geen behoefte was aan een centrale- of wereld
stapelmarkt en de Republiek ook niet als zodanig heeft gefunctioneerd . 

In het onderstaande zal ik eerst de wortels blootleggen van het invloedrijke en 
ontegenzeggelijk ook elegante model van Van der Kooy om daar vervolgens enke

Ie kritische kanttekeningen bij te plaatsen. In het tweede deel van deze bijdrage 

presenteer ik de grote lijnen van een alternatieve visie op het handelssysteem ten 
tijde van de RepubJiek waarin de goederenstromen minder centraal staan en het 
belang van koopmansnetwerken, financieIe diensten en informatievoorziening wordt 
benadrukt. 

2. De intellectuele wortels van het stapelmarktmodel van Van der Kooy 

Voor de stelling dat vroegmoderne markten noodzakelijkerwijze concrete markten 
dienden te zijn waar de handelswaar lag opgeslagen en kopers en verkopers met de 
goederen binnen handbereik onderhandelden over de transactie, ontleende Van 
der Kooy veel aan het werk van Werner Sombart. 13 In een aantal invloedrijke stu

dies heeft Sombart zich uitgebreid bezig gehouden met de structuur en organisatie 
van de handel tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. AI in zijn Die 
deutsche VolkswirtschaJt im Neunzehnten lahrhundert merkt Sombart met betrek-

12 Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw 
(Leiden 1968) 14-15, P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het onderne
mersgedrag op de Hollandse stape/markt (Assen 1965) 4 en 476 en J.w. Veluwenkamp, 
' De buitenlandse textielhandel van de Republiek in de achttiende eeuw', Textielhistori
sche Bijdragen 34( 1994) 70-88. Laatstgenoemde auteur ziet binnen de Hollandse handel 
een accentverschuiving van klassieke stapelhandel naar de handel met het continentale 
achterland en de handel in koloniale waren. 
13 Oat geldt ook v~~r Polak, 'Taak van den tusschenhandel '. Sombart zelf maakte op zijn 
beurt weer uitvoerig gebruik van hande lstractaten uit de zeventiende en de achttiende eeuw. 
Hierdoor ontstaan problemen wanneer deze tractaten aangeroepen worden als ondersteu
ning van het model van Van der Kooy of - meer in het algemeen - de visie dat de vroegmo
derne handel plaatsvond middels een aantal hierarchisch geordende concrete markten. 
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king tot de organisatie van de handel op: "Aller friihere Handel und auch deljenige 
Deutschlands bis annahernd in die 1850er Jahre hinein war Lokohandel, Handel 
mit sogenannter prompter, d.h. bereitliegender, sichtbarer Ware .... Denn auf ande
re Weise liess sich der unmittelbare Verkehr zwischen den beiden Kontrahenten , 
liess sich die Bereitstellung der Ware kaum ausfiihren. " 14 In zijn magnum opus, 
Der moderne Kapitalismus, komen we deze opvatting opnieuw tegen maar daar 
wordt tevens aandacht besteed aan de overgang van het systeem van jaarmarkten 
naar wat Sombart Niederlagehandel noemt, " ... weil sich bei ihm aile Handelsta
tigkeit um die Warenniederlage des einzelnen Kaufmanns herumlagert, auf der 
und iiber deren Inhalt die Kaufvertrage abgeschlossen werden".15 Pas toen het han
delsvolume een bepaalde omvang had bereikt, kon, aldus Sombart, een situatie 
ontstaan waarin kooplieden niet langer met hun goederen van markt naar markt 
reisden , maar zich een vaste standplaats kozen, voorraden aanhielden en het hele 
jaar door handel dreven. 

Uiteraard werd deze organisatorische verandering weerspiegeld in de ruimtelij
ke structuur van het handelssysteem. De jaarmarkten raakte n in verval en de zoge
naamde Niederlagspliitze werden de brandpunten van de vroegmoderne handel. l fi 

Het relatieve belang van deze stapelplaatsen hing af van de omvang van hun in
vloedssfeer. Sombart maakte in dit verband een onderscheid tussen 1) lokale Nie
derlagspliitze waar vooral agrarische producten uit het directe om mel and sam en
kwamen en verhandeld werden naar andere centra; 2) provinziale Niederlagspliitze 
(zoals Leipzig en Frankfurt a/Main), de standplaats van importerende en ex porte
rende groothandelsfirma's, en ten slotte 3) nationale Niederlagspliitze: "Stadte, 
durch die aller Handel eines Landes wie das Blut durch das Herz hindurchtliesst". 

Sombart noemt als voorbeelden onder meer Londen , Parijs, Hamburg en Amster
dam.17 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat Van der Kooys model van de stapel
markt veel overeenkomsten vertoont met het werk van Werner Sombar!. Sombarts 
opvattingen over de noodzakelijke concentratie van kooplieden en koopwaar in 
een plaats, de stapelhandel als kenmerk van de vroegmoderne handel en het be
staan van een hierarchie van handelscentra, treffen we ook aan in het model van 
Van der Kooy. Maar Van der Kooy ging ook verder. Hij combineerde de opvattin-

14 W. Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft im Neunzehnten l ahrhundert (Berlin 1903) 
235. 

15 W. Sombart, Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des 
gesamteuropiiischen Wirtschaftslebens von seinen Anfiingen bis ZU I" Gegenwart, II (Miin
chen e.a. 1924) 488. 
16 Vanuit een modern economi seh-geografiseh perspectief wordt e1it proces besehreven 
in Carol A. Smith, Regional Analysis. Vol.!, Economic Systems (New York 1976). 
17 Sombart, Der moderne Kapitalismus, 582 e.v .. 
18 Klein, De Tripp en, 4. 
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gen van Sombart met het den ken van de grensnutschool, waar hij als econoom 
vertrouwd mee was. IK De invloed van de marginale analyse van de grensnutschool 
komt duidelijk tot uitdrukking in de opvatting van Van der Kooy dat "handel en 
verkeer vroeger een centrale stapelmarkt noodig hadden om de prijzen en vrach
ten vast te stellen".19 Daarin week hij af van Sombart die, zoals gezien, veronder
stelde dat er verschillende centrale stapelmarkten naast elkaar bestonden, zonder 
de noodzaak van een wereldstapelmarkt waar aile overschotten uit de internatio
nale handel samenvloeiden om vervolgens ' van bovenaf' gedistribueerd te wor
den. 

3. Plaatsgebonden handel en de hierarchie van markten: enkele kantteke
ningen 

De veronderstelling dat aile vroegmoderne handel plaatsgebonden (Lokohandel) 
was, speelt een cruciale rol in zowel Sombarts werk over handel en Friihkapitalis
mus als in het stapelmarktmodel van Van der Kooy. Toch heeft geen van beiden 
zich grote moeite getroost deze veronderstelling te onderbouwen. Beiden verwij
zen op diverse plaatsen naar uitspraken van contemporaine waarnemers maar we 
moeten voorzichtig zijn bij de interpretatie van dit soort mededelingen in handels
traktaten, reisverslagen en vergelijkbare bronnen. Immers , ook tijdgenoten kon
den doorgaans slechts opmerken en beschrijven wat voor iedereen duidelijk zicht
baar was. Nu kon men de omvangrijke handel en scheepvaart in de Hollandse 
haven- en handelscentra moeilijk over het hoofd zien maar de betrokkenheid van 
Hollandse kooplieden bij de handelsstromen buiten de Republiek was heel wat 
minder zichtbaar. Zo kon bij tijdgenoten al snel de indruk ontstaan dat aile handel 
van de Republiek ook inderdaad plaatsvond in de Republiek. In deze paragraaf zal 
ik beargumenteren dat die indruk onjuist is en dat vroegmoderne handel niet be
perkt bleef tot transacties waarbij kopers, verkopers en handelswaar op een plaats 
samenkwamen. 

Voor de historicus die zich met dit soort zaken bezighoudt, zijn de problemen 
niet heel verschillend van die welke zojuist zijn genoemd voor contemporaine 
waarnemers. Wanneer, om slechts een voorbeeld te noemen, een Amsterdams koop
man goederen liet verschepen van Danzig naar Lissabon, kwamen deze niet in de 
Republiek aan wal en werden ze er uiteraard ook niet geregistreerd. In feite ont
trekt de omvang van dit soort handelsstromen zich vrijwel volledig aan onze waar
neming. Toch is duidelijk dat deze doorgaande reizen een lange geschiedenis heb-

19 Van der Kooy, Hollands slapelmarkl, 3. Hier zien we ook sterk de invloed doorwerken 
van Pol ak die evenals Van der Kooy (en ook Groeneveld Meyer) verbonden was aan de 
Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam en betrokken was bij het promotieon
derzoek van Van der Kooy. 
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ben. Rond het midden van de vijftiende eeuw waren ze al een vertrouwd verschijn
sel in de handel tussen West-Europa en het Oostzeegebied. Hollandse schepen 
zeilden toen naar de Franse kust om zout te laden en zetten vandaar rechtstreeks 
koers naar havens als Reval, Pernau en Danzig waar ze werden gelost en vervol
gens bevracht met Baltische producten. Veel van de schepen keerden daarop terug 
naar de Nederlanden maar sommige zeilden rechtstreeks - met ongebroken lading 
- door naar Frankrijk of het Iberisch Schiereiland om pas later met zout, wijn en 
andere zuidelijke producten de thuishaven op te zoeken.20 

Tabel I. Amsterdamse bevrachtingscontracten betreffende de Oostzeehandel, J 60 1-
1625 

doorgaande reizen enkele rei zen seizoen- totaal 
contract 

West-Dos! Dos/-West meervoudig 

1601-05 258 59 82 42 441 
1606-10 240 157 60 109 3 569 
1611-15 236 113 44 74 6 473 
1616-20 316 306 74 91 19 806 
1621-25 335 43 36 57 20 491 

totaal 1385 678 296 373 48 2780 

Bron: P.H. Winkelman, Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel 
in de zeventiende eeuw, dl.lV (RGP 184: 's-Gravenhage 1983) XXXIII. 

Deze doorgaande rei zen bleven een belangrijk kenmerk van de Nederlandse han
del en scheepvaart op de Oostzee gedurende de hele vroegmoderne peri ode. In 
tabel I is informatie bijeen gebracht over 2780 reizen die vanuit de Republiek 
werden ondernomen en waarin de Oostzee werd aangedaan.21 Omdat de gegevens 

20 Zie bijvoorbeeld N.W. Posthumus, De Oosterse handel te Amsterdam. Het oudst be
waarde koopmansboek van een Amsterdamse vennootschap betreffende de halldel op de 
Oostzee, 1485-1490 (Leiden 1953) 124-135 en het naschrift bij T.S. Jansma, 'Scheep
vaartpolitiek van Amsterdam in de tweede helft der vijftiende eeuw', laarboek Amstelo
damum 47(1955) 1-16. 
21 Een bevrachtingscontract of chertepartij is een - al dan niet voor een notaris vastge
legde - overeenkomst tussen een of meerdere bevrachters en de schipper of rcder(s) van 
een schip betreffende de huur van scheepsruimte. Een vergelijking van de aantallen be
vrachtingscontracten met geregistreerde passages in de Sont is weinig bevredigend omdat 
niet van aile Amsterdamse notarissen protocollen uit deze peri ode bewaard gebleven zijn . 
Op basis van de Sonttabellen kan worden vastgesteld dat er in de jaren 1601-1625 gemid
deld zo'n 1500 rei zen per jaar naar het Oostzeegebied werden ondernomen (vergelijk P.H. 
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afkomstig zijn uit (Amsterdamse) bevrachtingscontracten is enige voorzichtigheid 
bij de interpretatie van de tabel noodzakelijk. Omstreeks 1600 waren Hollandse 
schippers, reders en kooplui al bijna twee eeuwen vertrouwd met de Oostzeehandel 
en dam·om voelden zij lang niet altijd de behoefte een bevrachtingscontract op te 
maken. Slechts voor een minderheid van aile reizen maakte men de gang naar de 
notm·is. Het ligt voor de hand datjuist de meer gecompliceerde doorgaande en meer
voudig doorgaande rei zen goed vertegenwoordigd zijn in de notariele archieven. 

Niettemin wordt uit de tabel voldoende duidelijk dat de doorgaande reizen geen 
incidenteel verschijnsel waren . Van de 2780 contracten betreffende de vaart op de 
Oostzee die bij de notarissen Bruyningh en Meerhout werden opgemaakt hadden 
er niet minder dan 2359 betrekking op doorgaande reizen .22 Vit tabel 2 wordt 
duidelijk dat de vaart op Noorwegen een vergelijkbaar patroon vertoonde. Van de 
959 rei zen op Noorwegen waarvoor een bevrachtingscontract bekend is, hadden 
er 627 betrekking op een doorgaande reis. In de meeste gevallen voer men vanuit 
de Republiek naar de houthavens en laadplaatsen aan de Noorse kust om vandaar 
met ongebroken lading op te zeilen naar Franse, Iberische en Italiaanse havens. 
Meestal zette men vervolgens koers naar de Republiek maar ook meervoudige 
doorgaande reizen kwamen voor. In dat geval haalde men eerst nog een lading 
Noors hout a lvorens terug te keren naar de Republiek. Ook in de vaart op het 
Middellandse Zeegebied (de zogenaamde Straatvaart), die pas laat in de zestiende 
eeuw van betekenis werd, zijn doorgaande reizen aantoonbaar. Nadat in de jaren 
1590 de mogelijkheden en beperkingen van de vaart op deze regio werden ver
kend, kregen de scheepvaarroutes al snel een meer complex karakter en schrok 
men niet terug voor dubbele doorgaande rei zen als Holland-Portugal-Oostzeege
bied-Italie-Holland.23 De doorgaande en dubbele doorgaande reizen worden tot 
slot ook aangetroffen in de vaart op Archangel aan de Witte Zee, de toegangspoort 
tot de Russische markt. 24 

Winkelman, Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de ze
ventiende eeuw, dl.lV (RGP 184: 's-Gravenhage 1983) bijlage II). 
22 Vergelijk A.E. Christensen, Dutch Trade to the Baltic about/600. Studies in the Sound 
Toll Register and Dutch Shipping Records (Den Haag 1941) 425: "The great majority [van 
de schepen in de Sont, C.L.l combined single voyages with 'deurgangsreisen ' and other 
routes in close correspondence with the cargoes of the season" . 
23 P.c. van Royen, 'Naar wijder horizon. Scheepvaartbetrekkingen tussen de Lage Lan
den en Italie ', in: M. de Roever (red.) Amsterdam: Venetiii van het Noon/en (Den Haag 
1991) 104-119, aldaar 114-117. 
24 J .G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en socia Ie 
geschiedenis van Nederland lijdens de Republiek (Den Haag 1970) 64-65. 
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Tabel 2. Hollandse bevrachtingscontracten betreffende de houtvaart op Noorwe
gen, 1625-1649 

doorgaande rci zcn cnkele rei zen se izoencontract totaal 

Westen- Noorw.- Ineerv(}udig 

Noo /w. Westen 

1625-29 79 33 30 143 
1630-34 103 47 62 212 
1635-39 98 28 36 162 
1640-44 128 II 104 243 
1645-49 85 14 100 199 

totaal 493 133 332 959 

Bron: J. Schreiner, Nederland og Norge (Oslo 1933) 112-161. 

Hoewel bevrachtingscontracten geen indicatie geven van het relatieve belang van 
doorgaande rei zen, maken ze wei duidelijk dat de Hollandse handel niet uitslui
tend betrekking had op goederen die ook concreet aanwezig waren in de Repu

bliek. De uitwisseling van goederen was, met andere woorden, niet noodzake lij

kerwijs geconcentreerd op concrete markten waar vOOiTaden werden aangehouden 
en waar koper en verkoper in persoon aanwezig dienden te zijn. Vanuit hun kanto
ren in wat door velen wordt beschouwd als de centrale- of wereldstapelmarkt, 
dirigeerden Hollandse kooplieden goederen naar aile delen van Europa zander dat 
deze ooit in de Republiek aan wal kwamen.25 

Naast het plaatsgebonden karakter van de vroegmoderne handel speelt de veron

derstelde hierarchie van markten een centrale rol in het stapelmarktmodel van Van 
der Kooy. Die hierarchie impliceert dat overschotten van vraag en aanbod op con
crete markten, afvloeien naar hierarchisch hoger gepositioneerde markten van
waar ze, na onderlinge compensatie, doorstromen naar een volgend niveau in de 

hierarchie. Tot op zekere hoogte heeft een dergelijke hierarchie inderdaad bestaan.26 

Vooral in overwegend agrarische gebieden mag men verwachten dat de overschot
ten van lokale markten verhandeld werden in nabijgelegen marktstede n en die van 

25 Men lOU mijns inziens dan ook veel terughoudender moelen zijn bij het veronderstel
len van een direcle relatie tussen de opbrengsten van de convooien & licenten (een helTing 
op importen en exporten) en de handelsconjunctuur van de Republiek. 
26 Vergelijk Henryk Samsonowicz, 'D ie kleinen SUidte im Zenlraleuropa des Spiitmitte
lalters. Versuch eines models ' , in: A. Maczak en Chr. Smout (red.) Criinding und Bedeu
tung kleinerer Stiidte irn nordlichen Europa der friihen Neuzeit (Wiesbaden 1991 ) 205-
217, aldaar 212. 
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regionale marktsteden in de grote centra. Ook bij distributie ligt het voor de hand 
dat het achterland middels een hierarchie van stapelplaatsen en tussenhandelaren 
van goederen werd voorzien. Transportkosten maken het voor de individuele con
sument in het achterland immers onmogelijk om zonder tussenkomst van groot
handel en detailhandel aile gewenste artikelen te verwerven. Maar het is niet dit 
deel van de distributieketen dat Van der Kooy op het oog had toen hij zijn model 
formuleerde. De wereld waarin een zeventiende-eeuwse Hollandse koopman func
tioneerde, was er een van lokale en regionale specialisatie, schaalvoordelen en 
comparatieve voordelen. Een wereld van een dergelijke complexiteit is niet een
voudig te vangen binnen een simpel en enkelvoudig hierarchisch model. Eerder 
lijkt er sprake te zijn geweest van een groot aantal regionale en interregionale 
hierarchieen die middels een veel f1exibeler systeem van arbitrageanten, impor
teurs, exporteurs , commissionairs en agenten waren verbondenY 

Dit beeld sluit aan bij de door Joh. de Vries en Klein geuite bedenking dat het 
niet goed valt in te zien waarom er niet tegelijkertijd een aantal concrete markten 
van vergelijkbare betekenis en met wederzijdse be"lnvloeding zou kunnen bestaan. 
Als voorbeeld noemt Klein de wapenhandel, waarin Hamburg, Amsterdam, Li.i
beck en Bremen belangrijke centra waren maar geen van deze markten de overige 
domineerde. 2X Hetzelfde geldt voor de handel in graan, ijzer, koper en producten 
als hout, teer, pek en as, die nooit door een enkele concrete markt werd gedomi
neerd. Feitelijk bestonden er voor de meeste producten een aantal belangrijke 
markten, doorgaans met overlappende invloedssferen. 2~ Zelfs voor specerijen, met 
de mogelijke uitzondering van kruidnagelen, was de Republiek nooit de enige 
markt. AI met al wil ik daarom staande houden dat het hierarchische systeem van 
markten zoals dat wordt voorgestaan door Van del' Kooy en, in navolging van hem, 
door veel van de historici die zich met de vroegmoderne handel bezighouden, een 

27 Dit thema zal ik verder uitwerken in een omvangrijker publicatie over het functioneren 
en de organisatie van de handel in Amsterdam in de jaren 1550 tot 1650. Een arbitrageant 

is iemand die inkomsten genereert door gebruik te maken van prijsverschillen van eenzelf
de goed op verschillende markten. 
28 Joh. de Vries, De economische achteruitgang, 15 en Klein, De Trippen, 206. 
29 Zie voor de export van de Hanzesteden naar Zuid-Europa: R. Baetens , ' De Zuidelijke 
Nederlanden en de handel op de Baltische ruimte (17e eeuw)', in: The Interactions of 
Amsterdam and Antwerp with the Baltic Region, 1400-1800 (Leiden 1983) 59-71 en voor 
de export van Russische leders en talk: E. Harder-Gersdorff, 'Avoiding Sound traffic and 
Sound toll: Russian leather and tallow going west via Archangel and Narva-Liibeck (1650-
1710)' , in: w.G. Heeres e.a. (red.) From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the 
North Sea and the Baltic 1350-1850 (Hilversum 1988) 237-261 en J.w. Veluwenkamp, 
'The Purchase and Export of Russian Commodities in 1741 by Dutch Merchants Establis
hed at Archangel', in: C. Lesger & L. Noordegraaf (red.), Entrepreneurs and Entrepre
neurship in Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the 
Dutch Slaple Market (Den Haag 1995) 85-100. 
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te grof instrument is om inzicht te verschaffen in de structuur en het functioneren 
van de vroegmoderne handel voor zover deze zich niet beperkt tot de relatief sim
pele uitwisseling op lokale en regionale markten. 

4. Koopmansnetwerken en de organisatie van de handel in de vroegmoderne 
tijd 

Als het inderdaad zo is dat de vroegmoderne handel niet beperkt bleef tot die op 
concrete stapelmarkten waar kopers en verkopers lijfelijk aanwezig dienden te 
zijn om te onderhandelen over de prijs van de handelswaar en condities van leve
ring en als een enkelvoudig en volgroeid hierarchisch systeem van markten geen 
bruikbaar model vormt van de empirische werkelijkheid, dan kunnen we maar tot 
een conclusie komen: tijdens de vroegmoderne tijd was er blijkbaar geen behoefte 
aan een centrale- of wereldstapelmarkt en de Republiek heeft dan ook niet als 
zodanig gefunctioneerd. 

Maar hoe was de handel dan georganiseerd en waarom was het - anders dan 
gewoonlijk wordt verondersteld - niet noodzakelijk goederen eerst in de Repu
bliek te stapelen alvorens deze vanuit de pakhuizen te exporteren? De traditionele 
opvatting berust op de veronderstelling dat het internationale berichtenverkeer te 
traag en onbetrouwbaar was om het een koopman mogelijk te maken handel te 
drijven zonder daarbij in persoon aanwezig te zijn. In de praktijk echter, waren de 
problemen van controle en gebrekkige informatie minder restrictief dan ze op het 
eerste gezicht lijken. Kooplieden waren er aan gewend verantwoordelijkheden te 
delegeren aan vertegenwoordigers ter plaatse. Soms waren het de schippers die 
functioneerden als vertegenwoordiger, soms ook lokale kooplieden of waarden en 
herbergiers. Graag maakte men ook gebruik van de diensten van ter plaatse geves
tigde landgenoten of familieleden. In verband met de gebrekkige controle en de 
talrijke mogelijkheden tot fraude en bedrog genoten vooral de laatsten de voor
keur.30 

Deze handel middels agenten was reeds een oud gebruik en is niet specifiek 
voor de Hollandse koopman in de zeventiende eeuw. De enorme geografische 
omvang van het op de Republiek georienteerde handelsnetwerk was daarentegen 
weI een nieuw fenomeen. Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de 
veranderingen in de ruimtelijke economie van de Nederlanden maar ik wil wei het 
belang benadrukken van wat Brulez 'de diaspora van Antwerpse kooplui' heeft 

30 Zie voor deze prob1ematiek ondermeer C. Lesger, 'Over het nut van huwelijk, oppor
tunisme en bedrog. Ondernemen en ondernemerschap tijdens de vroegmoderne tijd in 
theoretisch perspectief ', in: C.A. Davids e.a. (red.), Kapitaal, ondememersclzap en be
leid. Studies over economie en (Jolitiek in Nederland, Europa en Azii! van 1500 101 heclen. 
(Amsterdam 1996) 55-75 en de daar geciteerde 1iteratuur. 
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genoemd.31 Tegen het einde van de zestiende eeuw verliet een belangrijk deel van 
de internationaal georienteerde Antwerpse koopliedengemeenschap de stad en 
verspreidde zich over heel Europa.32 Omvangrijke groepen vestigden zich in Lon
den, Hamburg, Keulen, Frankfort, Middelburg, Amsterdam, Sevilla en Cadix maar 
ze worden tevens aangetroffen in Parijs, de havens aan de Atlantische kust van 
Frankrijk, in Italie en in het Oostzeegebied.33 Aangezien veel families zich op
splitsten over verschillende centra ontstond een hecht verknoopt en dicht netwerk 
van familieleden en landgenoten dat een groot deel van Europa omspande en uitlo
pers had naar andere continenten. Omdat veel van de 'Vlaamse' handelshuizen 
tevens een vestiging hadden in de Republiek, voornamelijk in Amsterdam, be
schikten de Zuid-Nederlandse migranten in de Republiek over een uitstekende 
infrastructuur voor de internationale handel. Deze familienetwerken strekten ook 
tot voordeel van de autochtone kooplieden, die via de netwerken van de immi
granten handel konden drijven in delen van de wereld waar zij zelf (nog) geen 
contacten bezaten. 

Samenvattend konden particuliere Hollandse kooplieden in de zeventiende eeuw 
dus profiteren van een netwerk van Vlaams-Nederlandse handelskolonies dat zich 
uitstrekte van Archangel in het noorden tot Cadiz in het zuiden en van Amerika in 
het westen tot Istanbul en Aleppo in het oosten .34 Het bestaan van dit uitgestrekte 
netwerk van handelskolonies is de belangrijkste verklaring voor het feit dat de 
vroegmoderne Hollandse handel ook zonder de aanwezigheid van een centrale 
stapelmarkt kon functioneren. Plaatsgebonden handel en face-to~face contacten 
waren niet de enige remedie tegen het probleem van de relatief trage en gebrekki
ge communicatie in de vroegmoderne tijd. Wanneer het onmogelijk bleek vol
doende informatie te vergaren over de situatie op vreemde markten, delegeerde de 

31 W. Brulez, 'De diaspora der Vlaamse kooplui op het einde der XVle eeuw ', Bijdragen 
vaor de Geschiedenis der Nederlanden 15( 1960) 279-306. 
32 Overigens vestigden Zuidnederlandse kooplieden zich ook al v66r de rampzalige ont
wikkelingen aan het einde van de zestiende eeuw in vreemde handelscentra (zie E. Stols, 
'Handel- , geld- en bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650', in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden 7 (Haarlem 1980) 132). 
33 Zie de talrijke verwijzingen bij l.A. van Houtte, 'Het economisch verval van het Zui
den ', in: Algemene Geschiedenis derNederlanden V (1952) 174-209 en bij Brulez, ' De 

diaspora' . 
34 Zie 1.1. Israel, 'The Dutch Merchant Colonies in the Mediterranean during the Sevent
eenth Century', Renaissance and Modem Studies 30(1986) 87-108; 1.W. Veluwenkamp, 
'Merchant Colonies in the Dutch Trade System (1550-1750)' , in: C.A. Davids e.a. (red.), 
KapitaaI, ondememerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, 
Europa en Azie van J 500 tot halen. (Amsterdam 1996) 141-164 en de bijdragen van Voss, 

Engels, Veluwenkamp, Mitchell en Muller in C. Lesger & L. Noordegraaf (red.), Entre
preneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. Merchants and Industrialists wit
hin the Orbit of the Dutch Staple Market (Den Haag 1995). 
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vroegmoderne koopman een deel van zijn beslissingsbevoegdheid aan agenten ter 
plaatse. 

Het bovenstaande is niet bedoeld als een poging de betekenis van handel en scheep
vaart in de Republiek te bagatelliseren. Gemeten naar zowel het volume als de 
varieteit van de goederenstromen was de Republiek een van de belangrijkste con
crete markten van de vroegmoderne periode. Vooral de havensteden in Holland 
waren befaamd vanwege het indrukwekkende volume van handel en scheepvaart 

en het grote assortiment goederen dat er op de markt kwam . Het is vanuit dat 
perspectief ook niet vreemd dat buitenlandse commentatoren van mening waren 
dat dit gewest - en in het bijzonder Amsterdam - het pakhuis was van de wereld , 
de plaats waar aile goederenstromen samenkwamen in afwachting van heruitvoer 
naar vreemde markten. Wat is de verklaring van deze opvallende concentratie van 
handel en scheepvaart in een gebied met een zo geringe omvang? 

In de gebruikelijke visie wordt de volle nadruk gelegd op de stapelfunctie van 
de Republiek. Deze functioneerde gedurende de zeventiende en achttiende eeuw 
als de centrale- of wereldstapelmarkt en dat op zich lijkt al voldoende verklaring 
voor de omvang van handel en scheepvaart. Natuurlijk is er geen twijfel over mo
gelijk dat de Hollandse havens een belangrijke intermediaire functie vervulden in 
de internationale handel. Ze speelden een belangrijke rol bij de distributie van 
specerijen en andere Aziatische producten over Europa en Amsterdam was voor 
vrijwel heel Europa de graanmarkt waar men zich toe wendde wanneer de aanvoer 
uit andere bronnen stokte. Niettemin moet de 1'01 van de Hollanders als middlemen 
niet overdreven worden "[fJor the Dutch re-exported towards the south on a regu
lar basis only a small quantity of products from Northern Europe. The bulk of their 
export trade was made up of colonial produce and the products of Dutch indus
tries" .35 

In aansluiting daarbij wil ik in het navolgende betogen dat de omvang van de 
Hollandse markt niet een gevolg was van de positie van deze markt aan de top van 
een hierarchisch systeem van (stapel)markten . De bedrijvigheid in de Hollandse 
havens, de volle pakhuizen en de omvang van handel en scheepvaart, die zozeer 
de aandacht trokken van binnen- en buitenlandse commentatoren, berustte eer
stens en vooral op de functie van deze havens als gateway voor een uitgestrekt en 
hoogontwikkeld achterland . Wat weI beschouwd is als een entrepot waar de over
schotten van lagere markten noodzakelijkerwijze samenkwamen om vervolgens te 
worden gedistribueerd, was in feite de poort tot een achterland dat niet uitsluitend 

35 M. Aymard , ' Introduction ', in: M. Aymard (red.) , Dutch Capilalism and World Capi
talism (Cambridge 1982) 6 maar zie tevens 197-212. Israel werkt dit punt verder uit in zijn 
'Dutch Merchant Colonies ' , 98-10 I. 
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de Republiek zelf omvatte maar ook grote delen van Duitsland en de Zuidelijke 
Nederlanden.36 

De omvang van vraag en aanbod in de Republiek zelf moet overigens niet on

dersehat worden. De oppervlakte van het land was weliswaar gering maar, zoals 
De Vries en Van der Woude tereeht stellen, omstreeks het midden van de zeven
tiende eeuw was de stedelijke bevolking er niettemin omvangrijker dan die in Groot
Brittannie en Seandinavie tezamen 3 7 Bovendien steeg de omvang van de produc
tie in zowel de primaire sector als de nijverheid tijdens de eerste helft van de 
zeventiende eeuw tot ongekende hoogten. Omdat land en grondstoffen sehaars 

waren in de Republiek en veel industrieen produeeerden voor internationale mark
ten, was het volume van importen en exporten zeer groot. Zo besloeg de jaarlijkse 
overzeese import van hout in de Republiek omstreeks het midden van de zeven
tiende eeuw niet minder dan 300.000 tot 400.000 m3 1aadruimte en in Amsterdam 
werden jaarlijks zo' n 60.000 tot 100.000 lasten graan van elk bij benadering 2000 
kilogram aangevoerd. 3x 

Wanneer als gevolg van misoogsten of andere rampen de vraag naar graan in 
Europa groot was, werden omvangrijke hoeveelheden (Oostzee)graan vanuit Am
sterdam geexporteerd. Dit moet ons echter niet blind maken voor het feit dat de 
herexport - de klassieke stapelfunetie - minder prominent was dan weI wordt ver
ondersteld . Een gedetailleerde lijst van de import en export te Amsterdam in 16671 
68 maakt duidelijk dat, afgezien van Indisehe waren en de producten van de Hol

landse nijverheid en landbouw, de export doorgaans maar een fraetie bedroeg van 
de importen.39 De wijnhandel is in dit verband illustratief. In tegenstelling tot wat 
veel tijdgenoten dachten, werden er geen grote hoeveelheden Franse wijn vanuit 
de Republiek geexporteerd. In 1667/68 bedroeg de import in Amsterdam 23.360 

36 Vergelijk mijn 'Amsterdam, Harlingen and Hoorn. Port functions in the Zuiderzee 
region during the middle of the seventeenth century ', in: Heeres e.a. (red.) From Dunkirk 
to Danzig 331-360. 
37 De Vries en Van der Woude, Nederland /500-/8/5,770 waar zij wijzen op het belang 
van de binnenlandse vraag als stabiliserende kracht voor de internationale stapel handel. In 
de geschiedschrijving is vooral de handel van de Republiek met de Zuidelijke Nederlan
den onderbelicht gebleven. 
38 J.G. van Dillen, 'Stukken betreffende den Amsterdamschcn graanhandel omstreeks 
het jaar 1681', Economisch-Historisch laarboek 3( 1917) 70-106, aldaar 79-80 en C. Les
ger, 'Lange-termijn processen en de bctekenis van politieke factoren in de Nederlandse 
houthandel ten tijde van de Republiek ' , Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 
55( 1992) 105-142, aldaar 108. 
39 H. Brugmans, 'Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam, 1 october 1667-30 
september 1668', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 19( 1898) 
125-183 waar overigens sprake is van een zware onderregistratie van de graanexport (zie 
Van Dillen , 'Amsterdamschen graanhandel', 81). 
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vaten maar slechts 2738 vaten wijn werden vanuit de stad naar het buitenland 

verzonden . Dit wordt bevestigd door de Franse ambassadeur Pomponne die in 
1669 verklaarde dat slechts een achtste van de in de Republiek aangevoerde Fran
se wijnen geexporteerd werd naar Hamburg , Zweden en het Oostzeegebied. In het 
algemeen gesproken " ... Ies Hollandais ne reexportaient en Baltique gu'une frac
tion minoritaire de leur importations de France ... ".40 

Afgezien van hun gateway functie voor de Republiek zelf vormden de Holland
se havens de toegang tot en uitvalspoort van het omvangrijke Duitse achterland. 41 

De Hollandse kooplieden slaagden er uitstekend in dit locatievoordeel uit te bui
ten. Tot ver in de achttiende eeuw bij voorbeeld, konden Duitse koopmansfirma's 
vrijwel uitsluitend in Holland specerijen inkopen . Over de rivieren werden deze 
dan verscheept naar plaatsen als Keulen en Frankfurt waar ze vanuit de Lager van 
de Duitse firma's werden verkocht aan kooplieden, detailhandelaren en kramers 
die zorg droegen voor distributie in het continentale achterland. Hollandse firma's 
waren tevens in een voordelige positie bij de export van Duitse producten. Omdat 
men in Holland beschikte over een omvangrijke handelsvloot, een uitgebreid han
delsnetwerk en kennis van vreemde markten, was het voor Duitse kooplieden niet 
eenvoudig Hollandse intermediatie te omzeilen. Zo waren de linnenproducenten 
in Silezie, Westfalen, Elberfeld en elders in Duitsland voor hun afzet op Engelse, 
Franse, Spaanse en koloniale markten, sterk afhankelijk van Hollandse kooplie
den, in het bijzonder die van Amsterdam en Rotterdam. 

Ik wil het voorgaande samenvatten met de constatering dat de intermediaire func
tie van de Hollandse havensteden in de internationale handel berustte op a) expor
ten uit het achterland; b) importen ten behoeve van het achterland, en; c) de heruit

voer en internationale distributie van importen, in het bijzonder die van de VOC 
en graan. Het is mijns inziens vooral de functionele relatie met het omvangrijke 
achterland en niet de internationale tussenhandel en de veronderstelde positie aan 
de top van een (wereldomvattend) hierarchisch systeem van concrete markten die 
het indrukwekkende volume van handel en scheepvaart in de Hollandse havencen
tra verklaart en die aanleiding gaf tot de visie dat Holland werkelijk het pakhuis en 
de voorraadschuur was van Europa. 

40 M. Morineau, ' Le commerce de la Baltique dans ses rapports avec Ie commerce hors 
de la Baltique (du milieu du XVle slecle a la fin du XVII Ie)' , in: The Interactions of 
Amsterdam and Antwerp with the Baltic Region. 1400-1800 (Leiden 1983) 31-42, aldaar 
35. Zie tevens P. Voss, "A Community in Decline? The Dutch Merchants in Bordeaux , 
1650-1715' , in: C. Lesger & L. Noordegraaf (red.), Entrepreneurs and Entrepreneurship 
in Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple 
Market (Den Haag 1995) 43-62, aldaar 45 en Aymard, Dutch Capitalism , 6. 
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5. FinancieIe intermediatie en informatievoorziening 

Het voorgaande impliceert dat het volume van handel en scheepvaart in de Hol
landse havensteden weliswaar zeer omvangrijk was maar dat deze centra zich waar 
het de athandeling van import en export betreft, niet principieel onderscheidden 
van andere gateways. Maar dat is niet het hele verhaal. De rol van de Hollandse 
handelscentra in de internationale economie bleef niet beperkt tot toegangspoort 
van een hoogontwikkeld en omvangrijk achterland. Gedurende de zeventiende eeuw 
was de Republiek tevens een van de dominante centra met betrekking tot finan
ciele intermediatie en informatievoorziening. Naast de omvang van de markt zul
len het vooral deze functies zijn geweest die contemporaine waarnemers stijfden 
in hun opvatting dat men in Holland de regie voerde over de internationale handel. 
Ais door een geheimzinnige kracht leken betaalmiddelen en informatie naar HoI
land te stromen waar ze werden aangewend voor een verdere uitbouw van Hol
lands greep op de internationale economie. 

De sterke positie van Holland als financieie intermediair en als centrum van 
informatievoorziening was nauw verbonden met het grote volume van handel en 
scheepvaart en de uitgestrektheid van het netwerk van agenten , commissionairs en 
handelskolonies waarover eerder werd gesproken. De kooplieden in de Republiek 
vormden de spil in een uitgestrekt multilateraal handelssysteem. Dat maakte hen 
tot uitstekende intermediairs bij de vereffening van internationale schulden en het 
gaf hun tevens toegang tot waardevolle informatie over vraag en aanbod in de 
markten binnen het systeem. Binnen de Republiek was het uiteraard Amsterdam
met een kosmopolitische handelsgemeenschap, brede geografische orientatie en 
omvangrijke goederenstromen - waar de financieie diensten en informatievoor
ziening het best ontwikkeld waren . 

Uit de wijze waarop de Britse handelsbalans met Noord-Europa en het Oost
zeegebied in evenwicht werd gebracht, blijkt ondubbelzinnig dat Amsterdam een 
centrale rol speelde in het internationale betalingsverkeer. Het vrijwel permanente 
tekort op de Britse handelsbalans met deze gebieden werd immers niet gecompen
seerd met bilaterale verzending van edelmetaal maar middels een multilateraal 
systeem waarbij gebruik werd gemaakt van wissels getrokken op Amsterdam. Om 
aan contanten te komen verkochten de in Noord-Europa en het Oostzeegebied 
gevestigde correspondenten van Britse handelshuizen ter plekke wisselbrieven 
betaalbaar gesteld in Amsterdam. Vanuit Amsterdam werden de wissels dan ver
volgens getrokken op Londen. Ook de handelsgemeenschappen in Franse, Spaan
se, Portugese en Italiaanse steden maakten in hun relaties met Noord-Europa en 

41 Ik prefereer hier de term gateway functie boven die van havenfunctie omdat ook bin
nenlandse centra deze intermediaire functie ten behoeve van een achterland kunnen ver
vullen. Voor de term gateway is gcen algemeen geaccepteerd nederl andstalig equivalent 
beschikbaar. 
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het Oostzeegebied op identieke wijze gebruik van de Amsterdamse markt. 42 Uit 

onderzoek naar de noteringen van wisselkoersen in de Amsterdamse prijscouran

ten over de jaren 1624 tot en met 1626 concludeert Sperling dat wisselarbitrage 

toen geen onbekend fenomeen was en dat door het gebruik van wisselbrieven " ... a 
considerable degree of multilateralism was evident in most of Europe by the early 
seventeenth century".43 Amsterdam, aldus Sperling, " ... was the clearing house for 

the bulk of the payments in the European trading system".44 Pas vanaf de late 

zeventiende eeuw ontwikkelden Hamburg en Londen zich tot concurrerende fj

nanciele centra, een verschijnsel dat past binnen een veel bredere wijziging in de 
organisatie en functie van de Hollandse handel. 

Amsterdam was niet uitsluitend een belangrijke intermediair in het internationa
Ie betalingsverkeer, het was tevens een centrum van informatievoorziening. Smith 

noemt particuliere handelscorrespondentie, correspondentie van handelsorganisa

ties, de komst van vreemde kooplieden naar de stad en rapporten van consuls en 

diplomaten als de kanalen waarlangs informatie naar de stad stroomde.45 Daar
naast moet zeker ook gedacht worden aan de informatie die door zeelieden en 

supercargo's in Amsterdam werd aangebracht. 

In de context van informatievoorziening is de organisatie van het berichtenver

keer uiteraard van groot belang. Nu werden er in Amsterdam al in de zestiende 

eeuw professionele bodediensten opgericht voor het berichtenverkeer maar dit 

betrof meest diensten op nabijgelegen plaatsen als Antwerpen. Een enigszins effi

cient postsysteem met voldoende geografische spreiding kwam pas vanaf de twee-

42 J.M. Price, 'M ultilateralism and/or Bilateralism: the Settlement of British Trade Ba
lances with 'The North ', c.1700', Economic History Review 14( 1961 ) 254-274 en zie Dc 
Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 169-170. 
43 J. Sperling, 'The International Payments Mechanism in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries ', Economic History Review 14( 1961 /62) 446-468 , aldaar 459 en zie tevens P. 
Dehing, ' De Amsterdamse Wisselbank en Venetie in de zeventiende eeuw' , in: M. de 
Roever (red .), Amsterdam: Venetie van het Noon/en (Den Haag 1991) 120-136 en idem, 
'Geld als water? Amsterdam en de internationale kapitaalstromen (1600-1730)', in : Karel 
Davids e.a. (red.), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cul
tuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800, (Leuvcn/Apeldoorn s.a.) 229-248. 
44 Sperling, ' International Payments', 466 en zie tevens L. Muller, 'The Role of the Mer
chant Network. A Case History of two Swedish Trading Houses, 1650-1800', in: C. Les
ger & L. Noordegraaf (red.) , Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. 
Merchants and Industria/ists within the Orbit oJthe Dutch Staple Market (Den Haag 1995) 
147-163. 
45 W.O. Smith , 'The Function of Commercial Centers in the Modernization of European 
Capitalism. Amsterdam as an Information Exchange in the Seventeenth Century", l ournal 
oj Economic History 44( 1984) 985-1005 en zie tevens De Vries en Van der Woude, Neder
land 1500-1815, paragraaf 4.4. en pagina 796. 
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de helft van de zeventiende eeuw tot stand. Tot die tijd maakte men in de maritie
me zones van het handelssysteem vooral gebruik van de mogelijkheid om brieven 
mee te geven aan boord van koopvaarders. Dit waren uiteraard niet de snelste 
zeilers maar in de vroegmoderne tijd was niet de snelheid van de 'koerier' maar de 
frequentie waarmee de verbindingen onderhouden werden , de kritische variabele 
in een informatiesysteem . Het was juist in de frequentie van de verbindingen dat 
Amsterdam een concurrentievoordeel genoot ten opzichte van andere centra van 
informatievoorziening. De indrukwekkende omvang en brede geografische orien
tatie van de handel in de stad ging immers gepaard met een voortdurend komen en 
gaan van schepen en een grote spreiding van afvaarthavens en bestemmingen. 
Exclusief de kleine schepen, die de vaart op nabijgelegen gebieden onderhielden, 
kwamen er in de jaren veertig van de zeventiende eeuw gemiddeld meer dan 4000 
schepen per jaar voor de stad. In de topjaren 1649 en 1650 moeten het er zelfs 
meer dan 6000 zijn geweest. 46 Na die tijd worden er minder schepen in Amster
dam geregistreerd maar in de tweede helft van de zeventiende eeuw gaat het nog 
altijd om een aantal van gemiddeld 3000 schepen per jaar. 

Uiteraard waren niet aile informatiestromen in gelijke mate openbaar. Informa
tie was - en is - een kostbaar goed dat men graag voor zichzelf houdt. Maar mid
dels de eerder genoemde prijscouranten, via de periodieke pers, veilinglijsten, 
koopmanshandboeken en door face-ta-face contacten op de beurs, in de wissel
bank, aan de haven en elders in de stad, was de handelsgemeenschap in Amster
dam relatief goed gdnformeerd. Op grond van de indrukwekkende omvang van 
handel en scheepvaart in Amsterdam, de aanwezigheid van gespecialiseerde 
handelsorganisaties en de koopmansnetwerken die vrijwel heel Europa omspan
den en vertakkingen hadden naar Azie, Afrika en Amerika valt het zelfs te beargu
menteren dat er tijdens de zeventiende eeuw geen ander handelscentrum was met 
een vergelijkbaar aanbod van informatie. 

Wanneer we ons afvragen welke rol de Republiek speelde in de vroegmoderne 
internationale economie dan zijn dit de zaken die meer aandacht vragen dan ze tot 
op heden hebben gekregen. In de vroegmoderne handel had men geen behoefte 
aan een omslachtige en kostbare stapeling en herverdeling van overschotten in een 
centrale- of wereldstapelmarkt. Waar men wei behoefte aan had , was een efficient 
internationaal betalingsverkeer en informatie over vraag en aanbod in geografisch 
gespreide markten. En dat was precies wat in de Republiek, en in het bijzonder in 
Amsterdam, werd aangeboden. Naast informatie en financiele intermediatie kon 
men in de Hollandse havensteden tevens beschikken over een omvangrijk aanbod 

46 Aantallen schepen berekend op basis van de veronderstelling dat de verhouding tussen 
schepen en opbrengst van het lastgeld in de jaren 1643-1661 identiek is aan die in de jaren 
1662-1675 . Voor zover bekend is het tarief van de aanslag in deze peri ode inderdaad niet 
gewijzigd. Zie W.F.H. Oldewelt, 'De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17c en 18c 

eeuw' , .Iaarboek Amstelodamum 45(1953) 114-151. 
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van scheepsruimte en bestemmingen en over een breed dienstenpakket ten behoe
ve van de handel. 47 Geen wonder dat het er goed zakendoen was . 

6. Slotopmerkingen 

Vanaf het einde van de zestiende tot omstreeks het midden van de zeventiende 
eeuw heeft de Hollandse handel en scheepvaart nauwelijks te duchten gehad van 
concurrentie uit de omringende landen. Van deze gunstige situatie heeft men ge
bruik gemaakt door in een naar verhouding korte periode een uitgestrekt en goed 
ge·integreerd handelssysteem tot stand te brengen. Daarbij profiteerde men van de 
inbedding van handel en scheepvaart in een relatief ontwikkelde en marktgerichte 
regionale economie en van de toestroom van migranten. Niet zonder trots en arro
gantie meldden Amsterdamse kooplieden in 1629 "dat wij door onse mesnage 
ende beslepentheyt geduerende de Treves [het bestand] aIle natien uut het waeter 
gevaeren, meest aIle negotien uut andere landen hier getrocken en gansch Europa 
met onse schepen bedient hebben".4X Nu schuilt in deze uitspraak zonder enige 
twijfel een forse dosis overdrijving maar dat de kooplieden in de Republiek tij
dens de eerste helft van de zeventiende eeuw een sterke greep hadden op de inter
nationale handel staat buiten kijf. Het is deze kortstondige 'gouden eeuw' die bij 
vriend en vijand een beeld van Hollandse commerciele superioriteit heeft opge
roepen; een beeld dat bleef bestaan ook lang nadat deze voorspoedige jaren tot 
een einde waren gekomen . Het is mede op basis van dit door tijdgenoten en latere 
generaties historici doorgegeven beeld, het werk van vooral Sombart en het den
ken van de grensnutschool, dat Van der Kooy betoogde dat Holland tijdens de 
vroegmoderne tijd de centrale stapelmarkt was, de top in een noodzakelijkerwijze 
hierarchisch georganiseerd systeem van concrete markten. Aldus werd een perio
de van uitzonderlijke commerciele expansie ge"isoleerd uit de historische context 
en gebruikt als basis voor een algemeen model van de organisatie van de vroegmo
derne handel. 

In deze bijdrage is de bruikbaarheid van het stapelmarktconcept, zoals dat sinds 
Van der Kooy in de literatuur wordt gehanteerd, ter discussie gesteld. Zoals ik heb 

47 Het belang van de omvangrijke , gespecialiseerde en goedkoop te exploiteren hanclels
vloot wordt benadrukt in aile studies naar cle handelsgeschiedenis van de Republiek. Zie 
bij voorbeeld R. Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog /588-1598 (Den Haag 
1924(8)) 221 e. v.; Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, 9; Israel , Dutch Primacy , 411 en 

De Vries en Van cler Woude, Nederland 1500-1 81 5,417 e. v .. Het totale dienstenpakket clat 
in Amsterdam werd aangeboclen (beurs, assurantie etc.), is op fraaie wijze beschreven in 
J.e. Westermann , ' Beschouwingen over de Opkomst en den Bloei des Handels in de Gou
clen Eeuw', in: A.E. d' Ailly (red.), Zeven eeuwen Amsterdam, /I (Amsterdam z.j.) 65-120. 
48 Geciteerd bij J.G. van Dillen, Van Rijkdom en Regenten. Handboek tot de economi
sche en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek (Den Haag 1970) 20. 
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trachten aan te tonen zijn de vooronderstellingen waarop dit model is gebaseerd, 
onverenigbaar met de structuur en organisatie van de vroegmoderne handel. Er 
was in de vroegmoderne handel geen behoefte aan een centrale- of wereldstapel
markt en Holland heeft dan ook niet als zodanig gefunctioneerd . Natuurlijk was 
het volume van de verhandelde goederen in Holland uitzonderlijk groot maar de 
omvang van de Hollandse markt berustte vooral op de functie van de Hollandse 
havens als gateway voor een uitgestrekt en hoogontwikkeld achterIand. Met aile 
aandacht voor voorraadvorming en distributie missen we bovendien een ander, en 
mogelijk essentieler, aspect van het Hollandse handelssysteem . Waar het in Hoi
land , en in het bijzonder in Amsterdam, om draaide was financiele intermediatie 
en informatievoorziening. Daar lag ook de specifieke bijdrage van de Hollandse 
handelscentra aan het functioneren van de vroegmoderne economie. Zij beheer
den als het ware, een essentieel onderdeel van de commerciele infrastructuur die 
onmisbaar was voor een efficiente internationale arbeidsdeling. Mede daardoor 
was het mogelijk te profiteren van de productiviteitswinsten die lokale en regiona
Ie specialisatie genereerden. 



II 

Revolutie, immobilisme of geleidelijkheid? 
De landbouwontwikkeling in het Noordzeegebied, 
1750-1850. Een historiografische verkenning.1 

GUY DEJONGH 

1. Inleiding2 

Grosso modo onderscheiden we drie visies op de agrarische ontwikkeling van het 
Noordzeegebied tijdens de periode 1750-1850. De eerste visie kan getypeerd 
worden als de 'optimistische', daar ze de versnelling van het rurale groeiproces na 

1750 toeschrijft aan een Agrarische Revolutie. De tweede of 'pessimistische' ziens

wijze daarentegen stelt dat de premoderne landbouw een immobiele sector was 
die tot diep in de negentiende eeuw geen technische vooruitgang of productivi
teitsgroei kende. Tenslotte is er de 'graduele visie'. Deze karakteriseert de agrari
sche ontwikkeling in het veri eden als een geleidelijk, of een met kleine verbeterin
gen voortgaand, proces. Gesteld wordt dat de premoderne landbouwontwikkeling 
niet schoksgewijs verliep maar dat zich, parallel met het bevolkingsverloop, tijde
lijke groeiversnellingen en -vertragingen voordeden. Op lange termijn ken de de 
agrarische curve even wei een stijgend verloop. 

Het centrale probleem is dat de discussie over het tempo, het ritme en de rich
ting van de agrarische ontwikkeling tussen 1750 en 1850 in dubbelzinnige term en 
wordt gevoerd. Sommige auteurs spreken van een Agrarische Revolutie indien de 
productie en productiviteit een snelle spurt inzetten, terwijl anderen onder het be
grip een fundamentele verbetering verstaan van de bestaande technieken. Volgens 

Met dank aan Prof. em. Herman van der Wee en Prof. Erik Buyst voor hun commenta
ren op vroegere versies van dit artikel. 
2 Afkortingen: AESC = Annales. Economies. Societes. Civilisations, AHR = Agricultu
ral History Review, EHR = Economic History Review, JEH = Journal of Economic Histo
ry, JEEH = Journal of European Economic History, PP = Past and Present en TG = Tijd
schrift voor Geschiedenis . 
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een derde groep van vorsers ligt het geheim van deze Revolutie in het feit dat de 
primaire sector er in tijden van demografische explosie wei degelijk in slaagde om 
de bevolking te voeden. Willen wij komen tot degeJijke internationale vergelijkin
gen, dan is een eenduidige conceptuele omkadering meer dan nodig .3 

In wat voigt, beschrijven we hoe de verschillende visies op de landbouw-ont
wikkeling in de economische geschiedschrijving van de verschillende landen con
creet werden uitgewerkt. Geografisch beperken wij ons tot het Noordzeegebied 
(Groot-Brittannie, Frankrijk, Belgie en Nederland) omdat de gestelde thematiek 
in dit gebied het meeste inkt deed vloeien. Onderhavig artikel bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel schetsen wij de krachtlijnen van de theorie van de Agrari
sche Revolutie. In het tweede dee I bespreken wij per land de verschillende opvat
tingen omtrent de agrarische groei in de periode 1750-1850. 

2. KrachtIijnen van de theorie van de Agrarische Revolutie 

In de Europese landbouwhistoriografie staat de periodel750-l850 geboekstaafd 
als de eeuw van de Agrarische Revolutie. De term Agrarische Revolutie ontstond 
in Britse academische kringen om aan te duiden dat de Engelse landbouw ten 
gevolge van de tweede enclosure-beweging (1760-1820) evolueerde van een pri
mitieve subsistentielandbouw naar een grootschalig, kapitalistisch productiesys
teem. Gaandeweg kende het begrip een ruimere verspreiding en refereerde het 
naar de explosieve groei van de landbouw in het Noordzeegebied tijdens de eerste 
fase van de mod erne industrialisering. 

De orthodoxe theorie van de Agrarische Revolutie kristalliseerde zich rond de 
idee dat de Europese bevolkingsexplosie tijdens de tweede helft van de achttiende 
eeuw een nieuwe fase van agrarische hoogconjunctuur inluidde. De demografi
sche boom genereerde een forse toename van de vraag naar landbouwproducten, 
waardoor de marktprijzen peilsnel de hoogte inschoten. De vraaghausse gaf een 
incentief tot de ontginning van woeste gronden, de teeit van nieuwe gewassen, de 
toepassing van efficientere teeltrotaties , de modernisering van de werktuigen, de 
verbetering van de bemestings-, drainage- en irrigatietechnieken, de intensivering 
van het grondgebruik en de veredeling van de gewas- en veeteelt. De innovatie 
van de Europese landbouw werd nog versterkt door het feit dat de gronden in 
collectief gebruiksrecht met steun van de overheid op grote schaal werden gepri-

3 Een grote inspanning op dit vlak wordt thans geleverd door de internationale onder
zoeksgemeenschap CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area). Een aantal 
congresbundels van deze onderzoeksgemeenschap zijn thans in voorbereiding. Zoals: B.J.P. 
van Bavel en E. Thoen, eds., Land productivity and agro systems in the North Sea area: 
elements for a comparative history (Fourth CORN Conference, Exeter 3-4 May 1997) 
(Turnhout, 1999) (ter perse). 
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vatiseerd en ontgonnen. Met name in Belgie, Engeland en Frankrijk zou de ont

wikkeling naar een meer individuele exploitatiestructuur mee aan de basis Jiggen 
van de modernisering van de landbouw.4 

De technische vooruitgang genereerde een zodanig spectaculaire toename van 
de productie en -productiviteit dat verscheidene historici aan deze groeicyc1us een 
revolutionair elan toekenden. Het concept revolutie mogen wij in deze context 
niet begrijpen als een plotse en bruuske omwenteling (zoals in de politieke ge
schiedschrijving) maar als een geleidelijk doch ingrijpend transformatieproces dat 
de economische ontwikkeling van de primaire sector een voordien ongekende groei
stimulans bezorgde. Ondanks het feit dat de term een misleidende indruk geeft van 
de aard der agrarische mutaties, verwierf zij in historische kringen een eigen en 
algemeen aanvaard wetenschappelijk statuut. 

Een tweede leidmotief was dat de Agrarische Revolutie in belangrijke mate bij
droeg tot de doorbraak van het moderne industrialisatieproces bij het begin van de 
negentiende eeuw.5 De snelle toename van de landbouwproductie impliceerde 
immers dat beter kon worden voorzien in de voedselbevoorrading van de niet
agrarische bevolking. Bovendien had de outputstijging tot gevolg dat de indus
triele vraag naar grondstoffen (lees: nijverheidsgewassen) beter werd gedekt. Niet 
alleen door de levering van levensmiddelen en grondstoffen maar ook door de 
transfer van arbeid en kapitaal trok de bloeiende landbouw het Europese industria

lisatieproject mee op gang. Zo zorgde de uitstoot van overbodige arbeid uit de 
primaire sector ervoor dat de ondernemers konden beschikken over een massa van 
goedkope arbeidskrachten . De stijging van de rurale grondinkomens daarentegen 
induceerde een forse uitbreiding van de spaarreserves, waardoor meer kapitaal 
beschikbaar was voor industriele investeringen . Naast deze aanbodfactoren werd 

ook het belang van de vraagzijde in de verf gezet. Door de excessieve stijging van 

de landbouwprijzen na 1750 kende de koopkracht van de plattelandsbevolking 
een gevoelige verbetering . Op termijn had dit een gunstige weerslag op de vraag 
naar industrieIe goederen. 

4 De hypothese dat de rurale eigendoms- en klasseverhoudingen de landbouweconomi
sche groei van pre-industrieel Europa conditioneerden, gaf aanleiding tot een uitgebreid 
debat, met de Marxistische historicus Brenner als spilfiguur. Omdat het ons te ver zou 
leiden om dieper op dit dispuut in te gaan, vermelden wij enkel de belangrijkste publica
ties terzake. T.H. Ashton en C.H.E. Philpin, eds. , The Brenner debate: agrarian class 
structure and economic development in pre-industrial Europe (Cambridge, 1985); R. Bren
ner, 'Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe ' in: PP, 
70 (1976), 30-74; R. Brenner, 'The agrarian roots of European capitalism' in: Pp, 97 
(1982), 16-113. 
5 Het paradigma dat de Agrarische Revolutie een be1angrijke voedingsbodem was voor 
de 1ndustriele Revolutie werd vooral uitgewerkt door Rostow. Zie: W.W. Rostow, The 
stages of economic growth (Cambridge, 1960). 
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3. Historiografisch overzicht per land 

3. J. Groot-Brittannii/' 
De geestelijke vader van de Agrarische Revolutie-theorie in Groot-Brittannie was 

ongetwijfeld Lord Ernle. 7 Centraal in Ernles werk stond de idee dat de Engelse 

landbouw tussen 1760 en 1840 een technische herstructurering kende, waardoor 
zij zich in snel tempo ontpopte tot een hoogproductieve sector. De meest funda
mentele technische innovaties werden gei"ntroduceerd door aristocratische boeren, 
die op hun uitgestrekte boerderijen tal van progressieve landbouwmethoden uit
probeerden. Het ging daarbij vooral om de teelt van nitrerende gewassen (zoals 
rapen en klaver), de toepassing van efficientere teeltrotaties (Norfolkse vierslag
stelsel), het gebruik van mechanische werktuigen en het selectief fokken van vee. 
Eigentijdse agronomen gaven veel ruchtbaarheid aan deze landbouwkundige ex
perimenten en zorgden er voor dat de nieuwe technieken een algemene versprei
ding kenden. Bovendien werd de modernisering van de landbouw nog bevorderd 
door de nieuwe golf van enclosures sinds het midden van de achttiende eeuw. De 
parlementaire enclosure-acts schaften de verstarrende gemene grondgebruiksrech
ten binnen het stelsel van de open velden af en versterkten de accumulatie van het 
cultuurareaal in handen van kapitaalintensieve en marktgerichte bedrijven. Aldus 
openden zij de weg voor de innovatie van de landbouw. 

Bij de theorie van ErnIe moeten twee kritische kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste overschatte ErnIe de innovatieve rol van de gentlemen-farmers. Som
mige innovaties, die hij aan de adellijke herenboeren toeschreef, dateerden al van 

6 Onderstaand overzicht steunt op: 1. Y. Beckett, The Agricultural Revolution (Ox ford , 
1990); B. Campbell en M. Overton, 'A new perspective on medieval and early modern 
agriculture: six centuries of Norfolk farming, 1250-1850' in: PP, 141 (1993) , 38-105; B. 
Campbell en M. Overton, 'L' histoire agraire de I' Angleterre avant 1850. Bilan historio
graphique et etat actuel de la recherche' in: Histoire el Societes Rurales, 9 (1998),77-105; 
1.M. Chevet, 'Quelle "revolution agricole" en Angleterre ? A propos de deux livres re
cents sur I'agriculture anglaise du Moyen Age au milieu du XIXe siecle ' in: Histoire et 
Mesure , XI (1996) , 389-410; P. Mathias, 'Agriculture and industrialization ' in: P. Mathias 
en 1.A. Davis, eds., The first Industrial Revolutions (Oxford en Cambridge, 1989), 101-
126; G.E. Mingay, 'The "Agricultural Revolution" in English history: a reconsideration ' 
in: C.K. Warner, ed., Agrarian conditions in modem European history (London, 1966), 
60-79; M. Overton , 'Agricultural Revolution ? England 1500-1850' in: A. Digby en C.H. 
Feinstein, eds., New directions in economic and social history (London, 1989) , 9-21; 1. 
Thirsk, England's agricultural regions and agrarian history (London, 1987) ; A. Thomp
son, The dynamics of Ihe Industrial Revolution (London, 1973); P. Timmer, 'The turnip, 
the new husbandry and the English Agricultural Revolution ' in: Quaterly Journal of Eco
nomics, 83 (1969), 375-395; D. Woodward, 'Agricultural Revolution in England 1500-
1900: a survey ' in: The Local Historian , 9 (1971), 323-333. 
7 Lord Ernie, English farming past and present (London, 19616). 
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vorige eeuwen (veevoederteelt) of deden zich in werkelijkheid nooit voor (mecha

nisering). Anderen sorteerden slechts een gering effect op de economische ont
wikkeling van de landbouw (veerasveredeling). Later onderzoek toonde aan dat 
de technische innovatie niet de verdienste was van een selecte groep landheren 
maar zij eerder een gradueel en anoniem proces was, waarbij de landbouw zich 
steeds beter wist aan te passen aan de ecologische en economische omgeving. Ten 
tweede schetste Ernie een te negatief beeld van de landbouw in het systeem van de 

open velden. De methoden die binnen dit systeem werd toegepast, bleken in vele 

gebieden minder achteriijk of statisch te zijn dan deze auteur suggereerde.x 

Ook Mingay karakteriseerde de ontwikkeling van de Engelse landbouw in de 
peri ode na 1750 als revolutionair. ~ Het revolutionaire groei-aspect bleek vooral 
uit de nooit eerder vertoonde stijging van de nationale voedselproductie. Voort
bouwend op het ideeengoed van Ernie schreef hij de explosieve groei van de pri

maire sector toe aan de verbetering van de landbouwtechniek en de wijziging in de 
rurale eigendomsverhoudingen. Wat het eerste aspect betreft, waren de teelt van 
nieuwe veevoeders, de invoering van rationele rotatiesystemen en de toepassing 
van het koppelstelsel van decisief belang. 'o Wat het tweede aspect betreft, wees hij 
op het heilzame effect van de tweede enclosure-beweging. Enerzijds leidde de 
privatisering en concentratie van het grondbezit tot een technische verbetering en 
commercialisering van de landbouw. Anderzijds lokte de omheining en ontgin

ning van de gemene gronden een grote vraag naar arbeid uit , wat de werkgelegen
heid op het platteland een nieuwe opstoot gaf. In tegenstelli ng tot Ernie beschouw
de Mingay de peri ode van de Agrarische Revolutie als een versnellingsfase binnen 
een langetermijnontwikkeling en niet als een radicale breuk met de evolutie in de 
voorafgaande periode. Meermaals benadrukte hij dat de modernisering van de 
landbouw al een aanzet yond in de zeventiende en vroege achttiende eeuw maar 

dat zij pas in de peri ode 1750-1850 op kruissnelheid kwam. 
De orthodoxe theOl'ie van Ernie en Mingay werd sinds de jaren 1960 gecontes

teerd door tal van auteurs, waaronder Kerridge, John , Jones, Cole en Crafts. In hun 

8 M.A. Havinden, 'Agricultural progress in open-field Oxfordshire ' in: AHR, 9 (1961), 
73-83. 
9 Van de talrijke publikaties van Mingay vermelden wij vooral: 1.0. Chambers en G.E. 
Mingay, The Agricultural Revolution /750-1880 (London, 1966) ; G.E. Mingay, Arthur 
Young and his limes (London, 1975); G.E. Mingay, The Agricultural Revolution: changes 
in agriculture /650-/880 (London, 1977); G.E. Mingay, ' Agricultural producti vity and 
agricultural society in eighteenth-century England' in: G. Grantham en C.S. Leonard , eds., 
Agrarian organization in the century oj industrialization: Europe, Russia and North Ame
rica (London, 1989), 31-48; G.E. Mingay, The progress of agriculture, 1750-1850' in: 
G.E. Mingay, ed ., The agrarian history oj England and Wales, Vol. VI (Cambridge, 1989), 
938-971. 
10 Het koppel- of wisselstelsel is een stelsel waarbij het land gcdurcnde enige jaren werd 
bebouwd met gewassen om het daarna te benutten als kunstmatig wei land. 
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ogen zette de Engelse landbouw reeds voor het midden van de achttiende eeuw 
een spectaculaire groeibeweging in. Door zich tegen de algemeen heersende op
vattingen af te zetten, gaven deze revisionisten een nieuwe wending aan het debat 
over de Agrarische Revolutie . 

Volgens Kerridge manifesteerde de Agrarische Revolutie zich in de periode 1560-
1770 en grotendeels zelfs voor 1673 .11 De stuwende kracht achter deze Revolutie 
was de algemene verspreiding van het koppelstelsel. De andere technische verbe
teringen die de landbouwontwikkeling in een stroomversnelling brachten, waren: 
de verbouw van nieuwe gewassen, de nieuwe typen van vruchtopvolging, de uit
breiding en verbetering van de bemesting, de veredeling van de veeteelt, de groot
scheepse drooglegging van moeraslanden en de irrigatie van uiterwaarden. De 
gunstige economische impact van deze technische verbeteringen weerspiegelde 
zich in het feit dat de landbouwsector een groeiend exportsurplus realiseerde, zelfs 
al kende de bevolking in de beschouwde peri ode een verdubbeling. Hoewel Ker
ridge erkende dat zich ook voor 1560 en na 1770 een aantal cruciale innovaties 
aftekenden, veroorzaakten zij volgens hem een minder uitgesproken outputstij
ging dan in de twee tussenliggende eeuwen. 

In het midden van de jaren 1960 voerde Jones aan dat de Engelse landbouw vooral 
in de periode 1650-1750 een gedaanteverandering onderging.12 Hij onderstreepte 
dat deze transitie te wijten was aan de verbouw van nieuwe voedergewassen en de 
betere inpassing van de gewassen in het teeltplan. De technische vooruitgang was 
een antwoord op de inzinking van de graanprijzen na 1650. Omdat de daling van 
de graanprijzen de winstperspectieven in de akkerbouw beperkten, streefden de 
landbouwers ernaar om de productiviteit en rendabiliteit van hun bedrijf te verho
gen door groenvoeders te verbouwen en meer vee te kweken. Ook John deelde 
Jones' overtuiging dat de daling van de graanprijzen na 1650 een aanzet gaf tot de 
intensivering van de landbouw. 13 Hij voegde er wei aan toe dat de agrarische ont
wikkeling nog versneld werd door de expansie van de Engelse zeehandel (toena
me van graanexport).14 

II E. Kerridge, The Agricultural Revolution (New York, 1968); E. Kerridge, 'The Agri
cultural Revolution reconsidered ' in: Agricultural History, 43 (1969),463-476. 
12 E.L. Jones, 'Agriculture and economic growth in England, 1660-1750: agricultural 
change' in: J. Hoppit en E.A. Wrigley, eds. , The Industrial Revolution in Britain /I, Volu
me 3, Part 3 (Oxford en Cambridge, 1994),55-73; E.L. Jones , Agriculture and the Indus
trial Revolution (Oxford, 1974). 
13 A.H. John, 'The course of agricultural change 1660-1760' in: L.S. Pressnell , ed. , Stu
dies in the Industrial Revolution presented to T.5. Ashton (London, 1960), 125-155. 
14 A.H. John, 'Aspects of English economic growth in the first half of the eighteenth 
century ' in: Economica , 28 (1961), 176-190; A.H. John, 'English agricultural improve-
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De revisionistische these, of these dat de Engelse landbouw zich al voor 1750 in 
een hoog tempo ontwikkelde, werd kwantitatief onderbouwd door Cole l 5 en Crafts. 1(, 
Hun publicaties illustreerden dat de gangbare ramingen - waaronder deze van Deane 
en Cole 17 - de nationale productie in de eerste helft van de achttiende eeuw onder
schatten. Terwijl Deane en Cole becijferden dat de agrarische output in de eerste 
eeuwhelft steeg met gemiddeld 0,24% per jaar, stelden Cole en Crafts deze toena
me op 0,60 tot 0,64% per jaar! Het duurde tot het laatste kwart van de eeuw alvo
rens dit groeipercentage opnieuw werd overschreden (tabel I) 

Tabel I. Gemiddeldejaarlijkse groei van Engelse landbouwproductie in reele ter
men, 1700-/83/ (%) 

Auteur 

Deane en Cole 
Cole 
Crafts 

1700-1760 1760-1780 

24 0,47 
64 0,44 
60 0,13 

1780-1800 1801-1831 

0,65 1,64 
0,71 
0,75 1,18 

Een andere groep van onderzoekers beweerden dat zich tussen 1600 en 1900 ver
scheidene Agrarische Revoluties voordeden. Tot dit kamp behoorden ondermeer 
Thompson en Allen. Thompson onderscheidde drie Agrarische Revoluties, waar
van de eerste plaatsgreep in de tweede helft van de achttiende eeuw, de tweede 
tussen 1815 en 1880 en de derde in het eerste kwart van de twintigste eeuw.IX In 
het verJengde van Mingay's werk poneerde hij dat de verbetering van de akker
bouwtechniek en de veranderingen in de institutionele omgeving de hoofdingre
dienten waren van de eerste Agrarische Revolutie . De tweede Revolutie was geba
seerd op de toenemende import van productiviteitsverhogende inputs van buiten 
de landbouw, in het bijzonder meststoffen (guano) en veevoeders (oliekoeken). 

ment and grain exports, 1660-1765' in: D.C. Coleman en A. H. John , eds., Trade, govern
ment and economy in pre-industrial England (London, 1976) , 45-67. 
15 W.A. Cole, ' Factors in demand, 1700-80' in: R. Floud en D. McCloskey, eds. , The 
Economic history of Britain since 1700, Vol. I (Cambridge, 1981), 36-65. 
16 N.F.R. Crafts, ' British economic growth in the eighteenth century: a re-examination of 
Deane and Cole's estimates ' in: EHR, 29 (1976) , 226-235 ; N.F.R. Crafts, 'British econo
mic growth, 1700-1831: a review of the evidence' in : EHR, 36 (1983), 177-199; N .FR . 
Crafts, British economic growth during the Industrial Revolution (Oxford, 1985); N .FR. 
Crafts, 'British economic growth, 1700-1850: some difficulties of interpretation ' in: Ex
plorations in Economic History, 24 (1987) , 245-268. 
17 P. Deane en W.A. Cole, British economic growth 1688-1959 (Cambridge, 19692). 

18 F.M.L. Thompson , 'The second Agricultural Revolution, 1815-1880' in: EHR, 21 
(1968) , 62-77. 
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De derde Revolutie tenslotte vloeide voort uit de mechanisering van het produc
tieproces en vormde in feite het sluitstuk van de modernisering van de Engelse 
landbouw. 

Dat de Agrarische Revolutie geen eenmalig historisch gegeven was, werd be
aamd door Allen.'~ Hij bepleitte dat Engeland tussen 1450 en 1850 twee Agrari
sche Revoluties beleefde. De eerste Revolutie (of yeomen's revolution) dateerde 
van de zeventiende eeuw en kenmerkte zich door een indrukwekkende stijging van 
de grondproductiviteit. De groei steunde op de kleine familiale eigendomsbedrij
ven en genereerde een gevoelige toename van het nationale inkomen. In de acht
tiende eeuw daarentegen leidden de uitbouw van het mod erne hypotheekwezen en 
de omheining van de open velden tot een concentratie van het onroerend goede
renbezit en de creatie van grote, commerciele bedrijven. Het oprukkend agrarisch 
kapitalisme ondermijnde de positie van de kleine en middelgrote landeigenaars, 
ten gunste van de rijke landheren. Deze laatsten werkten zich op tot de protagon is
ten van de tweede Agrarische Revol utie, aangeduid als landlords' revolution. Deze 
Revolutie bracht geen expansie van de agrarische output of werkgelegenheid te
weeg en droeg dus nauwelijks bij tot de nationale economische groei. 

Slechts een minderheid van de Angelsaksische onderzoekers velden een nega
tief oordeel omtrent de Agrarische Revolutie in de achttiende eeuw. De belang
rijkste woordvoerders in dit verband waren O'Brien20 en Clark.2 1 O'Briens verdict 
luidde dat de agrarische dynamiek in de peri ode voor de introductie van de kunst
meststoffen en de mechanisering van het productieproces te bescheiden was om er 
het predikaat van Revolutie aan toe te kennen. Ook Clark merkte op dat de toena
me van de grond- en arbeidsproductiviteit tussen 1700 en 1850 minimaal was. 
Zijn meest recente artikelen ontmaskeren dat de illusie van de Agrarische Revolu
tie in stand wordt gehouden door de onderschatting van het belang van de primaire 
sector bij het begin van de eeuw. Waar Crafts en Harley het BNP-aandeel van de 

19 Vooral: R.C. Allen, 'Agrarian fundamentalism and English agricultural development' 
in: E. Aerts, e.a. eds., Structures and dynamics of agricultural exploitations: ownership, 
occupation, investment, credit, markets (Proceedings Tenth International Economic His
tory Congress, Session B-2) (Leuven , 1990), 57-66; R.C. Allen, 'The two English Agri
cultural Revolutions, 1450-1850' in: B.M.S. Campbell en M. Overton , eds ., Land, labour 
and livestock: historical studies in European agricultural productivity (Manchester en 
New York, 1991), 236-254; R.C. Allen, Enclosure and the yeoman: the agricultural deve
lopment of the South Midland, 1450-1850 (Oxford, 1992); R.C. Allen, ' Agriculture du
ring the Industrial Revolution ' in: R. Floud en D. McCloskey, eds., The Economic history 
of Britain since 1700, Vol. I (Cambridge, 1981),96-122. 
20 P. O'Brien , 'Agriculture and the Industrial Revolution' in: EHR, 30 (1977) , 166-181. 
21 G . Clark, ' Yields per acre in English agriculture, 1250-1860: evidence from labour 
input ' in : EHR, 44 (1991),445-460; G. Clark, 'Agriculture and the Industrial Revolution: 
1700-1850' in: J. Mokyr, ed., The British Industrial Revolution. An economic perspective 
(Boulder, San Francisco en Oxford, 1993),227-266. 
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landbouw rond 1700 op 37% ramen, is 49% volgens Clark een vee I realistischer 
cijfer.22 Deze herschatting impliceert dat de output per arbeider in het vroeg acht
tiende-eeuwse Engeland al tweemaal hoger lag dan in de meeste Europese landen 
omstreeks 1850.23 Via een indirecte raming van de belangrijkste factorvergoedin
gen (renten, lonen en interesten) stelde hij vast dat de waarde van de akkerbouw
output op anderhalve eeuw tijd toenam met maximaal 20%. Vergeleken met de 
toenmalige bevolkingsgroei (+ 331 %) was dit een peulschil.24 

Recentelijk werd de traditionele visie van de Agrarische Revolutie, zoals vertolkt 
door Mingay, in ere hersteld. Dit was vooral te danken aan het werk van Overton.25 

Overtons onderzoek, dat zich hoofdzakelijk richtte op de oostelijke graafschap
pen Norfolk en Suffolk, bevestigde de these dat de groei van de landbouw in de 
eeuw na 1750 een revolutionair cachet had. De agrarische expansie vertaalde zich 
in een voordien ongeevenaarde productievermeerdering. Op honderdvijftig jaar 
tijd nam de output 2,5 tot 3 keer toe! De groei verliep in crescendo, van gemiddeld 
0,38-0,81 % per jaar in de periode 1700-1750, tot 0,55-0,8 1 % in de tweede helft 
van de achttiende eeuw en 1,18% tussen 1800 en 1830. De hausse werd veroor
zaakt door een verdubbeling van de grond- de arbeidsproductiviteit, wat op haar 
beurt het resultaat was van een reeks technische innovaties. Niettegenstaande dat 
sommige van deze innovaties (zoals de verbouw van veevoeders) teruggingen tot 
de late zestiende eeuw, forceerden zij pas een beslissende doorbraak in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Begeesterd door de groeitheorie van Adam Smith 
wees Overton op de vitale rol van de markt. In zijn ogen werd de ontwikkeling van 
de Engelse landbouw sinds 1750 eerder gestuurd door de stijging van de land
bouwprijzen en de toenemende marktintegratie dan door de veranderingen in de 
institutionele omgeving. De wijzigingen in de rurale bezits- en bedrijfsverhoudin
gen versnelden weliswaar het moderniseringsproces maar vormden zeker niet de 
noodzakelijke voorwaarde daartoe. 

In grote lijnen zijn er binnen het Britse discours dus vier strekkingen merkbaar: 
I) de orthodoxe school, die de Agrarische Revolutie situeert in de periode 1750-
1850 (Ernie, Mingay en Overton), 2) de revisionistische stroming, volgens dewel-

22 N.F.R. Crafts en C.K. Harley, 'Output growth and the British Industrial Revolution: a 
restatement of the Crafts-Harley view' in: EHR , 45 (1992),703-730. 
23 G. Clark, Too much Revolution: agriculture in the Industrial Revolution , 1700-1860' 
in: J. Mokyr, ed. , The economics of the Industrial Revolution , 28-31 (ter perse). 
24 G. Clark, A Revolution too many: the Agricultural Revolution, 1700-1850 (Agricultu
ral History Center. University of California. Working Paper Series, no . 91) (Davis, 1997), 
5. 
25 M. Overton, Agricultural Revolution in England. The transformation. of the agrarian. 
economy 1500-1800 (Cambridge, 1996); M. Overton , ' Re-establishing the English Agri
cultural Revolution ' in: AHR, 44 (1996),1-20. 
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ke de groei voor 1750 vee I sterker was dan de orthodoxen aanvaarden (Kerridge, 

Jones, John, Cole en Crafts), 3) de strekking die de Agrarische Revolutie niet 

beschouwt als een uniek maar wei als een meermaals optredend fenomeen (Allen 

en Thompson) en 4) de pessimistische school, die het voorkomen van een Agrari
sche Revolutie voor 1850 falsifieert (Clark en O'Brien). Momenteellijkt de eerste 
visie aan de winnende hand. 

Uit bovenstaand historiografisch overzicht blijkt vooreerst dat de opinies om
trent de datering en onderliggende krachten van de Agrarische Revolutie in Enge

land sterk uiteenlopen. Desondanks bestaat er een eensgezindheid over het feit dat 

zich tussen 1500 en 1800 een aantal technische transformaties voordeden die de 

ontwikkeling van de landbouw op een hoger niveau brachten. Ten tweede valt op 
dat de idee van een eeuwenlang immobilisme, dat vooral furore maakte in de Fran
se en Belgische historiografie, geen weerklank yond in Angelsaksische kringen. 

Ten derde dient aangestipt dat de vraag naar de economische repercussies van de 

tweede enclosure-beweging nog steeds een heet hangijzer is in het agrarische on

derzoek van Engeland. Ook al trekt niemand nog in twijfel dat de landbouw in het 
systeem van de open velden veel efficienter en flexibeler was dan men aanvanke
lijk dacht, blijft het onduidelijk wat het effect was van de enclosures op het pro
ductiviteitsverloop. De laatste jaren bestaat de tendens om dit effect te relativeren 

(McCloskey)26 en zelfs te negeren (Allen en Clark)Y Het probleem is dat tot nog 

26 D. McCloskey, 'The economics of enclosure: a market analysis ' in: W.N. Parker en 
E.L. Jones, eds., European peasants and their markets (Princeton , 1975), 123-160; D. 
McCloskey, 'The open fields of England : rent, risk and the rate of interest, 1300-1815 ' in: 
D.W. Galenson , ed. , Markets in history. Economic studies of the past (Cambridge, 1989), 
5-51 . 
27 R.C. Allen , 'The efficiency and distributional consequences of eighteenth century en
closures' in: The Economic Journal, 92 (1982),937-953; R.C. Allen , 'Enclosure, farming 
methods, and the growth of productivity in the South Midlands' in: G. Grantham en C.S. 
Leonard, cds. , Agrarian organization in the century of industrialization: Europe, Russia 
and North America (London, 1989) , 69-88; R.C. Allen en C. O 'Grada, 'On the road again 
with Arthur Young: English , Irish and French agriculture during the Industrial Revolu
tion ' in: lEH, 48 (1988), 93-116; G. Clark , 'Commons sense: common property rights, 
efficiency, and institutional change ' in: lEH, 58 (1998),73-102. Turner en Wordie daaren
tegen benadrukten dat de landbouw in de achttiende eeuw veel rendabeler was in de om
heinde dan in de niet-omheinde dorpen. Lees in dit verband: M.E. Turner, ' Agricultural 
productivity in England in the eighteenth century: evidence from crop yields ' in: EHR, 35 
(1982),483-510; M.E. Turner, 'Agricultural productivity in eighteenth-century England: 
further strains of speculation' in: EHR, 37 (1984), 252-257; M.E. Turner, Enclosures in 
Britain 1750-/830 (London, 1984); M.E. Turner, 'English open fields and enclosures: 
retardation or productivity improvements?' in: .IEH, 46 (1986), 669-692; M.E. Turner, 
'Parliamentary enclosures: gains and costs' in: A. Digby en C.H. Feinstein, eds., New 
directions in economic and social history (London , 1989),22-34; J.R. Wordie, 'The chro
nology of English enclosure, 1500-1914' , in: EHR, 36 (1983) , 483-505 . 
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toe enkel een intertemporele vergelijking werd gemaakt van de landbouwproduc
tiviteit in verschillende groepen van omheinde en niet-omheinde dorpen. In het 
licht van de gestelde problematiek verdient het echter voorkeur om een analyse uit 
te voeren van de productiviteit binnen eenzelfde groep van dorpen , voor- en nadat 
deze werden omheind. 

3.2. Frankrijk2X 

Terwijl in de Angelsaksische vakliteratuur vooral een optimistische stemming heer
ste, schetsten de Franse historici een overwegend negatief beeld van de agrarische 
ontwikkeling in de peri ode 1750-1850. De meeste vorsers schilderden de Franse 
landbouw tot 1850-1875 af als een stabiel ecosysteem, gekenmerkt door een haast 
constante productiegrens en verstarde technologie. 

Deze pessimistische visie werd reeds in het begin van onze eeuw verwoord door 
Auge-Laribe. Deze splitste de Franse landbouwgeschiedenis op in drie perioden: 
de periode van de traditionele landbouw (1600-1815), de transitieperiode 1815-
1870 en de periode van de moderne landbouw (1870-1910). Hij poneerde dat de 

primaire economie tijdens de eerste twee fasen geen structurele transformatie ken
de maar dat zij pas tijdens de derde fase een grote sprong voorwaarts maakte. Dit 
laatste was te danken aan de modernisering van de productie- en distributietech
nieken.2~ 

De geestelijke vader van de Annales-school, Bloch, hield er een meer graduele 
zienswijze op na. Hij verklaarde dat de agrarische groei van Frankrijk tot 1700 
zeer geleidelijk verliep ?O Onder impuls van verscheidene juridische hervormin

gen (zoals de afschaffing van gemene grondgebruiksrechten en feodale plichten) 
en technische verbeteringen (zoals de invoering van nieuwe rotatieschema's en de 
bewerking van woeste gronden) werd de rurale ontwikkeling tijdens de achttiende 
eeuw op een hoger groeipad gebracht. De agrarische opleving had niet het karak
ter van een revolutie, in de betekenis van een abrupte schok na eeuwen van stagna
tie, maar vormde slechts een aanloop tot de snelle groei in de negentiende eeuw. 

De sombere visie op de Franse landbouwontwikkeling werd vooral gevoed door 
het neomalthusiaanse den ken van de naoorlogse Annales-historici. Tot deze gene-

28 In verband met het debat over de Agrarische Revolutie in Frankrijk verwijzen wij naar: 
M. Garden, 'Un proces: la "revolution agricole" en France' in: P. Leon, ed ., Inerties et 
revoLutions: 1730-1840 (Paris, 1978), 178-197; J .L. Goldsmith, 'The agrarian history of 
preindustrial France. Where do we go from here?' in: JEEH, 13 (1984), 175-199; J.L. van 
Zanden , 'Een debat dat niet gevoerd werd: over het karakter van het proces van premoder
ne economische groei' in: NEHA Bulletin , 8 (1994), 77-92. 
29 M. Auge-Laribe, L'evoLution de La France agricole (Paris, 1912); M. Auge-Laribe, La 
revolution agricole (Paris, 1955). 
30 M. Bloch, Les caracteres originaux de l'histoire ruralefralU;aise (Oslo, 1931 ). 
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ratie van historici behoorden ondermeer Braudel,31 Chaunu,32 De Saint-Jacob,33 
Goubert,34 Le Roy Ladurie35 en Meuvret. 36 De grote inspirator van deze generatie 

was ongetwijfeld Meuvret. De rode draad doorheen zijn werk was dat de bevol
king tijdens het Ancien Regime geen bovengrens kon overschrijden omwille van 
de rege!matig en hard toeslaande sterftecrisissen in oorlogs-, pest- en hongeljaren. 
De subsistentiecrisissen verlamden tot in de eerste helft van de achttiende eeuw de 
economische groei en technische vooruitgang van de landbouw. 

Deze gedachtengang werd ook gevolgd door Le Roy Ladurie.37 Hij typeerde het 
premoderne Frankrijk (1300-1720) als een ecosysteme homeostatique of stagne
rende maatschappij, waarbij de evolutie van bevolking en voedselproductie in 
periodiek op- en neergaande fasen verliep zonder dat zich op lange termijn een 
duurzame groei aftekende. Het immobilisme van deze samenleving viel af te lezen 
uit het feit dat het totale inwonertal op vier eeuwen tijd slechts toenam van vijftien 
tot zeventien miljoen en dat het agrarische outputniveau van rond 1300-1340 in 
grote delen van het land maar in de eerste helft van de achttiende eeuw werd door
broken . Het lage productiviteitsniveau remde de verstedelijking en algemene eco
nomische groei sinds de Late Middeleeuwen sterk af. Getuige de tiendpachten vie! 
er pas sinds 1720-1750 een kentering te bespeuren in de productiecurve.3X Binnen 
een bestek van tachtig jaar (170011709-1780/1789) verhoogde de output met 25 
tot 40% en dit ten gevolge van de combinatie van nieuwe ontginningen en een 

reeks van kleine verbeteringen.39 Omdat de groei niet begeleid werd door een pro
ces van technologische modernisering weigerde Le Roy Ladurie te spreken van 
een Agrarische Revolutie. 

De neomalthusiaanse interpretatie van de Annales-historici werd van verschil
lende zijden zwaar onder vuur genomen. Het belangrijkste bezwaar was dat ge
noemde vorsers te weinig rekening hielden met de bredere economische context 

31 F. Braudel, Civilisation materielle et capitalisme XVe-XVI/ Ie siecie (Paris, 1967). 
32 P. Chaunu, 'Conjoncture, structures, systemes de civilisations' in: Conjoncture econo
mique. Structures sociales. Hommage a Ernest Labrousse, Paris, 1974, 21-35. 
33 P. De Saint-Jacob, Les paysans de la BOUfl5ogne du Nord au dernier siecie de l'Ancien 
Regime (Toulouse, 1960). 
34 P. Goubert , Beauvais et Le Beauvaisis de 1600 a 1730 (Paris, 1960). 
35 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc (Paris, 1966). 
36 J. Meuvret, ' Les crises de subsistance et la demographie de la France d' Ancien Regi
me' in: Population , I (1946), 643-650. 
37 E. Le Roy Ladurie,'L' histoire immobile ' in: AESC, 29 (1974), 673-692. 
38 E. Le Roy Ladurie, ' DImes et produit net agricole (XVe-XVllle siecle)' in: E. Le Roy 
Ladurie, Le territoire de l'historien (Paris, 1973),271-280; E. Le Roy Ladurie, 'De la 
crise ultime 11 la vraie croissance (1660-1789)' in: G. Duby en A. Wallon, eds ., Histoire de 
La France ruraLe, Vol. 2 (Paris, 1975), 345-575. 
39 De these van Le Roy Ladurie dat de Franse landbouw in de achttiende eeuw door een 
reeks van kleine technische verbeteringen opnieuw tot adem kwam, was niet zo origineel. 
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waarbinnen de Franse landbouw opereerde en zij hierdoor een aantal ingrijpende 
mutaties, die zich tussen de Late Middeleeuwen en het midden van de achttiende 
eeuw voordeden, minimaliseerden. Zo hechtten ze onvoldoende belang aan de 

toenemende graad van verstedelijking, de grotere diversificatie van de rurale be

roepsstructuur, de voortschrijdende specialisatie en commercialisering van de plat
telandseconomie. 

In de voetsporen van de Annales verdedigde ook Morineau een pessimistisch 
standpunt.40 In zijn controversiele boek Lesfaux-semblants d 'un demarrage eco
nomique noemde hij de Agrarische Revolutie een hardnekkige en historisch te 
verwerpen my the. Hij besloot dit op basis van het stagnerende verloop van de 

graanproductiviteit tussen de vijftiende en het midden van de negentiende eeuw. 

Het beperkte groeipotentieel van de premoderne landbouw bleek eveneens uit de 
geleidelijke opname van nieuwe, hoogproductieve voedingsgewassen in het teelt
plan , zoals aardappelen, ma'ls en boekweit. Morineau interpreteerde de evolutie 
naar een meer gevarieerde teeltstructuur niet als een vorm van landbouwtechni
sche vooruitgang maar als een teken dat de traditionele graanbouw onmachtig was 

om de voedselbehoeften van de groeiende bevolking te dekken. De knelpunten in 

de levensmiddelenvoorziening moesten daarom worden opgeheven door de mas

sale verbouw van surrogaatgewassen met een hoge calor ie-opbrengst per hectare. 
De negatieve evaluatie van de Franse landbouwontwikkeling kon in de jaren 

1960-1970 ook rekenen op de steun van Angelsaksische onderzoekers. Vooral 
Cameron en Clapham traden de mening bij dat de Franse landbouw voor de jaren 

1840-1850 geen wezenlijke transformatie onderging.41 Deze hypothese werd enigs

zins afgezwakt door Newell, wiens onderzoek aantoonde dat a l sinds de jaren 

1815-1824 een aanhoudende outputtoename merkbaar was.42 

Poitrineau had dit idee reeds uitgewerkt voor de regio van Auvergne. A. Poitrineau , La vie 
rurclle en basse Auvergne au XVllle siecie (Paris, 1965). 
40 M. Morineau , 'Y a-t-il une revolution agricole en France au XVII Ie siecle? ' in: Revue 
Historique, 92 (1968), 299-326; M. Morineau, Les Iaux-semblants d 'un dell1arrage eco
nomique: agriculture et demographie en France au XVllle siecie (Paris , 1971) ; M. Mori
neau , ' Revolution agricole, revolution alimentaire, revolution demographique ' in: Anna
les de Demographie Historique , 1974, 335-371; M. Morineau , 'Simples calculs relatifs 11 
une pretendue revolution agricole survenue en France au XV IlIe siecle' in: Revue Histori
que, 119 (1995) , 91- 108. 
41 J.H . Clapham, Economic development of France and Germany 18/5-1914 (Cambridge, 
19664),6; R. Cameron, France and the economic develoflll'l·en.t of Europe, 1800-1914 
(Chicago, 19652), 52. 
42 W.H. Newell , 'The Agricultural Revolution in nineteenth-century France ' in: lEH, 33 
(1973), 697-730. 
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Ret enige positieve geIuid in het Frans debat kwam van Toutain.43 In tegenstel
ling tot zijn collega's was hij ervan overtuigd dat de Franse landbouw in de acht
tiende eeuw een unieke groeiversnelling beleefde. In het begin van de jaren 1960 
voerde Toutain volgens de principes van de moderne Nationale Boekhouding een 
raming uit van het agrarisch product in Frankrijk tussen 1700 en 1958. Zijn data
bank bracht aan het licht dat de reele output tussen 1701 en 1854 toenam met 
factor 2,7. De akkerbouwproductie steeg merkelijk trager dan deze van de vee
houderij (222% ten opzichte van 433%). Ret zwaartepunt van de groei situeerde 
zich in de peri ode na 1750. Schommelde de gemiddelde toename van het land
bouwproduct in de eerste helft van de achttiende eeuw rond de 0,33% per jaar dan 
bedroeg dit in de jaren 1751-1812 zowat 0,84% en tijdens de daaropvolgende 
decennia (1812-1854) zelfs 0,90%. Met uitzondering van de jaren 1781-1790 en 
1815-1824 breidde de productie sneller uit dan de bevolking. Ondanks de degelij
ke methodologische onderbouw stuitten Toutains schattingen op felle kritiek. Ret 
hoofdbezwaar betrof de zwakke heuristische basis van zijn studie. Voor bepaalde 
perioden raadpleegde hij slechts een klein deel van het overvloedige bronnenma
teriaal of deed hij enkel een beroep op dubieuze en moeilijk te verifieren statistie
ken.44 

De afgelopen vijftien jaar (1985-1 999) vond Toutains groei-optimisme opnieuw 
aanhangers onder de Franse academici. Gesterkt door de nieuwe onderzoeksresul
taten betreffende de Engelse landbouwontwikkeling won de hypothese van de agra
rische groeiversnelling in de achttiende eeuw steeds meer terrein. Voor het depar
tement van Caux bijvoorbeeld betitelde Lemarchand de achttiende eeuw aan als Ie 
beau siecle, omdat de demografische expansie en de uitbreiding van het marktver
keer er na 1740 een immense verbetering van de landbouwtechniek en toename 
van de productie uitlokten.45 In verband met het departement van I1e-de-France, of 
het rurale gewest rond Parijs, registreerden Moriceau en Postel-Vinay eenzelfde 

43 J.e. Toutain, 'Le produit de I'agriculture fran9aise de 1700 a 1958' in: Cahiers de 
L'lnstitut de Science Economique Appliquee, vol. 115, serie AF, nrs . 1-2, 1961 , 1-221 en 
1-277. 
44 E. Le Roy Ladurie, ' Les comptes fantastiques de Gregory King' in: E. Le Roy Ladurie, 
Le territoire de L'historien (Paris, 1973),252-270; B.H. Slicher van Bath , 'Theorie en 
praktijk in de economische en sociale geschiedenis' in: AAG Bijdragen, 14 (1967),105-
228. Het oordeel van Slicher van Bath over het werk van Toutain is ronduit vernietigend. 
Volgens Slicher van Bath is Toutains boek doorspekt met betwistbare veronderstellingen, 
onjuiste berekeningen en foutieve interpretaties, waardoor zijn productiecijfers van wei
nig betekenis zijn. 
45 G. Lemarchand, Lafin dujeodaLisme dans Le Pays de Caux. Conjoncture economique 
et demographique et structure sociaLe dans une region de grande culture de la crise du 
XVlle sii!cle a La stabilisation de La Revolution ( 1640-1795) (Paris, 1989). 
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evolutie.46 Ook hier bracht de stijgende vraag en de toenemende marktintegratie in 
de tweede helft van de achttiende eeuw een proces van technologische transforma
tie op gang. De teelt van nieuwe gewassen, de uitbreiding en kwalitatieve verbete
ring van het mestaanbod en de perfectionering van de gebruikte werktuigen ver
hoogden de agrarische efficientie, met als gevolg dat de productie in stijgende lijn 
ging.47 Niet aileen in de regionale monografieen maar ook in de bredere synthese
werken worden de traditionele opvattingen over de homeostatische landbouw in 

pre-industrieel Frankrijk steeds meer op de helling gezet. 4X 

Bovenstaande synthese brengt ons tot de volgende eindbalans. In eerste instan
tie is het duidelijk dat het sombere beeld van de Franse landbouw tijdens het An
cien Regime tot het midden van de jaren 1980 de historiografie beheerste. Gedu
rende het laatste decennium rukt het rurale onderzoek zich langzaam los van de 
neomalthusiaanse Annales-traditie en lijkt de optimistische visie het pleit te win
nen. Steeds meer dringt het besef door dat de premoderne landbouwtechniek voor 
1850 een complex was van kleine en cumulatief op elkaar inwerkende verbeterin
gen, die na 1750 leidden tot een stijging van de productie en productiviteit. In 
tweede instantie dient gesignaleerd dat er een prangende nood bestaat aan interre
gionale vergelijkingen en macro-economische studies met degelijke statistische 

grondslag. 4Y 

3.3. Belgic 
Een belangrijk voorloper van de Agrarische Revolutie-theorie in Belgie was Pi
renne .50 In het befaamde Histoire de Belgique poneerde de Gentse hoogleraar dat 
de snelle rurale bevolkingsaanwas na de Vrede van Aken (1748) de landbouwers 
dwong om meer en efficienter te produceren . Met name in het dicht bevolkte en 
sterk verstedelijkte gebied van Vlaanderen lokte de demografische groeivernel-

46 J .M. Moriceau en G. Postel- Vi nay, Ferme. entreprise, famiLLe . Grande exploitation et 
changements agricoles XVlle-XIXe siixles. Les Chartier XVlle-XIXe siec/es (Paris, 1992); 
J .M. Moriceau , Lesfermiers de l'lle-de-France. L'ascension d'un patronat agricole (XVe
XVIIIe siecle) (Paris , 1994); 1. M. Moriceau , 'Au rendez-vous de la "Revo lution agrico le" 
dans la France du XVlIIe siecle. A propos des regions de grande culture' in: Annales. 
His/oire. Sciences Sociales, 49 (1994),27-63. 
47 Ook Chevet onderschreef deze these. Vooral: J.M. Chevet, ' Production et productivi
te: un modele de developpement economique des campagnes de la region parisienne nux 
XVlIle et XIXe siec les' in: Histoire et Mesure, 9 (1994), 101-145. 
48 Een voorbeeld daarvan is: P. Butel , L'economiefranraise au XVllle siecie (Paris. 1993). 
49 Tot nog toe werd het kwantitatieve onderzoek te veel overschaduwd door de studie van 
de tienden. Zie: D. Hickey, ' Innovation and obstacles to growth in the agriculture of carly 
modern France: the example of Dauphine' in: French Historical Studies, 15 (1987),208-
240. 
50 H. Pi renne, Histoire de Belgique des origines a nos jours, Vol. 3 (Bruxelles, 1931), 
142-146. 
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ling een verbetering van de akkerbouwtechniek uit. Door het gebruik van nieuwe 
meststoffen, de rationele wisselbouw en de arbeidsintensieve grondbewerking nam 
de productie er in de tweede helft van de achttiende eeuw een hoge vlucht. In het 
dunbevolkte, widelijke landsgedeelte daarentegen werd elke structurele vernieu
wing afgeremd door het feit dat de collectieve grondgebruiksrechten tot het einde 
van het Ancien Regime bleven voortbestaan. Voorts werd de modernisering van 
de Waalse landbouw nog geblokkeerd door het overwicht van de grote boerderij
en. Tot het begin van de negentiende eeuw bewerkten deze bedrijven hun areaal op 
primitieve en extensieve wijze. De divergente ontwikkeling van de t1exibele, klein
schalige landbouw in het noorden en de rigide, grootschalige landbouw in het 
widen van het land is een opvatting die tot de dag van vandaag sterk blijft naleven 
in de Belg ische geschiedschrijving. 

Een andere toon werd aangeslagen door Roland .51 Hij opperde dat zich tijdens de 
achttiende eeuw een Agrarische Revolutie ontketende in de provincie Namen. Met 
deze stelling introduceerde hij het concept van de Agrarische Revolutie in de Bel
gische historiografie. De kerngedachte van zijn betoog was dat de centrale en pro
vinciale overheden, met de afschaffing van het verbod tot bewerking van de volle 
braak en de verplichte verkoop en ontginning van de woeste gronden, in sterke 
mate bijdroegen tot de uitbreiding van bebouwde oppervlakte in Namen . Door de 
verruiming van het beteelde areaal boekte de landbouw er een buitengewoon snel
Ie groei. In mindere mate werd de groei bevorderd door de verbetering van de 
werktuigen, de officiele beperking van de maximale bedrijfsoppervlakte en de 
verbouw van nieuwe gewassen (klaver). Ook Ruwet was van mening dat de agra
rische dynamiek niet beperkt bleef tot Vlaanderen maar zich ook deed gelden in de 
zuidelijke provincies.52 

In een synthese-artikel voor de oude reeks van de Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden (1955) voerde Coppejans-Desmedt aan de Agrarische Revolutie zich 
enkel in het achttiende-eeuwse Vlaanderen voltrok. 53 Twee technische verbeterin
gen lagen aan deze ontwikkeling ten grondslag: de rijkere bodembemesting en de 
meer gesofisticeerde vruchtopvolgingssystemen. Wat de achtergebleven gebieden 
in het widen van het land betreft, had vooral de Habsburgse overheidspolitiek een 

51 J. Roland, 'La revolution agricole au XVIIIe siecle, specialement dans la province de 
Namur' in: Annales de la Federation Archeologique et Historique de Belgique. XXXlme 
Session. Congres de Namur 1938. Fascicule I , 31 (1938) , 356-371. 
52 J. Ruwet, 'Pour un indice de la production cerealiere 11 I'epoque moderne: la region de 
Namur' in: J. Goy en E. Le Roy Ladurie, eds., Les fluctuations du produit de la dIme 
(Paris en La Haye, 1972), 67-82. 
53 H. Coppejans-Desmedt, 'Economisch opbloei in de Zuidelijke Nederlanden' in: J.A. 
Van Houtte, ed., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Vol. VJII (De Haan, 1955), 
261-286. 
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stimulerend effect op de landbouwontwikkeling. Door de wettelijke beperking van 
het grootgrondbezit en de uitvoering van een structureel ontginningsbeleid streef
de de Habsburgse overheid ernaar om het feodale gewoonterecht aan banden te 

leggen en de verspreiding van vooruitstrevende technieken in de traditionele ge
westen te promoten. Al bij al was de groei van de primaire sector in het zuiden van 
het land niet van die aard dat zij het gebruik van de term Agrarische Revolutie 
rechtvaardigde. Coppejans-Desmedt ging daarmee in tegen de visie van Roland. 

Een werkelijke polemiek omtrent het al dan niet voorkomen van een Agrarische 
Revolutie in Belgie brak pas los op het einde van de jaren 1970. De belangrijkste 
tenoren in dit discours waren Vandenbroeke, Vanderpijpen54 en Van der Wee.55 De 
eerste twee vorsers namen een pessimistisch standpunt in en ontkenden dat zich in 
de loop van de achttiende eeuw een Agrarische Revolutie voordeed. Ze kwamen 
tot deze bevinding op basis van een langetermijnonderzoek van de graanrende
menten in Vlaanderen. Uit deze analyse bleek dat de ontwikkeling van de graan
productiviteit sterk achterbleef op de bevolkingsgroei en dat de gemiddelde oogst
opbrengsten vanaf de zeventiende tot het midden van de negentiende eeuw rond 
hetzelfde niveau bleven schommelen. Pas na 1850 tekende zich, ten gevolge van 
het toenemende gebruik van kunstmeststoffen en de mechanisering van het pro
ductieproces, een duurzame productiviteitsgroei af. De Agrarische Revolutie da
teerde met andere woorden van de tweede helft van de negentiende eeuwY' 

Lijnrecht daartegenover stond het standpunt van Van der Wee. Terecht merkte 
de Leuvense hoogleraar op dat Vandenbroeke en Vanderpijpen zich eenzijdig con
centreerden op het productiviteitsverloop van de broodgraancultuur, terwijl de be
langrijkste transitie zich juist buiten deze tak van de akkerbouw voor·deed. Van der 
Wee argumenteerde dat de ontwikkeling van de Vlaamse landbouw na 1750 in een 
hogere versnelling werd gebracht door een proces van productinnovatie en -diffe
rentiatie. Vooral de aardappel- en industriele gewasteelt waren daarbij van grote 

betekenis. Door de introductie van aardappelen nam de agrarische productiviteit 
in calorische waarde aanzienlijk toe en werd de Malthusiaanse spanning tussen de 
snel stijgende bevolking en het inelastische aanbod van bouwland doorbroken. De 
uitbreiding van de industrieIe gewasteelt verhoogde op haar beurt de productivi-

54 C. Vandenbroeke en W. Vanderpijpen , 'The Agricultural Revolution in Flanders and 
in Belgium : myth or reality?' in: H. van der Wee en E. Van Cauwenberghe, eds., Produc
tivity of land and agricultural innovation in the Low Countries, /250-/ 800 (Leuven , 1978), 
163-170. 
55 H. van der Wee, 'The agricultural development of the Low Countries as revealed by 
the tithe and rent statistics, 1250-1800' in: H. van der Wee. en E. Van Cauwenberghe, eds. , 
Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries, /250-1800 (Leu
ven, 1978), 1-28. 
56 Hun mening werd gedeeld door: A. Verhulst, 'Agrarian Revolutions: myth or reality?' 
in: Sartonia, 2 (1989), 71-95. 
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teit in monetaire waarde, wat er toe leidde dat het boerenbedrijf steeds meer in het 
georganiseerde marktcircuit werd opgenomen. 

De these van Van der Wee dat tijdens het Oostenrijkse Tijdvak nog ruimte bestond 
voor een agrarische groei in Vlaanderen werd beaamd door het onderzoek van de 
kerkelijke tienden. De meest bekende bijdragen waren deze van Thoen57 en Daele
mans. 5X De eerste constateerde aan de hand van de boekhouding van de Gentse 
Sint-Baafsabdij dat de graanproductie in de Oostvlaamse Zandstreek tijdens de 
Oostenrijkse Periode significant toenam, wat op haar beurt te verklaren viel door 
de uitbreiding van het beteelde areaal en de stijging van de grondproductiviteit. In 
het gros van de onderzochte dorpen namen de opbrengsten zelfs sterkel' toe dan 
het inwonertal. Zonder gewag te maken van een Agrarische Revolutie concludeer
de hij dat de achttiende eeuw in agrarisch opzicht "de meest voorspoedige eeuw 
van het Ancien Regime" was. In verband met West-Brabant (Pajottenland) kwam 

Daelemans tot een analoge slotsom. Zijn artikel over het Nijvelse Sint-Geertrude
kapittel onthulde dat de tiendopbrengsten tussen 1730 en 1790 een tendentiele 
stijging kenden. Zoals Thoen schreef hij deze evolutie toe aan de opbloei van de 
agrarische sector. 

Andere vorsers gingen een stap verder door te stellen dat de Vlaamse landbouw 
haar expansie doorzette tot diep in de negentiende eeuw. Een eminent aanhanger 

van deze visie was de Nederlandse historicus Kint. 59 In zijn proefschrift toonde 
Kint aan dat de landbouwproductie in Oost-Vlaanderen tussen 1820 en 1850 een 
snelle vaart nam. Meer nog, door de toename van de werkgelegenheid in de pri
maire sector en de stijging van de grondinkomens onderving de landbouw de struc
turele crisis die zich sinds het tweede kwart van de negentiende eeuw in de proto
industriele textielsector aftekende en gaf ze de economische activiteit op het 
platteland een nieuwe impuls (proces van reruralisatie). 

Zelfs in de meer achtergebleven gebieden van noordelijk Belgie zou de primaire 
sector tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw nog een wezenlijke groei 
registreren . Een schoolvoorbeeld was de Antwerpse Kempen. Volgens Klep nam 

de agrarische output in het dorre grensgebied met Nederland tussen 1815 en 1850 

57 E. Thoen, 'Landbouwproduktie en bevolking in enkele gemeentcn ten zuiden van Gent 
gedurende het Ancien Regime (14e-18e eeuw)' in: A. Verhulst en C. Vandenbroeke, eds., 
Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de-18de eeuw (Gent, 1979), 131-
200. 
58 F. Daelemans, 'De tienden van het Sint-Geertrudekapittel van Nijvel (15e-18e eeuw)' 
in: A. Verhulst en C. Vandenbroeke, eds., Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Bra
bant 14de- 18de eeuw (Gent, 1979),20 1-366. 
59 P. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de 
landbouw in Oost- Vlaanderen 1815-1850 (Amsterdam, 1989). 
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gevoel ig toe. fiO Door het deficiente verkeersnet, de gebrekkige marktorganisatie en 
de primitieve geld- en kapitaalmarkt ging de uitbreiding van de productie niet 
gepaard met een proces van commercialisering. 

Een nieuwe doorbraak in het debat kwam er met de dissertatie van Goossens.('[ 
Het belang van deze studie situeerde zich op twee domeinen. Vooreerst analyseer
de zij de Belgische landbouwontwikkeling tijdens de eerste helft van de negen
tiende eeuw vanuit interregionaal perspectief. Door deze comparatieve benade
ring bood haar onderzoek een helder inzicht in de regionale diversiteit van het 
nationale groeiproces. De tweede verdienste lag in de opbouw van een systemati
sche databank. Conform het systeem van de Nationale Rekeningen raamde zij de 
bruto- en nettoproductie van de primaire sector rond 1812 en 1846. Deze recon
structie wees uit dat het agrarisch product tussen de twee peiljaren toenam met 
gemiddeld 0,85% per jaar, wat minder was dan de bevolkingsgroei (0,97%). De 
nationale groei was dus niet zo overweldigend dat men van een Agrarische Revo
lutie kon gewagen. Zulke Revolutie voltrok zich enkel in de regio van de Arden
nen en de provincies Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen. In de Ardennen 
steunde de spurtgroei op een snelle toename van de totale productie terwijl ze in 
de provincies Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen voortvloeide uit de stij 
ging van de productiviteit, die op haar beurt een gevolg was van de efficientere 
inzet van de productiefactoren grond en arbeid. 

Samengevat dringen zich voor Belgie twee vaststellingen op. Ten eerste valt het 
op dat de agrarisch-historische bijdragen betreffende de achttiende eeuw zich be
perken tot het regionale niveau, meestal regio's in het huidige Vlaanderen. fi2 Enkel 
voor de eerste helft van de negentiende eeuw zijn we (via de studie van Goossens) 
ingelicht over de ontwikkeling op nationaal niveau . Ten tweede mist de polemiek 
over de agrarische groei in de achttiende eeuw een stevige basis. Zo valt het op dat 
de vooropgestelde hypothesen zwak gefundeerd zijn en er geen uniforme criteria 
worden gehanteerd om het optreden van een Agrarische Revolutie te bevestigen of 
verwerpen. 

60 P.M.M . Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economi
sche ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, /750-/ 850 
(Tilburg, 1973). 
61 M. Goossens, The economic development of Belgian agriculture /8/2-/846. A regio
nal perspective (Brussel , 1992). 
62 Zelfs de algemene overzichtswerken van Vandenbroeke en Verhulst richtcn zich in 
hoofdzaak op het huidige Vlaanderen. Zie: C. Vandenbroeke, Agriculture et alimentation 
(Gent en Leuven , 1975); A. Verhulst, Precis d'histoire rurale de la Belgique (Bruxe lles , 
1990) . 
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3.4. Nederland 
Tot in de jaren 1960 baadde de rurale en demografische geschiedschrijving van 
pre-industrieel Nederland volledig in de sfeer van de pessimistische Annales-tra

ditie. Onder historici heerste de opvatting dat de Nederlandse landbouw in de 
eeuwen voor 1850 nauwelijks aan verandering onderhevig was.C!3 VOOl·al de re
gionale monografieen van de Wageningse school waren aanvankelijk sterk op Franse 
leest geschoeid. Het meest sprekende voorbeeld was Slicher van Baths boek over 
de ontwikkeling van het platteland in Overrijssel tussen 1600 en 1800.64 In dit 
boek werkte hij de gedachte uit dat door de groeiende kloof tussen bevolking en 
voedselproductie de armoede in het Overrijsselse sterk toenam. Pas na de eeuw
wende kwam hierin verandering, toen de bebouwde oppervlakte op relatief korte 
tijd een krachtige uitbreiding kende. 

Vanaf de jaren 1970 werd de discussie om trent de agrarische groei in de periode 
L 750-1850 vooral gevoerd in term en van regionale divergentieprocessen. Het start

sein tot dit debat werd gegeven door De Vries. De Vries argumenteerde dat de 
landbouw in de Hollandse kustprovincies zich tussen 1500 en 1700 ontwikkelde 
volgens het specialisation model, terwijl de evolutie in de oostelijke landgewesten 
verliep langs de lijnen van het peasant model.C!5 

Het eerste model sloot in feite nauw aan bij de groeitheorie van Boserup. Het 
stelde namelijk dat de snelle bevolkingsaanwas tijdens de Gouden Eeuw de agra
rische groei in het kustgebied aanwakkerde. Anders dan in de oostelijke zandstre
ken leidde de demografische expansie niet tot een fragmentatie van het grondge
bruik maar bleven de bedrijven er quasi intact. Inspelend op de stijging van de 
landbouwprijzen en de uitbreiding van het marktverkeer verhoogden de Holland
se boeren de productiviteit van hun bedrijf door zich volledig te concentreren op 
de strikt agrarische activiteiten en de niet-agrarische werkzaamheden over te laten 
aan een steeds groter wordende groep van ambachtslui . De intensivering van de 
landbouwbeoefening ging gepaard met een proces van specialisatie. De boeren 

63 De stilstand en onveranderlijkheid van de Nederlandse landbouw werd hoofdzakelijk 
toegeschreven aan de conservatieve mentalite it van de boerenklasse. Uit schrik dat de 
toepassing van nieuwe, meer vooruitstrevende landbouwmethoden de toekomst van het 
bedrijf nodeloos in het gedrang zou brengen, bleven de boeren slaafs trouw aan de praktij
ken en tradities die van generatie op generatie waren overgeleverd. Ondermeer voor Zee
land werd de behoudsgezinde mentaliteit van de boeren aangewezen als oorzaak van de 
technologische verstarring. Bijvoorbeeld: M.J. Boerendonk, Historische studie over den 
Zeeuwschen landbouw (Den Haag, 1935) en P.J. Bouman, Geschiedenis van den Zeeuw
schen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Lan.dbouw
Maatschappij, 1843-1943 (Wageningen, 1946). 
64 B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het plat/e
land in Overrijsel (Utrecht, 1957). 
65 J. De Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, /500-/700 (New Haven en 
London, 1974). 
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legden zich toe op de teelt van bepaalde veldgewassen en veeteeltproducten, waar
van geregelde surplussen op de stedelijke markt werden verhandeld. De geva
rieerde beroepsstructuur en de vruchtbare handelscontacten tussen stad en platte
land creeerden een economische ruimte waarin een omvangrijk deel van de 
groeiende niet-agrarische actieve bevolking een inkomen yond. 

Op de zandgronden van Oost-Nederland daarentegen oefende de bevolkings

toename een neerwaartse druk uit op de agrarische ontwikkeling. Onder demogra
fische druk werden de hoeven opgesplitst in kleinere bedrijfseenheden , die geen 
marktsurplussen produceerden maar zich volledig afstemden op zelfvoorziening. 
Gezien hun geringe koopkracht trachten de boeren om de noodzakelijke niet-agra
rische producten zelf te vervaardigen en alzo hun afhankelijkheid van de stedelij

ke markt te minimaliseren. Door het streven naar autoconsumptie bleef de diffe

rientiatie van de rurale beroepsstructuur en de economische symbiose tussen stad 
en platteland eerder beperkt. Het gebrek aan marktopportuniteiten fnuikte een ef
ficiente reorganisatie van de landbouw. 

Het model van De Vries werd aangevochten door Bieleman . Bieleman bena
drukte dat de 'oude' landbouw in Oost-Nederland minder star, zelfvoorzienend en 

gesloten was dan De Vries aanvoerde. Tijdens de laatste twee eeuwen van het 

Ancien Regime kende het landbouwsysteem er zelfs een fundamentele verbete
ring . In zijn boek over Drenthe benadrukte hij dat de schaarbeweging van dalende 
graanprijzen en stijgende belastingdruk tussen 1680 en 1750 de ontwikkeling van 
de akkerbouw in de nieuwe banen leidden. Vom'al de intensievere bewerking van 
het areaal, de zwaardere bodembemesting, de uitbreiding van het bouwland, de 
meer individuele exploitatiestructuur en de beperking van de extensieve paarden

en runderveeteelt waren er verantwoordelijk voor dat de Drentse akkerbouw ge
durende de achttiende eeuw een hoge vlucht nam. 

Niet iedereen ging akkoord met de optimistische zienswijze van Bieleman. Van 
Zanden bijvoorbeld opperde de gedachte dat de landbouw in Oost-Nederland sinds 
de Late Middeleeuwen weI een zekere dynamiek vertoonde, maar dat ze tot het 

einde van de Moderne Tijden aile kenmerken van een peasant-economy bleef ver

tonen. Pas in de loop van de negentiende eeuw nam de ontwikkeling in het binnen
land een radicale wending. Aangedreven door de snelle bevolkingsgroei , de uit
bouw van de moderne verkeersinfrastructuur en de bloei van bepaalde nijverheden 
ontwikkelde de landbouw er zich na 1800 tot een meer gecommercialiseerde en 
gespecialiseerde sector.6fi De landbouwproductie en -productiviteit zou er tot het 
einde van de eeuw zelfs in sterkere mate stijgen dan langs de kust. 

66 De transformatie van de Oostnederlandse landbouw bleek volgens van Zanden vooral 
uit de Forse stijging van de teeltrendementen tijdens de eersle helft van de negentiende 
eeuw. Bieleman van zijn kant meende dal de oogstopbrengsten vooral stegen tussen 1700-
1820, waarna zij tot het midden van de negentiende eeuw rond hetzelfde niveau bleven 
schommelen. Zie: J.L. van Zanden, ' De landbouw op de zandgronden van Oost-Neder-



DEJONGH REVOLUTIE, IMMOBILISME OF GELEIDELIJKHEID? 47 

De thematiek van de Agrarische Revolutie kwam in de Nederlandse historiogra
fie maar zijdelings bod. Enkel Jansen, van Zanden en Priester wagen zich op dit 

terrein. Uitgaande van zes tiendreeksen voor de streek rond Maastricht ontdekte 

Jansen dat de landbouw in Zuid-Limburg in de honderd jaar na 1750 een fenome
nale vooruitgang boekte.67 De productievermeerdering, die in verschillende jaren 
zeit's een exponentieel karakter had, werd aangezwengeld door de vervanging van 
het drieslag- door het vierslagstelsel, de betere bemesting, de uitbreiding van het 
wintergraanareaal en de verkleining van het gras- en hooiland. De doorbraak van 

deze teehnisehe verbeteringen was toe te sehrijven aan de eeonomisehe funetie

vergroting van het platteland en de trendmatige stijging van de marktprijzen. 
De snelle agrarisehe groei in Zuid-Limburg was zeker niet typerend voor de rest 

van de Republiek. Dit werd bevestigd door van Zandens analyse van de tiendop
brengsten in Overijssel, Noord-Holland, Utrecht en Zeeiand.<iX Hieruit bleek dat 
de akkerbouwproductie in geen van genoemde provincies een echte stijging ken
de. Aileen in Zeeland was gedurende de peri ode 1650-1810 een beseheiden out
puttoename merkbaar. Met het adagium "wei vooruitgang, geen verandering" ne
geerde hij dat zich in loop van de achttiende eeuw een Agrarische Revolutie in de 
Lage Landen aftekende. 69 

Van Zandens standpunt werd bijgetreden door Priester, in zijn boek over de 
gesehiedenis van de Zeeuwse landbouw. 70 Priester zag in de provineie Zeeland 

geen tekenen van een Agrarisehe Revolutie. Het teeltplan, de veebezetting en de 

teehniek van bedrijfsvoering kenden er tussen 1750 en 1850 nauwelijks enige wij
ziging. Hij zoeht de oorzaak van deze stagnatie niet in de onversehilligheid of het 

land' in: TG , 101 (1988), 190-205 ; J. Bieleman, ' Boeren en rekenmeesters - cen repliek ' 
in: TG , 101 (\988) , 206-221 ; J.L. van Zanden, 'Dup li ek' in: TG, 101 (1988),222-224; J. 
Bieleman en H.K. Roessingh, 'Wie zaait zal oogsten? De ontwikkeling van het rogge
beschot op de noordelijke zandgronden op lange termijn' in: H. Diederikx , e.a. eds. , Hel 
plalleland in een veranderende wereld (Hilversum, 1994), 167-197. 
67 J .C.G.M. Jansen , 'Agrarische vernieuwingen in een revolutionair tijdperk 1750-1815' 
in: J.F.R. Philips, e.a. eds. , Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 (Assen, 
1965); J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-
1800 (Assen, 1979). 
68 J. L. van Zanden, 'Tienden als bron voor de geschiedenis van de landbouw in de 
achttiende eeuw (1650-18 10), in: AAG Bijdragen, 24 (1984),131-165. 
69 Met deze stelling zwakte van Zanden het optimistische beeld at' dat Slicher van Bath 
ontvouwde in zijn langetermijnstudie van de Europese landbouwproductiviteit. Volgens 
deze auteur kende de zaaigebonden graanproducti viteit in Nederland, Belgie, Engeland en 
lerland tijdens de periode 1750-1820 een sterk opgaande beweging. Zie: B.H. Slicher van 
Bath, 'The yields of different crops (mainly cereals) in relation to the seed, c. 810-1820' 
in: Acta Hisloriae Neederlandica , \I (1967), 26-106. 
70 P.R. Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa /600-/9/0 (AAG Bijdra
gen 37) (Wageningen, 1998). 



48 NEHA-JAARBOEK 1999 

wantrouwen van de boeren tegenover technische vernieuwingen maar wei in het 
feit dat de Zeeuwse landbouw in de laatste eeuw van het Ancien Regime al op een 
hoog peil stond, wat de latere ontwikkelingen afremde. Wij moeten wachten tot 
het laatste kwart van de negentiende eeuw alvorens de landbouw een revolutionai
re ommekeer maakte. 

Uit de actuele Nederlandse historiografie zijn twee lessen te trekken. De eerste 
boodschap is dat de landbouw in de eeuw voor 1850 verre van immobiel was. De 
boeren namen wei degelijk initiatief om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de 
sociaal-economische en ecologische omstandigheden, hetzij om de bestaansze
kerheid van hun bedrijf te behouden, hetzij uit een streven naar meer winst of om 
sociale overwegingen. 71 De starheid en traagheid van de landbouw was vaak eer
der toe te schrijven aan exogene factoren (fysisch-geografisch milieu) en institu
tionele belemmeringen (zoals hoge belastingdruk of juridische beperkingen van 
grondbezit) dan aan de risico-aversie of weerstand van de boeren tegen innova
ties. 72 Een tweede les is dat de Nederlandse landbouw een uiterst grote verschei
denheid vertoonde, zowel in tijd als in ruimte. Zelfs binnen een identiek geomor
fologisch gebied was het tempo en de richting van de agrarische ontwikkeling 
vaak ongelijk. 

Globaal genomen, onderscheidden wij twee fasen in de ontwikkeling van de 
Nederlandse landbouw tijdens de periode 1650-1850.73 De eerste fase liep van 
1650-1750 en was in feite een periode van contractie en stagnatie . Na het midden 
van de achttiende eeuw keerde het economische tij en sloeg de seculaire trend om 
in een expansiefase (1750-1850) . De motor achter deze expansie was de stijging 
van de landbouwprijzen, die vooral na L780 een recordtempo bereikte. Gestimu

leerd door het gunstige prijsverloop werden tal van intensieve method en inge
voerd en op grotere schaal toegepast. Wegens het gebrek aan betrouwbare gege
vens is het moeilijk om de productiegroei juist in te schatten. Zelfs al is ons weinig 
bekend over de ontwikkeling tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, toch 
staat het vast dat dit tijdvak een keerpunt betekende in de agrarische geschiedenis 

71 De hypothese dat sociale veranderingen (in het bijzonder de doorbraak van het ' 010-

derne cUltuurpatroon') de richting van de landbouwontwikkeling bepaalden, werd voor 
Groningen uitgewerkt door E.W. Hofstee, Groningen van grasland naar bouwland 1750-
1930: een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering (Wa
geningen, 1985). Zijn visie werd bekritiseerd door P. Priester, De economische ontwikke
ling van de landbouw in Groningen 1800-1910 (AAG Bijdragen 31) (Wageningen, 1991). 
72 Dit werd recent nog aangetoond door: P. Brusse, Overleven door ondernemel1. De 
agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 (AAG Bijdragen 38) (Wagenin
gen, 1999). 
73 J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-/950 (Boom, 1992); 
J. De Vries en A. van der Woude, Nederland /500-18/5. De eerste ronde van moderne 
economische groei (Amsterdam, 1995). 
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van Nederland. Een Agrarische Revolutie in de ware zin van het woord brak maar 
los na 1850-1870. 

4. Besluit 

Bij het doornemen van de landbouwhistorische literatuur valt meteen op dat er in 
de verschillende landen van het Noordzeegebied zeer uiteenlopende visies wor
den gehanteerd over het agrarische groeiproces in de overgangsperiode 1750-1850. 

De Angelsaksische historici zijn over het algemeen optimistisch gestemd. De 
heersende opvatting is dat zich tussen 1500 en 1850 een aantal structurele veran
deringen voordeden, die de ontwikkeling van de landbouw een revolutionaire dy
namiek bezorgden . Over de juiste datering van de Agrarische Revolutie is het 
laatste woord nog niet gezegd. Grosso modo worden drie peri odes als cruciaal 
aangeduid: 1560-1673, 1650-1750 en 1750-1850. Ter verklaring van deze groei 
bestaat de tendens om de betekenis van de enclosure-beweging te relati veren en de 
rol van het prijsmechanisme en de markt meer op de voorgrond te plaatsen. 

In het kielzog van de neomalthusiaanse Annales-traditie hingen de Franse vor
sers tot het midden van de jaren 1980 een pessimistisch beeld op van de agrarische 
ontwikkeling in het Ancien Regime. Ze spiegelden de premoderne landbouw af als 
een onbeweeglijke sector waarin tot diep in de negentiende eeuw geen plaats was 
voor technische vooruitgang of productiviteitsgroei . In de regionale studies van 
het laatste decennium echter weergalmt een positiever geluid. Gesteld wordt dat 
de landbouwsector na 1750 een snelle, en zelfs een voordien ongeevenaarde, groei 
boekte. Net als in Groot-Brittannie gaat de belangstelling daarbij in toenemende 
mate uit naar de stimulerende werking van de markt. Langzaam maar zeker lijkt de 
'Malthusiaanse' doctrine het onderspit te moeten delven voor het 'Smithiaanse' 
denken. 

In Belgie yond zowel het optimistische als het pessimistische standpunt aanhang 
in academische kringen. Het debat over de Agrarische Revolutie bleef er beperkt, 
vooral omdat de rurale ontwikkeling tijdens de Eeuw van de Verlichting tot nog 
toe weinig aandacht kreeg. De voorlopige conclusie luidt dat de Belgische land
bouw zich na het midden van de achttiende eeuw weliswaar in versneld tempo 
ontwikkelde, maar dat zij desondanks niet in staat was om haar productie evenre
dig met de bevolking te doen toenemen. De thematiek die tot op heden de historio
grafie beheerst, betreft de divergente ontwikkeling van de flexibele , kleinschalige 
landbouw in het noorden en de rigide, grootschalige landbouw in het zuiden van 
het land. 

Ook in Nederland entte de discussie over de agrarische dynamiek in de peri ode 
1750-1850 zich op het proces van regionale verscheidenheid. Vooral de dua1iteit 
tussen de gespecialiseerde landbouw in de kustprovincies en de subsistentieland
bouw in de landgewesten genoot de volle aandacht. Uit de recente regionale mo-
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nografieen komt naar voren dat de premoderne landbouw wei degelijk aan veran
deringen onderhevig was. De boeren waren vee I ontvankelijker voor prijsprikkels 
en innovaties dan de oude generatie van historici liet uitschijnen. De idee van een 
eeuwenlang immobilisme voor de Lage Landen dus niet op. Of schoon het tijdvak 
1750-1850 van grote betekenis was in de Nederlandse landbouwgeschiedenis vol
trok zich in deze peri ode geen Agrarische Revolutie. Zulke Revolutie yond pas 
plaats na 1850-1870. 

Het comparatieve debat wordt tot de dag van vandaag bemoeilijkt door het feit dat 
de auteurs verschillende definities van Agrarische Revolutie hanteren en zij de 
ontwikkeling van de landbouwproductie en -productiviteit op uiteenlopende wij
zen meten. Om valabele internationale vergelijkingen uit te werken, is meer con
ceptuele en methodologische eenvormigheid vereist. 



III 

Sprekende Cijfers! 
De Historische Nationale Rekeningen van Nederland, 
1807-1913* 

JAN-PIETER SMITS, EDWIN HORLINGS EN JAN LUITEN VAN ZANDEN 

1. Inleiding 

In 1988 publiceerden Richard Griffiths en Co Seegers een spraakmakend artikel 
(Spreken( de) cijfers ?) waarin zij hun bezorgdheid uitten over de kwaliteit van het 
cijfermateriaal waarop veel economisch-historici hun analyses baseren.' Op grond 
van hun terecht kritische inschatting van de betrouwbaarheid van het cijfermate
riaal wierpen zij de vraag op of de gangbare nationale inkomensschattingen voor 
de pre-statistische peri ode een solide basis vormden voor verder economisch
historisch onderzoek. In deze bijdrage hopen wij aan te tonen dat een zorgvuldige 
en kritische studie van het beschikbare bronnenmateriaal alsmede het system a
tisch hanteren van de concepten uit het systeem van de nationale rekeningen, ook 
voor het pre-statistisch tijdvak kan leiden tot betrouwbare en consistente tijdreek
sen. 

De negentiende eeuw is een cruciale peri ode in de economische geschiedenis 
van Nederland. Lange tijd fungeerde deze peri ode als een ondefinieerbaar schar-

De auteurs danken NWO voor de toekenning van de pioniersubsidie zonder welke dit 
onderzoek nooit had kunnen worden uitgevoerd. Voorts zijn wij de Rijks Universiteit 
Groningen en de Universiteit van Amsterdam zeer erkentelijk voor het feit dat dit artikel 
in hun onderzoekstijd kon worden geschreven. In dit artikel worden de definitieve schat
tingen van het project Nationale Rekeningen gepresenteerd, die op een aantal punten fun
damenteel verschillen van eerder gepubliceerde cijfers (J.P. Smits, E. Horlings , en 1.L. 
van Zanden, The Measurement of Gross National Product and its Components: The Nether
lands, 1800-1913. N.W. Posthumus Research Memorandum I (Utrecht, 1997)). Voor een 
uitgebreidere verantwoording van de berekeningen, zie: J.P. Smits, E. Horlings en J.L. 
van Zanden, Dutch GNP and its Components, 1800-1913 (Groningen Growth and Deve
lopment Centre, te verschijnen). 
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nier tussen de Gouden Eeuw en de sterke groei van de twintigste eeuw. Tot de 
jaren zeventig legden economisch-historici in de analyse de nadruk op het vraag
stuk van de industrialisatie, waarbij de ontwikkeling van Groot-Brittannie en Bel

gie als maatstaf diende. Historici concentreerden zich op de vermeende stagnatie 
tot het midden van de negentiende eeuw en het late begin van de industrialisatie. 
Naast het gebrek aan grondstoffen en hoge lonen werd de Nederlandse achterstand 
voornamelijk toegeschreven aan de mentaliteit van ondernemers, de Jan Salie
geest.2 Vanaf het eind van de jaren zestig begon de aard van de economische ge
schiedschrijving te veranderen. Er werd in toenemende mate gebruik gemaakt van 

kwantitatief materiaal. Op den duur werd statistisch materiaal een integraal onder
dee I van economisch-historische analyses. Daarnaast werd de belangstelling van 
historici breder: landbouw en diensten -transport in het bijzonder- kregen veel 
meer aandacht. Een verdere vernieuwing betrof de introductie van de methoden en 
interpretaties van de New Economic History, die ondanks de vele kritiek de dis
cussie over de economische ontwikkeling in de negentiende eeuw nieuw ]even had 
kunnen inblazen. 3 

De voortdurende vernieuwingen in het vakgebied zetten echter niet door. Bij het 
begin van het project Nationale Rekeningen had de Nederlandse economische 
geschiedschrijving omtrent de negentiende eeuw zodoende nog altijd weinig van 
haar achterstand op de Angelsaksische concurrentie ingelopen . Er was zowel be
hoefte aan een solide raamwerk om het groeiproces kwantitatief in kaart te bren
gen als aan een theoretische basis voor de analyse van economische groei en ont
wikkeling. De eerste prioriteit van het project was om aan de eerste behoefte 
tegemoet te komen om vervolgens de geconstrueerde inkomensschattingen te ge
bruiken voor een gedegen macroeconomische analyse van Nederland in de perio
de 1800-1913. 

De constructie van historische nationale rekeningen begon al in 1948 toen Der
ksen in het kader van de eerste Nederlandse inkomensschattingen reeksen opstel
de voor de periode 1900-1939.4 Diverse auteurs hebben vervolgens geprobeerd 

R.T. Griffiths en 1.1. Seegers, 'Spreken(de) cijfers? Een beschouwing over het nationaa1 
inkomen in de pre-statistische periode', NEHA-Bulletin 2 (1988) no. 2, 67-77. 
2 Bijvoorbeeld 1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-ecol1omische 
geschiedenis van Nederland 1795-/940 (Den Haag, 1960) en w.J. Wieringa, Economi
sche herorientering in Nederland in de /9' eeuw (GroningenlDjakarta, 1955). 
3 Zie onder andere H.P.H. Nusteling, De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steen
kool /83/-/914 (Amsterdam, 1974), R.T. Griffiths, Achterlijk, achIer of anders? Aspec
ten van de economische ontwikkeling van Nederland in de 19< eeuw (Amsterdam, 1980), 
en J.M.M. de Meere, Economische groei en levensstandaard in Nederland gedurende de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends (Den Haag, 1982). 
4 C.B.S., 'Berekeningen over het nationale inkomen van Nederland voor de periode 
1900-1920' [door J.B.D. Derksen], De Nederlandsche conjunctuur. Speciale Onderzoe
kingen no. 4 Cs-Gravenhage, 1948). 
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om zijn schattingen uit te breiden tot de negentiende eeuw, maar die pogingen 
leidden zelden of nooit tot betrouwbare cijfers of nuttige inzichten. Van Zanden 
was de eerste die het negentiende-eeuwse groeiproces benaderde vanuit het sys
teem van nationale rekeningen en zodoende de basis legde voor het project Natio
nale Rekeningen.5 Op dat moment had men in andere landen een ruime voorsprong 
in de constructie van historische nationale rekeningen. Feinstein's werk voor Groot
Brittannie had in dit opzicht een voorbeeldfunctie, maar ook in landen als Zwe
den, Duitsland en de Verenigde Staten bestonden reeds historische schattingen van 
het nationaal inkomen .fi Het uiteindelijke doel van het project was om de Neder
landse achterstand ongedaan te maken en zo moge1ijk in een voorsprong om te 
zetten. 

In dit artikel wordt een globaal overzicht gegeven van de constructie van het 
nationaal product, het inkomen en de bestedingen van Nederland in de peri ode 
1800-1913. Een meer gedetailleerde engelstalige versie zal worden uitgegeven als 
monografie bij het Growth and Development Centre van de Rijksuniversiteit Gro
ningen. De conclusie geeft een overzicht van het vervolgonderzoek waarin de ana
lyse van het economisch ontwikkelingsproces centraal zal staan. 

2. Historische Nationale Rekeningen 

Het begrip 'nationale rekeningen' is in het interbellum ge'J'ntroduceerd, maar in de 
meeste landen kwam het pas na de Tweede Wereldoorlog tot vormen van nation ale 
inkomensrekening zoals we die vandaag de dag kennen . Binnen het model van de 
nationale rekeningen wordt een systematisch overzicht van de diverse economi
sche processen gepresenteerd en wordt aangegeven hoe de verschillende typen 
transacties met elkaar samenhangen.7 In de input/outputtabellen worden de goede
ren- en dienstenstromen in kaart gebracht. Hierbij wordt per bedrijfsklasse de toe
gevoegde waarde vermeld, welke kan worden berekend door de waarde van de 
output van de betreffende bedrijfsklasse te verminderen met de waarde van de 

5 J.L. van Zanden, 'Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele 
nieuwe resultaten' , Economisch- en sociaal-historischjaarboek 50 (1987) 51-76. 
6 C.H. Feinstein , National income, expenditure and output of the Un.ited Kingdom 1855-
1965 (Cambridge, 1972). W.G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit 
der Mille des 19. lahrhunderts (Berlijn, 1965). O. Krantz en C.-A. Nilsson, Swedish na
tional product 1861-1970. New aspects on methods and measurement (Lund, 1975). O. 
Krantz, 'New estimates of Swedish historical GOP since the beginning of the nineteenth 
century', Review of income and wealth 34 (1988) 165-181. 
7 Zie de jaarlijkse toelichting op de Nationale Rekeningen van het CBS. Voor een een
voudige uiteenzetting omtrent de basisbegrippen uit de nationale rekeningen, zie: B. Com
paijen en R.H. van Til , De Nederlandse economie. Beschrijving, voorspelling en bestu
ring. Deel I. De nationale rekeningen (Groningen, 1987). 
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goederen en diensten die in de loop van het productieproces zijn verbruikt (of weI 
de inputs). Het concept toegevoegde waarde wordt gehanteerd om ongewenste 

dubbeltellingen bij de meting van economische prestaties te voorkomen. Het is 

bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de waarde van het verbruikte graan, dat al is 
opgenomen in de waarde van de akkerbouwproductie, ook wordt gerekend tot de 
productie van de voedingsmiddelennijverheid. 

Wanneer de toegevoegde waardecijfers voor aile bedrijfstakken in de economie 
bij elkaar worden opgeteld, resulteert dit in het bruto binnenlands product. Dit 
product wordt vervolgens uitbetaald in termen van loon- en overig inkomen en kan 

worden gezien als een beloning van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Dit 
totale inkomen wordt uiteindelijk aangewend voor de aanschaf van consumptie
goederen door gezinshuishoudens (particuliere consumptie) danwel voor de aan
koop van kapitaalgoederen door bedrijven (investeringen) . De elegantie van het 
systeem van de nationale rekeningen is gelegen in het feit dat de goederen- en 
inkomensstromen in een onderlinge samenhang worden gepresenteerd , waardoor 
dieper inzicht in de economische structuur kan worden verkregen. 

In deze studie vormt de productie berekend in termen van bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen het uitgangspunt. Met bruto wordt bedoeld dat er geen 
correctie voor de afschrijvingen op de kapitaalgoederenvoorraad zijn gemaakt.x 

Voorts is bij de schattingen in principe gerekend in marktprijzen, waarmee wordt 
bedoeld dat er niet is gecorrigeerd voor indirecte belastingen en prijsverlagende 
subsidies, zoals bij een berekening van de productie tegen factorkosten wei het 

geval is. 
Bovenstaande tekst wekt wellicht de indruk dat het in de nationale inkomensre

kening gaat om objectieve, makkelijk meetbare grootheden. Niets is minder waar. 
In de literatuur wordt vaak krachtige kritiek geleverd op de methodiek van de 
nationale rekeningen in het algemeen en de toepassing van dit rekenmodel op niet

moderne economieen in het bijzonder. De bezwaren richten zich in belangrijke 
mate op een viertal terreinenY 

1. In de nationale rekeningen wordt van een te beperkte opvatting van het begrip 
productie uitgegaan, waardoor niet-gemonetariseerde activiteiten buiten beschou
wing blijven. 

Aileen al over de vraag wat productie is zijn boekenkasten vol geschreven. Na
drukkelijk moet erop worden gewezen dat een economische activiteit binnen het 
stelsel van de nationale rekeningen pas als productie wordt geboekstaafd als deze 

8 CBS, Nationale rekeningen /99/ , 229-230. Onder het begrip afschrijvingen wordt 
verstaan de waardevermindering van de in het producticproces verbruikte duurzame pro
ductiemiddelen , die het gevolg is van slijtage, economische veroudering etcetera . 
9 Zie in dit kader hct discussiedossier historische nationale rekeningen in het NEHA 
Bulletin 9 (1995) no. 2,120-150. 
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marktgericht is.to Deze beperking is voor historici niet zonder problemen, daar 
een aanzienlijk deel van de economische activiteiten zich buiten de monetaire sfeer 
kan afspelen. Dit kan op zich al tot een onderschatting van het productie- en inko
mensniveau leiden. De problemen worden nog ern stiger in het geval dat de econo
mische groei over een lange tijdsspanne wordt bestudeerd en waarin steeds meer 
activiteiten die aanvankelijk binnen het huishouden (niet-gemonetariseerd) wor
den verricht in een later stadium tegen geldelijke beloning in de marktsfeer plaats
vinden. In zulke gevallen zal de economische groei structureeI overschat worden 
aangezien aan het begin van de onderzochte periode een belangrijk deel van de 
productie buiten beschouwing blijft. 11 Dergelijke ongewenste substitutie-effecten, 
nameIijk de overgang van niet-gemonetariseerde naar gemonetariseerde produc
tie, behoren zonder meer tot de ernstigste problemen waarmee nationale rekenaars 
geconfronteerd worden. 

In het hier gepresenteerde onderzoek is nadrukkelijk gepoogd om de ambachte
lijke, deels niet-gemonetariseerde activiteiten in de berekeningen mee te nemen. 
Voor wat betreft de landbouw was het eigen verbruik van agrarische producten 
binnen het landbouwbedrijf zelf bij de brongegevens inbegrepen. Zo zijn voor de 
akkerbouw de productieschattingen gebaseerd op cijfers omtrent areaalopbreng
sten zoals die in de Landbouwverslagen vermeld staan. Bij deze cijferopstellingen 
is uiteraard niet het onderscheid gemaakt tussen dat deel van de oogstopbrengst 
dat binnen het boerenbedrijf zelf werd geconsumeerd en het gedeelte dat op de 
markt werd verhandeld. Een zelfde situatie deed zich bij de nijverheidsproductie 
voor. Hier werden de productieschattingen vaak gebaseerd op de hoeveelheid in 
het productieproces verbruikte grondstoffen en halffabrikaten. Deze cijfers kon
den aan de handelsstatistieken en aan de landbouwstatistieken worden ontleend. 
Ook hier werd dus in principe aile productie geteld, zonder dat er een onderscheid 
werd gemaakt tussen goederen die op de vrije markt werden verhandeld en pro
ducten die door producenten zelf werden verbruikt. 12 

lODe nationale rekeningen zijn in dit opzicht overigens niet geheel consistent. Zo wor
den de activiteiten van de overheid en van semi-overheidsbedrijven die over het algemeen 
niet marktgericht zijn, toch tot de productie gerekend. Mede hierdoor is de schatting van 
de productiviteit in dergelijke bedrijfstakken een gecompliceerde zaak, zie hiervoor: Z. 
Griliches, (red.), Output measurement in the service sector (Chicago/Londen, 1992). 
II Zie bijvoorbeeld: P.M .M. Klep, Bevolking en arbeid. Een onderzoek naar de ontwik
kelingen in Brabant 1700-1900 (Nijmegen , 1981) 96. 
12 Hoewel ambachtelijke en niet-gemonetariseerde vormen van productie in principe in 
de berekeningen zijn opgenomen, bestaat natuurlijk wei het probleem dat bij de vaststel
ling van de hoeveelheid productie vaak van technische coefficienten werd uitgegaan die 
werden ontleend aan boekhoudingen van vrij grote ondernemingen en daardoor een be
perkte zeggingskracht voor het kleinbedrijf hebben. 
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2. Het nationaal inkomen per hooJd van de bevolking is geen goede maatstaJvoor 
welz ijn en heeJt daardoor slechts een beperkte zeggingskracht. 

Ten onrechte wordt het nationaal inkomen vaak als als indicator voor welzijn op
gevat. Met nadruk moet erop worden gewezen dat het nationaal inkomen weinig 
over inkomensverdeling, gezondheid , scholingsgraad of -algemeen geformuleerd
over de kwaliteit van het bestaan .13 Zo is het heel wei mogelijk dat de welvaart in 
term en van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking toeneemt, terwijl 
het welzijn (de kwaliteit van het bestaan) afneemt. Met het oog hierop wordt er in 
de literatuur de laatste jaren dan ook veel aandacht besteed aan de constructie van 
nieuwe indicatoren die meer recht doen aan bovengenoemde (sociale) aspecten. In 
een aantal gevallen wordt hierbij nog wei uitgegaan van de systematiek van de 
nationale inkomensrekening. Een goed voorbeeld hiervan is de index voor duurza
me economische welvaart (ISEW; Index of Sustainable Economic Welfare) die 
door Daly en Cobb is ontworpen. 14 Hierin worden niet aileen aspecten als scho
lingsgraad etc, maar ook de schade die aan natuur en milieu zijn toegebracht opge
nomen. 

In de hier gepresenteerde cijfers is nadrukkelijk geen rekening gehouden met 
dergelijke welzijnsaspecten, teneinde de vergelijkbaarheid van de cijfers door de 
tijd heen niet aan te tasten. In onze analyses hebben we overigens wei grote nadruk 
gelegd op dergelijke aspecten. In het kader hiervan zijn de ontwikkeling van de 
inkomensongelijkheid alsmede de economische etfecten van veranderingen in de 
inkomensverdeling bestudeerd. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de invloed 
van inkomensontwikkelingen op de 'kwaliteit van het bestaan', een begrip dat 
nadrukkelijk breder is opgevat dan de gangbare notie van levensstandaard (reeIe 
lonen), maar waarin ook aandacht is besteed aan de gezondheidstoestand en scho
I ingsgraad van de bevolking.IS 

13 E. Horlings en J.P. Smits, 'The quality of life in the Netherlands 1800-1913. Experi
ments in measurement and aggregation ' , in: J. Komlos en J. Baten, red., The biological 
standard of living in comparative perspective (Stuttgart, 1998) vol. II: 321-343. 

14 H.E. Daly en J.B. Cobb Jr., For the common good. Redirecting the economy towards 
community, the environment, and a sustainable future (Londen, 1989) 401-455. Daarnaast 

wordt sinds jaar en dag uitgebreid onderzoek gedaan naar directe maatstaven voor de 
levensstandaard, zoals de ontwikkeling van reele lonen, demografische grootheden en 
lichaamslengte. 
15 A. Vermaas, S.W. Verstegen en J.L. van Zanden, ' Income inequality in the 19th centu
ry: evidence for a Kuznets curve?', in: L. So ltow en J.L. van Zanden, Income and wealth 
inequality in the Netherlands, 16th-20th century (Amsterdam, 1998), 145-174; E. Hor

lings en J.P. Smits , 'Private consumer expend iture in the Netherlands , 1800-1913 ', Eco
nomic and social history in the Netherlands 7 (1996) 15-40; Horlings en Smits , 'The 
quality of life'. 
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3. Het model van de nationale rekeningen kan alleen worden toegepast in het 
geval van moderne, ruimtelijk geintegreerde economieen. 
Een ander punt van kritiek dat vooral door historici wordt geuit betreft het feit dat 
het concept nationaal inkomen slechts kan worden toegepast op nationaal gei"nte
greerde, of wei moderne volkshuishoudingen. '6 Deze zienswijze moet echter met 
kracht worden bestreden aangezien het model van de nationale rekeningen niets 
meer of minder is dan een boekhoudkundig systeem waarin economische transac
ties op een overzichtelijke manier worden gerangschikt, zonder dat er aan dit mo
del veronderstellingen omtrent de mate van regionale integratie ten grondslag Iig
gen. Dit neemt uiteraard niet weg dat de vraag kan worden gesteld of een analyse 
op nationaal niveau in aile gevallen even interessant is. Zo is het heel wei mogelijk 
dat in 'pre-moderne' economieen de regionale context van groter belang is, terwijl 
in de twintigste eeuw juist meer aandacht moet worden be steed aan de internatio
nale economie. In beide gevallen kan de nationale inkomensrekening overigens 
uitkomst bieden. Het is immers heel wei mogelijk om het boekhoudkundige model 
van de nationale rekeningen op ieder wenselijk niveau toe te passen . In de kwanti
tatieve economische geschiedschrijving is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om 
nationale inkomensschattingen te desaggregeren door middel van het opstellen 
van regionale en sectorale rekeningen. 17 

4. Voar de negentiende eeuw staan er anvaldaende betrouwbare bronnen tat anze 
beschikking om een volledig stelsel van nationale rekeningen op te stellen. 
Een laatste veelgehoord bezwaar tegen de historische nationale rekeningen betreft 
het idee dat er voor de negentiende eeuw te weinig betrouwbaar bronnenmateriaal 
aanwezig is om te komen tot goede nation ale inkomensschattingen. Het is uiter
aard zonder meer waar dat er voor een dergelijke vroege peri ode minder bruikbaar 
cijfermateriaal voor handen is dan vandaag de dag het geval is, maar juist daarom 
biedt de vaststelling van economische groei vanuit het systeem van de nationale 
rekeningen grote voordelen. Eerder werd immers geconstateerd dat de processen 
van productie, inkomensvorming en bestedingen nauw met elkaar samenhangen. 

16 Cf. A. Van der Woude, Het Noorderkwartier. Een region.aal historisch on.derzoek in de 
demograjische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middel
eeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Utrecht, 1983) 606-609; H.A.M. Kle
mann, ' Reconstructies van nationale rekeningen . Een discussiebijdrage', NEHA-Bulletin 
9 (1995) no. 2,135. 
17 Yoor de landbouw zie: J.L van Zanden , ' Regionale verschillen in landbouwproducti
viteit en loonpeil in de lage landen aan het begin van de 19' eeuw. Een toetsing van de 
Mokyr-hypothese', NEHA-Jaarhoek 57 ( 1995) 271-285. Een provinciale uitsplitsing van 
cijfers omtrent de dienstenproductie, zie: J.P. Smits, Economische groei en struclUurver
anderingen in de Nederlandse dienstensector, J 850-/9 J 3. De bijdrage van handel en trans
port aan het proces van 'moderne economische groei' (Amsterdam, 1995), hoofdstuk 3. 
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Hierdoor is het mogelijk om de economische prestaties op drie verschillende ma
nieren te meten, waarbij de uitkomsten -in theorie althans- identiek moeten zijn.lx 

De problemen op brontechnisch vlak zijn dan ook een krachtig argument omjuist 
wei met begrippen als het 'nationaal inkomen' te werken. In navolging van Ger
schenkron kunnen we stellen dat uitspraken omtrent economische groei die buiten 
het conceptueel raamwerk van de nationale rekeningen om worden gedaan, in feite 
weinig meer zijn dan 'oncontroleerbare empirische generali saties' .19 

De voordelen van de methodiek van de nationale rekeningen strekken echter 

nog veel verder. Het feit dat iedereen bij zijn berekeningen gebruik maakt van 

dezelfde regels en schattingsprocedures (namelijk die van de United Nations Sys
tems of National Accounts) komt de vergelijkbaarheid van de uitkomsten ten goe
de.20 In het geval van dit negentiende eeuwse onderzoek is bijvoorbeeld nauwlet
tend in de gaten gehouden op welke wijze het Centraal Bureau voor de Statistiek 
de output- en inkomensschattingen voor het interbellum heeft gemaakt. Momen
teel worden de laatste inconsistenties in een aantal twintigste eeuwse deelreeksen 
weggenomen, zodat we over niet al te lange tijd kunnen beschikken over cons is
tente tijdreeksen die de gehele periode vanaf 1800 tot heden bestrijken .21 Voor 
zover ons bekend is Nederland het enige land dat over een zo rijke database be
schikt. 

Minstens zo belangrijk is de internationale vergelijkbaarheid van economische 
grootheden. Binnen het Groningse ICOP-project (International Comparison of 
Output and Productivity) wordt geprobeerd om de productie- en inkomensschat
tingen voor een groot aantal landen onderling goed vergelijkbaar te maken. 22 In 
het kader hiervan wordt ook gepoogd om te komen tot een standaardisering van de 
historische nationale inkomensschattingen in Europa. Hierbij wordt vooral aan-

18 CBS, 'Integratie van economische statistieken. Bespiegelingen over (on-)samenhan
gende statistieken en de beschrijving van de totaliteit van het economisch proces ', in: 
Denken en meten. Statistische opstellen (Den Haag, 1978) 18-29. 
19 A. Gerschenkron, Economic backwardness in historical perspective (New Haven, 1966) 
436-444. 
20 Bij onze berekeningen zijn wij uitgegaan van de System of National Accounts van 
1968. 
21 Op het moment verricht H.A.M . Klemann onderzoek naar de economische ontwikke
ling van Nederland gedurende de tweede wereldoorlog (zie hiervoor onder andere H.A.M. 
Klemann , (red.), Mooie jaarcijfers ... Enige onderzoeksresultaten betreffende de Neder
landse economische ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog (Utrecht, 1997). Voorts 
worden door W. Bressers en J.P. Smits in samenwerking met medewerkers van het CBS de 
cijfers voor de peri ode 1948-1969 herzien en vergelijkbaar gemaakt met de tijdreeksen 
I 969-heden en 1800-1938. 
22 Zie bijvoorbeeld: B. van Ark, 'International comparisons of output and productivity: 
manufacturing productivity performance of ten countries from 1950 to 1990' (Groningen 
Growth and Development Centre, 1993). 
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dacht besteed aan problemen rondom wegingsschema's , detlatieprocedures en het 
maken van productieschattingen voor de dienstensector. 

3. Methodologie 

Output 

Landbouw 
De landbouwschattingen voor de tweede helft van de negentiende eeuw zijn geba
seerd op het werk van Knibbe. 23 De berekening van de akkerbouwproductie was 
relatief simpel. Gegevens omtrent het landbouwareaal en de opbrengsten per hec
tare konden zander al te veel problemen aan de Landbouwverslagen worden ont
leend.24 Yoor de veehouderijproductie was minder gedetailleerd bronnenmateriaal 
voor handen . Bij de berekeningen werd gebruik gemaakt van de accijns op het 
geslacht (met daarin de aantallen stuks vee die voor de slacht bestemd waren) , het 
geschatte gewicht van slachtvee, het aantal stuks melkvee en de gemiddelde melk
gifte per koe. 25 Yoor de tuinbouw konden helaas geen betrouwbare onafnankelijke 
schattingen worden gemaakt. De productie-ontwikkeling van de tuinbouw is ge
schat aan de hand van de exportontwikkeling. 

Knibbes schattingen zijn op een drietal punten bijgesteld. Allereerst heeft hij 
voor een aantal jaren in de periode 1851-1870 verzuimd de productie van de han
delsgewassen te berekenen, waardoor er inconsistenties in de totaalreeksen zijn 
geslopen. Hiervoor is in de definitieve reeksen gecorrigeerd. Yoorts is bij de uit
eindelijke berekeningen geen gebruik gemaakt van de prijsgegevens die Knibbe in 
zijn dissertatie heeft gepresenteerd. Bij de constructie van zijn prijsreeksen heeft 
hij namelijk onvoldoende rekening gehouden met de regionale variatie in prijsni
veaus. Deze reeksen zijn dan ook vervangen door nieuwe prijsgegevens die ont
leend zijn aan lopend onderzaek van Yan Riel.2

" Tenslotte is een herberekening 
gemaakt voor de inputs in het landbouwbedrijf. Deze herziening was nodig omdat 
een vergelijking met andere studies heeft uitgewezen dat Knibbe deze interme
diaire uitgaven sterk heeft onderschat, als gevolg waarvan de toegevoegde waarde 

23 Knibbe, M., Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional 
change (Amsterdam, 1993). 
24 Verslag van den landbouw, diverse jaargangen. 
25 De accijnsgegevens zijn onlleend aan: Bescheiden betrejfende de geldmiddelen (De
partement van financien), later gctiteld Statistiek der Rijksjinancien. Gegevens omtrent de 
melkgifte per koe zijn ontleend aan: Knibbe, Agriculture, 77-81 en J.L. van Zanden , De 
economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-
1914 (Wageningen , 1985), 106. 
26 Het betreft hier gegevens ontleend aan een nog niet afgerond dissertatieonderzoek: A. 
van Riel, Postponed conformity. 
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van de landbouw bij hem te hoog uitvalt. Deze overschatting bedraagt aan het 
einde van de verslagperiode circa 25%.27 De problemen deden zich vooral voor bij 
de schatting van de verbruikte hoeveelheden veevoer. Voor de belangrijkste soor

ten graan alsmede aardappelen is het totale aanbod berekend (als de som van de 
binnenlandse productie en de netto-invoer), waarna de verschillende verbruiks
componenten zijn geschat. Aangezien we vrij goed zijn ingelicht over de menselij
ke consumptie en het industrieel verbruik van deze producten, kon het veevoer als 
restpost worden berekend.2~ De schattingen voor het verbruik van zaaizaad en kunst

mest werden in grote lijnen aan Knibbe ontleend, terwijl aanvullende schattingen 

werden gemaakt voor natuurlijke meststoffen.2~ 

Na de output- en inputreeksen van Knibbe op bovenstaande wijze te hebben 
gecorrigeerd, zijn deze schattingen gekoppeld aan de cijfers van de Commissie 
Ebels .30 In deze 'Iandbouwcensus' voor de jaren 1909/12 staan complete cijfer
overzichten voor de landbouw, met daarin ook tal van kleine posten die niet in het 
werk van Knibbe zijn opgenomen. Het totaalcijfer voor de toegevoegde waarde 
uit het rapport van de commissie Ebels is uiteindelijk op de reeks van Knibbe 
teruggeprojecteerd. 

Van Zanden heeft aanvullende schattingen gemaakt voor het outputvolume van 
de landbouw in de eerste helft van de negentiende eeuw. Voor het peiljaar 18 j 21 13 
kon aan de hand van de Etats des Recoltes een goede schatting van de akkerbouw

productie worden gemaakt.31 Helaas bleken er geen statistische overzichten op 
nationaal niveau te bestaan aan de hand waarvan de productie-ontwikkeling tussen 
1812/13 en 1851 kon worden geschetst. Dit probleem is als voigt opgelost. Voor 
een drietal regio's (Groningen, de Veluwe en Zeeland) waren reeksen omtrent de 
verbouw van granen en aardappelen voor handen Y In eerste instantie is voor de 
periode 1851-1870 nagegaan of er een nauw statistisch verband bestond tussen het 

27 Dit blijkt ondermeer uit een vergelijking van Knibbes schattingen met berekeningen 
die Van Zanden eerder in zijn dissertatie heeft gepresenteerd. Voorts kan worden gecon
stateerd dat de berekeningen van Knibbe ook voor de pcriode na de Tweede Wereldoorlog 
fors hoger uitvallen (zie CBS, Nalionale rekeningen , 1948-1950). 
28 totaal aanbod=menselijk verbruik+industrieel verbruik+veevoer+zaaizaad. 
29 Van Zon, H. van, Een zeer onfrisse geschiedenis: studies over niet-industriele vervui
ling in Nederland, 1850-1920 (Den Haag, 1986). 
30 Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij K.B. van 15 dec. 1927 no. 34 101 liet 
onderzoeken van de vmag of, en zo ja, in Iweverre en door welke oorzaken in de landbouw 
en tuinbouw een wanverhouding bestaal tussen de bodemprijzen en productiekosten ener
zijds en de opbrengst anderzijds ('S Gravenhage, 1934). 
31 Voor kritische bespreking van deze bron zie, Van Zanden, J.L., 'Regionale verschillen 
in landbouwproductiviteit en loonpeil in de Lage Landen aan het begin van de negentien
de eeuw', NEHA-Jaarboek 57 (1994) 271-286. 
32 Voor deze drie subreeksen, zie: P. Priester, De economische onlwikkeling van de lalld
bouw in Groningen 1800-1910 (Wageningen, 1991) 539-544; S.w. Verstegen en J.L. van 
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verloop van deze partieie indices en de ontwikkeling van de akkerbouwopbreng
sten op nationale schaal zoals die aan het onderzoek van Knibbe konden worden 
ontleend. Met behulp van regressie-analyse is vervolgens de ontwikkeling van de 
akkerbouwproductie tussen de peiljaren 1812113 en 1851 geschat. Deze metho
diek heeft bevredigende resultaten opgeleverd, zij het dat moet worden aangete
kend dat de oogstfluctuaties van de aldus berekende reeks mogelijk iets onder
schat zij n. 33 

Voor wat betreft de veehouderijproductie had de schattingsprocedure voor de 
vroege negentiende eeuw minder voeten in de aarde. De productiewaarde van het 
vee kon worden gebaseerd op statistieken omtrent de veestapel, terwijl aanvullen
de informatie werd ontleend aan de accijns op het geslacht. 34 De schatting van de 
zuivelproductie was daarentegen vrij problematisch. De bovengenoemde cijfer
reeksen omtrent de omvang van de veestapel werden hier als uitgangspunt geno
men. Voorts werd voor twee peiljaren vastgesteld welk deel van de veestapel be
stond uit melkkoeien, waarna dit aandeel voor de tussenliggende jaren door middel 
van exponentiele interpolatie werd vastgesteld. Cijfers met betrekking tot de melk
gifte per koe zijn ontleend aan de studies van Knibbe en Van Zanden.35 De laatste 
stap in de berekening betrof de omzetting van melk in boter en kaas, waarbij ervan 
werd uitgegaan dat 65% van de beschikbare melk werd aangewend voor de ver
vaardiging van boter, terwijl de rest werd toegeschreven aan de kaasproductieY' 
De inputs werden voor de pre-I 850 peri ode op eenzelfde manier geschat als voor 
het latere tijdvak is gedaan. 

Industrie 
Van de drie sectoren (Iandbouw, industrie en dienstverlening) leverde de bereke
ning van de industriele productie de meeste problemen op. In de negentiende eeuw 
werden immers geen industriele censussen gehouden. De eerste industriele telling 
in Nederland dateert uit 1913 (Statistiek van Voortbrenging en Verbruik) en kon 
met wat aanpassingen worden gebruikt om een redelijke peiljaarschatting van de 
toegevoegde waarde van de industriele sector te makenY 

Zanden, 'Boeren als ondernemers. Vier landbouwbedrijven op de Veluwe in de negentien
de eeuw (1808-1867) ', laarboek voor de geschiedenis van bedriJf en techniek 4 (1987) 
85-105 en Kuperus, 'Honderd jaar bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-
1913)' , Historia Agriculturae 6 (1962) 117-273. 
33 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP and its Components. 
34 Bescheiden betreffende de geldmiddelen. M. Jansen, De industride produklie in Ne
derland 1800-/850 (Amsterdam, in druk). 
35 Van Zanden, 'Regionale verschillen' en Knibbe, Dutch agriculture, 77-81. 
36 Voor verdere details zie: Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch Gross National Pro
duct. 
37 Voor een bewerking van de cijfers uit de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik voor 
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De productie voor vroegere perioden moest op een meer globale manier worden 
gemaakt. Callewaert heeft hiertoe een belangrijke aanzet gegeven. 3X Met behulp 
van zijn nooit gepubliceerde onderzoeksresultaten was het mogelijk om consisten
te tijdreeksen voor de toegevoegde waarde van de textielnijverheid, de metaal-, 
machine- en scheepsbouw alsmede de voedings- en genotsmiddelennijverheid te 
maken voor de periode IS50-1913. Voor de eerste helft van de negentiende eeuw 
kon gebruik worden gemaakt van de schattingen van Jansen.3~ Hij kon op basis 
van enquetes die in de Franse Tijd zijn gehouden een goed beeld van de industrieIe 
productie rond ISIO verkrijgen. Voorts heeft Jansen op basis van een uitgebreid 
onderzoek naar de kostenstructuur van een groot aantal industriele ondernemin
gen , en voortbouwend op de sehattingen van Vermaas met betrekking tot het loon
inkomen in tal van takken van industrie, voor het peiljaar IS50 toegevoegde waar
de schattingen vanaf de inkomenskant gemaakt. 

Tussen de drie peiljaarsehattingen (ea. ISlO, IS50 en 1913) zijn tijdreeksen 
geconstrueerd met behulp van gegevens omtrent de outputwaarde, waarbij overi
gens daar waar mogelijk veranderende input/outputverhoudingen , die al s gevolg 
van technologische ontwikkelingen en relatieve prijsveranderingen zijn opgetre
den , zo goed mogelijk zijn verdiseonteerd. In de rest van deze paragraaf zal een 
overzieht worden gegeven van de wijze waarop de jaarlijkse productiereeksen 
zijn opgesteld. 

Textiel en kleding: De toegevoegde waarde van de textielindustrie kon op een di
recte manier worden bepaald als het verschil tussen de outputwaarde en de waarde 
van de inputs. Allereerst werd vastgesteld hoeveel grondstoffen (katoen, wol en 
vias) er in het produetieproces verbruikt werden. Vervolgens werd met behulp van 
technische coefficienten vastgesteld hoeveel output er uit deze grondstoffen werd 
vervaardigd . Deze technische omrekeningsfactoren werden ontleend aan de Sta
tistiek van Voortbrenging en Verbruik voor 1913, alsmede aan onderzoeken van 
Callewaert en Jansen in de bedrijfsarchieven van een aantal textielondernemin
gen . Door de reeksen met betrekking tot de verbruikte hoeveelheid grondstotfen te 
vermenigvuldigen met de technische coeffieienten, kon de productie van de katoe
nen, wollen en linnen garens worden vastgesteld. Tenslotte werd de manufacturen
productie berekend door bij de garenproductie cijfers omtrent de netto-import op 
te tellen en deze met een vaste factor te vermenigvuldigen . Doordat we goed ge"l"n 
formeerd zijn over de versehillende stadia in het productieproces, kon de toege-

1913 zie: R.J. van der Bie, "Eene doorlopende groote roes ". De economische ol1twikke
ling van Nederland, 191311921 (Amsterdam, 1995). 
38 A. Callewaert, ' Estimating Dutch industrial growth 1850-1914' [paper gepresenteerd 
tijdens workshop nationale rekeningen] (Utrecht , 1992). 
39 M. Jansen , De industriele produktie. 
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voegde waarde op een directe wijze worden berekend en wei als het verschil tus
sen de waarde van de output en de inputs. 

De ontwikkeling van de kledingnijverheid is gebaseerd op data om trent de bin
nenlandse productie van manufacturen alsmede de waarde van de netto-importen 
van manufacturen. We zijn daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat de relatie 
tussen deze voornaamste input in de kledingindustrie en de bruto toegevoegde 
waarde in de loop van de negentiende eeuw constant is gebleven. 

Metaal en scheepsbouw: Bij de schatting van de productie voor deze bedrijfsklas
se kon in belangrijke mate worden voortgebouwd op het onderzoek van Albers .40 
In zijn onderzoek heeft hij in wezen aile bouwstenen die voor deze productie
schatting benodigd zijn opgenomen. Voor de eerste helft van de negentiende eeuw 
is gebruik gemaakt van het werk van Jansen. Hij heeft in zijn studie naar de ont
wikkeling van de Nederlandse industrie in de eerste helft van de negentiende eeuw 
gedetailleerde reeksen opgesteld om trent diverse componenten van deze bedrijfs
tak. In zijn berekeningen heeft hij ondermeer een onderscheid gemaakt tussen giet
ijzer, smeedijzer, koopvaardijschepen, vissersboten en stoommachines. Hij heeft 
tevens een schatting van de reparaties en het onderhoud in deze tak van industrie 
gemaakt. Iedere deelreeks is vervolgens gecombineerd met een bijbehorende prijs
reeks, veelal ontleend aan onderzoek van Van Riel. Ook hier kon de toegevoegde 
waarde direct worden bepaald, daar de output en de inputs onafhankelijk van el
kaar zijn geschat. 

Voedings- en genotmiddelen: Zonder enige twijfel is de voedings- en genotmidde
lenindustrie de best gedocumenteerde bedrijfstak binnen de Nederlandse indus
trie. Voor een groot aantal voedingsmiddelen zijn aan de hand van gegevens om
trent agrarische productie, netto invoer en accijnzen jaarlijkse volumereeksen 
opgesteld, die vervolgens met de bijbehorende prijsdata werden gecombineerd. 
Daar waar dat mogelijk was werden de outputs en inputs los van elkaar geschat, in 
de overige gevallen werd er van de vaste input/outputverhoudingen zoals die in de 
Statistiek van Voortbrenging en Verbruik van 1913 vermeld staan, gebruik ge
maakt. Voor brood en meel, cacao en chocolade, koffie, rijst, tabak, suiker, gedis
tilleerd , bier, vlees, en margarine werden afzonderlijke berekeningen gemaakt. De 
toegevoegde waarde van de overige voedingsmiddelen werd voor het jaar 1913 
ontleend aan de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik, waarna is verondersteld 
dat deze branche hetzelfde groeipatroon vertoonde als de andere takken van de 
voedingsmiddelennijverheid.41 

40 R.M. Albers, Machinery investment and economic growth: the dynamics of Dutch 
development (Groningen. 1998). 
4 J De overige voedingsmiddeJen waren blijkens de Statistiek van Voortbrenging en Ver-
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Bijschatting kleine bedrijfstakken:42 Voor de aardewerk- en glasindustrie, de dia
mantnijverheid, de drukkerijen alsmede de chemische industrie moesten indirec
tere methoden worden toegepast om tot jaarlijkse reeksen van de toegevoegde 
waarde te komen . De toegevoegde waardecijfers voor 1913 werden ontleend aan 
de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik van datjaar. Vervolgens is er voor het 
peiljaar 1850 een onathankelijke schatting van de toegevoegde waarde gemaakt 
door middel van een berekening van het loon- en winstinkomen dat in deze be
drijfstakken werd verdiend. Het looninkomen is berekend door het aantal mensen 
werkzaam in de diverse bedrijfstakken te vermenigvuldigen met het gemiddelde 
industrieel 100nniveau.43 Het aandeel van het winstinkomen in de totale toege
voegde waarde werd vastgesteld op grond van uitgebreid onderzoek in bedrijfsar
chieven.44 Tussen deze beide peiljaarschattingen (voor 1850 en 1913) is vervol

gens g6nterpoleerd met behulp van indices . 
Voor de aardewerk- en glasindustrie is een index van de outputwaarde gecon

strueerd, die is gebaseerd op het aantal geproduceerde bakstenen alsmede de prijs 
van stenen. Voor de drukkerijen werden productiegegevens met betrekking tot het 
aantal gedrukte boeken en tijdschriften gebruikt. De prijsontwikkeling van het druk
werk is met behulp van een algemene prijsindex voor papier geschetst. De ontwik

keling van de chemische industrie is geschat op basis van de twee belangrijkste 
producten, zeep en loodwit. Voor wat betreft de diamantnijverheid is er g6nterpo
leerd aan de hand van schattingen van het looninkomen in deze bedrijfstak. 

Het bleek helaas niet mogelijk om afzonderlijke schattingen te maken voor de 
aardewerk- en glasindustrie, de diamantnijverheid en de drukkerijen in de peri ode 
1807-1850. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat het aandeel van de be

drijfsklassen in de totale industriele toegevoegde waarde in 1850 (4.2%), in de 

eerste helft van de negentiende eeuw op een zelfde niveau lag. 
De ontwikkeling van de leerindustrie is gebaseerd op het verbruik van huiden , 

de belangrijkste grondstof voor deze bedrijfstak. Het huidenverbruik is berekend 
door de waarde van de netto-import van huiden en de binnenlandse huidenproduc
tie bij elkaar op te tellen. De index van de houtverwerkende industrie is gebaseerd 
op cijfers omtrent de netto-invoer van hout. Deze cijfers zijn echter slechts voor 

de peri ode na 1850 beschikbaar. De papierproductie is gebaseerd op reeksen om-

bruik in 1913 verantwoordelijk voor iets minder dan een kwart van de toegevoegde waar
de van de voedingsnijverheid. 
42 Deze kleine bedrijfstakken maken in 1913 en 1850 17.5% respectievelijk 12.6% van 
de industrie1e toegevoegde waarde uil. 
43 De geaggregeerde loonreeks is reeds gepubliceerd in A. Vermaas , 'Real industrial wa
ges in the Netherlands, 1850-1913', in: P. Scholliers en Y. Zamagni (red.) , Labour's re
ward. Real wages and economic change in 191h- and 20th-century Europe (A1dershot, 
1995) 138-150. 
44 Jansen, De industriele produktie. 
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trent het aantal papiermolens, aangevuld met informatie omtrent de gemiddelde 
productie per molen. 

Overige industrie: binnen het systeem van de nationale rekeningen wordt een on
derscheid gemaakt tussen nijverheid en industrie. De nijverheid beperkt zich tot 
de hierboven genoemde bedrijfsklassen. Tot de industrie worden daarnaast nog de 
volgende takken gerekend, te weten de bouwnijverheid, de delfstoffenwinning en 
de nutsbedrijven : 
- Bouwnijverheid en nutsbedrijven : de toegevoegde waardeberekening van de 
bouw is gebaseerd op cijfers omtrent de kapitaalvorming van Albers en Groote.45 

Zij hebben een toegevoegde waardereeks voor de gehele negentiende eeuw bere
kend , uitgaande van cijfers omtrent de nieuwe kapitaalvorming in infrastructuur, 
woningen en overige gebouwen met een aanpassing voor reparaties en onderhoud . 
Voor de nutsbedrijven is de schatting op eenzelfde manier gemaakt, uiteraard met 
uitzondering van de correctie voor reparaties en onderhoud. 
- Delfstoffenwinning: de steenkolenproductie is berekend door Gales , die zich 
hierbij vooral heeft gebaseerd op rapporten van het Staatstaezicht tat de Mijnen .46 

Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de toegevoegde waarde 75% van de 
bruto outputwaarde bedraagt. Voor de berekening van de turfproductie kon voor 
de periode 1834-1863 gebruik worden gemaakt van de accijns op het turfgebruik . 
Voor de periode tot aan 1834 kon worden voortgebouwd op het onderzoek van 
Gerding.47 Het bleek bijzonder lastig om de turfproductie na 1863 te berekenen, 
aangezien Gerdings data slechts betrekking hebben op de turfwinning in de noor
delijke provincies en het aandeel van de noordelijke regio in de totale productie 
sterk is teruggelopen . Om dit probleem te ondervangen zijn Gerdings productie
cijfers gelegd naast de schattingen van Teijl. 4K De daling van de turfproductie in de 
periode 1863-1888 kon op een goede manier worden geschat aan de hand van de 
reeksen van Teijl. Voor dejaren 1888-1913 konden de reeksen van Gerding zon
der al te veel problem en worden gebruikt, aangezien in deze periode de turfwin-

• 
45 Albers, Machinery investment. P.O. Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Ne
derland 1800-1913 (Groningen, 1995). 
46 Daarnaast is gebrui k gemaakt van het Rapport van de commissie voor de M ijnen (190 I) 
en van A. de Graaf, De kalenvoorziening van Nederland (Haarlem, 1943). 
47 M.A .W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssellussen 1550 en 1950 (Wageningen, 1995). 
48 J. Teijl , 'Brandstofaccijns en nijverheid in Nederland gedurende de peri ode 1834-1864' , 
in: J. van Herwaarden (red.) , Lof der Historie (Rotterdam, 1973) 153-184; J. Teijl , 'Natio
naal inkomen in Nederland in de periode 1850-1900', Economisch- en sociaal-historisch 
jaarboek 34 (1971) 232-262. De onderliggende data zijn beschikbaar in het NEHA , per
soonlijk archief J. Teijl. 
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ning zich vrijwel geheel in de noordelijke provincies concentreerde, zodat er geen 
ingewikkelde bijschattingen voor de overige regio's hoefden te worden gemaakt. 

Diensten 
De cijfers voor de dienstenproductie zijn ontleend aan de dissertaties van Horlings 
en Smits.4Y Voor de periode 1850-1913 werden de cijfers van Smits gebruikt, ter
wijl de gegevens van Horlings voor de eerste helft van de negentiende eeuw wer
den gekoppeld aan de I 850-schattingen van Smits. Deze koppeling kon zonder al 
te veel problemen worden gelegd, daar de schattingsmethoden van deze beide 
auteurs voor het peiljaar 1850 sterke gelijkenis vertoonden. 

Een uitzondering hierop vormden de woningdiensten 50 Voor de berekening van 
de definitieve reeks hebben we de I 850-schatting van Horlings en de schattingen 
van Smits voor de peri ode 1880-1913 als uitgangspunt genomen. De peri ode 1850-
1880 is echter opnieuw geschat. In 1880 werd het kadaster volledig herzien . Het 
resultaat was een aanzienlijke verhoging in de geschatte totale huurwaarde van 
woningen. In zijn berekeningen nam Smits aan dat de omvang van de fout in 1880 
(het verschil tussen de oude en de herziene huurwaarde) van toepassing was op de 
he Ie peri ode 1850-1880. Hier is echter aangenomen dat het gegeven voor 1850 
correct was. De oude output-index voor de woningdiensten is gebruikt om tussen 
de peiljaarschattingen voor 1850 en 1880 te interpoleren. 

Voorts is voor de overheid een nieuwe toegevoegde waarde reeks voor de eerste 
helft van de negentiende eeuw opgenomen. Een grondige analyse van de over
heidsfinancien voor deze periode heeft het mogelijk gemaakt om een berekening 
te maken van de totale loon- en salarissom die door de centrale overheid is uitbe
taald. Vervolgens zijn op grond van de studies van Van der Voort, Horlings en 
Smits aanvullende schattingen gemaakt voor de provincies, gemeenten en de wa
terschappen.sl 

Voor de overige bedrijfsklassen is de productie als voIgt berekend: 

Transport: Voor het overgrote deel van de transportsector waren gegevens omtrent 
het vervoerd gewicht, de gemiddelde afgelegde afstand alsmede vervoerstarieven 
voorhanden waarmee de outputwaarde van het vrachtvervoer kon worden bere
kend. s2 Voor de peiljaren 1850, 1890 en 1913 konden tevens de omvang en de 

49 Horlings, The economic development. Smits, Economische groei. 
50 De bijdrage van de woningdiensten aan het nationaal inkomen wordt gedefinieerd als 
de totale huurwaarde van aile woningen, minus de kosten van onderhoud en reparatie. 
Hier zijn dus de toegerekende huren van huiseigenaren bij inbegrepen. De huurwaarde 
van kantoren, winkels en bedrijven behoren evenwel niet tot de woningdiensten. 
51 Van der Voort heeft de overheidsrekeningen voor de tweede helft van de negentiende 
eeuw geanalyseerd: R. van der Voort, Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Neder
land, 1850-1913 (Amsterdam, 1994). 
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structuur van de inputs in kaart worden gebracht. Op grond van de jaarverslagen 
van de spoor- en tramwegondernemingen kon tevens een berekening worden ge
maakt van het passagiersvervoer in deze takken van transport. Tenslotte zijn nog 
enkele schattingen gemaakt voor het personenvervoer per schip alsmede het weg
vervoer. 

Buitenlandse handel: Bij de schatting van de buitenlandse handel kon Smits voort
bouwen op onderzoek van Lindblad en Van Zanden.53 Zij hebben een methode 
ontwikkeld waarmee de gegevens uit de handelsstatistiek zodanig kunnen worden 
bewerkt, dat zij een betrouwbaar beeld van de feitelijke ontwikkeling van de in- en 
uitvoer geven . In de periode voor 1846, wanneer er nog geen officiele handelssta
tistiek bestaat, heeft Horlings gebruik gemaakt van tal van handelsberichten, han
delsstatistieken uit andere landen om consistente in- en uitvoerreeksen voor de 
eerste helft van de eeuw te construeren. Op basis van bedrijfsboekhoudingen van 
een aantal Amsterdamse en Rotterdamse handelshuizen zijn de kosten van distri
butie (handelsmarges) voor een aantal peiljaren vastgesteld.54 

Binnenlandse handel: Vanwege het ontbreken van binnenlandse handelsstatistie
ken voor c1e negentiende eeuw, moest een indirecte schattingsmethode worden 
ontwikkeld . Hiertoe werden de berekeningen van de agrarische en c1e industriele 
output gecombineercl met cijfers betreffende de in- en uitvoer. Op deze wijze kon 
de omzetwaarde van de binnenlandse handel worden vastgesteld. De laatste stap 
in de berekening vormde de berekening van de handelsmarges. Deze zijn c100r 
micldel van een systematische vergelijking van producent-, groothandels- en klein
handelsprijzen vastgestelcl.55 

Overige diensten : De toegevoegde waarcle is bij het overgrote deel van deze ove
rige diensten berekend door het aantal mensen werkzaam in dit deel van de econo
mie te vermenigvulc1igen met het gemicldeld loonniveau. De werkgelegenheidscij
fers zijn ontleend aan een studie van Oomens en Den Bakker, hoewel enkele 
aanpassingen zijn aangebracht voor wat betreft de vrouwenarbeicl in de landbouw 

52 Voor de eerste helft van de negentiende eeuw is de transportontwikkeling in enkele 

gevallen geschetst aan de hand van proxy indicatoren (bijvoorbeeld de binnenvaart aan de 

hand van tolopbrengsten). 

53 Smits, Economische groei. J. Th. Lindblad en J.L. van Zanden, 'De buitenlandse han
del van Nederland, 1872-1913 ' , Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 52 (1989) 
231-269. 

54 Smits, Economische groei, appendix VI. Horlings, The economic development. 
55 Smits, Economische groei, appendix VII. 
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alsmede de huiselijke dienstverlening. 56 De loongegevens zijn ontleend aan het 
onderzoek van Vermaas.57 De toegevoegde waarde van de woningdiensten is bere
kend als de bruto huurwaarde van aile woningen minus de uitgaven aan reparaties 
en onderhoud. Gegevens omtrent de huurwaarde konden worden ontleend aan de 
statistiek van de personele belasting. Schattingen voor het bank- en verzekerings
wezen hebben een zeer globaal karakter en zijn vastgesteld op basis van een bere
kening van de rentemarge in deze bedrijfsklassen. Het aandeel van deze bedrijfs
klassen in het nationaal inkomen is echter dermate gering, dat de grote onzekerheden 
die aan deze cijfers kleven in macro-economisch opzicht niet al te schadelijk zijn.5X 

4. Inkomen 

Arbeidsinput 
De berekening van het looninkomen vereist gegevens omtrent de arbeidsinpllt. 
Daarvoor is uitgegaan van de gegevens uit de beroepentellingen . In combinatie 
met schattingen van de lengte van werkdagen en werkjaren en van de omvang van 
de werkloosheid kondenjaarlijkse reeksen worden opgesteld van het aantal mens
uren dat in de Nederlandse economie werd ingezet. 

De beroepentellingen behoren tot de waardevolste en meest gebruikte bronnen 
voor de economische geschiedenis van de negentiende eeuw. Oomens en Den Bak
ker hebben aile beroepentellingen van de peri ode 1849-1990 vergelijkbaar ge
maakt. Ze zijn uitgegaan van de bedrijfsindeling. Aile losse arbeiders -een onde
finieerbare groep van aanzienlijke omvang- zijn ingedeeld bij de bedrijfstakken 
waarin ze (vermoedelijk) feitelijk werkzaam waren. 

Het onderzoek van Oomens en Den Bakker schiet even weI tekort op het punt 
van de registratie van vrollwenarbeid in de landbouw. De tellingen van 1849 en 
1909 accepteren vrouwen die in het bedrijf van hun man werkten als arbeiders in 
de landbouw, terwijl ze in de tussenliggende jaren niet als zodanig werden gere
gistreerd. De oorspronkelijke cijfers laten dan ook een radicale daling van de vrou
wenarbeid zien , die pas in 1909 tot op zekere hoogte werd goedgemaakt. Oomens 
en Den Bakker hebben er voor gekozen om de definities van 1859-1899 te accep-

56 CA. Oomens en G.P' den Bakker, 'De beroepsbevolking in Neder land 1848-1990', 
Supplement bi) de sociaal-economische maandstatistiek 1994-2 (Den Haag , 1994). Voor 
enkele herberekeningen op de cijfers van Oomens en Den Bakker zie de paragraaf omtrent 
de arbeidsinput in dit artikel. 
57 Vermaas , ' Real industrial wages ' . 
58 De bijdrage van het bank- en verzekeringswezen aan het nationaal inkomen is zeer 
gering (1.2% in 1850; 1.6% in 1913). 
59 De vraag of ze evenveel of voldocnde uren maakten om als arbeider te worden geregis
treerd is niet relevant: dit was geen kwestie van werkgelegenheid maar van arbeidsinput. 
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teren en hebben derhalve de gegevens van 1849 en 1909 naar beneden bijgesteld. 
Het resultaat was een zeer geleidelijk patroon van structure Ie verandering in de 
negentiende-eeuwse werkgelegenheid en een bijzonder lage participatiegraad (circa 
38 procent). Uit onderzoek van Van Zanden is evenwel gebleken datjuist de tellin
gen van 1849 en 1909 een goed beeld van de vrouwenarbeid gaven. Bovendien 
kan niet worden ontkend dat vrouwen die in het boerenbedrijf van hun man werk
ten een wezenlijke bijdrage aan het productieproces leverden.59 Daarom zijn de 

resultaten van Oomens en Den Bakker met betrekking tot de landbouw gecorri
geerd.60 

Voor 1807 werd gebruik gemaakt van de schattingen van Horiings, die ondanks 
de veelheid aan bronnen van uiteenlopende kwaliteit een zeer aannemelijk beeld 
van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de eerste helft van de negentiende 
eeuw opleveren. 61 Jaarlijkse reeksen zijn verkregen door middel van exponentiele 

interpolatie.62 

Na de constructie van tijdreeksen van de beroepsbevolking is een bijstelling 
gemaakt voor de mate waarin de beschikbare arbeidscapaciteit daadwerkelijk werd 
benut. De vroegste schattingen van het werkloosheidspercentage gingen slechts 
terug tot 1913, zodat voor de negentiende eeuw een alternatieve benadering moest 
worden gezocht. De ontwikkeling van de werkloosheid werd geraamd aan de hand 
van het aantal huiszittende armen. fi3 De hiermee geconstrueerde reeks werd gekop
peld aan herziene schattingen van het CBS voor de periode 1913-1921 .64 De uit
komsten werden aileen toegepast op het arbeidsvolume in industrie en diensten. 
De omrekening van werkzame personen naar mensjaren in de landbouw werd ge-

60 Ook is een kleine correctie gernaakt op het aantal dienstboden (huiselijke diensten). 
Zie Smits , Horlings en Van Zanden, Dutch GNP. 
61 Horlings, The economic development, 66-68 en appendix It. 
62 De gegevens omtrent de beroepsbevolking zijn beschikbaar voor de jaren 1807, 1849, 
1859, 1889, 1899, 1909 en 1920. Er is ge"interpoleerd op een zo laag rnogelijk niveau van 
aggregatie: de participatiegraad (de verhouding tussen de totale bevolking en de beroeps
bevolking) en het aandeel van landbouw, industrie en diensten in de werkgelegenheid. 
63 De problemen rond het gebruik van bedelingscijfers voor het schatten van de werk
loosheid worden besproken in Horlings, The economic development, 227-228. 
64 Bakker, G.P. den, and W. van Sorge, ' Het onbenut arbeidsvolurne in het Interbellurn', 
Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 54 (1991) 212-240. Van der Bie, "Eene 
doorlopende groote roes ". Ook voor 1807 werd een schatting gemaakt aan de hand van 
arrnoedecijfers. Hieruit blijkt echter dat het niveau van de werkloosheid erg laag was, 
hetgeen gezien de economische depressie van de Napoleontische tijd niet erg aannernelijk 
lijkt. Het cijfer is echter wei gehanteerd, orndat het beter is een consequente fout te maken 
dan een wilde en niet te onderbouwen aannarne te introduceren. 
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daan met behulp van de coefficienten die Van Zanden gebruikt in zijn schattingen 
van de agrarische arbeidsinput in de negentiende eeuw.(,5 

Er is bijzonder weinig bekend over de lengte van een werkjaar. Na 1890 werkte 

men gemiddeld omstreeks 275 dagen per jaar. Vanwege een gebrek aan bronnen
materiaal is aangenomen dat het werkjaar in de rest van de negentiende eeuw even 
lang was. 

Volgens Vermaas werkte de gemiddelde industriele arbeider in 1850 12 uur per 
dag, in 1880 II uur, en in 1910 10 uur. (,(, In 1899 was de lengte van de industriele 

werkdag I OY2 UUr.67 Er werd aangenomen dat het aantal werkuren in de eerste helft 

van de eeuw constant bleef op 12 uur. Deze werktijden werden in de berekeningen 
gehanteerd voor industrie en diensten; voor de landbouw werd de lengte van de 
werkdag voor de gehele periode 1807-1913 op 12 uur gesteld. 

Looninkomen 
In het systeem van de nationaie rekeningen wordt geen onderscheid gemaakt tus
sen loonarbeiders en overige werkende personen. Het totale looninkomen bevat 
zowel de inkomsten van echte loontrekkers als het toegerekend looninkomen van 
aile overige werkenden, zoals bedrijfshoofden en kleine zelfstandigen. De gege
vens over de ontwikkeling van lonen zijn ontleend aan het onderzoek van Ver
maas6X Haar loonreeksen zijn afkomstig uit meer dan veertig bedrijfsarchieven , 
de bestekken van rijkswaterstaat, monsterrollen, salarisstaten van de rijksover
heid, en tal van andere bronnen. Het absolute loonniveau per bedrijfstak werd 
afgeleid uit de Ongevallenstatistiek van de R(jksverzekeringsbank die vanaf 1903 
werd bijgehouden. Een aantal-hoofdzakelijk industriele-Ioonreeksen was siechts 
van toepassing op een of enkele provincies. Deze werden omgerekend naar natio
nale cijfers aan de hand van de bestekken van rijkswaterstaat die inzicht bieden in 
provinciale loonsverschillen. Indien voor een bedrijfstak geen loongegevens be
schikbaar waren heeft Vermaas de relatieve ontwikkeling geraamd aan de hand 

van materiaal over soortgelijke bedrijfstakken, terwijl het feitelijke loonniveau 

werd afgeleid uit de Ongevallenstatistiek. 
Vermaas' geaggregeerde loonindex is representatief voor de gehele economie: hij 

bevat aile economische sectoren en houdt rekening met provinciale verschillen en 
met verschillen in de beloning van mannen, vrouwen en kinderen. Door het regel
matig bijstellen van de gewichten waarmee de totale loonreeks is samengesteld 
heeft Vermaas de representativiteit van haar index door de hele negentiende eeuw 

65 Van Zanden, De economische ontwikkeling, 78-82. 
66 A. Vermaas, A., Wages, salaries and income inequality in the Netherlands, 1850-1913 
(te verschijnen). 
67 laarcijJers (1899) 60-61: 10.7 uur. 
68 Vermaas, Wages. Vermaas , ' Real industrial wages ' . 
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gewaarborgd.69 Omdat veranderingen in de lengte van werkdagen en werkjaren al 
in haar index zijn verwerkt, kan het totale looninkomen worden berekend door 
voor iedere sector de nominale lonen te vermenigvuldigen met de jaarlijkse reeks 
van de beroepsbevolking. 

Kapitaalinkomen 
De schattingen van het inkomen uit kapitaal werden gemaakt door Verstegen.711 

Voor een aantal peiljaren in de negentiende eeuw heeft hij berekeningen gemaakt 
omtrent de omvang en samenstelling van het nationaal vermogen. Door die te com
bineren met informatie over het rendement van verschillende types investering kon 
Verstegen het totale kapitaalinkomen berekenen. Hierbij werd een onderscheid 
gemaakt tussen inkomen uit onroerend goed, renten en schuldvorderingen, aandelen 
en obligaties van Nederlandse bedrijven in Nederland of Nederlands-Indie, buiten
landse investeringen, leningen aan de Nederlandse overheid, en overige roerende 
goederen. De peiljaarschattingen van Verstegen werden gebruikt om een tijdreeks 
van het kapitaalinkomen te construeren. Daartoe werden jaarlijkse cijfers over de 
opbrengst van de successiebelasting gecombineerd met ge"interpoleerde reeksen 
van de samenstelling van het vermogen en het rendement van iedere component. 

Winstinkomen 
Tenslotte is er een inkomensdeel dat niet aan het loon- of kapitaalinkomen kan 
worden toegeschreven, namelijk de winst uit ondernemingen voor zover die niet 
als dividend, rente of anderzins wordt uitgekeerd. Er is even weI geen bronnenma
teriaal dat een direct inzicht biedt in de ontwikkeling van het winstinkomen . Voor 
1913 kon de hoogte van dit inkomen worden geraamd aan de hand van de bedrijfs
belasting.71 Een tijdreeks voor de periode 1820-1913 werd samengesteld door het 
cijfer voor 1913 terug te projecteren met behulp van een index van de opbrengst 
van de bedrijfsbelasting (1893-1913) en de patentbelasting (1820-1893) , die ten
minste voor een deel waren gebaseerd op de winstgevendheid van de aangeslagen 
ondernemingen. Voor de jaren van 1807 tot 1820 werd aangenomen dat het aan
deel van het winstinkomen in het totale netto binnenlands inkomen in factorkosten 
gelijk bleef aan dat van 1820. 

69 Vermaas, ' Real industrial wages ' . Vermaas, Wa ges. 
70 S.W. Verstegen , ' National wealth and income from capital in the Netherlands, c . 1805-
1910' , Economic and Social History in the Netherlands 7 (1996) 73-108 
71 Statistiek van Rijksinkomslen 1913. 
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5. Bestedingen 

Consumptieve bestedingen van huishoudens 
Voor een onafhankelijke berekening van de consumptieve bestedingen van gezins

huishoudingen is een selectie van huishoudelijke budgetten nodig die representa
tief;s voor aile sociale segmenten van de samenleving -van arm tot rijk- en voor 
aile legio's van het land. Omdat dergelijke gegevens zeker voor de negentiende 
eeuw .1iet beschikbaar zijn, was het nodig een alternatieve methode te ontwikke
len. 

De verbruikte hoeveelheid van ieder goed werd gedefinieerd als de som van 
binnenlandse productie en netto import voor zover die betrekking hadden op men
selijke consumptie. Deze hoeveelheid werd vervolgens gewaardeerd tegen een 
kleinhandelsprijs. Er kon derhalve worden gewerkt met de schattingen van de pro
ductie van goederen en diensten, import en export, prijsontwikkeling, handelsmar
ges, en belastingopbrengsten die aan de productiezijde zijn opgesteld. Het onder
scheid tussen productie voor huishoudelijke consumptie en voor intermediair 

verbruik werd gemaakt aan de hand van gegevens over de samenstelling van in
puts en output, die onder meer werd ontIeend aan de Statistiek van Voortbrenging 
en Verbruik van 1913. 

De volgende goederen en diensten zijn in de schattingen opgenomen: 
Voedingsmiddelen: aardappelen, bier, boter, roggebrood, tarwebrood, gedistilleerd, 
kaas, koffie, melk, rijst, suiker, tabak, thee, tuinbouwproducten , varkensvlees, rund
vlees, kalfsvlees , schapevlees, wijn, zout, en overige voedingsmiddelen. 
Industriele goederen: brandstoffen (turf en steenkool), kleding, zeep, en overige 
industriele goederen 
Diem·ten: huur, huiselijke diensten, onderwijs, communicatie, passagiersvervoer, 
en overige finale diensten. 

De gegevens over de in- en uitvoer van goederen werden ontleend aan de werken 
van Horlings en Smits .72 De voornaamste bron van prijsgegevens was het onder
zoek van Van Riel naar de Nederlandse prijsgeschiedenis in de negentiende eeuw.73 
Het absolute niveau van de prijs van afzonderlijke producten werd gevonden in de 
Statistiek van Voortbrenging en Verbruik van 1913. De ophoging van producent
en groothandelsprijzen naar de daadwerkelijk door de consument betaalde klein
handelsprijs geschiedde aan de hand van de door Smits opgestelde handelsmarges 
voor de negentiende eeuw.74 

72 Smits, Economic growth. Horlings, The economic development. 
73 Van Riel, Postponed Conformity. 
74 Smits, Economic Growth. Voor lOver indirecte belastingen niet in de prijs waren op-
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De consumptie van diensten viel uiteen in twee soorten. De eerste groep omvat 

de huiselijke diensten , onderwijs, en een groep overige diensten . Dit zijn diensten 
waarvoor geen eenduidige definitie van productie bestaat. Deze wordt derhalve 
doorgaans gelijkgesteld aan het in de sector verdiende inkomen. De consumptie 
van finale (consument)diensten wordt in dit geval gelijkgesteld aan de waarde van 
de productie. Het gemiddeld jaarinkomen is afkomstig uit het onderzoek van Ver
maas . Voor zover mogelijk is gebruik gemaakt van tijdreeksen omtrent de werkge
legenheid -voornamelijk voor de tweede helft van de negentiende eeuw- maar 

wanneer die ontbraken is exponentieel ge"interpoleerd tussen de jaren waarin be
roepentellingen werden gehouden. Voor de tweede groep diensten kan de produc
tie op conventionele wijze worden geschat, omdat hiervoor zowel een prijs- als 
een volumecomponent bestaat. Het gaat hierbij om huur, passagiersvervoer, en 

communicatie. 

Investeringen 
De tijdreeksen van de totale kapitaalvorming zijn opgesteld door Albers, Groote 
en Clemens.75 Zij hebben onderling consistente jaarlijkse schattingen gemaakt van 
de kapitaalgoederenvoorraad, kapitaalvorming, veranderingen in voorraden en werk 
in uitvoering alsmede afschrijvingen in de periode 1800-1913. Bovendien hebben 
ze voor aile componenten prijsindices gemaakt.76 

Het grootste deel van de schattingen is gebaseerd op informatie over de feitelij
ke uitgaven aan kapitaalvorming door overheid en bedrijven. Aanvullende bere
keningen werden gemaakt door de constructie van goederenstromen (machinerie 
en [equipment]) en met de methode van Giffen waarin gegevens over inkomens
stromen en gemiddeld rendement worden gebruikt om de waarde van de kapitaal
goederenvoorraad te bepalen (gebouwen). Aile berekeningen van kapitaalgoede
renvoorraad en kapitaalvorming zijn gemaakt met behulp van het 'perpetual 
inventory' model (PIM) dat tegenwoordig door de meeste statistische bureaus wordt 
gebruikt. 77 De veronderstellingen over de gemiddelde levensduur van objecten en 
over het patroon van afschrijving en afdanking resulteerden in schattingen van de 

jaarlijkse waarde van afschrijvingen en afstoting.7X Hierbij is in tegenstelling tot 

genomen is een berekening gemaakt van de totale opbrengst van rijks- en gemeentelijke 
accijnzen op het betreffende product (zie Smits, Horlings, en Van Zanden, Dutch GNP 
and its Components) . 
75 Albers, R.M. , and P. Groote, 'The Empirics of Growth' , De Economist 144 (1996), 
429-444. Clemens, A.H.P. , P. Groote, and R.M. Albers, 'The contribution of physical and 
human capital to economic growth in the Netherlands, 1850-1913' , Economic and Social 
History in the Netherlands 7 (1996), 181-197. 
76 Albers, Machinery investment. Groote, Kapitaaivorming. 
77 Zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Britse Office of National Statistics 
(ONS) en het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis. 
78 Voor een uitleg van het PIM-model zie Albers, R.M., and P.O. Groote, ' Kapitaalvor-
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veel soortgelijke studies uitvoerig gebruik gemaakt van gedetailleerd empirisch 
materiaa1. 

Gebouwen: De schattingen van de investeringen in gebouwen zijn gemaakt door 
Albers voortbouwend op het werk van Clemens. 79 De beste bron voor de bereke
ning van de kapitaalvorming in gebouwen is het kadastraal register, waarin de 
nieuwbouw, verbouwing, splitsing, enzovoorts van ieder afzonderlijk huis werd 
vastge1egd. Aangezien die registers in Nederland niet bewaard zijn gebleven is 
gekozen voor een alternatieve benadering. De basis voor de berekeningen was de 
opbrengst van de belasting op onroerend goed, bijgesteld voor vrijstellingen en 
verminderingen in verb and met onderhoud. Hiermee werd een reeks opgesteld 
van de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad in woningen en andere gebouwen 
in de particuliere sector. De investeringen werden hieruit afgeleid door middel van 
veronderstellingen omtrent de gemiddelde levensduur van gebouwen. Uit over
heidsrekeningen, bouwplannen, gedenkboeken en andere bronnen werd tenslotte 
de hoogte van de investeringen door overheid, waterschappen , scholen, kerken , en 
dergelijke berekend. 

Infrastructuur: Groote heeft twee methoden gebruikt om de investeringen in wegen, 
kanalen , havens, spoorwegen, en andere delen van de infrastructuur te berekenen. 
De eerste gaat uit van feitelijke uitgaven door bedrijven en overheid, zoals die uit 
balansen, winst-en verliesrekeningen, officiele statistieken en overheidsrekenin
gen konden worden afgeleid. Wanneer dergelijke financiele gegevens ontbraken 
heeft Groote een indirecte berekening gemaakt door de fysieke omvang van de 
infrastructuur (de lengte van wegen en kanalen , de hoeveelheid ontgonnen land, 
enzovoorts) te combineren met gegevens over de bouwkosten per eenheid (kilo
meter spoorweg, hectare bouwland, enzovoorts).xo 

Machinerie en transportmiddelen: Het grootste deel van de investeringen in ma
chines en transportmiddelen werd berekend aan de hand van directe informatie 
over gedane uitgaven afgeleid uit de financiele verslaggeving van bedrijven. Der
gelijke gegevens waren beschikbaar voor nutsbedrijven, mijnbouw, landbouw, en 
spoorwegen. Kapitaalvorming in schepen werd berekend met gegevens over de 
omvang van de vloot. Investeringen in machines door industrie en bouwnijverheid 
werd geschat met de zogeheten 'commodity flow' methode, waarin wordt uitge-

ming in spoor- en tramwegen, 1838-1913 ', NEHA-.Iaarboek voor Economische, Bedrijfl'
en Techniek-geschiedenis 57 (1994) , 353-375, Groote, Kapitaa/vorming, en Albers , Ma
chinery investment. 
79 Albers, Machinery investment. 
80 Groote, Kapilaaivorming, 131-133, 159-161 en 292-293. 
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gaan van de som van binnenlandse productie en netto import van kapitaalgoede
ren.xl 

Publieke consumptie en investeringen 
De waarde van de publieke investeringen werd bepaald aan de hand van de jaar
lijkse rekeningen van de rijksoverheid. Uitgaven door andere delen van de over
heid werden bijgeschat door de verhouding tussen consumptie, investeringen en 
toegevoegde waarde gelijk te stellen aan die van de rijksoverheid. Publieke con
sumptie omvat ook de lonen en salarissen van overheidspersoneel. Een aantal ac

tiviteiten van de overheid is echter behandeld als zelfstandige bedrijfstak: de rijks
marinewerf is onderdeel van de scheepsbouw, het postbedrijf hoort bij 
communicatie, onderwijs en religie zijn afzonderlijke diensten, de Rijkspostspaar
bank is deel van de financiele sector, en de koninklijke mijnen zijn opgenomen in 
de mijnbouw. De loonsom van die bedrijfstakken is derhalve niet meegerekend. 

Daar staat tegenover dat uitgaven aan militair materieel -inclusief kazernes, forten 
en dergelijke- niet als investering maar als consumptieve besteding worden be
schouwd. X2 

De statistische gegevens voor de peri ode 1823-1913 zij n afkolllstig uit het on
derzoek van Van der Voort. X3 In het kader van de berekening van de toegevoegde 
waarde van de overheid zijn de uitgaven van de rijksoverheid in dejaren 1814-

1822 uitgesplitst in vier categorieen: lonen en salarissen, consumptie en investe
ringen, interest en aflossing, en overdrachten van inkomens en kapitaal. X4 Het on
derscheid tussen consumptie en investeringen werd gemaakt aan de hand van de 
verhouding tussen beide in de jaren 1823-1827. Voor de periode 1800-1810 moest 
helaas genoegen worden genomen met een nogal ruwe berekeningsmethode, na
melijk door de geschatte publieke investeringen en consumptieve bestedingen in 
1814118 te koppelen aan een reeks van de totale (gebudgetteerde) uitgaven door 
de rijksoverheid . Veranderingen in de verhoudingen tussen geplande en werkelij
ke uitgaven en tussen investeringen en bestedingen door het rijk tegenover ge
meentes en provincies blijven hierdoor buiten beschouwing. 

81 Albers, Machinery investment. 
82 CBS, Nationale rekeningen 1991, 230. Ook belastingteruggaven en verminderingen 
in de nominale waarde van bezittingen (voor zover die apart geboekt werden) zijn niet 
meegerekend. 
83 Voor de peri ode 1850-1913: Van der Voort, Overheidsbeleid. Daarnaast heeft hij de 
rekeningen van de rijksoverheid verzameld en bewerkt voor de jaren van 1823 tot en met 
1850. 
84 E. Horlings en J.L. van Zanden, 'Exploitatie en afscheiding. De financi en van de rijks
overheid in Nederland en Belgie, 1815-1850' [paper gepresenteerd op de conferentie 'Ver
gelijkende Historische Nationale Rekeningen in Nederland en Belgic ', Leuven, 28 No
vember 1996] (Utrecht, 1996) 
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Voorraadvorming en werk in uitvoering 
Aan de bestedingenkant bevat het systeem van nationale rekeningen een aparte 
post met voorraden en werk in uitvoering aan het einde van hetjaar om te compen
seren voor nog niet afgeronde productie. Voorraden omvatten aIle grondstoffen, 
halffabricaten en eindproducten die binnenlands door producenten zijn opgesla
gen. Ook een deel van de veestapel is inbegrepen . Werk in uitvoering is exclusief 
de bouwnijverheid, waarvan de onvoltooide bouwwerken tot de investeringen 
worden gerekend. 

Albers heeft jaarlijkse reeksen opgesteld van de verandering in de waarde van 
voorraden en werk in uitvoering. X5 De ontwikkeling van de voorraadvorming werd 
geraamd aan de hand van gegevens over de voorraad agrarische producten (afge
leid uit de productiereeks), de veestapel, en andere voorraden van producenten en 
consumenten. Hij is hierbij deels uitgegaan van de verhouding tussen voorraad en 
productie in industrie en diensten, waarbij rekening is gehouden met de invloed 
van verbeteringen in transport, communicatie en financiele dienstverlening. Al
bers heeft de waarde van werk in uitvoering berekend door vertragingen toe te 
passen op de schattingen van de productie van de bouwnijverheid en de metaa lin
dustrie en van de investeringen in infrastructuur. 

6. Betalingsbalans 

De schattingen omtrent de betalingsbalans hebben betrekking op de lopende reke
ning. Er werd een onderscheid gemaakt tussen drie categorieen: netto primaire 
inkomens uit het buitenland, netto goederenexport, en de netto export van dien
sten. In het systeem van nationale rekeningen wordt het onderscheid tussen bin
nenlandse en buitenlandse transacties gemaakt op basis van de locatie van produc
tie, inkomens en bestedingen. De nationaliteit van de betrokken personen is niet 
relevant. Zo zal een Engelsman die in de Nederlandse industrie werkt bijdragen 
aan het nationaal inkomen van Nederland, maar zodra hij een deel van zijn inko
men repatrieert naar Groot-Brittannie duikt het op in de lopende rekening van de 
betalingsbalans . Zodoende wordt het koloniaal bezit van Nederland beschouwd 
als buitenlands gebied en zullen aile transacties met Suriname, de Antillen, Neder
lands Oost-Indie en Belgie (1815-1830) worden opgenomen op de betalingsba
lans. 

Goederenbalans 
De berekeningen omtrent de goederenbalans zijn gebaseerd op de studies van 
Horlings en Smits, die voor respectievelijk de eerste en tweede helft van de negen
tiende eeuw volledig gecorrigeerde schattingen van de waarde van de in- en uit-

85 Albers , Machinery investment. 
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voer hebben gemaakt. De waarde van de import werd omgerekend naar c.if prij
zen (cost, insurance,freight) door deze met 7.5 procent te verminderen; de export 
werd uitgedrukt in fo.b. prijzen (free on board) door deze met 2.5 procent te 
verhogen. xc, 

Dienstenbalans 
De berekening van de netto export van diensten is opgebouwd uit materiaal om
trent de internationale scheepvaart, de havendiensten en de financiele diensten. 
Het leidende principe in de definitie van invoer en uitvoer was dat aile diensten die 
waren verbonden aan de export of aan het transport door Nederlandse schepen 
naar andere landen werden betaald door de buitenlandse afnemer, terwijl Neder
landse ondernemers betaalden voor de import in en het transport door buitenland
se schepen naar Nederland. De uitkomsten werden gekoppeld aan de cijfers over 
de betalingsbalans in de periode 1921-L939Y 

Zeevaart: In de berekening van de invoer en uitvoer van zeevaartdiensten worden 
twee categorieen onderscheiden, namelijk (I) het vervoer door Nederlandse sche
pen tussen buitenlandse havens (de vrachtvaart) en (2) de scheepvaart door Neder
landse en vreemde schepen op Nederlandse havens. De omzetwaarde van de vracht
vaart -berekend door Horlings en Smits- werd geheel aan de export toegeschreven. xx 

De capaciteit, benuttingsgraad en gemiddelde afgelegde afstand van uitgeklaar
de Nederlandse schepen waren gegeven, zodat de export van zeevaartdiensten kon 
worden berekend. X9 De capaciteit van gel aden schepen onder vreemde vlag die in 
Nederland inklaarden kon voor de periode 1831-1913 worden ontleend aan de 
officieJe zeevaartstaten. 90 Voor de jaren van 1800 tot en met 1830 kon dezelfde 
capaciteit worden berekend aan de hand van de scheepvaarttabellen van Horlings.'J' 
Er werd aangenomen dat buitenlandse en Nederlandse schepen dezelfde benut
tingsgraad hadden. In peiljaren werd de gemiddelde afstand van het vervoer door 
vreemde schepen berekend; tussen peiljaren werd exponentieel ge"interpoleerd . 
De invoer van zeevaartdiensten werd tenslotte berekend door het volume van de 
inklaringen van vreemde schepen -in lading ton-kilometers- te waarderen met de 
gemiddelde vrachtprijs voor de Europese zeevaart. 

86 Zie Smits, Economic growth, appendix VI. 
87 Schattingen gemaakt door Gert den Bakker van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
88 Horlings , The economic development, 397-398, 403-404. Smits, Economic growth, 
appendix I. 
89 Horlings, The economic development , 403-404. Smits, Economic growth, appendix I. 
90 Handelingen van de Staten-Generaal 1831/32-1845/46. Statistiek van den Handel en 
de Scheepvaart 1846-1876. Statistiek van den In- , Uit- en Doorvoer 1877-1913. 
91 Horlings, The economic development , appendix V, tabellen 6a-Ilc. 
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Internationale riviervaart: In de berekeningen van de in- en uitvoer van scheep
vaartdiensten op grensoverschrijdende rivieren werd aileen de vaart van en naar 
Nederland opgenomen . Er is onvoldoende materiaal om de scheepvaart tussen 
buitenlandse havens te berekenen. Het volume van het goederenvervoer door Ne
derlandse en andere schepen werd berekend aan de hand van het cijfermateriaal 

van Horlings en Smits.n De import en export van riviervaart werden berekend aan 

de hand van de prijs van het vervoer over de Rijn. De Nederlandse uitklaringen 
werden gewaardeerd tegen de prijs van transport stroomopwaarts en de vreemde 
inklaringen tegen de prijs van transport stroomafwaarts. 

Havendiensten: Op de betalingsbalans zijn havendiensten de tegenhanger van 

scheepvaart. De export van transportdiensten (ontvangsten in het buitenland) gaat 

vergezeld van de import van havendiensten (uitgaven in het buitenland) en vice 
versa. De verhouding tussen intermediair verbruik en omzetwaarde van zeevaart 
en internationale riviervaart is bekend. Vit de boekhouding van reders blijkt dat 
uitgaven in buitenlandse havens ongeveer 20 procent van het intermediair ver
bruik van de Nederlandse zeevaart betroffen Y3 Nederlandse havens waren echter 

duurder dan buitenlandse, zodat de prijs van geexporteerde havendiensten hoger 

lag dan die van de ge·importeerde diensten. Het aandeel van havendiensten in de 
inputs van buitenlandse transporteurs werd derhalve verhoogd.'J4 De combinatie 
van input-output ratio's, het aandeel van uitgaven in Nederlandse en buitenlandse 
havens in het totale intermediaire verbruik van de Nederlandse en buitenlandse 
scheepvaart, en de waarde van de in- en uitgevoerde scheepvaartdiensten resul
teerde injaarlijkse reeksen van de import en export van havendiensten. 

Financiele diensten: Er is aangenomen dat de in- en uitvoer van bankdiensten en 
verzekeringen aileen betrekking had op de internationale handel. Het was niet 
mogelijk om afzonderlijke ramingen te maken voor import en export. Een index 
van de totale waarde van de Nederlandse buitenlandse handel (invoer plus uit

voer) in de peri ode 1802-1926 werd gekoppeld aan de gemiddelde waarde van de 

import en export van financiele diensten in de jaren 1921126, waarmee dus werd 
verondersteld dat import en export dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt .'J5 

92 1800-1850: Horlings , The economic development, appendix VI. 1850-1913: Smits, 
Economic growth, appendix Ill. Zie verder het Staatkundig en Staa/huishoudkundig jaar
boekje en de Statistiek van den Handel en de Scheepvaart . 
93 Horlings , The economic development, 79-80. Smits, Economic growth, appendix I. 
94 Tot 1870 waren Nederlandse havens nog ongeveer 50 procent duurder. In 1890 waren 
de prijsniveaus gelijk. Daartussen werd exponentieel ge"lnterpoleerd. 
95 In 1921/26 was de gemiddelde export van financicle dienstcn 15 miljoen gulden te
gcnover een import van 5 miljoen (G.P. den Bakker, The Dutch interwar economy revisi
ted. Construction and analysis of national accounls (Voorburg, te verschijnen) . 
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Netto primaire inkomens 
Niettegenstaande de grote bijdrage die inkomens uit buitenlandse investeringen 
gedurende de laatste eeuwen aan de Nederlandse economie hebben geleverd be

staan er slechts enkele schattingen over de omvang en het rendement van het ge'in
vesteerde kapitaalYC, De bestaande cijfers zijn zonder uitzondering beperkt tot het 
hoogste niveau van aggregatie (totaal inkomen uit het buitenland) . In deze bereke
ning wordt juist geprobeerd een zo gedegen mogelijke schatting van de compo
nenten van het inkomen uit het buitenland te maken en om ook een raming toe te 
voegen van het bedrag dat het land verliet. Hiertoe wordt in de eerste plaats een 

onderscheid gemaakt tussen (I) publieke en private inkomens en (2) koloniale en 

niet-koloniale bronnen van inkomsten. 

Overheidsinkomsten: De rijksoverheid had drie buitenlandse inkomensbronnen , 
namelijk de netto overdracht van Belgische belastingopbrengsten naar de Noorde
lijke Nederlanden in de periode 1815-1830, het batig slot in het kader van het 

CuItuurstelsel , en overige inkomsten uit Nederlands Oost-Indie. 

De vereniging van Nederland en Belgie behelsde onder andere de vorming van 
centrale overheid met een stelsel van openbare financien. Dit stelsel was echter 
fundamenteel onevenwichtig. De nationale schuld -in 1814 groter dan het Neder
lands BNP- was voor ongeveer 98 procent van Nederlandse (vooral Hollandse) 
oorsprong. am de schuld te kunnen onderhouden werd ook in Belgie het noorde

lijke belastingstelsel ingevoerd. Dientengevolge betaalden de Belgen gemiddeld 
46 procent van de rijksinkomsten in ruil waarvoor ze 19 procent van de uitgaven 
ontvingen. Het verschil tussen het bed rag waarop de Belgen op grond van hun 
fiscale bijdrage recht hadden en het bedrag dat ze feitelijk van de Verenigd Neder
landse overheid ontvingen is aangemerkt als een (onzichtbare) overdracht van zuid 
naar noord en is het in de jaren 1815 tot en met 1830 in de betalingsbalans opgeno

men .97 

Van 1832 tot en met 1877 kwam een aanzienlijk deel van de inkomsten van de 
rijksoverheid uit het Cultuurstelsel. Dit batig slot bestond uit de bruto opbrengst 
van de veilingen van de NHM in Nederland minus de waarde van de aankopen in 
Indie, de commissie van de NHM, vrachtonkosten, verzekeringspremies en ande

re uitgaven. De gegevens over het batig slot onderschatten even weI de werkelijke 

96 Van Zanden heeft voor een aantal peiljaren in de negentiende eeuw een berekening 
gemaakt op basis van de werken van Metelerkamp, Keuchenius en Teijl (Van Zanden, 
'Economische groei ' , 60). In het kader van zijn berekeningen omtrent het kapitaalinko
men heeft Verstegen ook het inkomen uit buitenlandse investeringen geraamd, zij het dat 
koloniale inkomsten hierin niet begrepen waren. Inclusief kolonien komt hij in 1908112 
uit op 198 miljoen gulden (Verstegen, 'National wealth', 87 en 101). Het CBS gaat voor 
1910 uit van een netto primair inkomen van 188 miljoen gulden (C.B.S., 'Berekeningen 
over het nationale inkomen ', 46). 
97 Horlings en Van Zanden, 'Exploitatie en al'scheiding' , 11 . 
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omvang van de koloniale rijksinkomsten . Het werd onder andere gebruikt om de 

internationale diensten te subsidieren en om een aantal subsidies en overdrachten 
te financieren die niets met de koloniale sector te maken hadden . Voor deze 'ver
borgen' inkomsten werd een aanvullende berekening gemaakt. 9X Dit heeft vooral 
gevolgen voor de beginperiode van het Cultuurstelsel: in 1832/50 was het batig 
slot gemiddeld 100 procent hoger dan door de overheid werd geregistreerd tegen
over II procent in dejaren 1851177. 

Tenslotte was er een aantal verspreide inkomsten en uitgaven ten aanzien van de 
kolonien. De jaarlijkse rekeningen van de rijksoverheid bevatten subsidies en an
dere uitgaven ten aanzien van Suriname en de Antillen. De publieke inkomens uit 
en uitgaven aan Nederlands Oost-Indie werd ontleend aan de door Korthals Altes 
geconstrueerde schattingen van de Indische betalingsbalans. 99 De opbrengst van 
de verkoop van goederen in Nederland -het equivalent van het batig slot- werd 
hiervan uitgezonderd . AIle bedragen werden omgerekend met behulp van de wis
selkoers van de Indische gulden. IOO 

Particuliere inkomsten: Het buitenlands inkomen van particulieren kan worden 
verdeeld in een koloniaal en een niet-koloniaal deel. 

De berekening van koloniale inkomsten werd beperkt tot Nederlands Oost-Indie. IOI 

Jaarlijkse cijfers omtrent dividenden en reserveringen van NV's op de Indische 
betalingsbalans in de periode 1870-1926 werden gekoppeld aan de meest recente 
schattingen van het Nederlands inkomen uit dividenden en reserveringen in de 
kolonien in de jaren 1921-1926. 102 Hierbij werd verondersteld dat aIle koloniale 
dividenden werden uitgekeerd aan Nederlandse investeerders. 

De berekening van het niet-koloniale primaire inkomen uit het buitenland werd 

gebaseerd op de statistieken van het successierecht waarin de totale waarde en 
samenstelling van erfenissen zijn geregistreerd. De basis van de berekeningen was 
de jaarlijkse reeks van het nationaal vermogen die in het kader van de berekenin-

98 Horlings en Van Zanden, 'Exploitatie en afscheiding' , 4-5 en appendix II . 
99 Public finance 1816-1939, in: W.M.F. Mansvelt (ed.) , Changing Economy of Indo
nesia (Den Haag, 1977) tabellen 2-4. 
100 l.T.M. van Laanen, Money and banking 1816-1940, in: P. Dooren (ed.) , Changing 
Economy of Indonesia (Den Haag, 1980) 122-129. 
101 Suriname was een kleine maar constante bron van inkomsten -tenminste tot de af
schaffing van de slavernij in 1863- waarover helaas vrijwel geen informatie bestaat. 
102 w.L. Korthals Altes, Balance of Payments 1822-1939, in: P. Dooren (ed.) , Changing 
Economy of Indonesia (Amsterdam, 1987). Den Bakker, The Du/ch interwar economy. 
C.B.S ., ' Het nationale inkomen van Nederland 1921-1939', Monografieen van de Necler
landse conjunc/uur no. 7 (Utrecht, 1948). De Indische bedragen werden gecorrigeerd met 
behulp van de wisselkoers van de Nederlands-Indische gulden (Van Laanen, Money and 
banking 1816-1940, 122-129). 
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gen omtrent het totale kapitaalinkomen werd geconstrueerd . Uit de successiesta
tistiek en Verstegen's schattingen werd vervolgens in peiljaren het aandeel van 

buitenlandse obligaties en aandelen afgeleid, waarmee door middel van exponen
tiele interpolatie een jaarlijkse reeks werd opgesteld. De waarde van het vermogen 
belegd in niet-koloniale investeringen werd gewaardeerd met het rendement van 
Britse staatsleningen, die weliswaar te laag zijn maar weI een indicatie geven van 
de relatieve ontwikkeling van rendementen. De index van het inkomen uit buiten
landse investeringen die hiermee uiteindelijk kon worden opgesteld werd gekop
peld aan de schatting van het CBS voor het jaar 1913 (272 miljoen gulden) .103 

Er is geen informatie omtrent het inkomen betaald aan buitenlandse investeer
ders . De cijfers voor het interbellum Ieveren weI een absoluut niveau, maar de 
relatieve ontwikkeling gedurende de negentiende eeuw moest indirect berekend 
worden. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat buitenlandse kapitaal
eigenaren uitsluitend waren gei"nteresseerd in de Nederlandse spoorwegen en nuts
bedrijven. Een index van de toegevoegde waarde van deze bedrijfstakken werd 
gekoppeld aan het bed rag aan dividend en rente betaald aan het buitenland in 
1921 .104 De berekening werd beperkt tot de periode vanaf 1870 op grond van de 
stelling van De Jonge dat bu itenlandse investeringen pas daarna belangrijk wer
den.llls 

7. Deflatie 

De tijdreeksen van product, inkomen en bestedingen die uit de bovenstaande con
structie voortkomen weerspiegelen veranderingen in zowel hoeveelheden als prij
zen. Om de ontwikkeling van elk van de drie benaderingen te kunnen analyseren 
moeten deze componenten worden gescheiden. De bijstelling van nominale waar
den naar reele waarden gebeurt aan de hand van een gewogen prijsreeks of defla
tor. 

Om de vergelijkbaarheid van stelsel van nationale rekeningen te waarborgen is 
internationaal afgesproken om prijsindices op te bouwen met behulp van de Paas
che-formule. Hiermee wordt de verhouding tussen de prijzen van het lopende jaar 
en van een basisjaar (meestal aan het einde van de periode) gewogen met behulp 
van kwantiteiten uit het lopende jaar. lII() 

103 CBS, Nationale rekeningen 1991 , I: 65 . 
104 Den Bakker, The Dwch interwar economy. In 192] werd 303 miljoen gulden uit het 
buitenland ontvangen en 100 miljoen gulden aan het buitenland betaald. 
105 De longe, De induslrialisalie, 34. 
106 P pis het Paasche prijsindexcijfer, PJ is de prijs in het lopende jaar, QJ is de kwantiteit 
in het lopende jaar, en Po is de prijs in het basisjaar of wegingsjaar. 
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Wanneer een deflator wordt gemaakt voor lange peri odes (tientallen of honder
den jaren) is het niet raadzaam om een enkel basisjaar te kiezen. Structurele econo
mische verschuiving en veranderingen in relatieve prijzen op de lange termijn on
dermijnen de waarde van een dergelijk basisjaar, zodat de detlator uiteindelijk 
niet representatief zal zijn voor de gehele peri ode. Dam·om wordt doorgaans ge
werkt met meerdere wegingsjaren. Voor iedere subperiode wordt dan een partiele 

prijsindex geconstrueerd. Die worden vervolgens gekoppeld op de overlappende 
jaren en omgerekend tot een deflator voor de gehele periode. De keuze van peilja
ren zou strikt genomen moeten zijn gebaseerd op veranderingen in relatieve prij
zen: na een peri ode van sterke relatieve prijsverschuiving moet de index een nieuw 
wegingsschema krijgen.I07 Het is evenwel bijzonder moeilijk om uniforme perio

des van relatieve prijsverandering te definieren wanneer wordt gewerkt met grote 

hoeveelheden deelreeksen . Daarom is het gebruikelijk om uit te gaan van een vas
te selectie peiljaren op regelmatige afstand. Hier is gewerkt met de jaren 1830, 
1850,1870, 1890 en 1913. 

De prijsindices zijn gebaseerd op de gegevens waarmee de waarde van product 
en bestedingen is berekend. Voor landbouw en industrie werd gewerkt met indices 

van producentprijzen. In het geval van de dienstensector werd gebruikt gemaakt 

van prijsindices van de binnen- en buitenlandse handel , vrachtprijsindices, en ge
middelde inkomens in de sociale en persoonlijke dienstverlening. De consumptie
ve bestedingen (particulier en publiek) werden bijgesteld met een index van klein
handelsprijzen, terwijl voor de investeringen gebruik werd gemaakt van Albers ' 
prijsindex van kapitaalgoederen . De post voorraadvorming en werk in uitvoering 

werd gedetleerd met een groothandelsprijsindex (de prijsindex van de binnen

landse handel). Voor de inkomenskant werd geen afzonderlijke deflator gecon
strueerd. Het is gebruikelijk om voor de omrekening van nominale naar reeIe in
komens gebruik te maken van de deflator van de bestedingen. 

8 Betrouwbaarheid 

De nationale rekeningen zijn in principe een gesloten boekhoudkundig systeem . In 
de praktijk is het echter nagenoeg onmogelijk om product, inkomen en bested in-

voor een bespreking van de voor- en nadelen van diverse prijsindexformules zie Den 
Bakker, ' De keuze van indexeijferformules'. De grootste voordelen van de Paasche prijs
index zijn de interne consistentie (de index scheidt volumes van prijzen zonder een residu 
over te houden) en de consistentie in aggregatie (een directe berekening voor aile compo
nenten levert hetzelfde resultaat als een indirecte waarin eerst voor subgroepen een par
tiele index wordt opgesteld waarna aile partiele indices tot een geaggregeerde index wor
den gewogen). 
107 O. Krantz, ' Historical national accounts - some methodological notes ', Scandina
vian economic history review 31 (1983) 109-131 . 
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gen geheel onafhankelijk te berekenen. Een analyse van de betrouwbaarheid van 
de resultaat moet een tweetal vragen beantwoorden: (1) hoe betrouwbaar zijn de 
berekeningen van product, inkomen en bestedingen en (2) in hoeverre zijn de drie 

benaderingen onafuankelijk geschat? 
Een analyse van de verschillen tussen product, inkomen en bestedingen geeft 

een eerste indicatie van de betrouwbaarheid van het stelsel van historische natio
nale rekeningen. Een vergelijking van de uitkomsten van de drie benaderingen in 
lopende prijzen (grafiek 1) laat zien dat er weliswaar geen sterke correlatie was 
tussen de jaarlijkse t1uctuaties, maar dat de globale ontwikkeling van product, 
inkomen en bestedingen grote overeenkomsten vertoont. Het meest opvallende 
kenmerk van de drie reeksen is dat ze gedurende de hele eeuw min of meer hetzelf
de inkomensniveau laten zien. Slechts in enkele peri odes wijkt een van de reeksen 
structureeI af van de andere met als voornaamste afwijkingen de jaren veertig, het 
inkomen in de jaren zestig en zeventig, het product in de jaren tachtig, en het jaar 

1913. 
De gemiddelde procentuele afwijking tussen de drie reeksen levert een opval

lend positief beeld op (tabel I ).IOX In lopende prijzen zijn de verschillen tussen 
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Grafiek I. Bruto nationaal product, inkomen en bestedingen per hoofd van de 
bevolking in lopende prijzen, J 807- J 9 J 3 (guldens) 

108 Het procentueel verschil tussen product, inkomen en bestedingen werd niet berekend 
op basis van het werkelijke verschil omdat in dat geval negatieve en positieve afwijkingen 
elkaar zouden opheffen. Aile percentages zijn daarom uitgedrukt als positief getal voordat 
het gemiddelde werd berekend. 
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product en bestedingen het kleinst: minder dan 7 procent gedurende de hele ne
gentiende eeuw. De schattingen voor de tweede helft van de eeuw zijn bovendien 
betrouwbaarder dan die voor de eerste helft. Het verschil tussen bestedingen en 
inkomen is eveneens klein (gemiddeld iets meer dan 8 procent). Aileen inkomen 
en product lopen meer dan tien procent uiteen. Een opvallend kenmerk van de 
laatste twee vergelijkingen is dat de schattingen voor 1807-1850 betrouwbaarder 
uitvallen dan die voor 1850-1913. De voornaamste oorzaak van dit verschil is 
waarschijnlijk de grote mate van economische groei en structurele veranderingen 
in de jaren 1850-1870, die niet voldoende wordt weerspiegeld in de berekeningen 
van het inkomen. lOY De eerste helft van de negentiende eeuw was een peri ode met 
weinig technologische vernieuwing, terwijl de jaren na 1850 werden gekenmerkt 
door aanzienlijke veranderingen in input-output ratio's en in het aandeel van pro
ductiefactoren in de toegevoegde waarde. 

Tabel I. Het procentuele verschil tussen de eindreeksen van bruto nationaal pro
duct, inkomen en bestedingen in lopende en constante prijzen en tussen de prijs
indices van product en bestedingen, 1807-1913 (%) 

waarden in /opende prijzen prijsindices waarden in cons fan Ie 
prijzen 

bestedingenl bestedingenl inkomenl bestedingenl bestedingenl inkomenl 
product inkomen product product product product 

180711850 7.8 7.1 8.8 3.8 7 .3 7.0 
185011913 5.8 9.1 11.3 2.8 7.5 12A 
180711913 6.6 8A lOA 3.2 7A lOA 

De deflatoren van bestedingen en product vertonen slechts een marginaal verschil. 
Het verschil tussen de reeksen in con stante prijzen leidt derhalve tot dezelfde con
clusies als uit de vergelijking in lopende prijzen werden getrokken, waarbij weder
om de hoge kwaliteit van de schattingen omtrent bestedingen en product opvalt 
(een gemiddeld verschil van ca. 7 procent). Op het eerste oog geven de resultaten 
derhalve aanleiding tot grote tevredenheid. 

109 De berekeningen van de arbeidsinput geven een goed beeld van de ontwikkelingen 
op de lange termijn, maar zijn minder geschikt voor de analyse van jaarlijkse f1uctuati es . 
De methoden waarmee de inkomens uit vermogen en winst zijn berekend schieten even
eens tekort. Zo is de omvang en samenstelling van het kapitaalinkomen berekend op basis 
van de samenstelling van erfenissen, terwijl de gegevens over het rendement op investe
ringen vooral een globaal lange-termijn beeld geven. Sterke economische veranderingen 
komen zodoende onvoldoende tot uiting. 
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Tabel 2. Een vergelijking van de gemiddelde jaarlijkse groei van bruto nationaal 
product, inkomen en bestedingen in lopende en constante prijzen en van de prijs
indices van product en bestedingen, 1807-19/3(0/0) 

wuarden in /opende prijzen Prijsindices waarden in constanle prijzen 

p B P liB P B 

180711830 0.3 -0.4 -0.3 -1.3 -1.2 1.7 0.9 1.0 
183011850 0.8 1.1 -0.8 -0.9 -0.7 1.7 1.8 1.5 
185011870 2.5 1.9 2.8 1.1 0.7 1.4 1.2 2.1 
187011890 1.5 2.7 2.0 -0.6 -0.5 2.1 3.2 2.5 
1890/1913 2.9 2.9 2.2 0.6 0.5 2.4 2.4 1.7 
1807/1850 0.6 0.3 0.2 -1.1 -1.0 1.7 1.3 1.2 
1850119 !3 2.3 2.5 2.3 0.3 0.2 2.0 2.3 2.1 
180711913 1.6 1.6 1.5 -0.2 -0.3 1.8 1.9 1.7 

Opmerking: AIle groeicijfers zijn berekend aan de hand van de gemiddelde waar
de in de drie jaren rond het peiljaar. 

Een vergelijking van de gemiddelde jaarlijkse groei van product, inkomen en be
stedingen in lopende en constante prijzen levert een beeld op van de verschillen in 
het groeipatroon dat uit de drie reeksen naar voren komt. De deflatoren van pro
duct en bestedingen leveren nagenoeg hetzelfde beeld op met uitzondering van de 
peri ode 1850-1870 die werd gekenmerkt door ingrijpende structurele veranderin
gen. Voor de hele eeuw zijn de verschillen zowel in lopende als constante prijzen 
marginaal. Voor de eerste en tweede helft van de eeuw lopen de groeicijfers meer 
uiteen, waarbij vooral de snelle groei van het product in de periode 1807-1850 
opvalt. Een indeling in kortere subperiodes levert een meer uiteenlopend beeld op. 
Zo kan onder meer worden geconcludeerd dat de relatief snelle groei van het pro
duct in de eerste helft van de eeuw kan worden toegeschreven aan de jaren 1807-
1830. Het structureel lage niveau van het nationaal inkomen in de jaren vijftig en 
zestig vertaalt zich in een relatief laag groeicijfer in 1850-1870 en een hoog cijfer 
in 1870-\890. Op hun beurt groeiden de bestedingen vrij snel in de jaren vijftig en 
zestig en juist langzaam na 1890. Er kan worden geconcl udeerd dat de tijdreeksen 
voldoende betrouwbaar zijn voor een analyse op de middellange termijn, maar dat 
ze minder bruikbaar zijn voor onderzoek naar korte-termijn fluctuaties. De keuze 
voor een van de drie benaderingen is uiteraard niet aileen afhankelijk van de be
trouwbaarheid maar ook van de vraagstelling. Een gedegen analyse van de aard en 
achtergronden van de ontwikkeling van product, inkomen en bestedingen zal uit
eindelijk duidelijk moeten maken welke van de drie benaderingen de beste resul
taten oplevert. 

Terwijl een vergelijking van de drie geaggreerde inkomensreeksen inzicht kan 
verschaffen in de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de gehele historische 
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nationale reeksen, is het meestal niet mogelijk om de kwaliteit van individuele 
schattingen te testen door ze te confronteren met alternatieve berekeningen . Zo is 
het zelden mogelijk om een onathankelijke berekening te maken van het totaal der 
verdiende inkomens in een bedrijfstak waarmee vervolgens de geschatte toege
voegde waarde kan worden gecontroleerd. Feinstein heeft evenwel een methode 
ontwikkeld om een subjectief oordeel te yellen over de betrouwbaarheid van indi
viduele onderdelen van de berekeningen. "o Aan iedere component van de produc
tie, bestedingen en inkomens wordt een kwalificatie gegeven, waaraan een ruwe 
raming van de foutenmarge is gekoppeld. Die marges worden vervolgens gewo
gen op het aandeel van iedere component in het totale nationale product, de beste
dingen en het inkomen. Feinstein onderscheidt vier categorieen : 

A - Uitmuntend, foutenmarge van I tot 5 procent: Alle benodigde gegevens kun
nen direct aan het bronnenmateriaal worden ontleend. 

B - Coed, 5 tot 15 procent: Het grootste deel van de berekeningen kan op eenvou
dige wijze worden gemaakt, maar enige bewerking is vereist om het voor de natio
nale rekeningen vereiste gegeven te berekenen. Zo moet voor de stap van produc
tiewaarde naar toegevoegde waarde vaak een veronderstelling worden gemaakt 
over de input-output ratio. 

C - Redelijk, 15 tot 25 procent: Er zijn weliswaar voldoende gegevens om een 
verantwoorde berekening te maken van productie, inkomens of bestedingen , maar 
zeker in het geval van de constructie van jaarlijkse reeksen moet worden gewerkt 
met een aantal veronderstellingen en bijramingen die de betrouwbaarheid van het 
eindresultaat aantasten . De invulling van ontbrekende jaren door middel van ex
ponentiele interpolatie, het bijschatten van ontbrekende delen met behulp van ruwe 
veronderstellingen, en het gebruik van partieJe data die voor het geheel represen
tatief worden geacht zijn enkele voorbeelden van de soort bewerki ngen die in deze 
categorie voorkomen. 

D - Zwak, 25 tot 50 procent: De laatste categorie is voorbehouden aan de minst 
betrouwbare cijfers uit de nationale rekeningen. Dit betreft vooral sectoren, inko
menscomponenten , of del en van de bestedingen die aileen indirect en op grond 
van tal van veronderstellingen berekend konden worden. Dergelijke schattingen 
werden gemaakt om het systeem van de nationale rekeningen sluitend te krijgen . 

Aan ieder onderdeel van de drie benaderingen van de nationale rekeningen werd 
een classificatie gegeven op grond van bovenstaande criteria. Die classificaties 
werden vervolgens gewogen op het aandeel van de componenten in het totale bru-

110 Feinstein, National income, 21-22. 
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to binnenlands product, het inkomen of de bestedingen. Hierbij werd een onder
scheid gemaakt tussen de eerste en tweede helft van de negentiende eeuw. Voor de 
eerste helft werd gewogen op waardes uit 1807 en 1850, voor de tweede helft op 
die van 1850 and 1913. 

Tabel 3. De betrouwbaarheid van de schattingen van het totale bruto nationale 
product, de bestedingen en het inkomen in de eerste en tweede helft van de negen
tiende eeuw 

product inkom en bestedingen 
1807-1850 1850-1913 1807-1850 1850-1913 1807- 1850 1850-1913 

Aandeel per categorie (%) 
A: 1-5% 0 3 0 0 0 15 
B: 5-15 % 24 66 8 42 64 46 
C: 15-25% 54 25 35 46 31 37 
D: 25-50% 22 7 57 13 5 2 
Gemidde1de foutenmarge 21 14 29 18 15 14 
C1assificatie C B D C B-C B 

Bron: Feinstein, National income, 21-22. Smits, Economic growth. Horlings, The econo
mic development, 103-105. Albers, Machinery investment, 57 en appendices. 

De gewogen gemiddelde foutenmarges in tabel 3 tonen aan dat de schattingen 
voor de tweede helft van de negentiende eeuw van hogere kwaliteit zijn dat die 
voor de eerste helft. De schattingen van de bestedingen in de periode 1807-1850 
leveren een aanzienlijk betrouwbaarder beeld op dan de cijfers omtrent product en 
inkomens. De resultaten voor de tweede helft van de eeuw ontlopen elkaar nauwe
lijks, zij het dat de inkomenskant iets minder goed is geschat. Uitgaande van de 
c1assificatie van Feinstein kan over de geaggregeerde reeksen een kwaliteitsoor
deel worden geveld. Voor de jaren tot 1850 kan product een C, inkomen een D en 
bestedingen een B-C worden gegeven, terwijl voor de jaren na 1850 product en 
bestedingen als een B en inkomen als een C kunnen worden beschouwd. '" Zeker 
in internationaal opzicht is de betrouwbaarheid echter opmerkelijk hoog. 

Een vergelijking van de uitkomsten van de drie benaderingen wordt bemoeilijkt 
door de mate waarin dezelfde data zowel bij product als inkomen en bestedingen 
zijn gebruikt. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om onatnankelijke reeksen te con
strueren, maar een zekere mate van overlapping is onvermijdelijk gezien de be
perkte hoeveelheid statistisch materiaal die voorhanden was. Bij de berekening 

III Dit komt overeen met de procentuele verschillen tussen product, inkomen en beste
dingen in tabel 1 waaruit naar voren kwam dat product en bestedingen de minste afwijking 
vertoonden, terwijl het gat met het inkomen groter was. 
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van de particuliere consumptie is gebruik gemaakt van de gegevens omtrent agra
rische en industriele productievolumes, import en export, de omzetwaarde van 
transport en communicatie, enjaarlijkse inkomsten van tertiaire beroepen die ook 
aan de productiezijde worden toegepast. Voorbij de basisgegevens ontstaan echter 
fundamente1e verschillen in bewerking . Het grote verschil is dat de cruciale stap 
van totale productie naar toegevoegde waarde -waarbij met veronderstellingen 
over input-output ratio's moet worden gewerkt- bij de bestedingen niet nodig was . 
Bovendien zijn product en consumptie gewaardeerd tegen andere prijzen (toege
voegde waarde in producentprijzen, huishoudelijke bestedingen in kleinhandels
prijzen). De investeringen staan voor het overgrote deellos van de productieschat
tingen . De inkomenskant is vrijwel geheel onafhankelijk van de twee andere 
benaderingen. Aileen voor die bedrijfstakken waarvoor het totaal verdiende inko
men dient als maatstaf voor de hoeveelheid toegevoegde waarde (bijvoorbeeld de 
overheid) bestaat een overlapping, maar dit betreft slechts 14 procent van het BNP. 
De prijsgegevens waarmee de deflatoren zijn samengesteld komen we1iswaar uit 
dezelfde database, maar ze zijn op andere wijze bewerkt (bestedingen met klein
handelsprijzen, product in producentprijzen) en met een geheel eigen, onafhanke
lijk wegingsschema geaggregeerd. 

9. Een nieuwe economische geschiedenis van Nederland? 

Hoewel het moeilijk bleek om greep te krijgen op een aantal aspecten van het 
economisch leven (zoals delen van de industrie en de betalingsbalans), zijn de 
uitkomsten van het nationale rekeningenproject van voldoende kwaliteit om het 
proces van economische ontwikkeling op een zinvolle manier te kunnen analyse
reno Kortom, in reactie op de klemmende vraag die Griffiths en Seegers destijds 
hebben opgeworpen (Spreken( de) cijfers ?), kunnen we in ieder geval voor Neder
land het vraagteken vervangen door een uitroepteken. Maar wat zijn we nu wijzer 
geworden van deze exercitie en welk licht werpt de nieuwe database op de lange
termijn ontwikkeling van de Nederlandse economie? 

Allereerst maken de in dit artikel gepresenteerde cijferreeksen het mogelijk om 
uitsluitsel te geven over de vraag welke auteurs er 'gelijk' dan wei 'ongelijk' had
den in het debat over de late en trage modernisering van de Nederlandse economie 
in de negentiende eeuw. Ais we de schattingen van het reeJe bruto nationaal pro
duct per hoofd van de bevolking (zie tabel2) als uitgangspunt nemen, kan worden 
geconstateerd dat zich vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw een vrijwel con
tinue groei heeft voorgedaan. Vanuit dit perspectief bezien hadden Griffiths en De 
Meere het bij het rechte eind, toen zij zich tegen het heersende beeld in de litera
tuur afzetten en beweerden dat zich reeds in de eerste helft van de negentiende 
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Grafiek 2. Toegevoegde waarde per manuur in de industrie in constante prijzen 
van 1913 (guldens) 

eeuw een krachtige groei voordeed .11 2 Ais er daarentegen wordt ingezoomd op het 
industrialisatieproces en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de Ne
derlandse industrie als maatstaf van modernisering wordt genomen, komt een an
der beeld naar voren. 

Tot rond 1860 waren de productiviteitsstijgingen in de industrie minimaaL In de 
periode 1840-1865 kan zelfs een milde achteruitgang worden geconstateerd . De 
jaren zestig vormden een waterscheiding in het proces van industriele ontwikke
ling. Vanaf dat moment yond een vrijwel ononderbroken groei van de arbeidspro
ductiviteit plaats in de Nederlandse industrie. 

Ook wanneer het proces van structurele veranderingen in een breder verband 
wordt geanalyseerd, komt een dergelijk breukvlak rond de jaren zestig van de 
vorige eeuw duidelijk uit het cijfermateriaal naar voren. Indien het patroon van de 
particuliere consumptie door gezinshuishoudens wordt geanalyseerd, valt op dat 
deze in de loop van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wezenlijk 
veranderde. In deze peri ode verschoof het zwaartepunt van de consumptie van 
primaire voedingsmiddelen naar meer luxe producten als kleding en huishoudelij-

112 R.T. Griffiths, Achterlijk, achter of anders? Aspecten van de economische ontwikke
ling van Nederland in de 19" eeuw (Amsterdam, 1980); J.M.M. de Meere, Economische 
groei en levensstandaard in NederLand gedurende de eerste heift van de negentiende eeuw. 
Aspecten en trends (Den Haag, 1982). 
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ke gebruiksvoorwerpen. 113 Voorts kan in deze jaren een zeer sterke toename van 
het aandeel van de lonen in het BNP worden geconstateerd . Deze cijfers geven aan 
dat zich in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw belangrijke structurele 
veranderingen in de economie hebben voltrokken, waarmee het gelijk van auteurs 
al s Brugmans bevestigd lijkt. 11 4 

Ais het proces van economische modernisering daarentegen in Rostowiaanse 
term en wordt gedefinieerd -met een sterke nadruk op de opkomst van het industri
eel grootbedrijf en het belang van investeringen- dan heeft De longe het gelijk aan 
zijn zijde met de constatering dat de ' take off' in Nederland rond 1895 kan wor
den gedateerd. 

Op grond van dit overzicht zou welhaast de conclusie kunnen worden getrokken 
dat aile deelnemers aan deze 'discussie' op hun eigen manier gelijk hadden. Een 
nadere bestudering van de economisch-historische literatuur leert dat de diverse 
auteurs bij hun pogingen om breukvlakken in de economische ontwikkeling aan te 
geven allemaal verschillende aspecten van het groeiproces hebben belicht waar
door er ook geen eenduidig beeld kon ontstaan. Sommige auteurs hebben het groei
tempo van de economie centraal gesteld, terwijl anderen meer belang hechtten aan 
de introductie van nieuwe technologieen. Het is dan ook de hoogste tijd om de 
economische groei op een meer systematische wijze te analyseren , teneinde te 
komen tot een synthese van bovengenoemde deeIconclusies. Anders verwordt de 
nationale rekeningen database tot een grabbelton waarin ieder naar believen kan 
graaien, om zo zijn eigen gelijk te halen . 

Nu met de aanleg van de nationale rekeningen database de empirische achter
stand op het buitenland is ingelopen, moet er ook iets worden gedaan aan wat de 
long ooit heeft genoemd 'de bewonderenswaardige vasthoudendheid waarmee 
Nederland telkens weer de aansluiting met internationale discussies heeft gemist' .11 5 

Wij denken dat dit doel kan worden bereikt door op een systematische wijze de 
primaire oorzaken en de achterliggende factoren (proximate en ultimate causes) 
van de economische groei te analyseren . Een aanzet hiertoe wordt gegeven in twee 
samenvattende studies die als uitvloeisel van het nationale rekeningenproject wor
den geschreven . 

De studie van Smits en Horlings richt zich vooral op de primaire oorzaken ('pr
oximate causes') van economische groei. 116 ln deze studie wordt de productivi
teitsontwikkeling van de Nederlandse economie als uitgangspunt genomen. In de 
literatuur wordt gesteld dat de Republiek in ieder geval in de zeventiende eeuw 
fungeerde als technologieleider, een stelling die op grond van het zeer hoge inko-

113 Horlings en Smits , ' Private consumer expenditure' . 
114 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 
115 H.l. de long, 'Eenheid in Nederlands verleden?' , NEHA-Bulletin 2 (1988) no. 2, 85. 
116 l .P. Smits en E. Horlings, Paradise lost and regained. Economic growth and structu
ral change in the Dutch economy, /800-/913 (te verschijnen). 
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men per hoofd van de bevolking plausibellijkt. In de loop van de achttiende eeuw 
zette zich echter een proces van relatieve achteruitgang in. Ook in de negentiende 
eeuw vertoonde de Nederlandse economie een betrekkelijk geringe groei . In de 
periode 1850-1870 nam de arbeidsproductiviteit in Europa met gemiddeld 1.1 % 
toe, terwijl deze in Nederland slechts 0.7% bedroeg. Ook in de daaropvolgende 
peri ode tot aan de Eerste Wereldoorlog presteerde de Nederlandse economie naar 
verhouding matig (de Nederlandse arbeidsproductiviteit nam in deze periode met 
gemiddeld 1.2% per jaar toe, tegen 1.7% in de rest van Europa). 1 17 Pas in de twin
tigste eeuw wist Nederland weer een krachtige groei van de arbeidsproductiviteit 
te realiseren en was zij een van de meest succesvolle volgers van het systeem van 
de tweede industriele revolutie. 

Ingeklemd tussen twee succesperioden (te weten de Gouden Eeuw en de twin
tigste eeuwse fase van sterke groei) komt de negentiende eeuw er uiterst bekaaid 
af. Aangezien producti viteitsgroei in belangrijke mate het gevolg is van tech nolo
gische ontwikkelingen, moet de vraag worden gesteld of, en zo ja waarom, Neder
landse ondernemers niet in staat waren nieuwe technologieen te ontwikkelen (zo
als ze dat in de zeventiende eeuw wei deden) of ten minste elders ontwikkelde 
technologieen over te nemen en in het eigen productieproces toe te passen. Vooral 
deze laatstgenoemde factor -technologische diffusie- lijkt van grote betekenis te 
zijn geweest. I IX 

In het onderzoek van Smits en Horlings wordt dan ook nagegaan welke factoren 
in de economische en institutionele sfeer technologische diffusie hebben belem
merd. Een onderzoek naar de micro-funderingen van het economisch groeiproces 
geeft een dieper inzicht in deze problematiek. Zo blijkt er een opvallend verschil 
te geweest zijn in ondernemersgedrag in de peri ode voor en na 1860. Tot circa 
1860 gingen ondernemers in perioden van dalende winstmarges niet over tot kos
tendrukkende innovaties, maar reageerden zij vrij defensief en gingen zij vaak tot 
een inkrimping van hun activiteiten over. Vanaf de jaren zestig werd daarentegen 
een veel aggressievere strategie gevolgd. Door te investeren in arbeidsbesparende 
technologieen, probeerden ondernemers hun concurrentiepositie te verstevigen en 
zo hun marktaandeel in de wereldhandel veilig te stellen. Pas na 1890 nam deze 
ontwikkeling echter zodanige vormen aan dat de productiviteitsachterstand op de 
technologieleiders kon worden ingelopen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw 

117 De cijfers voor de rest van Europa zijn ontleend aan: A. Maddison, Monitoring the 
world economy (Parijs, 1995). 
118 Coe en Helpman hebben aangetoond dat de TFP groei van kleine landen in de twin
tigste eeuw een grotere samenhang vertoont met buitenlandse investeringen in Research 
and Development , dan met eigen R&D-investeringen, zie: D.T. Coe en E. Helpman , ' In
ternational R&D spi Ilovers' , European economic review 39 (1995) 859-887. 
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yond er in Nederland op de golven van de tweede industrieIe revolutie een indruk
wekkend ' catching up' -proces van productiviteitsgroei plaats . ll~ 

De studie van Smits en Horlings is erop gericht om de determinanten van tech
nologische ontwikkeling en de hierboven geschetste verandering van het onderne
mersgedrag te verklaren. Hierbij wordt uitdrukkelijk gepoogd om de macro-eco
nomische analyses van een micro-economische basis te voorzien. De auteurs 
verzetten zich tegen de orthodoxe neo-klassieke opvattingen van economische groei. 
Allereerst betogen zij dat economische groei niet als een evenwichtsproces kan 
worden opgevat, zoals de meeste neo-klassieken dat weI doen. Voorts proberen zij 
om technologische ontwikkelingen -die volgens de meeste economisch-historici 
als de belangrijkste motor achter het groeiproces fungeren- in het groeimodel te 
endogeniseren en er niet zoals de meeste orthodoxe economen vanuit te gaan dat 
nieuwe technologieen als 'manna' uit de lucht komen vallen. Horlings en Smits 
bieden dan ook een alternatief verklaringsmodel dat in sterke mate is geent op 
inzichten uit de evolutionaire economie en dat meer ruimte biedt voor oneven
wichtige ontwikkelingen. 

De zoektocht naar de achterliggende oorzaken (' ultimate causes') van het Ne
derlandse patroon van economische modernisering in de negentiende eeuw wordt 
in een tweede studie, geschreven door Van Zanden en Van Riel, ondernomen. Het 
uitgangspunt daarvan is de door D. North verwoorde notie dat economische ont
wikkeling verklaard kan worden uit de structuur van de 'incentives ' die in een 
economie be staat en zich ontwikkelt, die op zijn beurt bepaald wordt door de insti
tutionele inkadering van het economisch leven. De vragen die vervolgens opdu i
ken is welke instituties van invloed zijn geweest op dit specifieke moderniserings
proces, en hoe deze instituties in de loop der eeuw aan verandering onderhevig 
zijn geweest. Met andere woorden, hoe zijn de 'regels van het spel' bepaald en 
veranderd? Aangezien deze instituties samenhangen met de specifieke vorm van 
de staat - in de meest brede zin - en politiek-economische krachten in belangrijke 
mate bepalen hoe en wanneer instituties veranderen, gaat deze zoektocht naar de 
uiteindelijke oorzaken in belangrijke mate over de wissel werking tussen staat, in
stituties en economie. Het gaat, meer concreet, om een (institutionele) duiding van 
de stagnatie van de Nederlandse economie in de periode voor 1795 - waarbij 
samenhangen geconstateerd worden met de institutionele structuur van de repu
bliek - om de invloed van de Bataafse hervormingen, de economische en financie
Ie politiek van Willem I, de liberale hervormingen van de decennia tussen 1840 en 
1870, en van de wending naar verzuiling en nakend corporatisme in de decennia 
na 1870, op het patroon van economische ontwikkeling. Maar ook omgekeerd, het 
gaat ook over de invloed van economische stagnatie op het politiek voortbestaan 

119 A. Burger, 'A five country comparison of industrial labour productivity, 1850-1990', 
paper gepresenteerd op conferentie Comparative historical national accounts for ELlrope 
in the /9'1' and 20'1, centuries (Utrecht, 1994). 
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van de Republiek en het ontstaat van hervormingsbewegingen na 1780, om een 
voorbeeld te geven; of over het ontstaan van de 'sociale kwestie' door het opkomst 
van moderne industrie en de veranderingen in arbeidsverhoudingen. En nog com
plexer: het gaat ook over de vraag hoe het mogelijk was datjuist door Willem I een 
activistisch beIeid gevoerd kon worden met grote gevolgen voor overheidstekort 
en staatsfinancien. Deze complexe wissel werking tussen instituties en economie 
wordt bovendien voortdurend beYnvloed door exogene krachten: door 'open eco
nomy forces' zoals veranderingen in reIatieve prijzen op de wereldmarkt en gol
yen van protectionisme en vrijhandel -bijvoorbeeld de invloed van de afschaffing 
van de Corn Laws in 1846- maar eveneens door de interventie vanuit het Europese 
statensysteem, waarvan Nederland deel uitmaakte en waarin het zijn eigen niche 
moest bevechten -bijvoorbeeld de invasie van 1794/95 of de vereniging met de 
zuidelijke Nederlanden in 1815. Uiteindelijk verwijderen we ons in deze zoek
tocht dus ver van de droge cijfers - die natuurlijk een onmisbare basis vormen 
voor de analyse - en gaat het om handelende mensen in ondernemingen, huishou
dens en staten die in een complex samenspeI met de regeIs die hun gedrag bein
vloeden de geschiedenis vorm geven. 

De in dit artikel gepresenteerde database vormt de afsluiting van een groot on
derzoeksprogramma dat alles bij elkaar ruim tien jaar in beslag heeft genomen. In 
een bepaald opzicht is het echter sIechts het beginpunt voor nieuw onderzoek. Zo 
is het te hopen dat de datareeksen die in deze bijdrage zijn gepubliceerd, ook voor 
meer andere landen beschikbaar komen zodat het mogelijk zaI zijn de prestaties 
van de Nederlandse economie op een verantwoorder manier in een internationaal 
vergelijkend kader te plaatsen dan tot dusverre het geval is. Voorts is er op het 
terrein van de pre-moderne economische ontwikkeling nog veel werk te verzetten. 
Indien we voor de periode 1500- I 800 over rudimentaire tijdreeksen kunnen be
schikken, kan het proces van lange-termijn economische groei pas echt op een 
overtuigende wijze worden beschreven . 
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Bijlagen 

Bij lage I . Bruto nationaal product per component in lopende prijzen, 1800- 1913 
(mln.f) 

inko men 

landbo uw visserij industrie d ie nsten BBP buitenland BNP 

1800 
180 1 
1802 
1803 
IS04 
1805 
IS06 
1807 11 9.3 1.4 142.7 226.9 490.3 18.9 509.2 
180S 94.6 1.4 135. 1 205 .2 436.2 20.8 457.0 

1809 107.6 1.4 11 2. 1 186.8 407.9 22.8 430.7 
1810 
18 11 
18 12 
18 13 
18 14 120. 1 1.5 86.7 9. 1 
18 15 11 7.2 2.0 11 3.8 237.9 47 1. 0 15.9 486.9 
18 16 134.7 1. 8 124.3 247.5 50S.3 35.2 543.5 
18 17 15S.6 1.9 11 7.2 27 3.4 551. 1 38.3 589.4 
18 18 140.7 1.0 123.6 259.4 524.7 27.3 552.0 
18 19 122.6 0.8 104.4 226.8 454.6 25.4 480.0 
1820 11 4.5 0.7 11 4.1 2 16.5 445.7 36.2 48 1.9 
182 1 88.8 0.8 11 4.8 205.7 4 10. 1 35.2 445.3 
1822 80.6 0.5 11 7.9 206.9 405.9 33 .2 439. 1 
1823 90.6 0.5 132.4 220.9 444.5 4 1.8 486.3 
1824 80.5 0.8 11 7.0 2 14.3 4 12.6 4 1. 5 454. 1 
1825 94.9 0.9 121. 1 224.8 44 1.6 43.3 484.9 
1826 96.9 1.0 120.9 2 17.3 436. 1 49.3 485.5 
1827 11 4.3 0.9 137.3 222.9 475.3 52.8 528. 1 
1828 100.9 0.8 138.9 227.0 467.6 45.8 5 13.4 
1829 11 0.6 0.6 140.6 227.3 479. 1 50.0 529. 1 
IS30 109.0 1.2 135.6 213.0 458.8 38.8 497.6 
IS3 1 128.0 0.8 136.3 249.0 5 14.2 15.4 529.5 
1832 123.7 0.8 132.0 278. 8 535.3 23.2 558.5 
1833 1017 0.9 129.7 238.4 470.7 32.6 5033 
IS34 94.8 1.0 138.4 236.3 470.5 36.8 507.3 
IS35 107.4 0.8 148.5 228.5 485.2 42.2 527.4 
1836 116.7 0.6 165.7 262.6 545.6 46.6 592.2 
1837 116.0 1.2 166.4 245.6 529.3 53.0 582.3 
183S 126. 1 1.3 177.6 263.6 568.6 60.5 629.2 
IS39 145.4 0.9 174.0 289.6 6 10.0 46.9 656.9 
1840 150.2 0.8 180.5 269.5 60 1. 1 42.5 643.6 
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1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
187 1 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

landbouw visserij industrie diensten 

132.8 
143.4 
135.4 
118.4 
132.6 
16 1. 0 
209.9 
142.8 
135.8 
139.5 
152.3 
158.6 
175.4 
219.4 
216.5 
243 .0 
213.4 
18 1.9 
181.5 
2 12.2 
189.5 
234.9 
210.9 
222 .6 
223.6 
255.4 
238.8 
253.3 
273.6 
268.4 
27 1.3 
283.6 
284.8 
297.3 
284.6 
295.0 
294.1 
278.0 
239.4 
288.5 
264.6 
280.5 
275.3 
262.7 
24 1.4 
24 1.5 

1. 2 
1.5 
0.5 
1.0 
0.5 
0.5 
1. 2 
1.6 
1.1 
1.7 
1.4 
1.4 
1.3 
2.0 
1.1 
1.7 
0.8 
1. 8 
2.4 
2.0 
J.7 
2.4 
2.3 
2.4 
3. 1 
1.3 
2.5 
2.5 
1.9 
2.8 
3.5 
2.6 
3.6 
2.7 
2.3 
3.2 
3.2 
4.2 
3.7 
3.8 
4.4 
4.8 
6.0 
5.9 
4.9 
4.7 

191.8 
175.5 
16 1. 0 
153.7 
172.0 
171.0 
163.8 
156.1 
151.6 
145.7 
142.0 
148.1 
150.9 
167.8 
160.7 
165.9 
184.4 
169.9 
151.0 
170.6 
175.9 
183.5 
207.7 
209.2 
211.8 
207.2 
207.7 
195.4 
205.6 
223. 1 
232.3 
294. 1 
349.5 
334.4 
325.3 
326. 1 
354.2 
327.8 
3 13.4 
321.6 
350. 1 
377.0 
354.7 
345.2 
343.0 
333.6 

277.1 
262.6 
254.2 
256.8 
269 .3 
282.6 
305.3 
26 1.4 
270.1 
274.0 
279.3 
297.8 
289.6 
3 17.8 
323.8 
353.9 
356.0 
346.6 
325.5 
345.6 
372.7 
402.7 
410.0 
438.0 
427.9 
447.7 
428.4 
428.4 
435.0 
437.1 
465.0 
5 13.4 
543. 1 
5 14.2 
503.7 
494.5 
500.6 
485.0 
481.0 
506.6 
5 15.1 
528.7 
534.3 
544.4 
520.5 
514.5 

BBP 

602.9 
583.0 
551.0 
529.8 
574.4 
6 15 .1 
680.3 
561.9 
558.6 
561.0 
575.0 
605.9 
617.2 
706.9 
702.1 
764.4 
754.6 
700.2 
660.4 
730.2 
739.8 
823.5 
830.9 
872.3 
866.5 
91 J.7 
877.4 
879.5 
9 16.0 
93 1.4 
972. 1 

1093.8 
11 8 1. 0 
11 48.7 
111 5.9 
111 8.9 
1152. 1 
1095.0 
1037.5 
11 20.5 
1134.2 
11 90.9 
1170.3 
1158.2 
1109.8 
1094.4 

inkomen 

buitenl and 

58.0 
54. 1 
46.4 
46.8 
44.5 
40.0 
43.5 
38.9 
50.9 
44.3 
45.9 
40.9 
43.9 
55.0 
63.4 
62.2 
79.4 
7 1. 1 
50.3 
69.8 
67.3 
49 .2 
75.2 
67.4 
67.8 
71.0 
32.1 
46.0 
50.5 
64.7 
53.5 
76.1 
6 1.9 
78.0 
93.0 
68.0 
56.3 
44.8 
68.4 
70.7 
86.3 
76.3 
67.6 
70.5 
85. 1 
85.5 

BNP 

660.9 
637. 1 
597.4 
576.6 
6 18.9 
655. 1 
723.7 
600.8 
609.5 
605.3 
620.9 
646.8 
66 1. 1 
761.9 
765 .5 
826.5 
833.9 
771.3 
7 10.7 
800.0 
807.1 
872.7 
906.2 
939.6 
934.3 
982.6 
909.4 
925.6 
966.4 
996. 1 

1025.6 
11 69.9 
1242 .9 
1226.7 
1208.9 
11 86.9 
1208.4 
11 39.7 
1105.9 
1191.2 
1220.5 
1267.2 
1237.9 
1228.7 
11 94.9 
11 79.9 

95 
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inkomen 

landbouw visserij industrie diensten BBP buitenland BNP 

1887 240.7 5.0 352.1 543.3 1141.0 88.2 1229.3 

1888 229.5 5.4 384.8 558.7 11 78.4 9 1.5 1269.8 
1889 256.5 6. 1 394.7 579.9 1237.2 80.8 13 18.0 
1890 250.0 6.9 375.8 608.2 1240.9 89.4 1330.3 
189 1 248.0 7.3 380.9 623.4 1259.5 96. 1 1355.6 
1892 240.6 7.4 360.3 600.8 1209. 1 102.9 13 12.0 

1893 227.7 6.7 342.6 609.0 11 86. 1 94.6 1280.7 
1894 226. 1 7.8 389.6 606.1 1229.5 89.2 13 18.6 

1895 230.6 7.6 355.2 616.1 1209.4 92.3 130 J.7 
1896 244.5 6.4 392.3 636.4 1279.6 84.7 1364.3 
1897 235.9 7.8 405.5 639.0 1288.2 90.3 1378.5 
1898 256.5 8.0 418.5 678.7 1361.7 87.6 1449.3 
1899 256.0 8.0 437 .1 692.8 1393.8 95.9 1489.7 
1900 265 .3 10.3 465.0 726.0 1466.6 113 .3 1579.9 
1901 284.7 9.8 473. 1 733.2 1500.8 86.6 1587.3 
1902 289.6 15 .0 479.0 749.0 1532.6 104.8 1637.4 
1903 277.9 13. 1 506.4 764.4 156 1. 8 11 9.7 1681.5 
1904 293.4 12.4 532.0 804.3 1642.2 108.9 175 1.0 
1905 30 1.2 14.5 555.8 839.4 17 11.0 11 9.8 1830.7 
1906 310.3 16.6 583.4 912.6 1822.9 11 7.6 1940.5 
1907 307.7 13.4 580.4 9 10. 1 18 11.6 128.0 1939.6 
1908 305.5 11 .4 569.3 89 1.9 1778.2 134.6 19 12.7 
1909 334.5 13.6 589.8 942.5 1880.3 133.0 2013.3 
19 10 368.2 14.5 622.2 995.5 2000.5 158.4 2158.9 
19 11 40 1.0 14.7 676.8 1109.5 220 1. 9 169.7 237 J.7 
19 12 383.3 16. 1 72 1. 8 11 88.9 2310.0 2 11.9 2521.9 
1913 364.9 18.8 782.3 1248.5 24 14.4 260. 1 2674.5 
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Bijlage 2. Bruto nationaal inkomen per component in lopende prijzen, /800-/9 J 3 
(mlnf) 

indirecte 

loon kapitaal winst afschrijv. belastingen BNI 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 180.1 165 .8 81.6 31.6 35.9 495.0 
1808 179.3 181.4 89.3 32.9 33.6 516.5 
1809 179 .1 197.9 97.4 35.3 35.6 545.3 
1810 179 .3 218.6 107.7 34.1 31.2 570.9 
1811 180.2 241.9 119.1 31.9 26.3 599 .3 
1812 181.1 174.1 85.8 31.6 472.6 
1813 182.5 116.9 57.6 30.5 387.5 
1814 183.3 77.5 38.2 29.3 34.6 362.9 
1815 186.5 141.2 69.6 26.9 32.4 456.5 
1816 189.1 149.7 73.7 25.1 33.9 471.6 
1817 190.5 137.3 67.6 26.4 32.2 454.1 
1818 192.2 135.3 66.6 28.3 32.5 455.0 
1819 194.9 140.9 69.4 28.8 32.1 466.0 
1820 196.7 145.0 63.4 28.5 33.8 467.4 
1821 187.6 139.3 64.4 27.7 34.0 453.0 
1822 186.0 125 .5 65.2 27.2 34.4 438.3 
1823 184.6 129.1 66.2 26.7 30.7 437.3 
1824 184.8 124.1 67.3 26.9 31.7 434.8 
1825 194.3 137.0 68.2 29.5 33.1 462.2 
1826 200.7 148.1 68.7 30.5 32.3 480.3 
1827 200.6 197.0 69.1 28.9 34.3 529.9 
1828 202.3 149.2 69.9 28.1 34.3 483.9 
1829 203.0 146.5 70.4 27.1 33.8 481.0 
1830 205.4 122.2 71.1 26.7 31.6 457.0 
1831 201.8 123.0 71.5 25.3 32.7 454.3 
1832 208.8 163.1 71.8 25.2 36.2 505.1 
1833 205.8 135.3 72.4 25.0 39.1 477.6 
1834 208.7 142.5 73 .1 26.6 41.7 492.5 
1835 211.9 200.9 73.8 27.8 41.0 555.4 
1836 221.9 150.0 74.7 28.3 41.0 515.8 
1837 221.3 182.9 75.4 31.8 41.9 553.3 
1838 222.0 125.5 76.2 31.2 41.0 496.0 
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indirecte 
loon kapitaal winst afschrijv. belastingen BNI 

1839 222.4 112.9 77.1 31.1 41.5 485.0 
1840 227.9 124.9 78.0 31.1 42.4 504.3 
1841 232.4 139.7 79.0 31.5 46.4 529.0 
1842 234.4 145.1 79.7 30.7 49 .6 539.5 
1843 254.6 156.1 80.5 29.0 48.7 569.0 
1844 257.0 157.9 81.4 28.8 49.7 574.9 
1845 247.7 172.7 82.3 31.2 50.3 584.2 
1846 256.5 180.7 82.6 34.1 50.7 604.5 
1847 266.1 186.2 82.4 35.3 49.0 619.0 
1848 262.8 186.3 82.5 35.1 47.8 614.5 
1849 262.5 138.4 82.7 32.8 48.6 565.1 
1850 267.3 147.3 83.7 30.9 51.0 580.1 
1851 269.5 162.1 82.2 30.8 51.2 595.8 
1852 272.5 140.4 76.5 33.1 51.7 574.2 
1853 275.3 157.1 75 .7 37 .7 53.0 598.8 
1854 278.4 202.3 76.8 41.2 53.2 651 .9 
1855 279.9 214.2 77.6 42.5 54.0 668.2 
1856 287 .0 174.7 79.4 41.2 48.9 631.1 
1857 289.9 197.8 82.2 42.5 49.7 662.1 
1858 293.2 254.1 83.7 40.0 50.5 721.5 
1859 296.9 196.9 84.3 37.4 50.3 665.8 
1860 296.3 203.6 86.1 37.9 52.5 676.3 
1861 299.9 194.4 88.2 39.9 54.0 676.4 
1862 306.6 176.2 89.3 40.9 54.3 667.3 
1863 310.1 224.0 92.8 43.4 55.3 725.7 
1864 314.9 226.2 95.3 45.8 57 .6 739.8 
1865 319.9 234.0 98.0 43 .6 57.3 752 .8 
1866 331.7 247.0 98.3 43.3 56.3 776.6 
1867 344.0 292.6 97.9 44.0 55.6 834.1 
1868 348.4 207.8 97.2 44.6 56.1 754.1 
1869 352.3 224.0 98.1 45.2 58.3 777.9 
1870 362.2 301 .7 99.5 48.0 58.5 870.0 
1871 381.1 290.9 100.5 47.2 60.8 880.6 
1872 400.1 360.8 104.0 54.3 64.1 983.4 
1873 420.7 285.2 110.5 73.0 67.2 956.6 
1874 439.5 453.9 113.4 80.3 68.3 1155.5 
1875 463.7 421.8 114.0 65.6 70.3 1135 .5 
1876 474.8 414.8 115.7 64.7 73.9 1144.0 
1877 483.6 300.8 118.5 64.9 74.6 1042.4 
1878 488.0 307.1 121.2 63 .8 75.0 1055.1 
1879 500.4 458.7 121.3 63 .6 74.1 1218.1 
1880 504.5 503.4 123.2 66.5 76.8 1274.5 
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indirecte 

loon kapitaal winst afschrijv. belastingen BNI 

1881 517.3 542.9 127.3 68.3 79.0 1334.8 
1882 529.1 480.3 129.9 67.6 78.5 1285.3 
1883 548.4 416.7 131.7 68.5 77.7 1243.1 
1884 560.5 432.7 132.7 69.7 76.5 1272.1 
1885 567.5 511.6 131 .2 70.3 77.6 1358.3 
1886 575.3 528 .8 131.2 70.0 78.5 1383.9 
1887 580.7 523.2 131 .2 71.2 79.9 1386.2 
1888 592.5 518.1 133 .7 74.6 80.5 1399.5 
1889 605.2 453.9 135 .1 77.7 82.6 1354.6 
1890 620.0 473.6 144.0 83 .2 82.8 1403.6 
1891 633.6 568.5 145.0 92.1 83.4 1522.6 
1892 645.7 608 .0 139.6 90.4 84.0 1567.9 
1893 663.7 462.3 139.5 86.0 78.7 1430.1 
1894 675.2 466.1 142.2 85.0 80.8 1449.3 
1895 686.1 518.2 143.0 88.6 83.1 1519.0 
1896 704.9 450.5 148.0 96.5 86.2 1486.1 
1897 727.6 451.7 156.7 107.7 87.7 1531.4 
1898 763.1 399.1 160.6 109.8 90.4 1523.0 
1899 778.3 497.4 171.4 114.7 93 .1 1654.9 
1900 796.4 643.2 179.3 121.5 97.0 1837.4 
1901 820.8 464.1 187.0 122.7 99.8 1694.4 
1902 844.7 616.5 192.0 119.3 102.3 1874.9 
1903 857.7 695.4 197.9 126.5 105.0 1982.5 
1904 877.0 600.1 207.5 129.1 107.7 1921.4 
1905 902.3 622.8 221.3 129.5 109.6 1985.4 
1906 926.1 614.0 243.1 139.9 115 .5 2038.6 
1907 943.5 594.8 239.3 148.2 116.3 2042.2 
1908 951.5 652.0 243.1 155.6 114.8 2116.9 
1909 972.8 634.8 248.1 153.1 120.9 2129.6 
1910 1003.4 663.6 257.7 156.1 126.2 2206.9 
1911 1035.0 737.5 279.3 165.5 130.1 2347.4 
1912 1080.4 961.4 333.8 177.3 135.8 2688.7 
1913 1142.6 1155.2 372.2 199 .2 142.4 3011.5 



Bijlage 3. Bruto nationale bestedingen per component in lopende prijzen, 1800-1913 (mlnf) 0 
0 

overheid parlicuiier voorraad goederen diensten indirecte inkomen 
consumptie investering consumptie investel1ng vonning balans balans bel astingen BBB buitenland BNB 

1800 43 .9 2.7 
1801 37.0 2.3 
1802 29.2 1.8 2.1 
1803 21.5 1.3 -15.5 
1804 38.2 2.4 18.0 
1805 29.6 1.8 8.7 
1806 33.3 2.1 -0.1 
1807 39.1 2.4 383.0 38.4 9.1 9.4 0.0 35.9 517.3 18.9 536.3 
1808 28.5 1.8 367.2 39.5 10.7 13.0 0.0 33.6 494.4 20.8 515.1 
1809 27.7 1.7 288.9 44.8 -55.8 67.1 0.1 35.6 410.0 22.8 432.8 
1810 25.3 1.6 
1811 
1812 
1813 
1814 29.7 1.8 300.1 33 .3 8.1 -8.6 1. 1 34.6 400.2 9.1 409.3 
1815 51.4 3.2 345.1 30.3 30.3 -14.7 -9.5 32.4 468.5 15.9 484.4 
18 16 33.3 2.1 390.7 32.3 19.5 -18.0 -7.1 33.9 486.6 35.2 521.8 

z 
tTl 

1817 31.2 1.9 420.9 35.8 30.8 3.2 -8.2 32.2 547.8 38.3 586.2 :c 
» 

1818 30.4 1.9 399.9 38.0 9.9 -29.2 -4.3 32 .5 479.1 27.3 506.4 '-» 
1819 27.8 1.7 368.8 38.1 24.7 -42.0 -4.0 32 .1 447.2 25.4 472.6 » 
1820 30.1 1.9 351.5 39.9 42.9 -44.7 -5.5 33 .8 449.9 36.2 486.1 ::0 

c:l 

1821 28.7 1.8 344.7 37.3 28.1 -47 .1 -1.9 34.0 425 .6 35.2 460.8 0 
tTl 

1822 29.5 1.8 328.5 38.3 22.1 -26.5 -2 .0 34.4 426.0 33.2 459.2 ;:0::: 

1823 33.9 3.0 358 .5 37 .0 10.7 -57.4 -4.3 30.7 412.1 41.8 453.9 \0 
\0 
\0 



overheid parliculier voorraad goederen diensten indirecte inkomen 
::c 
0 

consumptie investering consumptie investering vorming balans balans belastingen BBB buitenland BNB ;;0 

C 
z 

1824 37.4 1.5 319.2 38.7 -14.5 -34.3 -0.7 31.7 378.9 41.5 420.4 0 
1825 36.8 2.0 335.1 39.5 -21.5 -32.3 0.4 33 .1 393.0 43.3 436.3 

en 
en 

1826 36.1 1.7 342.3 43.9 -32.1 -31.7 1.2 32.3 393.7 49 .3 443.0 3: 
1827 39.2 3.1 358.8 39.5 6.9 -51.5 -\.2 34.3 429.0 52.8 481.8 =l 

en 
1828 36.0 0.4 363 .1 40.4 5.7 -49.2 0.3 34.3 431.0 45.8 476.8 tTl 

1829 33 .3 1.3 375.1 39.8 28 .6 -62.2 -0.3 33.8 449.5 50.0 499.5 z 
1830 19.6 0.0 381 .2 39.6 2.8 -41.4 1.6 31. 6 434.9 38.8 473 .7 ~ 
1831 48.6 0.6 415 .2 37.5 17 .9 -58.5 2.4 32.7 496.4 15.4 511.7 

z 
N 

1832 52.4 0.4 410.4 37.9 -3 .3 -83 .3 1.3 36.2 452.0 23.2 475.1 » 
Z 

1833 46.3 0.6 368.7 35.6 20.2 -48.9 3.6 39.1 465.1 32.6 497.7 " 1834 33.8 0.6 359.1 38.7 25.8 -56.6 3.7 41.7 446.8 36.8 483.6 tTl z 
1835 24.5 0.6 358.8 40.2 27 .7 -38.7 4.2 41.0 458.3 42.2 500.4 en 
1836 25 .9 0.6 384.1 42.1 2.7 -42.0 4.4 4 1.0 458.8 46.6 505.4 '"0 

;;0 

1837 35.6 0.9 386.7 44.5 4.9 -44.0 4.3 41.9 474.8 53 .0 527.8 tTl 

'" 1838 36.1 1.1 403.1 46.2 8.4 -47.6 2.4 41.0 490.7 60.5 551.2 tTl z 
1839 36.5 0.8 436.7 45.0 7.9 -59.4 2.4 41.5 511.4 46.9 558.3 " 1840 30.7 0.8 425.6 49.6 6.4 -51.1 -2.3 42.4 502.1 42 .5 544.6 tTl 

0 1841 34.8 1.3 445.8 47.1 -1.7 -49.8 4.3 46.4 528.2 58.0 586.2 '-
'Tl 

1842 34.4 2.4 422.0 40.5 27 -52.9 4.0 49.6 527.0 54.1 581.1 tTl 
;;0 

1843 33.9 2.2 411.8 39.9 25.6 -39.3 4.4 48.7 527.1 46.4 573 .6 en 

1844 31.5 2.8 409.4 39.2 17.4 -68.1 6.2 49.7 488.2 46.8 534.9 
1845 20.0 2.5 422.1 43.9 -18.1 -55.3 4.5 50.3 469.9 44.5 514.4 
1846 36.1 2.3 439.1 45 .3 -46.1 -40.2 5.2 50.7 492.3 40.0 532.3 
1847 37.2 2.3 471.3 51.7 -54.2 -49.7 7.9 49.0 515.4 43 .5 558.9 
1848 35.9 1.9 414.3 45.7 4.9 -26.0 8.7 47.8 533.2 38.9 572.1 
1849 30.1 1.7 400.5 43.4 33.8 -35.7 11.1 48.6 533.5 50.9 584.4 

0 



overheid particulier voorraad goederen di ensten indirecte inkomen 0 
N 

consumptie investering consumptie investeling vorming balans balans belastingen BBB buitenland BNB 

1850 29.5 1.7 410.1 41.1 27.4 -27.7 11.5 51.0 544.7 44.3 588.9 
185 1 30.0 2.1 413.6 40.7 1.3 -29.8 6.7 51.2 515 .8 45.9 561.6 
1852 30.0 2.2 434.3 59.6 6.5 -18.5 8.7 51.7 574.6 40.9 615.4 
1853 30.9 2.8 450.6 49.7 8.2 -3 I. I 3.4 53 .0 567.6 43.9 611.5 
1854 32.0 2.9 530.4 57.6 43 .6 -12.7 4.7 53 .2 71 1.7 55.0 766.7 
1855 35.5 3.3 50 1. 5 60.2 7.2 - I 9.0 4.3 54.0 646.9 63.4 710.4 
1856 35.3 3. 1 560.9 60.0 -4 -36.3 11.3 48.9 679.2 62.2 741.4 
1857 34.9 5.3 546.4 56.7 -20.5 -64.8 12.0 49.7 619.6 79.4 699.0 
1858 37.1 3.2 497.7 53.2 -43.9 5.1 13.9 50.5 616.8 71.1 687.9 
1859 40.7 3.7 452.3 43.9 -21.9 17.4 8.0 50.3 594.4 50.3 644.7 
1860 38.3 3.6 519.4 49.5 -1 2.3 -11.2 6.3 52.5 646.0 69.8 715.8 
186 1 39.2 4.1 539.3 56.0 39. 1 -4.1 5.0 54.0 732.6 67.3 799.9 
1862 39.4 3.7 591.2 60.2 58.4 6. 1 5.3 54.3 818.6 49.2 867.8 
1863 38.7 3.5 608.5 76.3 22.5 -44.4 5.8 55.3 766.1 75.2 841.3 
1864 38.7 4.1 612.2 79.2 -16.7 -30.1 8.0 57.6 753.0 67.4 820.4 
1865 40.6 3.6 628.5 68.0 -29 .5 23.8 8.2 57.3 800.4 67 .8 8682 
1866 42.3 5.0 642.9 72.5 53.6 34.4 4. 1 56.3 911. 1 71.0 982.0 
1867 44.2 5.8 622.8 69.2 6.2 36.1 4.7 55.6 844.6 32.1 876.7 
1868 40.9 5.4 642.4 64.8 35. 1 38.4 11.7 56.1 894.8 46.0 940.8 z 

m 
1869 41.0 5.1 655 .9 69.4 -13 .7 82.3 6.6 58.3 904.9 50.5 955.4 :c 
1870 45.9 4.8 676.7 83 .3 24 66.5 1.3 58.5 96 1.0 64.7 1025.7 t 
187 1 44.5 5.3 719.3 74.0 9.8 47.3 -0.4 60.8 960.6 53.5 1014.1 » » 
1872 47.7 7.0 890.8 98.9 -0.3 -33.7 2.9 64.1 1077.3 76. 1 1153.4 ;;0 

I:P 
1873 50.6 6.6 946.9 133.1 -2.3 -82.9 0.3 67.2 111 9.6 6 1. 9 11 81.5 0 
1874 51.3 6.2 964.8 128.3 54.8 -3.7 - 1.9 68.3 1268.2 78 .0 1346.2 m 

A 
1875 58.0 6.8 908.6 117.2 27 -25.2 -0. 3 70.3 11 62.4 93 .0 1255.4 \0 

\0 
\0 



overheid particulier voorraad goederen diensten indirecte inkomen 
:t 
0 

consumptie investering consumptie investering vorming balans balans belastingen BBB buitenland BNB ;:0 

C 
z 

1876 62.6 7.9 903.2 117.1 9.5 -34.0 -0.7 73.9 1139.5 68.0 1207.5 0 
CI:l 

1877 64.6 8.3 973.1 136.3 -24.1 -58.6 -1.5 74.6 1172.7 56.3 1228.9 . 
CI:l 

1878 63.4 8.1 923.3 131.2 47.1 -61.9 0.1 75.0 1186.3 44.8 1231.1 s:: 
1879 58.8 8.5 835.7 142.8 -1.7 -51.5 0.2 74.1 1067.0 68.4 1135.4 ==i 

CI:l 

1880 61.3 6.2 926.5 131.0 27.6 -56.3 0.7 76.8 1173.8 70.7 1244.5 tTl 

1881 62.3 8.9 970.7 137.7 -6.5 -27.1 -0.2 79.0 1224.7 86.3 1311.0 z 
1882 66.8 9.7 993.3 114.0 7.6 23 .3 0.6 78.5 1293.7 76.3 1370.0 ~ 
1883 66.5 12.4 1005.9 130.7 1.8 -63 .2 1.2 77.7 1233.0 67.6 1300.6 

z 
N 

1884 65.4 11.5 960.7 131.0 7 -17.9 4.5 76.5 1238.7 70.5 1309.2 » 
Z 

1885 61.1 8.3 910.8 125.3 13 .9 29.8 3.6 77.6 1230.4 85.1 1315.5 0 

1886 64.7 8.6 877.2 127.6 -22.4 108.0 5.3 78.5 1247.6 85.5 1333.1 
tTl 
Z 

1887 66.7 14.2 935.5 111.1 44.5 100.4 -0.5 79.9 1351.8 88.2 1440.0 CI:l 

1888 66.3 14.0 926.3 125.6 5.6 85 .1 -0.9 80.5 1302.6 91.5 1394.1 '"0 
;:0 

1889 69.6 11.4 993.3 120.9 50 84.6 0.2 82.6 1412.5 80.8 1493.3 tTl 
:r:: 

1890 68.9 13.8 945.0 146.7 23 .6 95.2 4.9 82.8 1380.9 89.4 1470.3 tTl 
Z 

1891 71.4 11.5 986.9 161.4 30.2 34.0 14.1 83.4 1392.9 96.1 1488.9 0 

1892 72.9 10.0 948.3 146.2 17.6 58.5 15.0 84.0 1352.6 102.9 1455.5 
tTl 

0 
1893 72.4 9.2 902.4 136.6 -21.1 84.0 10.4 78.7 1272.5 94.6 1367.1 '-

'Tl 
1894 73 .5 9.0 965.9 134.2 -34.8 -13.1 5.3 80.8 1220.8 89.2 1309.9 tTl 

;:0 
1895 75.5 7.6 947.2 141.1 28.2 -25.7 7.4 83.1 1264.4 92.3 1356.7 CI:l 

1896 80.1 8.7 1019.0 150.2 17.3 -77.8 -1.8 86.2 1281.9 84.7 1366.7 
1897 81.3 10.0 1017.7 177.0 -16.5 -41.6 -0.9 87.7 1314.7 90.3 1405.0 
1898 80.1 12.1 1099.8 177.6 -22.5 -72.7 1.5 90.4 1366.3 87.6 1453.9 
1899 83 .9 12.8 1087.1 211.0 5.1 -45 .5 -5 .5 93.1 1441.9 95.9 1537.8 
1900 91.2 16.3 1135.3 221.3 -45.6 -47.1 -3.4 97.0 1465.0 113.3 1578.3 
1901 92.2 13.9 1214.1 221.4 0.4 -73.2 8.7 99.8 1577.4 86.6 1663.9 

0 
w 



overheid parliculier vooz·raad 

consumptie investering consumptie investering vOlming 

1902 94.8 21.6 1236.3 219.1 42.3 
1903 102.6 10.7 1280.3 249.7 45.7 
1904 111.0 14.5 1327.6 236.3 16.3 
1905 110.6 14.0 1420.7 236.4 -33.2 
1906 114.4 12.4 1510.1 255.6 10.4 
1907 116.3 12.7 1503.5 248.7 64.5 
1908 122.7 16.0 1482.2 272.3 71 
1909 122.6 14.0 1538.6 265.8 11.3 
1910 125.3 15.1 1647.2 276.5 44.6 
1911 127.7 14.4 1802.2 288.9 63 
1912 138.1 24.4 1905.3 319.0 20.2 
1913 146.4 22.9 2020.3 384.1 24.6 

goederen diensten indirecte 
balans balans belastingen 

-88.3 4.1 102.3 
-98.4 1.5 105.0 

4.8 5.1 107.7 
-99.1 0.1 109.6 

-164.1 2.5 115.5 
-197.6 -1.9 116.3 
-153.2 -0.3 114.8 
-139.3 -1.0 120.9 
-178.4 5.9 126.2 
-323 .8 12.5 130.1 
-356.4 -1.2 135.8 
-522.1 10.1 142.4 

inkomen 

BBB buitenland 

1632.2 104.8 
1697.1 119.7 
1823.2 108.9 
1759.1 119.8 
1856.9 117.6 
1862.6 128.0 
1925.4 134.6 
1932.9 133.0 
2062.5 158.4 
2115.0 169.7 
2185.2 211.9 
2228.8 260.1 

BNB 

1737.0 
181 6.9 
1932. 1 
1878.9 
1974.5 
1990.6 
2060.0 
2065.8 
2220.9 
2284.7 
2397. 1 
2488.9 

0 
+>-

Z 
ITl 
::t 
:;:. 
'-
> 
> 
;:0 
co 
o 
ITl 
i" 

'D 
'D 
'D 
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Bijlage 4. Prijsindices en het bruto nationaai product, inkom en en bestedingen in 
constante prijzen van 1913, 1800-1913 (min! 1913) 

del/arorell waardell ill constallte prijzell 
bestedingen output inkomen bestedingen output inkomen 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 126.5 128.4 126.5 424.0 396.7 391.4 
1808 123.6 128.6 123.6 416.6 355.5 417.7 
1809 121.8 353.5 
1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 112.7 117.9 112.7 429.8 4 12.9 405.1 
1816 119.6 131.8 119.6 436.5 412.5 394.5 
1817 128.9 140.4 128.9 454.7 419.9 352.2 
1818 114.9 130.1 114.9 440.7 424.2 395.9 
1819 103.7 116.7 103.7 455.8 411.2 449.5 
1820 100.2 105.6 100.2 485.2 456.3 466.5 
1821 93 .7 97.6 93.7 491.7 456.1 483.3 
1822 92.3 94.4 92.3 497.3 465.0 474.7 
1823 95.6 97.1 95.6 474.8 500.7 457.4 
1824 88.5 89.2 88.5 474.8 508.9 491 .0 
1825 94.3 96.5 94.3 462.7 502.5 490.2 
1826 92.6 93 .1 92.6 478.3 521.4 518 .6 
1827 91.7 95.2 91.7 525.2 554.8 577.6 
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d~flat()ren wuurden in col1stunte prijzen 
bestedingen output inkomen bestedingen output inkomen 

1828 91.0 90.6 91.0 523 .7 566.5 531.5 
1829 92.2 91.9 92.2 541.6 575.5 521.5 
1830 95.3 95 .5 95.3 496.9 521.3 479.4 
1831 96.8 99.0 96.8 528.7 534.7 469.3 
1832 91.4 98 .1 91.4 520.0 569.3 552.8 
1833 85.9 87.4 85.9 579.3 575.5 556.0 
1834 85.5 85 .9 85.5 565.3 590.7 575.7 
1835 85.6 87.9 85 .6 584.8 599.9 649.0 
1836 87.5 94.6 87 .5 577.5 625.9 589.4 
1837 87.9 88.8 87.9 600.5 655.5 629.6 
1838 89.7 93.4 89.7 614.6 673.8 553.0 
1839 93.8 99.1 93.8 595.4 662.9 517.2 
1840 90.7 95.6 90.7 600.5 673.3 556.0 
1841 90.3 93 .8 90.3 649.3 704.9 586.0 
1842 89.1 92.1 89.1 652.5 691.5 605.8 
1843 84.1 87.6 84.1 682.3 681.7 676.8 
1844 82.0 82.6 82.0 652.2 698.0 700.9 
1845 85.7 89.2 85.7 600.4 693.9 681.9 
1846 91.4 95.0 91.4 582.1 689.3 661.0 
1847 95.8 104.6 95.8 583.6 691.6 646.4 
1848 86.3 84.9 86.3 662 .8 707.4 711.8 
1849 82.0 81.7 82.0 712.7 745 .7 689.1 
1850 84.0 79.7 84.0 701.1 759 .6 690.6 
1851 83.0 79.6 83.0 676.8 779.8 717.9 
1852 85.7 84.0 85.7 717.8 769.9 669.7 
1853 90.1 86.9 90.1 678.8 760.7 664.7 
1854 99.0 93 .1 99.0 774.3 818.3 658.4 
1855 99.7 94.8 99.7 712.7 807.5 670.4 
1856 100.3 98.4 100.3 739.5 839.7 629.5 
1857 99.0 98.2 99.0 705.9 849.0 668.6 
1858 89.8 93.4 89.8 765.9 825.9 803 .3 
1859 88 .8 91.1 88.8 726.2 780.2 750.0 
1860 90.4 95 .6 90.4 791.8 836.6 748.2 
1861 95 .1 98.8 95.1 841.2 817.0 711.3 
1862 100.8 105.0 100.8 860.7 831.2 661.8 
1863 98.2 102.9 98.2 856.7 880.7 738.9 
1864 101.3 103.0 101.3 809.8 912.3 730.3 
1865 100.9 101.3 100.9 860.1 922.7 745.7 
1866 103.3 102.2 103.3 950.2 961 .6 751.4 
1867 95.4 100.8 95.4 918 .9 902.4 874.3 
1868 95.4 99.6 95.4 986.2 929 .6 790.5 
1869 94.4 99.5 94.4 1012.3 971 .7 824.2 
1870 92.1 97.1 92.1 1114.1 1025.7 944.9 
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defla/oren waarden in cons/ante prijzen 

bcstedingen output inkomen bestedingen output inkomen 

1871 99.0 101.5 99.0 1024.1 1010.7 889.3 
1872 109.8 111.9 109.8 1050.7 1045.6 895.8 
1873 115.6 117.1 115.6 1021.9 1061.8 827.3 
1874 116.3 116.7 116.3 1157.7 1051.0 993.7 
1875 103.5 106.2 103.5 1213.3 1138.6 1097.5 
1876 101.1 104.8 101.1 1194.8 1132.1 1132.0 
1877 104.1 105.2 104.1 1180.7 1148 .3 1001.4 
1878 99.6 99.1 99.6 1235.6 1150.6 1059.0 
1879 94.3 97.3 94.3 1204.4 1136.7 1292.1 
1880 96.4 98.4 96.4 1291.3 1211.1 1322.4 
1881 97.7 97 .8 97.7 1341.4 1247.9 1365.7 
1882 97.2 100.0 97.2 1409.7 1267.3 1322.5 
1883 91.9 91.5 91.9 1414.8 1352.5 1352.3 
1884 87.9 89.0 87.9 1490.1 1380.6 1447.9 
1885 83.2 83.4 83.2 1581.5 1432.4 1632.9 
1886 79.9 81.0 79.9 1668.6 1456.0 1732.2 
1887 82.1 82.4 82.1 1753.7 1492.7 1688.2 
1888 82.4 83 .9 82.4 1691.8 151 3.4 1698.3 
1889 84.3 85.1 84.3 1771.5 1548.2 1606.9 
1890 85.9 89.0 85.9 1710.9 1494.6 1633.3 
1891 87.5 90.1 87.5 1701.0 1504.3 1739.4 
1892 82.1 84.1 82.1 1771.9 1559.9 1908.7 
1893 81. I 83.2 81.1 1684.9 1538.5 1762.5 
1894 79.5 81.5 79.5 1648.1 1617.4 1823.5 
1895 75.7 79.7 75.7 1792.8 1632.5 2007.2 
1896 no 80.9 no 1773.9 1685.9 1928.9 
1897 78.0 79.4 78.0 1801.4 1735.7 1963.5 
1898 78.9 82.7 78.9 1843.7 1752.8 1931.2 
1899 79.4 83.4 79.4 1936.9 1785.5 2084.3 
1900 83.9 88.6 83.9 1881.6 1782.6 2190.4 
1901 82.7 86.4 82.7 2011.4 1838.1 2048.2 
1902 82.3 84.5 82.3 2111.1 1936.7 2278.7 
1903 84.6 86.1 84.6 2146.7 1951.8 2342.4 
1904 87.0 89.3 87.0 2221.7 1959.9 2209.5 
1905 84.5 88.6 84.5 2224.4 2065.8 2350.5 
1906 89.7 92.5 89.7 2201.7 2097.8 2273 .2 
1907 91.2 93.6 91.2 2183.3 2071.9 2239.8 
1908 89.8 90.1 89.8 2294.8 2123.4 2358 .2 
1909 89.4 90.5 89.4 2310.0 2225 .2 2381.4 
1910 91.1 92.7 91.1 2437.5 2329.6 2422.1 
1911 92.9 98.6 92.9 2459.9 2404.7 2527.4 
1912 94.3 100.5 94.3 2542.2 2510.1 2851.4 
1913 100.0 100.0 100.0 2488.9 2674.5 3011.5 
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BijJage 5. Bruto nationaal product, inkomen en bestedingen per hoofd van de 
bevolking in lopende en constante pr!izen van 1913, 1800-1913 (mlnf 19 J 3) 

per capiTa lopende prijzen I,er capiTa consTanTe prijzen 
bevolking inkomen output bestedingen inkomen output bestedingen 

1800 2115368 

1801 2120846 

1802 2126324 

1803 2131802 

1804 2139795 

1805 2149651 

1806 2161582 

1807 2163092 228.9 235.4 247.9 180.9 183.4 196.0 
1808 2156215 239 .5 212.0 238.9 193.7 164.9 193.2 
1809 2156407 

1810 2161439 

1811 2165902 

1812 2170531 

1813 2181494 

1814 2184849 

1815 2217626 205.9 219.5 218.4 182.7 186.2 193.8 
1816 2248563 209.7 241.7 232.1 175.4 183 .5 194.1 
1817 2266016 200.4 260.1 258.7 155.4 185.3 200.7 
1818 2291116 198.6 240.9 221.0 172.8 185.2 192.3 
1819 2319601 200.9 206.9 203.7 193.8 177.3 196.5 
1820 2346663 199.2 205.4 207.1 198.8 194.4 206.7 
1821 2383111 190.1 186.9 193.4 202.8 191.4 206.3 
1822 2416647 181.4 181.7 190.0 196.4 192.4 205.8 
1823 2452365 178.3 198.3 185.1 186.5 204.2 193.6 
1824 2495136 174.2 182.0 168.5 196.8 204.0 190.3 
1825 2533014 182.5 191.4 172.2 193 .5 198 .4 182.7 
1826 2552483 188.2 190.2 173.6 203.2 204.3 187.4 
1827 2569405 206.2 205.6 187.5 224.8 215.9 204.4 
1828 2599737 186.1 197.5 183.4 204.4 217.9 201 .4 
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per capita /opende prijzen per capita constante prijzen 

bevo1king inkomen output bestedingen inkomen output bestedingen 

1829 2620932 183.5 201.9 190.6 199.0 219.6 206.6 
1830 2646000 172.7 188.1 179.0 181.2 197.0 187.8 
1831 2660091 170.8 199.1 192.4 176.4 201.0 198.7 
1832 2670481 189.1 209.1 177.9 207.0 213.2 194.7 
1833 2694734 177.3 186.8 184.7 206.3 213.6 215.0 
1834 2718406 181.2 186.6 177.9 211.8 217.3 208.0 
1835 2746399 202.2 192.0 182.2 236.3 218.4 212.9 
1836 2778269 185.7 213.1 181.9 212.2 225.3 207.9 
1837 2804792 197.3 207.6 188.2 224.5 233 .7 214.1 
1838 2836740 174.8 221 .8 194.3 195.0 237.5 216.7 
1839 2868759 169.1 229.0 194.6 180.3 231 .1 207.5 
1840 2902807 173.7 221.7 187.6 191.5 231.9 206.9 
1841 2939344 180.0 224.9 199.4 199.4 239.8 220.9 
1842 2965025 182.0 214.9 196.0 204.3 233.2 220.1 
1843 2997746 189.8 199.3 191.3 225.8 227.4 227.6 
1844 3029807 189.7 190.3 176.6 231.3 230.4 215.3 
1845 3064479 190.6 202.0 167.9 222.5 226.4 195.9 
1846 3074237 196.6 213 .1 173.1 215.0 224.2 189.3 
1847 3067435 201.8 235.9 182.2 210.7 225.5 190.3 
1848 3071164 200.1 195 .6 186.3 231.8 230.4 215.8 
1849 3081118 183.4 197.8 189 .7 223.6 242.0 231 .3 
1850 3115421 186.2 194.3 189.0 221.7 243.8 225.0 
1851 3150484 189.1 197.1 178.3 227.9 247 .5 214.8 
1852 3182526 180.4 203.2 193.4 210.4 241.9 225.6 
1853 3205992 186.8 206.2 190.7 207.3 237.3 211.7 
1854 3230345 201.8 235.9 237.3 203.8 253.3 239.7 
1855 3239542 206.3 236.3 219.3 206.9 249.3 220.0 
1856 3265989 193.2 253.1 227.0 192.7 257.1 226.4 
1857 3288374 201.3 253.6 212.6 203.3 258.2 214.7 
1858 3299879 218.6 233.7 208.5 243.4 250.3 232.1 
1859 3308969 201.2 214.8 194.8 226.7 235.8 219.5 
1860 3326088 203.3 240.5 215.2 225.0 251.5 238.1 
1861 3353453 201.7 240.7 238.5 212.1 243.6 250.8 
1862 3379216 197.5 258.2 256.8 195.9 246.0 254.7 
1863 3415727 212.5 265.3 246.3 216.3 257.8 250.8 
1864 3445573 214.7 272.7 238.1 212.0 264.8 235.0 
1865 3475110 216.6 268.8 249.8 214.6 265.5 247.5 
1866 3492326 222.4 281.4 281.2 215.2 275.3 272.1 
1867 3527880 236.4 257 .8 248.5 247.8 255 .8 260.5 
1868 3557812 212.0 260.1 264.4 222.2 261.3 277.2 
1869 3592858 216.5 269.0 265.9 229.4 270.5 281.7 
1870 3626790 239.9 274.7 282.8 260.5 282.8 307.2 
1871 3645118 241.6 281.4 278 .2 244.0 277.3 281.0 
1872 3679189 267.3 318.0 313.5 243.5 284.2 285.6 
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per capita /opende prijzen per capita constante prijzel1 

bevolking inkomen output bestedingen inkomen output bestedingen 

1873 3720699 257.1 334.0 3 17.5 222.4 285.4 274.6 
1874 3768703 306.6 325.5 357 .2 263.7 278.9 307.2 
1875 3807338 298.2 317 .5 329 .7 288 .2 299.1 318.7 
1876 3856362 296.6 307.8 313.1 293.5 293.6 309.8 
1877 3909692 266.6 309. I 314.3 256.1 293.7 302.0 
1878 3958700 266.5 287.9 311 .0 267.5 290.6 312. I 
1879 4012693 303.6 275.6 283.0 322.0 283.3 300.1 
1880 4054591 3 14.3 293.8 306.9 326. I 298.7 318 .5 
1881 4103159 325.3 297.4 319.5 332.9 304. I 326.9 
1882 4156988 309.2 304.8 329.6 3 I 8.1 304.9 339. I 
1883 4202759 295.8 294.5 309.5 321.8 321.8 336.6 
1884 4250151 299.3 289. I 308.0 340.7 324.8 350.6 
1885 4301200 3 15.8 277.8 305.8 379.6 333.0 367.7 
1886 4350137 318. I 271.2 306.5 398.2 334.7 383.6 
1887 4405526 314.7 279.0 326.9 383.2 338.8 398. I 
1888 4458704 3 13.9 284.8 312.7 380.9 339.4 379.4 
1889 4511415 300.3 292.1 331.0 356.2 343.2 392.7 
1890 4559247 307.9 291.8 322.5 358.2 327 .8 375.3 
1891 4610839 330.2 294.0 322.9 377.2 326.3 368.9 
1892 4653772 336.9 281.9 312.8 410.1 335.2 380.7 
1893 4714154 303.4 271.7 290.0 373.9 326.4 357.4 
1894 4772655 303.7 276.3 274.5 382.1 338 .9 345.3 
1895 4832527 314.3 269.4 280.7 415 .4 337.8 371.0 
1896 4900232 303.3 278.4 278 .9 393.6 344.1 362.0 
1897 4969566 308.2 277.4 282.7 395.1 349.3 362.5 
1898 5036267 302.4 287.8 288.7 383.5 348.0 366. I 
1899 5103979 324.2 291.9 301.3 408.4 349.8 379 .5 
1900 5179233 354.8 305.1 304.7 422.9 344.2 363 .3 
1901 5263232 321.9 301.6 316. I 389.2 349.2 382.2 
1902 5347190 350.6 306.2 324.8 426.1 362.2 394.8 
1903 5430942 365.0 309.6 334.5 431.3 359.4 395.3 
1904 5509660 348 .7 317.8 350.7 401.0 355.7 403.2 
1905 5591412 355. I 327.4 336.0 420.4 369.5 397.8 
1906 5672232 359.4 342. I 348 . I 400.8 369.8 388.2 
1907 5747263 355.3 337.5 346.4 389.7 360.5 379.9 
1908 5825198 363.4 328.4 353 .6 404.8 364.5 393.9 
1909 5898429 361.0 341.3 350.2 403.7 377.3 391.6 
1910 5945525 371.2 363.1 373.5 407.4 391.8 410.0 
1911 6022476 389.8 393.8 379.4 419.7 399.3 408.5 
1912 6114300 439.7 412.5 392.0 466.3 4 10.5 415 .8 
1913 6212701 484.7 430.5 400.6 484.7 430.5 400.6 



IV 

Om de laatste eer. Ret Noord-Brabandsch Begrafenis
Fonds en de sociale verhoudingen in het schoen
makersdorp Besoyen, 1870. I 

KEES MANDEMAKERS 

Opdat een ieder in de gelegenheid gesteld worde zich of de zijnen van eene begra
fen is, naar desze/fs stand, te verzekeren, zijn er vijf klassen vastgesteld2 

1. Inleirling 

Door het grote risico van overlijden, ook na de kinderperiode, ging men in de 
negentiende eeuw veel bewuster met de dood om dan tegenwoordig. Een begrafe
nis werd van gi lden- of burenplicht steeds meer een zaak waarvoor men zelf of de 
eigen familie moest zorgen. De begrafeniskosten waren hoog en konden voor een 
doors nee begrafenis oplopen tot dertig gulden of meer. Een begrafenis 'eerste klas' 
moest op meer dan honderd gulden worden gerekend. Het werd als een schande 
ervaren indien men 'van de armen' , dat wil zeggen op kosten van de kerk of van de 
gemeente, begraven moest worden. Dit is in het kort het scenario waarbinnen de 
negentiende-eeuwse begrafenisfondsen tot grote bloei konden komen. Waren dit 
in het begin van de eeuw vooral onderlinge, deels uit de gilden voortgekomen 
fondsen, in de loop van de negentiende eeuw komen er ook steeds meer op com
merciele basis gedreven fondsen. Een belangrijk kenmerk van deze fondsen is dat 

Met dank aan Frouke Hansum, de redactie en een mij onbekende referent voor hun 
commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
2 Artikel 2 van een op 1 sept. 1852 uitgegeven polis. RA Noord-Brabant (RA NBr). 
Archief Noord-Braband, Maatschappij van verzekering op het leven, 1843-1989, inv. nr. 
9, Circulaires van de directie 1849-1980 [in deze map bevinden zich ook een aantal oude 
ingenomen polissen]. 
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ze zich niet tot de eigen omgeving beperkten maar ook op regionaal en zelfs op 
landelijke niveau een klantenkring wisten te vestigen .3 

In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar het ledenbestand van een van deze 

landelijke fondsen, het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds met als zinspreuk 

'Tot algemeen welzijn'. Dit fonds werd in 1843 opgericht te 's-Hertogenbosch en 
kende een sterke concentratie van het klantenbestand in de regio waaraan het haar 
naam ontleende. Binnen het kader van een groter onderzoek naar de schoen ma
kerij, werd voor de gemeente Besoyen onderzoek gedaan naar de sociale struc
tuur. 4 In dit dorp had in 1870 bijna de helft van de huishoudens een begrafenispolis 

lopen bij het genoemde fonds. Deze gegevens werden verkregen uit de negentien

de-eeuwse polisadministratie van dit fonds, zoals dat in 1979 in Waalwijk berustte 

bij de Noord-Braband, Maatschappij van verzekering op het leven, onderdeel van 
de Delta Lloyd Verzekeringsgroep.5 

Hoewel er vanuit moet worden gegaan, dat er ook andere begrafenisfondsen in 
Besoyen actief waren, biedt de relatief hoge verzekeringsgraad toch de mogelijk

heid om te onderzoeken welke sociale groepen zich in een begrafenisfonds verze

kerden en in welke klasse. Het statuskarakter van een begrafenis was voor de ne

gentiende-eeuwer evident. De gang naar het kerkhof was de laatste en daarmee 

3 Verg. J. van Gerwen , 'De levensverzekeringsbranche in de negentiende eeuw', in: J. 
van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen, Studies over zekerheidsarrangementen (NEHA, 
Verbond van Verzekeraars: Amsterdam, Den Haag 1998),371-402; L. van der Valk, 'Zie
ken- en begrafenisfondsen in de negentiende eeuw: traditie en vernieuwing', in: NEHA
jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 59 (1996), 162-210; S. Bos, 
"Uyt Liefde tot maLcander" Onderlinge huLpverlening binnen de Noord-NederLandse gil
den in intemationaaL perspectief (1570-1820) (Stichting beheer IlSG : Amsterdam 1998); 
B.P.A. Gales, Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee 
eeuwen verzekeringsgeschiedenis (AEGON verzekeringen: Den Haag 1986). 
4 CA. Mandemakers, De schoenmakerij in en bij de Langstmat in de tweede he/ft van 
de negentiende eeuw (scriptie Utrecht 1981), de Besoyense data in bijlage I-XI. Met dank 
aan het personeel van het Gemeentearchief Waalwijk , dat bij dit 'Besoyense' onderzoek 
uitgebreid medewerking verleende, m.n. in de persoon van M. Jagers en de toenmalige 
archivaris J. Rehm. 
5 In 1969 werd de Noord-Bmband onderdeel van de Delta-groep die in hetzelfde jaar 
nog fuseerde met de Nedlloyd tot de Delta Lloyd, zie P. Adriaanse, Op weg naar Delta 
Lloyd (Delta Lloyd Verzekeringsgroep: Amsterdam 1994),357-360. Zie ook B.P.A. Gales 
en J.L.J.M. van Gerwen, Sporen van Leven en schade (NEHA: Amsterdam 1988) , 189-
190,214. Een deel van het archief bevindt zich op het Algemeen Rijksarchief Ie 's-Hertogen
bosch. De voor dit artikel gebruikte polisadministratie beyond zich in 1979 nog op het 
kantoor te Waalwijk . Deze registers zijn niet overgebracht naar het rijksarchief. Navraag 
leerde dat deze registers in de tussentijd vermoedelijk zijn vernietigd. Met dank aan F. Mol 
die me indertijd wegwijs maakte in het archief en op al mijn vragen een adequaat antwoord 
wist te geven. 
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wellicht bij uitstek de gelegenheid om zijn of haar sociale positie naar boven bij te 
stellen.6 

Begrafenispolissen als zodanig zijn, voorzover mij bekend, nooit eerder gebruikt 
als indicator voor sociale status. In een inleidende paragraaf zal nader worden 
ingegaan op de betekenis hiervan binnen het kader van het negentiende-eeuwse 
'sociale stratificatie' -onderzoek. Vervolgens komt de structuur en ontwikkeling 
van het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds aan de orde. Na een schets van de 
economische en sociale structuur van Besoyen, zullen de achtergronden van de 
polishouders worden geanalyseerd. In deze analyse wordt eerst nagegaan welke 
sociale, demografische en economische factoren samenhangen met het al dan niet 
verzekerd zijn in het fonds. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de klasse waar
in men zich verzekerde samenhing met de net genoemde factoren en met andere 
statuskenmerken. 

2. Sociale stratificatie en begrafenispolissen 

De tocht naar het graf was de laatste keer waarop men aan de standsbewuste ne
gentiende-eeuwse samenleving kon laten zien tot welke stand men zich rekende. 
Bij het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds, dat in de eerste jaren van haar be
staan bij begrafenissen in 's-Hertogenbosch nog naar keuze geld uitkeerde of de 
begrafenis verzorgde, werd het volgende schema gehanteerd: 

Klasse 8egraaf- Aantal Aantal Aantal K waliteit kist 
plaats koetsen bedie- dragers 

naren 

Ie Ie kerkhof 5 4 8 2 duims eikenhout 
2e Ie kerkhof 4 3 8 I duims eikenhout 
3e 2e kerkhof 2 8 dubbel grenenhouten 
4e 3e kerkhof 2 8 dubbel grenenhouten 
5e 3e kerkhof 8 goede grenenhouten 

Afhankelijk van de verzekerde klasse werd men met meer of minder begeleiding 
naar een duurdere of goedkopere rustplaats gebracht. De tocht naar het Ie kerkhof 
werd per koets afgelegd. De eikenhouten kisten van de Ie en 2e klasse waren 
voorzien van schroeven en handvaten, de dubbele grenenhouten van de 3e en 4e 
klasse aileen van schroeven en de kist in de 5e klasse was niet aileen van een 

6 Zie bijv. de tentoonstellingsuitgave Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900 
(Centraal Museum: Utrecht 1980) voor een indruk van aile status bepalende attributen, 
pracht en praal die bij een begrafenis gebruikelijk waren. 
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mindere kwaliteit hout maar kende ook geen (opzichtige) schroeven meer. Opmer
kelijk genoeg was het aantal dragers met een aantal van acht voor iedereen gelijk.7 

Het gebruik van begrafenispolissen als indicator voor sociale status past in een 
trad itie waarin naar geschikte mogelijkheden wordt gezocht om het negentiende
eeuwse standsbewustzijn te onderzoeken en te presenteren. De discussie werd vooral 
gevoerd in het TijdschriJt voor Sociale Geschiedenis en opende met een artikel 
van Giele en Van Oenen die de beroepsindeling uit de volkstellingen van 1849 en 

1859 gebruikten om tot een sociale stratificatie van de Nederlandse samenleving 

te komen. Het is hier niet de bedoeling deze discussie te herhalen , hiervan zijn 
inmiddels verschillende samenvattingen voorhanden. K WeI zal nader worden inge
gaan op de theoretische implicaties van het gebruik van begrafenispolissen als 
indicator voor sociale status. 

Lager dan 'Van den armen' begraven te worden, kon men bij wijze van spreken 
niet zakken in de negentiende eeuw. Op zich al een reden om zich te verzekeren. 
En de kosten waren niet mis bij weekinkomens voor (stedelijke) ambachtslieden 
van maximaal zes gulden. Gales geeft in zijn boek over de voorlopers van de 
AEGON een bedrag van minimaal tl 50 dat midden negentiende eeuw te Delft 
voor een volwassene opgebracht moest worden om deze net boven het niveau van 
een armenbegrafenis ter aarde te kunnen bestellen .~ Een goede begrafenisverzeke

ring kon bovendien niet aileen een fatsoenlijke begrafenis zeker stellen , maar zorgde 

daarnaast ook voor een kleine financiele tegemoetkoming voor het oplossen van 
directe financiele problemen. De begrafenispolis komt hier in de buurt van de in 
de negentiende eeuw ook op gang komende levensverzekeringen , behalve dat de 
bedragen veel kleiner waren en dat er zelden sprake was van een adequate op 
statistische gegevens berustende risico-berekening. 'O 

In de literatuur wordt er vanuit gegaan, dat begrafenispolissen vooral een zaak 
zijn voor de lagere standen. In een brochure van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen uit J 900 wordt het door Veldman als voigt verwoord: "'Van den arme" 

7 Artikel 3 tim 7 van een op 30 sept. 1844 uitgegeven polis. RA NBr, Archief Noord
Braband, inv. nr. 9. 
8 J. Giele en G. J. van Oenen, 'De sociale structuur van de Nederlandse samenleving 
rond 1850', Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse vereniging tot bevordering 
van de sociale geschiedenis (1974), nr. 45, 2-32. Voor een overzicht van deze discussie P. 
Kooij , Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economisch ontwikkeling in een 
regionaal centrum (z.p!. J 986), 28-33. Voor een meer algemeen overzichl, zie O. W. A. 
Boonstra en C. A. Mandemakers, "' leder is het kind zijner eigene werken". Sociale strati 
ficalie en mobiliteit in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw', in : J. Dronkers, 
W. C. Ultee (ed.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland. Sociale gelaagdheid en 1110-

biliteit (Van Gorcum: Assen J 995), J 25-141. 
9 Gales, Werken aan zekerheid, 32-33 . 
10 Van Gerwen , 'De Jevensverzekeringsbranche' , 391-40 J. 
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begraven te worden, wordt in den arbeidenden stand een schande gerekend. Zij 
willen liever op het hoogst noodige besparen, dan aan te zien, dat hunne familiele
den geen "eerlijke" begrafenis verkrijgen. Dat is ook de reden, waarom de fondsen 
bij hen zo populair zijn; gerust mag men het een hooge uitzondering noemen, 
indien een gezin niet in een fonds is.' II Volgens Van Schevichaven waren er echter 
ook uitzonderingen: 'In ons vaderland is het weliswaar een eigenaardig feit, dat, 
zelfs onder zeer aanzienlijke familien, van ouds de gewoonte is blijven bestaan, 
voor geringe sommen in een Begrafenisfonds te gaan, maar niemand zal ontken
nen, dat het gros der clientele van zulk een inrichting uit arbeiders, kleinhandela
ren, kleine kantoorbedienden, enz. bestaat.' 12 

De vraag die in dit artikel gesteld wordt is tweeledig: a) zijn het inderdaad de 
lagere sociale standen die zich voor de begrafenis verzekerden en b) in hoeverre 
kan de klasse waarin men zich verzekerde, worden verklaard uit andere standsken
merken of sociaal-economische factoren. Deze vragen zijn vergelijkbaar met de 
vragen die Lucassen en Trienekens zich stelden in het artikel 'Om de plaats in de 
kerk'.13 De hoogte van het zitplaatsengeld werd hier als indicator genomen voor 
de samenstelling van de sociale geleding van een bepaalde (kerkelijke) gemeente. 
Immers, de kerk was de enige plaats 'waar inwoners van een woongemeenschap 
netjes geordend bijeen plachten te komen' .14 Hier kan -op zelfs meer definitieve 
wijze- het kerkhof aan worden toegevoegd. Omdat meestal niet meer dan de helft 
van de gemeente ook een zitplaats huurde, moesten ook Lucassen en Trienekens 
eerst de vraag beantwoorden welke factoren de deelname zeIt, cg. het huren van 
een zitplaats verklaarden, om vervolgens de verschillen in de posities in de kerk na 
te gaan. I S 

3. Het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds l6 

Oprichting en ontwikkeling 
Het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds met als zinspreuk 'Tot Aigemeen Wel
zijn' werd 8 maart 1843 te 's-Hertogenbosch opgericht door E. Jansen Hz. en de te 
Waalwijk wonende W. Timmermans. In 1855 verhuisde de zetel van het fonds 

II H.S. Veldman, Gnze begrafenisfondsen (Van Looy: Amsterdam 1900), 23-24. 
12 J. van Schevichaven. Van Leven en sterven. Het verLeden en heden der Levensverzeke
ring 3e yermo en verb. druk (Van Hengel: Rotterdam 1922), 192. 
13 J. Lucassen en G. Trienekens , 'Om de plaats in de kerk. Een onderzoek naar sociale 
ongelijkheid, voornamelijk in de negentiende eeuw', TvSG 4 (1978), 239-304. 
14 Lucassen en Trienekens, 'Om de plaats in de kerk', 239 . 
15 Lucassen en Trienekens , 'Om de plaats in de kerk', 239, 260-262. 
16 Voor een uitgebreide versie van deze paragraaf, zie Mandemakers, De schoenmakerij, 
bijlage Y. 
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naar Waalwijk, nadat er ook een aantal wisselingen in de directie hadden plaats 
gevonden. 17 Het fonds was opgezet als een contract tussen de directie van het 
fonds en de leden. In de volgende punten zijn de meest kenmerkende bepalingen 
hiervan samengevat. Ze komen uit het vernieuwde contract zoals dat in 1858 werd 
opgesteld: IX 

'Hetzelve Fonds is daargesteld door gelden door de eerste Contractant [W. 
Timmermans, hoofddirecteur van het fonds] renteloos aan het Fonds voorgescho
ten en wordt onderhouden door de contributien der leden' (art. 2). 
- De hoofddirecteur heeft het oppertoezicht op het fonds en bepaalt de hoogte 
van de salarissen, premies etc . (art. 3) De mededirecteur, de tweede contractant, 
FW. Brok, staat hem hierin bij (art. 4). De derde contractant, J. Timmermans Wz., 
beheert de administratie van het fonds (art. 5). 
- De hoofddirecteur ontvangt als vergoeding uit de inkomsten van het fonds f 8,
per uitkering vanwegen het overlijden van een lid en 114 cent per week per contribue
rend lid. Daartegenover betaalt hij f 200,- /jaar aan de mededirecteur en 1/8 cent 
per week per lid aan de administrateur. Aile verdere uitgaven zoals beloning aan 
de commissarissen, agenten en boden, toelagen, kantoorbehoeften, reiskosten, pre
mies (aan agenten) etc. komen ten laste van het fonds (art. 6). 
- Als vergoeding voor het beleggen van het kapitaal van het fonds (na raadple
ging van de overige directieleden en de commissarissen van toezicht) en als ver
goeding voor de door hem vroeger renteloos voorgeschoten gelden, geniet de hoofd
directeur een beloning van twee procent van het uitgezette kapitaal van het fonds 
(art. 7). 
- Mits op deugdeJijke gronden kan de hoofddirecteur zijn mededirectieleden van 
hun post ontslaan (art. 8). 
- De opvolging van de hoofddirecteur wordt door de hoofddirecteur zelf gere
geld (art. 10). Doet hij dit niet, dan regelt dit zijn weduwe (art. I I), bij ontstentenis 
van deze of bij onbekwaamheid zijn oudste zoon (art. 12) . 

Het fonds was dus feitelijk een familiebedrijf met aan het hoofd Willem Tim
mermans. Voor de leden was dit echter minder duidelijk, ook al omdat het fonds 
zelf, dat is de opgebouwde reserve, bestemd was om aan de toekomstige verplich
tingen aan de leden te voldoen en in zekere zin dus eigendom was van de leden. 
Deze structuur was in de negentiende eeuw niet ongebruikelijk. Het betalen van de 
directeur in het geval van een uitkering lijkt nu vreemd, maar voert terug op het 
veri eden van de begrafenisfondsen toen er op het moment van overlijden door de 

17 Blijkens circulaires en polissen werd in 1843 de directie gevoerd door W. Timmer
mans en E. Jansen Hz. In 1852 door W. Timmermans en J.J. van Baer en in 1856 door J. 
Gerrats en W.Timmermans. RA NBr, Archief Noord-Braband , inv. nr. 9. 
18 Notulenboek 1858-1887, niet gepagineerd; het contract is te vinden na de notulen van 
de algemene vergadering van 19 augustus 1858. Het notulenboek bevindt zich niet op het 
RA Noord-Brabant , het werd in 1979 op het kantoor te Waalwijk geraadpleegd. 
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directeur een hele begrafenis geregeld moest worden . Bij Let op uw einde, het 
grootste fonds dat Nederland heeft gekend, ontving de directeur een bed rag ter 
waarde van een kwart van de uitkering van elk overleden lid en dit honorarium 
varieerde tussen de twaalf en vijftig gulden (bij een volwassen lid) . Hij moest daar 
overigens wei aile onkosten (behalve het geld voor de agenten en de boden) uit 
betalen, in tegenstelling tot het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds waar een 
deel van de onkosten uit de contributies werd betaald. 19 In de jaren 1889 en 1890 
is er door een commissie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een onder
zoek gedaan naar de toestand van de begrafenisfondsen in Nederland. De com mis
sie concludeerde dat het onderscheid tussen commercieel gedreven en onderlinge 
fondsen erg onduidelijk was en eigenlijk aileen viel af te leiden uit bepalingen 
betreffende de opvolging van directieleden.20 

Het fonds ontwikkelde zich voorspoedig. Men rekende in fondsjaren die liepen 
van april tot en met maart van het volgende jaar. Aan het eind van het 20e fonds 
jaar (1862-1863) had men 14.452 contribuerende leden, aan het eind van het 30e 
fondsjaar (1872-1873) 38.415 en weer tien jaar later 64.722. Het fonds wierf zijn 
leden door middel van agentschappen in het gehele land. Het laatst be ken de cijfer 
is van maart 1887 toen men 75.987 leden telde.21 De reeds genoemde commissie 
van 't Nut lukte het van 433 instellingen gegevens te verzamelen. Hoewel men zo 
volledig mogelijk wilde zijn , is de commissie er niet in geslaagd aile bestaande 
instellingen op te sporen. Een onbekend aantal kleine instellingen is dam'door bui
ten het onderzoek gebleven . Van de 433 wei onderzochte instellingen weigerden 
er 93 inlichtingen te geven (van deze 433 waren er 207 tevens ziekenfonds), hier
onder was ook het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds. Door deze weigering is 
bij de commissie een verkeerd beeld ontstaan van de grootte van het ledenaantal 
van dit fonds , getuige de opmerking dat ' te Bergen op Zoom, Tilburg, Breda en 
Waalwijk [ .. ] enkele onderlinge maatschappijen, met een gering aantalleden zijn. 
Van in totaal 88 instellingen kon de commissie geen ledenaantallen vinden . Men 
schatte het totale aantalleden hiervan op 20.000!22 Met 76.000 leden in 1887 be
hoorde het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds echter tot de tien grootste fondsen 
van Nederland.23 

19 J.B.J. Bollerman en J.N.J . Broenink, Het begrafenisfonds 'Let op uw einde' 1847-
1893. (Nijhoff: Leiden 1983), 35,59. 
20 W.L.P.A . Molengraaff, G.J. Legebeke en J.L. Huysinga, De Begrafenisfondsen in Ne
derland. Rapport uitgebracht door de commissie van onderzoek (Maatschappij tot Nut 
van ' t Algemeen: Ouderkerk 1891), 62-70. Zie ook Van Gerwen, ' De levensverzekerings
branche in de 1ge eeuw ', 382-383. 
21 Notulenboek, 1857-1887, niet gepagineerd , zie verder nool 17. De cijfers komen uit 
de notulen van de algemene vergaderingen van de desbetreffende jaren. 
22 Molengraaff, Begrafenisfondsen, 12-23 , 202 (citaat 19). 
23 Molengraaff, Begrafenisfondsen, bijlage 3. In 1889 waren er vijf fondsen in de catego
rie met meer dan 100.000 contribuerende leden en vijf met 50.000 tot 100.000 leden. 
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Voorwaarden voor deelname in het fonds en ledenwerving 
De oudste in het archief bewaard gebleven polis is er een van iemand die op 3 
september 1844 werd ingeschreven. In de beginjaren verzorgde het fonds ook zelf 

de begrafenis. Ais men dat wenste, kon men in geld uitgekeerd krijgen en voor de 

fondsleden buiten s-Hertogenbosch was dat ook de enige mogelijkheid tot uitke

ring. Al vanaf 1846 wordt er in de reglementen a il een nog maar gesproken over 

geldelijke uitkeringen. De voorwaarden waarop men lid kon worden van het fonds 

veranderden tot 1866 regelmatig. 24 Het omzetten van uitkeringen in natura naar 

Tabel I. Polisvoorwaarden Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds in 1870. 

Klasse Contributie in centen per week naar leeftijd 

0- 4- 10- 18- 40- 50- 60- 62 plus voor 
4 10 18 40 50 60 62 elk jaar > 62 

Ie 2,5 3 8 12 14 20 28 33 5 
2e 2 2,5 5 8 10 13 17 21 4 
3e 1,5 2 4 6 7 9 12 15 3 
4e I 1,5 3 4,5 6 8 10 12 2 
5e 0,75 I 2,5 3,5 5 7 8 9 I 
6e 0,5 0,75 2 3 4 5,5 7 9 0,75 

Klasse Uitkering naar leeftijd in guldens 

0- 4- 10- boven Extra uitkering nu twee jaar lidmaatschap 
4 10 18 18 + elk volgend jaar tot maximulll 

Ie 16 20 80 120 18 +2 tot 50 
2e 12 18 66 80 12 +2 tot 40 
3e 9 16 48 60 8 +2 tot 30 
4e 8 14 37 46 6 +1,5 tot 27 
5e 7 12 32 40 4 +1 tot 20 
6e 6 8 20 30 3 +0,75 tot 15 

Bron: RA Noord-Brabant , Archief Noord-Braband, inv. nr. 9, Circulaires van de directie, 
1849-1980. In deze map bevinden zich ook oude polissen met daarop de geldende regle
menten. Het betreft hier de voorwaarden van het ni euwe reglement dat vanaf 10 februari 
1866 werd gevoerd, polis d.d. 25 okt. 1875. 

24 De informatie over de voorwaarden van het fonds komt uit een bewaard gebleven map 

met daarin een aantal 1ge-eeuwse begrafenispolissen met de reglementen en een aanta l 
folders en circu laires aan de agenten van het fonds. Deze map bevat lang niet aile uitgege
ven reglementen , folders en circulaires , maar het geeft wei een dertigtal stukken van voor 
1875 die bij elkaar voldoende inzicht geven in de ontwikkc ling van het fonds. RA NBr , 
Archief Noord-Braband , inv. nr. 9, Circulaires van de directie, 1849-1980. 
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uitkeringen in geld wordt door Gales genoemd als een van de belangrijkste oorza
ken voor de groei van veel van de in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
ontstane fondsen. Op deze wijze kon de directie van het fonds aile energie richten 
op de organisatie en uitbouw van het fonds. Een andere belangrijke innovatie was 
de mogelijkheid om zich bij hetzelfde fonds in verschillende klassen te verzeke
reno Dit maakte de keuzemogelijkheden voor de klant groter en het werkterrein 
van de bode breder. Eenmaal groot geworden, waren grote en brede fondsen voor 
de boden, vanwege de betere risico-spreiding, ook aantrekkelijker om voor te 
werken (de klanten kenden vaak aileen maar de bode en niet het fonds; een goede 
bode voelde zich ook voor de fondskeuze verantwoordelijk) .25 Hier kan nog aan 
worden toegevoegd , dat een handige bode de keuze voor de klant kon verleggen 
van de vraag of men al dan niet in het fonds ging naar de vraag in welke klasse men 
zich het beste kon verzekeren. 

Het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds kende eerst vijf en later zes verschil
lende klassen. De hoogte van de contributie was afhankelijk van de leeftijd waar
op en de klasse waarin men zich in liet schrijven (vergelijk tabel 1). Tot en met het 
bereiken van het 18e jaar moest men steeds overgeschreven worden naar hogere 
leeftijdscategorieen waarbij men een hogere contributie ging betalen en men ook 
recht had op een hogere uitkering bij overlijden. Na het 18e jaar werd de contribu
tie niet meer verhoogd, leden die zich na hun 40e inschreven, betaalden een hoge
re contributie. In de vroege polissen was er nog een mogelijkheid dat de contribu
tie verhoogd werd bij grote sterfte. In 1847 is dit door de aanhoudende overdreven 
sterfgevallen in het Fonds ook gebeurd en kwam de vrije uitkering voor kinderen 
tot vier jaar te vervallen. Om dezelfde reden werd de eerste klasse tijdelijk buiten 
werking gesteld en werd men zeer voorzichtig met het aannemen van leden in de 
2e klasse.2fi Het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds was niet het enige fonds dat 
in die tijd in de problemen kwam, ook Let op uw einde moest in 1849 tot een 
premieverhoging overgaanY 

Om lid te kunnen worden moest men over een goede gezondheid beschikken en 
pas na drie maanden inschrijving had men recht op een uitkering . Mocht na het 
overlijden blijken dat de overledene op het moment van inschrijven al niet meer 
gezond was, dan kon de uitkering komen te vervallen.n In een circulaire van het 
fonds aan de agenten uit 1865 wordt nog eens benadrukt dat de agenten bij het 
werven van leden heel voorzichtig te werk moesten gaan, daar de directie had 

25 Gales, Werken aan zekerheid, 41 -46. 
26 RA NSr, Archief Noord-Braband, inv. nr. 9, Circulaire aan de agenten, febr. 1847; 
Geschreven instructie aan de agenten , 2 oktober 1848; Polissen onder andere d.d. 30 sept. 
1844 en 1 sept. 1852. 
27 Bollerman en Broenink, Let op uw einde, 55. 
28 Bepalingen hieromtrent staan in aile gevonden polissen onder art. I, RA NSr, Archief 
Noord-Braband, inv. nr. 9, d.d. 30 sept. 1844, 1 sept. 1852, 31 jan. 1865, 25 okt. 1875 . 
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geconstateerd dat speculatie en kwade praktijk van onze toegefelijkheid misbruik 
maken, waardoor de goede bedoeling die aan onze zaak ten grondslag ligt, geheel 
wordt miskend . De directie richt zich vooral op de normale huishoudens en noemt 
dan zes situaties die de agenten verdacht moeten voorkomen: 1°. Jongelieden, vooral 
jonge dochters, wanneer die zonder verdere betrekkingen worden aangeboden. 2°. 
De man zonder de vrouw of omgekeerd, omdat in den regel dan de zwakke wordt 
uitgenomen. 3°. Kinderen zonder de ouders, of weI een of meer kinderen met uit
sluiting van andere, in een en hetzelfde gezin. 4°. Krankzinnigen of onnoozelen, 
daar deze zelden een hoogen ouderdom bereiken, en immers veel meer aan onge
vallen bloot staan. 5°. Volslagen armen en zoodanigen van wien te voorzien is, dat 
de nijpende armoede waarin zij verkeeren, eene oorzaak van vroeger afsterven 
kan zijn. 6°. Personen door anderen voorgesteld, die niet kunnen geacht worden 
zulks te doen, met het doel om bij eventueel overlijden de Begrafenis- en andere 
noodzakelijke onkosten te bestrijden. De directie merkt verder op dat ook de meeste 
agenten een relatief hoge sterfte zullen kunnen constateren, als ze de sterfte van 
hun fondsleden vergelijken met die van de rest van de gemeente en dat het in het 
voordeel van de agenten is als ze een zo klein mogelijke sterfte hebben in hun 
agentschap, daar men een provisie krijgt van tien procent van het verschil tussen 
de uitkeringen in hun agentschap en de door de agent gestorte contributie.2~ 

Om vertrouwen te wekken op een markt waar de fondsbeheerders niet tot de 
kring van buurt- of beroepsgenoten behoorden, werkte men met commissarissen 
en open bare aanbevelingen van beschermheren of burgemeesters. De boden lie
pen met sjerpen waarop koperen platen waren bevestigd waarop aanbevelingen 
stonden van de plaatselijke burgemeesters. 30 Het Noord-Brabandsch Begrafenis
Fonds verkreeg in 1846 de aanbeveling van de burgemeester van Den Bosch, 
A.G. Verheyen. Het fonds drukte vanaf dat moment zijn verklaring -na ruggepraak 
bij de burgemeester van Waalwijk en de Ontvanger van de belastingen aldaar- af 
op de omslag van het reglement: dat de Heer Willem Timmermans, Directeur van 
dit Fonds, bekend is als een eerlijk, braaf en fatsoenlijk man [ .. en .. ] verlenen 
gaarne onze bijzondere goedkeuring aan het Reglement [van dit fonds]Y In 1862 
telde de aanbeveling reeds dertig burgermeesters in het gebied tussen Oss en Hulst 
waaronder de burgervader van Besoyen. Verder werkte men in dat jaar met een 
Oppertoezigt van vier person en waaronder Mr. N.F.J.C. Sassen, advocaat te s
Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer.32 

29 RA NBr, ArchieI' Noord-Braband, inv. nr. 9, circulaire aan de agenten d.d. 10 febr. 
1866. 
30 Adriaanse, Op weg naar Della Lloyd, 359 geeft een afbeelding van een verzoekschrift 
in deze zin uit 1845 aan de burgemeestcr van Waalwijk . 
31 RA Nbr, Archief Noord-Braband, inv nr 9 , polis d.d . 3 april 1846, 
32 RA Nbr, Archief Noord-Braband , inv nr 9, folder d.d. 16 juni 1862. 



MANDEMAKERS OM DE LAATSTE EER 121 

Omstreeks 1870 ging het goed met het fonds, althans de voorwaarden werden 
steeds beter en zelfs de cholera-epidemie van 1866 had niet tot een negatief slot 
geleid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Let op uw einde.33 De vrije uitkering 
voor kinderen waarvan beide ouders lid van het fonds waren, was in 1862 al weer 
ingevoerd en nu zelfs voor kinderen tot achtjaar. Dit gebeurde door middel van de 
oprichting van een nieuwe afdeling (2B). Naar de agenten werd deze stap door de 
directie aldus gemotiveerd: Gunstige resultaten [in de afgelopen twintigjaarJ voor
zeker zijn [ .. J in menig Agentschap verkregen; doch daarentegen zagen wij ook en 
zien wij nog dagelijksch dat concurerende Maatschappijen, ons [met vrije uitke
ringen voor kinderenJ in de ontwikkeling onzer zaak wei eens in den weg staan, en 
de pogingen van den ijverigen Agent dwars zijn.34 In 1866 werden beide afdelin
gen in elkaar geschoven door middel van de invoering van het Nieuwe reglement. 
Dit reglement kende lagere contributies, hogere uitkeringen en een vrije uitkering 
voor kinderen tot tien jaar. In de praktijk kende het fonds nu drie administratief 
gescheiden afdelingen: Ie afdeling, 2e afdeling B en een afdeling onder de titel 
nieuw reglement. Om te voorkomen dat men aile polissen moest aanpassen , wer
den de condities van de verschi llende afdelingen wei gelijk getrokken in de zin dat 
bij uitkeringen de voorwaarden van de meest genereuze afdeling golden. In tabel I 
zijn de verschillende klassen opgenomen waaronder men zich in 1870 kon verze
keren . 

Verzekeringsgraad te Besoyen 
Elk lid van het fonds kreeg een polis, bewijs van aandeel geheten. Het fonds schreef 
zijn leden in op polisnummer naar volgorde van binnenkomst. Dit systeem heeft 
men gehandhaafd tot en met 1933, wat honderden inschrijfregisters heeft opgele
verd . In 1855 begon men ook met een registratie per agentschap. Yoor het onder
zoek zijn deze registers gebruikt. De administratie per agentschap was bedoeld om 
overzicht te houden over het verloop van de contributiebetalingen. Per kwartaal 
werd genoteerd of de contributie door de agenten was ontvangen of niet. Elke vier 
jaar werd er een nieuw register aangelegd . Men rekende in fondsjaren die onge
veer liepen van april tim maart van het volgende jaar (het fonds was opgericht op 
8 maart 1843). Tevens tekende men hier ook mutaties aan, zoals overgangen naar 
een andere klasse en eventuele royementen en deroyementen. In deze registers 
staan vermeld de naam van de verzekerde, de inschrijfdatum, de leeftijd, de woon
plaats en de klasse waarin men zich had verzekerd. 

33 RA NBr , Archief Noord-Braband, inv. or. 81, Balansboek 1851-1870. Het fondsjaar 
werd afgesloten met een batig saldo van f 69,78 (omliggende jaren tussen de f 1000 en 
2000); Bollerman en Broenink, LeI op uw einde , 62. 
34 RA NBr, Archief Noord-Braband, inv. nr. 9, Circulaire aan de agenten d.d. 10 juli 
1862. In vergelijking met de eerste afdeling werd er in de nieuwe afde li ng door personen 
van 18 tim 50 jaar wei een hogere contributie betaald. 
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Voor dit onderzoek zijn de registers gebruikt over de periode april 1870 - maart 
1873 van de agentschappen Waalwijk , Besoyen en Besoyen/Sprang. 35 In het on
derzoek zijn aile personen betrokken die volgens deze registers te Besoyen woon

achtig waren en die lid waren geworden vaal' I januari 1871. Dit leverde 491 
polishouders op die volgens de administratie van het fonds te Besoyen woonachtig 
waren . Hiervan waren er 175 ingeschreven in de Ie afdeling, 45 in de 2e afdeling 
B en 271 in het nieuwe reglement. Omdat er vanaf 1866 qua voorwaarden geen 
relevante verschillen meer waren voor de verschillende afdelingen , is dit onder
scheid bij het gebruik van de gegevens van Besoyen genegeerd. 

Vergelijking van de 491 polishouders met het bevolkingsregister leerde dat 71 
polishouders niet meer en 23 nog niet (pas in 1870 geboren) stonden ingeschreven 
op 1 januari 1870. Dit is niet verwonderlijk, daar de agentschappen niet aan ge
meentegrenzen waren gebonden en men bij een verhuizing niet noodzakelijker
wijs ook in een ander agentschap terechtkwam. Per saldo werden er in het bevol
kingsregister 37 I polishouders teruggevonden, dat is 34 procent van de bevolking. 
Het gaat hier om betalende leden. Indien beide ouders waren verzekerd, genoten 
de kinderen in het geval van overlijden de zogenaamde vrije uitkering . Deze kin
deren inbegrepen zal de verzekeringsgraad de veertig procent zijn genaderd. Bij 
het onderzoek werden uiteindelijk aileen die polishouders betrokken die als hoofd 
van een huishouden of als echtgenote daarvan beschouwd kunnen worden. Inwo
nende kinderen, familieleden en niet-verwanten bleven er buiten. Na deze reductie 
bleven er 200 pol ishouders over die verdeeld waren over 121 huishoudens (47 
procent van aile huishoudens). Onder de echtparen-huishoudens waren er vier 
waarin man en vrouw in verschillende klassen waren verzekerd en in zeven geval
len waren niet allebei de echtgenoten verzekerd. Twee huishoudens waren lid in 
de tweede klasse, 18 in de derde, 23 in de vierde en 78 in de vijfde klasse. Er 
werden geen leden teruggevonden in de eerste en zesde klasse. Gegeven deze ver
deling is het ontbreken van de eerste klasse voorstelbaar. Van de in 1862 met de 
tweede afdeling B gei"ntroduceerde zesde klasse zou men verwachten dat er toch 
wei enige inschrijvingen zouden zijn, ondanks de minder gunstige verhouding tus
sen de premies en de uitkeringen (vergelijk tabel I). Ook bij Let op uw einde die 
een vergelijkbare structuur kende, was de vijfde klasse met ongeveer zestig tot 
zeventig procent het beste bezet.36 Dat er helemaal geen polishouders zijn, wijst er 
kennelijk op dat er tot 1870 door het fonds niet of nauwelijks in deze klasse werd 
verzekerd .37 

35 De hiervoor gebruikte registers bestaan waarschijnlijk niet meer (zie noot 4), voor de 
volledigheid voigt hier toch een opgave van de gebruikte delen: Archief Noord-Braband, 
Agentschapsregister 1870173, deel 2, fo 55-56 (agentschap Besoyen/Sprang), fo 98-104 
(agentschap Besoyen) en deel 10, fo, 80, 83, 91 , 96-124 (agentschap Waalwijk). 
36 Zie Bollerman en Broenink, Let 0[1 uw einde, 56. 
37 Uit de circu laires van de directie naar de agenten kwamen geen instructies of aanwij
zingen naar voren die de 6e klasse speciaal ontmoedigden. Wei zijn de voorwaarden in 
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Omstreeks 1890 waren er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen mensen verzekerd 
bij een begrafenisfonds (inclusief vrije uitkeringen). Rekening houdend met on
derschattingen zoals bij het hier besproken fonds lijkt een totaal van 2,5 miljoen 
verzekerden niet irreeei. Op een totaal aantal inwoners van 4,5 miljoen geeft dat 
een totale verzekeringsgraad van 55 procent. Een percentage inclusief vrije uitke

ringen van bijna 40 procent voor Besoyen komt dan zeker overeen met het lande
lijk gemiddelde, gegeven de stijging in verzekeringsgraad die tussen 1870 en 1890 
heeft plaatsgevonden. 3X Dit betekent niet dat er geen andere fondsen actief ge
weest zullen zijn, het aantal afgesloten polissen was waarschijnlijk gering. Van de 
Dordrechtse begrafenisverzekering De Colombijns is bekend dat ze er tot 1865 
een niet zo succesvol hoofdagentschap te Kaatsheuvel op na hielden .39 

4. Het schoenmakersdorp Besoyen 

Sociale en economische structuur 
De voormalige gemeente Besoyen ligt in het hart van de Langstraat en vormt van
ouds een doorlopend geheel met de gemeente Waalwijk . De belangrijkste bron 

van bestaan was de schoenmakerij. Samen met de gemeenten Sprang en Baard
wijk en het kerkdorp Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand) maakte ze de kern uit 
van het schoenmakersgebied, dat in de negentiende eeuw een steeds groter deel 
van de Nederlandse schoenproductie voor zijn rekening nam.411 Op I januari 1870 
telde Besoyen volgens het bevolkingsregister 1168 inwoners verdeeld over 257 
huishoudens41 . Besoyen was een godsdienstig heterogene gemeente. De grens tus
sen het gewest Holland en Staats-Brabant liep indertijd precies tussen Waalwijk 
en Besoyen . In 1870 was iets meer dan een kwart van de huishoudens Nederlands 
Hervormd, de rest Rooms-Katholiek. Ondanks de onmiddellijke nabijheid van een 

vergelijking met de vijfde klasse vrij ongunstig en men kan zich afvragen , of deze klasse 
wei serieus bedoeld was en niet uitsluitend diende als boegbeeld omdat de concurrentie nu 
eenmaal ook een zesde klasse had. 
38 Dit blijkt niet aileen uit de groei-curve van de landelijke fondsen, maar ook uit cijfers 
die afkomstig zijn uit de Verslag en van de staat van het Annwezen, zie Van Gerwen, De 
levensverzekeringsbranche, 376-377, vergelijk ook Bollerman en Broenink, Let 017 uw 
einde, 14, Veldman, Dnze Begrafeni:,fondsen, 9 en de hier gegeven cijfers voor het Noord
Brabandsch Begrafenis-Fonds. 
39 Gales, Werken aan zekerheid, 157. 
40 C. A. Mandemakers , Enkele aspecten van de schoenmakerij in en bij de Langstraat, 
omstreeks 1810-1860, Econolllisch- en Sociaal-Historisch laarboek 44 ( 1982), 51-60. 
41 GA Waalwijk Archief gemeente Besoyen, Bevolkingsregister 1860-1884; de situatie 
op I jan. 1870 werd vastgesteld op basis van in- en uitschrijvingen; zie verder Mandema
kers, De schoenmakerij, bijlage I. 
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Tabel 2. Structuur mannelijke beroepsbevolking, Besoyen 1870. 

Aantal % 

Maatschappelijke diensten (inc\. ambtenaren) II 3, I 
Handel en transport 13 3,6 
Landbouw 49 13,8 
Schoenmakerij 222 62,S 

Leerlooierij 23 6 ,5 

Overige ambachten 30 8,5 

Losse arbeiders 7 2,0 

Totaal 355 100 

Bron: GA Waalwijk , Archief gemeente Besoyen, bevolkingsregister, 1860-1884. 

van de kernen van de Afscheiding (Doeveren, Yeen, Almkerk) heeft deze bewe
ging in Besoyen geen kerkelijke veranderingen teweeg gebracht.42 

Tabel 2 geeft de structuur van de mannelijke beroepsbevolking. Meer dan 60 pro
cent van de beroepsbevolking hield zich bezig met de productie van schoenen, 
daarnaast woonden er ook nog 23 leerlooiers in Besoyen. Niet onbelangrijk was 
verder de landbouw waarin veertien procent van de mannen zijn brood verdiende. 
Bij de overige sectoren moet bedacht worden dat Besoyen en Waalwijk naadloos 
in elkaar overliepen en dat Waalwijk een centrumfunctie vervulde voor de omlig
gende gemeenten. De maatschappelijke dienstensector te Besoyen bestond dan 
ook uit niet meer dan elf personen en weI de gemeente-secretaris, de hoofdonder
wijzer met hulponderwijzer en kwekeling, de tolgaarder, de veld wachter, de pas
toor en de dominee. Daarnaast drie person en die in Waalwijk werkten: een ambte
naar, een kandidaat-notaris en de kantonrechter van Waalwijk. Yoar de dokter en 
andere diensten moest men naar Waalwijk. De burgemeester van Besoyen , Corne
lis Yerwiel, stond in het bevolkingsregister onder zijn eigenlijke beroep vermeld: 
leerlooier. 

Omstreeks 1870 werd de schoenmakerij grotendeels beoefend in huisindustriele 
vorm. Binnen de huisindustrie bestond een rudimentaire arbeidsverdeling. Spin in 
het web was de schoenmakersbaas. Op de werkplaats werd het leer gesneden voor 
de twee hoofdonderdelen van de schoen: het bovenwerk (de schacht) en het onder-

42 verg. H. Knippenberg, De religieuze kaarl van Nederland. Omvang en geografische 
spreiding van de godsdienslige gezindlen vanaf de Reformalie 101 heclen (Van Gorcu m: 
Assen, Maastricht 1992), 30-32, 70-72. 
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werk (zolen). Het aan elkaar naaien van de stukken leer tot de schacht was om
streeks 1870 volledig gemechaniseerd met behulp van de in 1859 geYntroduceerde 
stikmachine (met voetbediening). Dit stikwerk yond zowel plaats in aparte stikke
rijen als op de werkplaats zelf en werd voornamelijk uitgevoerd door vrouwen. 
Het aan elkaar zetten van het bovenwerk aan het onderwerk gebeurde bij de schoen
makers thuis . Op zaterdag werd het gemaakte werk naar de baas gebracht en kreeg 
men het leer en de schachten voor de nieuwe weekproductie weer mee naar huis . 
Formeel waren de schoen makers zelfstandig en op hun beurt konden ze ook weer 
knechts of leerjongens in dienst nemen voor het gemakkelijkere werk (onder ande
re het schuren , inzwarten en poetsen van de schoenen). Ook de bazen hadden vaak 
enige knechts voor assistentie bij het snijwerk. De schoenen werden op bestelling 
verkocht aan winkels in de grotere Hollandse steden, of ingekocht door grossiers , 
marskramers en -in slechtere tijden- opkopers. Omstreeks 1870 ging het echter 
bijzonder goed in de schoenmakerij . De schoenen werden met mooie winsten af
gezet en het aantal schoen makers in de schoenmakersstreek als geheel verdubbel
de tussen 1860 en 1878 van 3000 naar 6000. IncIusief de productiviteitsverhoging 
als gevolg van de stikmachine yond er een verviervoudiging van de totale produc
tie plaats.43 

De hierboven geschetste structuur van de huisindustrie komt tot uiting in de 
patentregisters (zie tabel 3). Zoals voor de meeste ambachten was bij de schoenma
kers het tarief afhankelijk van het aantal knechten dat men in dienst had . Vrouwen 
en kinderen die hun man of ouders behulpzaam waren in hetzelfde beroep werden 
niet meegeteld. Een weduwe die het beroep van haar man voortzette mocht een 
werkman aftrekken . Leerlooiers betaalden daarnaast nog eens voor elke kuip die 
men in gebruik had. Omdat de schoenmakersbazen niet aIleen werden aangesla
gen voor het aantal knechts dat men in dienst had, maar ook als koopman voor het 
verhandelen van niet door henzelf geproduceerde goederen, biedt het patentregis
ter een goede mogelijkheid te kijken naar de bedrijfsstructuur. De schoen makers 
zelf behoefden voor de verkoop van geproduceerde waren (aan de schoen makers
baas) geen afzonderlijk recht te betalen (tenzij men ermee ging venten) . 

Besoyen telde in 1870 twee grote schoenmakerijen, de firma Dumoulin en de 
firma van de gebroeders Kievits . Beiden te\den een groot aantal knechten op de 
werkplaats. Waarschijnlijk gold hier ook een iets verdergaande arbeidsverdeling 
dan gebruikelijk, zoals het gebruik van walsen voor het soepel maken van het leer 
(in plaats van de traditionele klopsteen) en een verdere arbeidsverdeling bij de 
nabewerking (schuren, inzwarten en poetsen van schoenen). Een relatief grote 
bedrijfsomvang betekende ook meer werk op het schoenmakersbedrijf betreffen
de werkvoorbereiding en het inpakken en verzenden van schoenwerk. De eerste 

43 C.A. Mandemakers , De ontwikke1ing van de factor arbeid binnen de Nederlandse 
schoennijverheid, 1860-1910, laarboek "oar de Geschiedenis van BedriJf en Techniek 2 
(1985), 104-126. 
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Atbeelding 1. De nieuwe behuizing van het 
kantoor van de Noord-Braband, ontworpen 
door de architect W. Bouman (Gemeente
archie! Waalwijk) 

Afbeelding 2. Zicht vanafde Grotestraat van Besoyen op Waaldijk 
circa 1910 (GemeentearchieJ Waaldijk) 
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Tabel 3. Bedrijjsstructuur ledernijverheid, Besoyen 1870. 

Aantal Met winkel 

Leerlooierij 8 3 
Leerlooier met 5 knechten, 17 kuipen (Verwiel) I " 
Leerlooier met 5 knechten, 15 kuipen (Gebroeders Kievits) I b Jb 
Leerlooier met maximaal 2 knechten (4 tot 8 kuipen) 6" 2" 

Schoenmakerij: huisindustrieLe ondernemingen 24 12 
Schoenmaker met 14 a 17 knechten/koopman 1 b 1 b 

(Gebroeders Kievits) 
Schoenmaker met 9 a 13 knechten/koopman 1 d 1 d 

(V.A. Dumoulin) 
Schoenmaker met 3 a 5 knechten/koopman 3 
Schoen maker met 1 a 2 knechten/koopman 12 4 
Schoen maker aileen Ikoopman 7 5 

Schoenmakerij: thuiswerkers 120 
Schoen maker met 1 a 2 knechten 22 
Schoen maker aileen 98 

a De zaak stond op naam van lohannes Verwiel, zoon van Comelis Verwiel , burgemees
ter van Besoyen. 
b De leerlooierij werd gedreven door Comelis lohannes Kievits, de schoenmakerij door 
Christiaan Antonis en de winkel door de moeder, de Wed. Gerardus Kievits. 
c Waaronder twee die de leerlooierij combineerden met een schoenmakerij waaronder 
weer een met een winkel. 
d De winkel werd gedreven door zijn moeder, de Wed. Dumoulin; het patent voor 'koop
man ' stond ook op haar naam (in combinatie met 'schoen maker aileen'). 

Bron: GA Waalwijk, Archief gemeente Besoyen, patentregister 18701'71 , incl. supplementen. 

fabriek met centrale aandrijving en machines voor de verschillende onderdelen 
van het productieproces ontstond echter pas in 1878 te Baardwijk.44 Het gemeen
teverslag van 1871 meldt een aantal van 41 schoenmakerijen met 190 arbeiders 
van zestien jaar en ouder en 60 van onder de zestien jaar. Bij elkaar geeft dit een 
aantal van bijna 300 schoenmakers. Het gemeenteverslag rekende echter ook 

44 Zie N.W. Posthumus, Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huis
industrie. s-Gravenhage 1911-1913, dl. 2, 290-305; Mandemakers, De schoenmakerij, 
66-67, bijlage XIII. 
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schoen makers met knechten (zonder een patent als koopman) als schoenmakerij. 
Uitgaande van het aantal huisindustriele ondernemingen zoals gedefinieerd in ta
bel 3 waren er 24 bedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte van ongeveer 
twaalf personen.45 

Naast de schoenmakerijen waren er nog acht leerlooierijen waaronder twee grote 
met ongeveer vijftien kuipen. De grootste leerlooierij werd gedreven door Johan
nes Verwiel. Zijn vader, Cornel is, was in de onderhavige peri ode burgemeester 
van Besoyen. De andere grote was die van de gebroeders Kievits, deze werd ge
combineerd met een schoenmakerij. De leerlooierij was in tegenstelling tot de 
schoenmakerij een behoorlijk kapitaalintensieve onderneming. De grondstoffen 
(huiden en schors) vergden een behoorlijke investering en ze verdwenen voor een 
tot twee jaar in de kuip, alvorens ze verder bewerkt en verkocht konden worden. 
Van de kleinere leerlooiers waren er twee die het yak combineerden met dat van 
schoenmaker.4" 

In het patentregister is ook nagegaan welke schoenmakersbazen er een winkel 
op nahielden. De schoenmakerij in de Langstraat was omstreeks 1900 berucht 
vanwege de veelvuldig voorkomende gedwongen winkelnering.47 In 1870 telde 
Besoyen 28 huishoudens die er een winkel op na hielden; hiervan waren er inder
daad dertien in eigendom van schoenmakersbazen (zie tabel 3, de overige winkel
houders oefenden of andere beroepen uit of stonden als zodanig in het bevolkingsre
gister). Vanwege de omstreeks 1870 bestaande enorme vraag naar schoeisel en 
daarmee ook naar schoen makers, zal de winkeldwang -in vergelijking met eerdere 
en latere tijden- meegevallen zijn. 

Sociale stratijicatie 
Voor de sociale stratificatie van de Besoyense huishoudens is gebruik gemaakt 
van zowel de beroepsinformatie in de bevolkings- en patentregisters als van de 
hoogte van de hoofdelijke omslag. Besoyen was een relatief arme gemeente; de 
totale opbrengst van de hoofdelijke omslag over 1870 bedroeg niet meer dan f 1150. 
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van den uiterlijken staat, dien de bel as-

45 GA Waalwijk , Archief gemeente Besoyen, gemeenteverslag, hoofdstuk XII. Het aantal 
van 300 schoen makers is meer dan het aantal uit het bevolkingsregister (vergelijk tabel 2). 
Oit is een gevolg van onderregistratie in het register met name bij nog thuiswonende jon
geren. De gemiddelde bedrijfsomvang van 12 is inclusief de bazen . Ais knechten zijn 
gerekend de 120 zelfstandige thuiswerkers en de -naar schatting- bijna 100 knechten vol
gens de patentregisters (zie tabel 3) en een zestigtal jongens. 
46 1.B.L. Verster, De Nederlandsche lederindustrie tot 1939 (Misset: Doetinchem 1939). 
47 Zie J. A. van Oudheusden , Van de wal in de sloat. Gedwongen winkelnering in de 
Brabantse schoennijverheid 1875-1915, Brabants Heem 47 (1995), 150-157; 1. van Meeu
wen, Zo rood als de roodste socialisten. Katholieke vakbondsstrijd in de schoen- en leder
industrie. (Amsterdam 198 1),48-59. 
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Tabel 4 Huishoudens naar hoogte hoofdeli)ke omslag en godsdienstige gezindte, 
Besoyen J 870. 

Ned. Herv. R.K. Totaal 
Aantal % Aantal % Aantal % 

Geen aanslag 20 28,2 36 19,4 56 21 ,8 
f 0,50 15 21 ,2 50 26,9 65 25 ,3 
f 0,75 tim f 1,- 8 11,3 35 18,8 43 16,7 
f 1,25 tim f 2,- 9 12,7 14 7,5 23 8,9 
f 2,50 tim f 5,- 9 12,7 17 9,1 26 10,1 
f 5,50 tim f 22,- 6 8,4 23 12,4 29 11 ,3 
f 27 of meer 4 5,6 II 5,9 15 5,9 

Totaal 71 100 186 100 257 100 

Bron: GA Waalwijk, Archief gemeente Besoyen, kohier hoofdeJijke omslag 1870; bevol
kingsregister 1860-1884. 

tingschuldigen voeren, hun vertering, het zuivere inkomen (uit pensioenen, amb
ten, bedrijven en ambachten) en het vermoedelijke vermogen. Vrijgesteld waren 
degenen die volgens het vermoeden van de gemeenteraad een jaarinkomen hadden 
van minder dan f 100.4X Bijna tien procent van de totale opbrengst werd opge
bracht door de burgemeester (f 103), daaropvolgend een rentenierster (f 52) en de 
zoon van de burgemeester die de leerlooierij had overgenomen (f 51). De eigena
ren van de andere grote Besoyense leerlooierij (Kievits) betaalden bij elkaar f 50. 
Elf personen betaalden tussen de f 27 en f 50 waaronder de dominee en de pastoor 
(elk f 36), de hoofdonderwijzer (f 32) en de Waalwijkse kantonrechter (f 30) . 

De vijftien meest draagkrachtigen betaalden zorgden met elkaar voor bijna de 
helft van de totale omslag. Schoenmakersbazen zonder leerlooierij behoorden hier 
niet bij. De eigenaren van de grootste schoenmakerij zonder leeriooierij betaalden 
respectievelijk f 12 en f 10. De zes kleinere leerlooiers waren aangeslagen voar 
bedragen tussen f 1,50 en f 29 (gemiddeld f 16). In tabel4 is een overzicht gege
yen van verdeling van de hoofdelijke omslag in relatie met de godsdienstige ach
tergrond. Bijna 2/3 van aile huishoudens betaalde niets of tussen de 50 en 100 
cent. Er zijn geen opvallende verschillen tussen Rooms-Katholieken en Neder
lands Hervormden, beide richtingen zijn over het gehele inkomensplaatje verdeeld. 

48 Volgens besluit van de gemeenteraad d.d . 3 maart 1855, GA Waalwijk, Archief ge
meente Besoyen, Notulen gemeenteraad 1836-1859, fo 152. 
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Tabe1 5 Huishoudens naar sociale laag (Van Tulder-indeling), 8esoyen 1870. 

Aanla1 % 

I + II 
III 
IV 
Va 
Vb 
VI 

TOlaal 

Maatschappelijke dienslen, vrije beroepen, grotere ondernemers 16 
Schoenmakersbazen, middelgrote middenstand, landbouwers 46 
Klei nere middenstanders , ambachtslieden, landbouwers 64 
Thuiswerkers schoennijverheid (zonder knechts) 84 
Niet-zelfstandige ambachtslieden 25 
Dagloners , zonder beroep (geen hoofdelijke omslag) 22 

257 

6,2 
17 ,9 
24 ,9 
32,7 

9,7 
8,6 

100 

Bron: GA Waalwijk, Archief gemeente Besoyen, patentregister 1870/ '7 1, incl. supplemen
ten; bevolkingsregister Besoyen 1860-1884. 

Het resultaat van de indeling is weergegeven in tabel 5. Hierbij zijn de bovenste twee 
lagen samengevoegd . De thuiswerkers maken een derde uit van aile hui shoudens. Het 
aantal thuiswerkers in tabel 5 is iets kleiner dan in label 3, of omdat ze bij een ander 
inwoonden , of omdat ze er nog andere aetiviteiten op na hi elden waardoor ze hoger wer
den ingedee ld . 

Voor de sociale stratificatie is de indeling van Van Tulder tot uitgangspunt geno

men .4~ Bij Van Tulder worden de volgende sociale lagen onderscheiden: 

I Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, directeuren van grote onder-

nemingen, leraren M .O., zeer hoge ambtenaren 

II Hoofdzakelijk hoge employes, directeuren kleine ondernemingen, hoofd-

ambtenaren, grote landbouwers en tuinders, middelbare technici 

III Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe middenstand , ambtena

ren middenpositie, middelgrote landbouwers en tuinders , middel employees 

IV Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, geschoolde arbeiders, 

kleine landbouwers en tuinders, kantoorbedienden, lagere employees, lage ambtena
ren 

V Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten 
VI Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders 

49 1. J. M. van Tulder, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tol 1954. Een 050-

ciaal-stalistische studie (Leiden 1962), 22. Voor een diseussie van het gebruik van deze 
indeling voor de 1ge eeuw, zie K. Mandemakers, Aanzet tot een beroepsstrati fieatie voor 
Nederland omstreeks 1900. Tiel 1884 en 1918, Tijdschrift voor sociale geo5chiedenis 13 
(1987), 198-222. 
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Bij de vertaling naar de negentiende-eeuwse situatie werden de grote leerlooiers 

en de twee grote schoen makers geplaatst in de tweede laag. De overige leerlooiers 
en schoenmakersbazen in de derde (vergelijk tabeI3) . De thuiswerkers met knech
ten werden in laag IV geplaatst. Een probleem bij het indelen waren de thuiswer
kers zonder knechten . Als vakbekwame zelfstandige ambachtslieden zouden ze in 
de vierde laag van Van Tulder geplaatst moeten worden. De feitelijke afhankelijk
heid van de schoenmakersbaas was echter sterk en de mate van vakbekwaamheid 
zal ook gevarieerd hebben . Ook al vanwege de omvang (ongeveer een derde van 
aile huishoudens) werd deze groep apart gehouden als een sociale laag tussen IV 
en V in . Ambachtslieden (waaronder schoen makers) die niet in de patentbelasting 
werden aangeslagen, dus als knechten in loondienst waren, werden ingedeeld in V. 
De molenaar, wagenmaker en smid in III; de overige ambachtslieden (timmerman, 
leestenmaker, kleermaker) werden, al dan niet met knechts, ingedeeld in de vierde 
laag. Bij moeilijk in te delen beroepstitels als landbouwers, winkeliers en kooplie
den werd gebruik gemaakt van de hoofdelijke omslag. Dit gebeurde ook indien 
men een winkel of cafe dreef in samenhang met ander beroep. Met een aanslag van 
f 27 en meer werd gekozen voor laag II, tussen de f 5 en f 22 voor III en voor f 5 
en lager voor IV (vergelijk tabel 4). In het geval van meerdere aanslagen in de 
patentbelasting werd gekozen voor de hoogste indeling. Een vergelijkbare proce
dure werd gevolgd voor die huishoudens waarin geen enkele beroepstitel of pa
tentaanslag werd gevonden, behalve dat de niet-aangeslagenen hieronder in laag 
VIkwamen . 

5. Deelname van Besoyenaren in het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds 

Relatie met het inkomen 
Wie in Besoyen waren er nu lid van het fonds? In de literatuur wordt het Iidmaat
schap van een fonds vooral toebedacht aan de arme volksklasse. In tabel 6 zijn de 
fondsleden ingedeeld naar de hoogte van de hoofdelijke omslag. Er blijkt inder
daad een tweedeling te bestaan. In de hoogste categorie is slechts een huishouden 
lid van het fonds en ook dit huishouden zit met een aanslag van f 29 onderaan in 
deze categorie. De overgang Iigt bij een hoofdelijke omslag van f 5. In deze en in 
de lagere categorieen aangeslagenen is tussen de 50 en 60 procent lid van het 
fonds. Ook bij de niet-aangeslagenen, dat zijn huishoudens met een geschatjaarin
komen van minder dan f 100, is nog steeds minimaal48 procent in staat lid te zijn 
van een begrafenisfonds. Een bedrag van vijf gulden staat afgaande op latere hoof
delijke omslagen op een zuiver inkomen van ongeveer f 700.50 

50 De hoofdelijke omslag van 1875 en verder was aileen gebaseerd op het zuivere inko
men. Binnen deze nieuwe grondslag kwam een bed rag van f 5,- niet voor, maar afgaande 
op het geheellijkt een hierbij behorend inkomen van f 700 reeel (vanwege een enigszins 
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Tabel 6 Hoogle hoofdeliJke omslag en lidmaalschap Noord-Brabandsch Begrafe
nis-Fonds, Besoyen 1870. 

Geen aanslag 

.f 0,50 
f 0,75 tim .f 1,-
f 1,25 tim f 2,-
f 2,50 tim f 5,-
.f 5,50 tim .f 10,
.f 10,50 tim fI.22,
.f 27,- of meer 

Totaal 

Fondsleden 
Aantal % 

27 

34 
25 
14 
14 
5 

121 

48 ,2 

52,3 
58,1 
60,9 
53,8 
23,8 
12,5 
6,7 

47,1 

Totaal aantal 

huishoudens 

56 

65 
43 
23 
26 
21 

8 
15 

257 

Bron: GA Waa/wijk , Archief gemeente Besoyen, hoofdelijke omslag 1870; Noord
Braband, Agentschapsregisters, 1870-1873 (zie verder bij noot 34). 

Hoewel er een duidelijke relatie bestaat met het inkomen, blijft uiteraard voor de 

groep met omslagen onder de vijf gulden, dat is 83 procent van aile huishoudens, 

de vraag staan waarom men wei en waarom men niet lid werd van het fonds . Bin

nen deze groep was 54 procent lid van een fonds, 46 procent niet. In het volgende 

zullen een aantal hypothesen worden geformuleerd, die een verklaring kunnen geven 

v~~r het al dan niet lid zijn van het fonds. Vanwege het bivariate karakter van deze 

te verklaren variabele, zal de toetsing plaats vinden door middel van logistische 

regressieY 

ongelukkig ingebouwde progessiviteit in het nieuwe systeem betaalde een huishouden met 
een inkomen van f 750 f 3,25 belasting en een huishouden met een inkomen van f 800 
een bed rag van f 7 (ongeveer dertig huishoudens zweefden qua inkomen rond deze grens), 
zie GA Waalwijk, Archief gemeente Besoyen, Kohier hoofdelijke omslag 1875. 
51 De analyse vond plaats met behulp van SPSS. Logistische regressie is een vorm van 
multi-variate analyse. Hierin wordt op basis van een aantal variabelen getracht de waarde 
van een afhankelijke variabele te voorspellen. In het geval van een dichotome afhankelijke 
variabele bestaat er bij een normale regressie-analyse de mogelijkheid dat de voorspeldc 
waarde buiten de range van ° tot I terecht komt. Bij logislische regressic wordt dit voorko
men doordat het model geschat wordt mel de logit-waarden van de verk larende variabe len . 
Zie verder Morgan, S.P. and J.D. Teachman, Logistic regression: description, examples 
and comparisons , Journal of marriage and the family 50 (1988), 929-936. 
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Hypothesen 
- lnkomenseffect: Afgaande op tabel6 lijkt het erop, dat er binnen de groep van 
polishouders sprake is van een apart inkomenseffect. De groep huishoudens met 
een aanslag van 125 tot 200 cent kent het hoogste percentage polishouders, daarna 
neemt het percentage af. De te toetsen veronderstelling wordt nu, dat binnen de 
groep van potentiele polishouders de kans op een polis toeneemt naarmate het 
inkomen hoger is . 
- Aantal kinderen: Indien beide ouders lid waren, dan waren de kinderen tot en 
met to jaar gratis meeverzekerd. Met name voor gezinnen met veeI kinderen kan 
dit een stimulans zijn geweest om zich te verzekeren. Daar staat weI tegenover dat 
de agenten de nadrukkelijke instructie hadden goed op te letten bij dit soort gezin
nen. De gezinsgrootte wordt getoetst door middel van het aantal kinderen in de 
categorie 0 tim 15 jaar op 1 januari 1870. 
- Huishoudgrootte: Hoe groter een huishouden (na aftrek van de kinderen in de 
leeftijd van 0 tim 15 jaar), hoe meer bronnen men ter beschikking zal hebben voor 
een fatsoenlijke begrafenis en hoe minder de behoefte zal zijn wekelijks contribu
tie af te dragen voor een begrafenispolis . 
- Duur vestiging: Hoe langer de periode van vestiging in een bepaalde gemeen
te, des te meer zal men de behoefte voelen de laatste eer goed verzorgd te hebben. 
Huishoudens die al in 1860 aanwezig waren scoren een lop deze variabeIe; later 
binnengekomen huishoudens een O. 
- Ervaring met overlijden: Hoewel men zich in de negentiende eeuw veel meer 
bewust is geweest van het risico van overlijden, zal een sterfgeval in de directe 
omgeving dit besef versterkt hebben. Ervaring met overlijden werd op twee ma
nieren gemeten: a) kindersterfte, het al dan niet overlijden van een kind van nul tot 
tien jaar en b) het al dan n iet voorkomen van andere sterfgevaIlen, allebei over de 
peri ode 1860-1870 en met de waarden I (ervaring) en 0 (geen ervari ng). De te 
toetsen veronderstelling wordt, dat een dergelijke ervaring een stimulans zal vor
men voor het kopen van een polis. Kindersterfte en overige sterfte wordt hier apart 
genomen in verband met eventuele effecten van de vrije uitkering. 
- Leeftijd: Naarmate men ouder wordt, komt de begrafenis dichterbij en daar
mee wellicht ook de behoefte om zich hiervoor te verzekeren . Daar staat weI te
genover dat naarmate men ouder wordt, men aanzienlijk meer premie moet gaan 
betalen (vergelijk tabel 1). 
- Sociale status: Hoe hoger de beroepsstatus (vergelijk tabel 5), des temeer zal 
men de behoefte voelen zich op de begrafenis goed te presenteren; binnen de hier 
onderzochte bevolkingslaag zal zich dit uiten in het aanschaffen van een 
begrafenispolis. 
- Godsdienst: Besoyen lag in het grensgebied tussen het roomse zuiden en het 
protestantse noorden . Hoewel het op voorhand niet duidelijk is of hier een bepaald 
effect van valt te verwachten, wordt deze variabele wei als controle meegenomen . 
Het kan in deze in religieus opzicht verdeelde gemeente namelijk niet worden 
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Tabel 7 Logistische regressie op het al dan niet bezitten van een polis van het 
Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds, Besoyen 1870. 

Variabelen 

Inkomen (0 - 500 cent hoofde lijke omslag) 
Aantal kinderen 0-15 jaar 
Woont al tien jaar in Besoyen Ualnee) 
Kinderen overleden Ualnee) 
Qverige personen overleden (jalnee) 
Aantal leden huishouden (excl. kinderen) 
Leeftijd hoofd huishouden in jaren 
Godsdienst (0 = Ned. Herv., I = R.K.) 
Socia Ie status (lang I tot 4, vcrg. tabcl 3) 

N 
df 
Chi-kwadraat totale model 

. p<0.2, .. p<O. I 

Toclichting: 

A 

-.0002 
.0 165 
. 6982 •• 

. 1172 

. 5174 • 

-.1110 
-.0121 
.0285 
.0193 

213 
9 

12.89 • 

B 

.0005 

.0064 

.6980 • 

.0 157 

.7567 •• 

-.1010 
-.0036 
.2371 
.0098 

148 
9 

11 .20 

A: Aile huishoudens met een bed rag van fl. 5 of mindel' in de hoofdelijke omslag. 
B: Idem, en al in 1865 woonachtig te Besoyen. 

uitgesloten dat men zich bij de fondskeuze liet lei den door de religieuze achter
grond van de agent of bode of van het fonds zelf. 

Analyse 
In tabel 7 zijn de resultaten van de analyse opgenomen . Er zijn twee variabelen die 
een significante invloed laten zien op de afuankelijke variabele (het al dan niet lid 
zijn van het begrafenisfonds). Huishoudens die al tien jaar of meer in Besoyen ge
vestigd waren, tonen een grotere kans om in het fonds te zijn opgenomen. Hetzelfde 
geldt voor huishoudens die in de periode 1860-1870 een huisgenoot naar het graf 
moesten brengen. Althans indien de overledene persoon ouder was dan tien jaar. In 
het geval van overleden kinderen was er van een dergelijk effect geen sprake. 

Een probleem bij de overlijdens-variabele is echter dat huishoudens die nog 
maar net te Besoyen woonden niet zijn onderzocht op overlijdens in de vorige 
gemeente van vestiging. Naarmate de periode van observatie langer wordt, zal de 
kans op een observatie van een overlijden groter worden. Om hier meer greep op 
te krijgen zijn er aparte berekeningen uitgevoerd athankelijk van het vestigings
jaar. Hieruit bleek dat het verband tussen overlijden en het bezit van een begrafe
nispolis sterker werd, indien de te onderzoeken groep huishoudens werd beperkt 
tot die huishoudens die al in 1865 in Besoyen woonden.52 Een verdere beperking 

52 De correlatie-coefficient (r) steeg van .\7 naar .23. 
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van de onderzoeksgroep tot die huishoudens die al eerder (peri ode 1864-1860) 

aanwezig waren Ieverde op dit punt geen verdere verbeteringen op. Voor de relatie 
met het aantal overleden kinderen maakte deze exercitie niet uit. Een verband 
bleef uit. Vanwege dit cohort-effect is ervoor de groep die al in 1865 te Besoyen 
woorden een aparte analyse uitgevoerd (zie de tweede kolom in tabel 7) . Hier 
blijkt inderdaad een sterker effect van de variabele Overige personen overleden.53 

Opmerkelijker nog zijn al die andere variabelen waarvan blijkt dat ze -binnen de 
sociaallagere en middengroepen- geen invloed uitoefenden op het al dan niet be
zitten van een begrafenispolis. Dat het inkomen niet scoort, komt niet omdat er 
geen tendens bestaat naar een lager gemiddeld percentage polishouders athanke
lijk van de categorie in de hoofdelijke omslag. De variatie per categorie is echter 
zo groot en het dalend effect zo klein, dat het op individueel niveau geen voorspel
lende waarde heeft. Dat geldt dus ook voor de andere variabelen. Een uitzonde
ring is het aantal kinderen. Per I januari 1870 waren er nogal wat huishoudens 
waar geen ki nderen in de leeftijd van 0 tim 15 jaar aanwezig waren en die scoor
den automatisch een 0 op deze variabelen. Nadere analyse van de huishoudens met 
kinderen leerde dat er toch wei degelijk een verb and met het kinderaantal viel te 
constateren. Huishoudens met een of twee kinderen toonden een lagere kans op 
een polis dan huishoudens met drie of meer kinderen .54 Binnen deze subgroep 
huishoudens met kinderen toonde nu ook een overlijdenservaring met kinderen 
een positief effect op het al dan niet bezitten van een polis.55 

De conclusie moet dan ook luiden dat binnen de groep huishoudens met een 
vermoedelijk inkomen van f 700 of lager de meeste variabelen geen voorspellen
de waarde hebben op het aanschaffen van een begrafenispolis. De analyse geeft 
ook geen aanleiding om te veronderstellen dat bepaalde del en van de bevolking in 
belangrijke mate verzekerd waren bij een concurrerend fonds. 

In welke klasse verzekerde men zich? 
In tabel 8 is een overzicht gegeven van de spreiding van de verzekering naar polis
klasse en vermoedelijk inkomen. Bijna 65 procent van de polishouders was verze
kerd in klasse 5 (de eerste en zesde klasse kwamen niet voor te Besoyen). Zoals 
men kan verwachten, !aat de tabel een verband zien tussen de hoogte van de hoof
delijke omslag en de klasse waarin men zich heeft verzekerd . Vanwege de vele 
uitzonderingen op deze regel is het statistische verband echter niet al te sterk 
(r=.303). De grootste uitzondering is het huishouden dat met niet meer dan 50 cent 

53 Het significantie-niveau is -gegeven de kleine aantallen- opmerkelijk hoog (p=.0507). 
Het totale model is echter vanwege de kleine aantallen en vanwege het relatief grate aantal 
opgenomen variabelen dat niets doet niet meer significant. Ook de variabele Besoyense 
autochtonen is vanwege de kleinere aantallen minder significant. 
54 De correlatie-coefficient (r) bedraagt .33 (p=.O 15, n=56). 
55 De correlatie-coefficient (r) bedraagt .27 (p=.046, n=56). 
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Tabel 8 Hoogte hoofdeliJke oms lag en klasse begrafenisfJolis Noord-Brabandsch 
Begrafenis-Fonds, Besoyen 1870. 

Geen aanslag 
f1 0,50 
f1 0,75 tim f1 1,-

f1 [ ,25 tim f1 2,-

f1 2,50 tim f1 5,-
f1 5,50 tim f1 10,
f1 10,50 tim f1 22,
f1 27,- of meer 

Tolaal 

Relatieve verdeling 

Gamma = .350, r =.303 (p = 0.00 I). 

Bron: zie bij tabel 6. 

2e 

2 

[ ,7 

Klasse begrafenispolis 

3e 4e 

6 
3 6 
4 5 
4 3 
4 3 
2 

23 

14,9 19,0 

Totaal aantal 
huishoudens 

5e met polis 

2[ 27 
24 34 
16 25 
7 14 
6 14 
3 5 

78 [21 

64,4 100 

hoofdelijke omslag zich toch in de 2e klasse verzekerde. Het ging hier om een 54-
jarige rentenier die tevens de functie van nachtroeper uitoefende. De andere die 
zich in de tweede klasse had verzekerd, was een van de plaatselijke bakkers. Hoe
wei sociale status net als bij de kerkbanken ook hier een centenkwestie is, en er 
ook in de kerken mensen plaatsen huurden die men gezien hun inkomen niet zou 
verwachten, blijkt uit de nog lagere correlatie dat het in het geval van de begrafe
nispolissen nog moeilijker is een klasse te voorspellen louter en aileen op het inko
men .50 Een aanvullende reden voor dit zwakke verband kan overigens voortvloeien 
uit het karakter van de verzekering zelf. Indien men de tering naar de nering wilde 
zetten en wilde overgaan naar een lagere klasse, dan raakte men een deel van zijn 
rechten (op een hogere uitkering) kwijt. 

Net als bij de vraag of men het al dan niet lid worden van het fonds kan verklaren 
uit kenmerken van het huishouden, is ook voor de verdeling naar polisklasse een 
verklarende analyse uitgevoerd. Hierbij werden dezelfde aldaar reeds besproken 
variabelen betrokken. Het resultaat was echter minimaal , in die zin dat in de uitge-

56 Lucassen en Trienekens, Om de plaats in de kerk, 282-285. Op basis van hun materiaal 
konden twee correlatie-coefficienten worden berekend; voor Princenhage 1811 (tabel II, 
r=.446, n=167) en voor Poortugaal 1869 (tabel 12, r=.674, n=214). 
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voerde multi-variate analyse aileen de reeds besproken variabele voor het inko
men een deel van de variatie in polisklasse kon verklaren.57 

6. Besluit 

In deze bijdrage werd nagegaan welke huishoudens in het schoenmakersdorp Be
soyen lid waren van het Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds. Dit fonds, opge
richt in 1843 groeide uit tot een van de grotere landelijke op commerciele basis 
opererende fondsen . Omstreeks 1890 telde het fonds ongeveer 80.000 leden. In 
1870 kende dit fonds te Besoyen een verzekeringsgraad van bijna veertig procent. 
Zoals in de literatuur werd vermeld, waren het vooral de lagere inkomensgroepen 
die in het fonds gingen, het betrof echter zeker niet aileen de ambachtslieden, 
arbeiders en minder draagkrachtige bejaarden. De grens waarin op grote schaal 
werd deelgenomen, lag bij een inkomen van ongeveer f 700. Binnen deze inko
mensgrens viel 83 procent van aile Besoyense huishoudens. Dit neemt niet weg, 
dat er uitzonderingen waren. Niet aileen namen enkele huishoudens met een relatief 
hoog inkomen deel in het fonds, ook waren er nogal wat huishoudens die zich -
gezien hun betrekkelijk lage inkomen- wellicht onverantwoord hoog verzekerden. 

Binnen de groep huishoudens met een inkomen van minder dan f 700 was iets 
meer dan de helft in het fonds opgenomen. Voor deze groep is voor een aantal 
factoren nagegaan of er een verklaring kon worden gegeven voor het al dan niet 
verzekerd zijn. De meeste factoren, waaronder de godsdienstige achtergrond, de 
grootte van het huishouden, de hoofdelijke omslag en de sociale status toonden 
echter geen enkele voorspellende waarde voor het al dan niet opgenomen zijn in 
het fonds. Voor twee factoren kon wei een significant verband worden aangetoond: 
een eerdere ervaring met een overlijden binnen het huishouden (in de periode 1860-
1870) en de grootte van het kindertal. Gezinnen met meer dan twee kinderen had
den een grotere kans op een lidmaatschap dan huishoudens met slechts twee kin
deren. Een emotioneel-economische inschatting van het sterfte-risico blijkt dus 
inderdaad een rol te spelen bij de beslissing om zich een polis aan te schaffen. 

Men kon zich afhankelijk van de standsbehoefte in verschillende klassen verze
keren. Bij de keuze voor een bepaalde polisklasse bleek aileen het inkomen een 
significante invloed uit te oefenen. Het verband was echter niet al te hoog. So
ciaal-psychologische factoren als verschillen in standsbewustzijn en de behoefte 
enige zekerheid te verschaffen aan de nabestaanden verklaren het lage verb and 
tussen de hoogte van L~t inkomen en de polisklasse. Een f1ink aantal personen had 
de laatste eer beter geregeld dan men in het dorp - gezien het inkomen - ooit had 
kunnen vermoeden. 

57 Ook een logistische regressie met een dummy voor de polisklasse (I is klasse 5, 2 de 
klassen 2 tim 4) gaf aileen een significant effect voor de inkomensvariabele. 
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Fietsen en verkeersbeleid. Ret fietsgebruik in negen 
Westeuropese steden in de twintigste eeuw 

ADRI ALBERT DE LA BRUHEZE EN FRANK VERAART 

1. Inleirlingl 

In Nederland wordt veel gefietst. Het aantal verplaatsingen per fiets door perso
nen van twaalf jaar en ouder bedroeg in 1995 28% van aile verplaatsingen, en het 

aantal korte (tot 5 kilometer) verplaatsingen zelfs 39%. De omvang van dit fiets

gebruik is de laatste decennia redelijk stabiel. Nederland kan een ' fietsland ' wor

den genoemd, zeker als het Nederlandse fietsgebruik wordt vergeleken met dat in 
andere Europese landen. Zo was in 1990 het aandeel van de fiets in het totaal der 
verplaatsingen in Denemarken 18%, Duitsland 10%, in Engeland en Wales 2% en 
in Zwitserland 10%.2 Een intrigerende vraag is waarom we in Nederland zoveel 

meer fietsen dan in de ons omringende landen. 
Het huidige hoge fietsgebruik is niet aileen een verschijnsel van recente datum 

maar heeft een eigen geschiedenis. Reeds in de jaren twintig bereikte het fietsge-

Met dank aan Geert Verbong (TUE), een anonieme referent, de NEHA-jaarboek re
dactie en Hans Buiter (SHT) voor hun constructieve commentaar op voorgaande versies 
van dit artikel. Giel van Hooff, beeldredacteur van de Stichting Historie der Techniek 
(SHT), verzorgde het fotomateriaal. Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van primaire 
bronnen in het Gemeentearchief Amsterdam, het Streekarchief Regio Einhoven , het Ge
meentearchief Enschede, het Gemeentearchief Kerkrade, het Stadsarchief Heerlen , het Rijks
archief Limburg, het Sociaal Historisch Centrum Limburg, het Gemeentearchief Antwer
pen, het Archief van de Fietsersbond Antwerpen, de Greater Manchester Record OfFice, 
de National Cycling Archive in het Modern Records Centre van de Universiteit van War
wick , het Stadtarchiv Hannover, het Historisches Museum Hannover en het Staatsarchiv 
des Kantons Basel-Stadt. 
2 H. McClintock, The bicycle and city traffic (London, 1992); J. Pucher, 'U rban passen
ger transport in the United States and Europe. A comparative analysis of public policies', 
Transport Reviews (1995). 
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bruik in Nederland een hoog niveau en bleef hoog tot halverwege de jaren zestig. 
In de verplaatsingen binnen Amsterdam hadden fiets en bromfiets in 1960 samen 
een aandeel van maar liefst 65%. De betekenis van de fiets in Nederland in de 
periode 1920-1960 is dan ook getypeerd als 'de motor van de samenleving'.3 Hoe
weI na 1960 de fiets snel en vee I terrein verloor aan de auto, verdween het fietsen 
niet. In de jaren zeventig was er weer sprake van een toenemend fietsgebruik. Het 
huidige hoge fietsgebruik in Nederland heeft dus een historische traditie. 4 

Een kanttekening die bij het voorgaande dient te worden gemaakt is dat het 
Nederlandse fietsgebruik niet bestaat. In Zuidoost-Limburg is het fietsgebruik bij
voorbeeld aanzienlijk lager dan in andere regio 's in Nederland. Zo vormde in 1995 
het fietsaandeel in Kerkrade slechts 10% van de totale lokale verplaatsingen, ter
wijl het gemiddelde Nederlandse fietsaandeel in het totaal der verplaatsingen 28% 
bedroeg. Opmerkelijk zijn ook de verschillen in het fietsgebruik in steden van een 
vergelijkbare omvang (zie tabel 1) . Een tweede vraag is dan ook hoe deze lokale 
verschillen verklaard kunnen worden. 

Tabell. Aandeel van de verplaatsingen per fiets (in %) in een aantal Nederlandse 
gemeenten in 19955 

aile verplaatsingen verplaatsingen tot 5 km 

Zwolle 39,5 52,3 
Groningen 39,2 47 ,5 
Hengelo (Ov.) 36,9 48,0 
Leiden 35,9 45 ,9 
Enschede 35,6 44,7 
Utrecht 32,4 42,7 
Apeldoorn 31,9 43,8 
Nijmegen 28,0 36,1 
Amsterdam 27,6 36,8 
Eindhoven 27,3 34,7 
Den Haag 24,0 30,3 
Maastricht 23,7 31,7 
Vlaardingen 23,3 30,4 
Arnhem 21,1 29,0 
Rotterdam 19,4 27 ,3 
Heerlen 12,9 15,4 
Kerkrade 10,3 14,9 

3 J. Ploeger, 'Rol van de fiets systematisch ondergewaardeerd', Vogelvrije Fietser (1990), 
3, 10-11. 
4 FC.A. Veraart, Geschiedenis van de Fiets in Nederland, J 870-1940 (Eindhoven, 1995). 
5 Bron: CBS-OVG, aangehaald in: 'Masterplan Fiets', Fietsverk.eer (februari 1997), 13, 1. 
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De geformuleerde vragen - 'Waarom fietsen we in Nederland zoveel, en zoveel 
meer dan in de ons omringende landen?', en 'Hoe kunnen lokale verschillen in 
fietsgebruik worden verklaard?, - worden gewoonlijk verklaard uit morfologi
sche verschillen, klimatologische verschillen, verschillen in OV -systemen en ver
schillen in de ruimtelijke structuur van steden.6 In het perspectief van de morfolo
gische en klimatologische verschillen wordt in Nederland meer gefietst dan in een 
ander land , bijvoorbeeld Zwitserland, omdat Nederland weinig hoogteverschillen 
kent en grotendeels 'plat' is. Omdat, zo is de redenering, Zuid-Limburg heuvel
achtiger is dan overig Nederland, wordt er in Zuid-Limburg ook minder gefietst. 
De cruciale vraag is echter waarom er in Nederland zoveel meer wordt gefietst dan 
in landen en streken met dezelfde morfologische kenmerken, zoals op de Duitse 
laagvlakte, in Denemarken , Vlaanderen en Engeland. De argumentatie in de 'OV
verklaring' is dat de aanwezigheid van een goed en goedkoop OV-systeem con
curreert met de fiets en 'weinig' fietsgebruik tot gevolg heeft. De vraag blijft ech
ter waarom er in de grote Nederlandse steden met een uitgebreid OV -net, meer 
wordt gefietst dan in andere Europese steden met een goed OV-systeem. In de 
'ruimtelijke structuur verklaring' gaat het om zaken als compactheid van bebou
wing en centralisatie van stedelijke functies , versus decentralisatie en suburban i
satie. In de jaren zestig leidde het proces van suburbanisatie tot grotere woon
werkafstanden en tot een toename van het autogebruik. Maar waarom bleef het 
fietsgebruik in Nederland in die jaren dan rel atief gezien toch nog zo hoog? Een 
van de problemen in de bovengenoemde verklaringen is dat niet een factor noch 
een combinatie van factoren exclusief verklarend is. Bovendien ontbreekt in ver
gelijkende studies veelal een lange-termijn perspectief waardoor niet duidelijk wordt 
hoe de huidige situatie zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. 

Om de huidige omvang van het fietsgebruik in Nederland te kunnen begrijpen is 
een vergelijking met het fietsgebruik in andere landen noodzakelijk. Een vergelij
king op nationaal niveau volstaat daarbij niet omdat binnen landen grote lokale 
fietsverschillen bestaan, en omdat 'nationale' fietsgebruikcijfers gemiddelden zijn 
van het lokale fietsgebruik . Bovendien wordt de belangrijke invloedsfactor 'fiets
beleid' in Nederland en andere landen primair op lokaal niveau gemaakt. Een ver
gelijking van lokaal fietsgebruik in verschillende landen is dus zinvol. Om te kun
nen begrijpen hoe het huidige lokale fietsgebruik en de verschillen (in Nederland 
en in het buitenland) daarin zijn ontstaan, is aandacht voor lokale lange-termijn 
ontwikkelingen noodzakelijk . 

In dit artikel wordt de historische ontwikkeling van het fietsgebruik in een aantal 
Nederlandse steden vergeleken met die in enkele andere steden in West-Europa. 

6 Vgl. H. Katteler, Achterblijvendjietsgebruik in Zuid-Limburg. Feiten en sociaal-cul
turele achtergronden (Nijmegen, 1993); M. Bierman e.a. , Over wegen en overwegen (A m
sterdam, 1982). 
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Gekozen is voor negen middelgrote steden, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, 

Zuidoost-Limburg (Heerlen en Kerkrade), Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, 

Hannover en Basel, die (grote) verschillen vertonen in het huidige fietsgebruik, en 

die beschikken over voldoende en toegankelijke historische bronnen.7 

Inwoners 1980K 

Nederland: 

Amsterdam: 

Eindhoven: 

Enschede: 
Zuidoost-Limburg (Kerkrade en Heerlen): 

750.000 
200.000 
150.000 
250.000 

Buitenland: 
Antwerpen (Belgie):9 

Manchester (Engeland): 

Kopenhagen (Denemarken): 

Hannover (Duitsland): 
Basel (Zwitserland): 

400.000 
500.000 
500.000 
550.000 
200.000 

incl. agglo. 

650.000 

1.300.000 

400.000 

Het bovenstaande inwoneroverzicht geeft aan dat 'middelgrootheid' niet onpro

blematisch is. Amsterdam en Kopenhagen zijn bijvoorbeeld zowel 'grote' natio

nale (hoofd)steden als middelgrote Europese steden. Wat 'middelgroot' is verschilt 

bovendien per land. Zo is Enschede bijvoorbeeld een middelgrote Nederlandse stad 
en Hannover een middelgrote Duitse stad. Naast verschillen in inwonertal, opper
vlakte en vooral huidig fietsgebruik, hebben de geselecteerde 'middelgrote' ste-

7 De stedenkeuze lijkt arbitrair maar is dat slechts in beperkte mate. Omdat we in Neder
land het fietsgebruik wilden vergelijken van een stad in 'het westen', een stad in 'het 
oosten', en een stad in ' het zuiden', werden Amsterdam, Enschede, Eindhoven, en Zuid
oost-Limburg gekozen. Amsterdam omdat het een tot de verbeelding sprekende fietsstad 
is, Enschede en Eindhoven omdat het lokale 'centra' zijn en wij er wonen, en Zuidoost
Limburg omdat we het fietsgebruik in heuvelachtige Nederlandse steden wilden vergelij
ken met dat in 'platte' Nederlandse steden. Het fietsgebruik in deze Nederlandse steden 
wilden we vergelijking met steden in Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Belgie en En
geland. Veel steden kwamen daarvoor in aanmerking, maar de beschikbaarheid en toegan
kelijkheid van historische bronnen perkten de keuzevrijheid aanmerkelijk in. Veel buiten
landse steden, met name in Engeland en Duitsland, bleken niet of nauwelijks te beschikken 
over 'fietsarchieven' voor 1950. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van historische bron
nen in combinatie met de criteria 'verschillen in huidig fietsgebruik ', ' middelgrote ste
den', 'aanwezigheid van een OV -systeem', 'platte en heuvelachtige morfologie', ' Iokale 
centrumfuncties van steden' en 'vergelijkbare economisch-industriele ontwikkelingen' , 
leidden tot de keuze van de genoemde negen steden. 
8 Cijfers uit Keesings Landenvademecum (1980). 
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den ook een aantal relevante en vergelijkbare overeenkomsten, bijvoorbeeld op 
morfologisch en economisch-industrieel gebied. Amsterdam, Eindhoven, Ensche
de, Hannover, Antwerpen Kopenhagen en Manchester zijn morfologisch te type
ren als 'plat' . Zuidoost-Limburg en Basel kennen daarentegen grotere hoogtever
schillen. Vrijwel aile steden ken den in de twintigste eeuw vergelijkbare 
economisch-industriele cycli van opkomst-bloei-ondergang van haven-, mijnbouw-, 
ijzer-, staal- en textielindustie die van grote (en vergelijkbare) invloed waren op 
stads- en verkeersontwikkeling. De invloed van die cycli op stedelijke vormge
ving en verkeersplanning kan, onder andere door onderzoek naar 'beleid' en 'be
leidsmaatregelen', worden vergeleken op 'etfecten voor fietsgebruik'. 

De centrale vraagstelling van dit artikel is tweeledig, namelijk 'hoe kan historisch 
worden verklaard waarom er in Nederlandse steden zoveel, en zoveel meer wordt 
gefietst dan in buitenlandse steden?, en 'hoe kunnen de huidige verschillen in het 
lokale fietsgebruik in Nederland en het buitenland historisch worden verklaard?, 
Voor de beantwoording van die vragen wordt ingegaan op de lokale problemen die 
ontstonden met de ontwikkeling van het lokale verkeer, en op de manieren waarop 
de onderzochte steden daar middels 'verkeersbeleid' een oplossing voor trachtten 
te vinden. In hoofdstuk twee wordt een kwantitatieve reconstructie van het lokale 
fietsgebruik gepresenteerd en wordt een algemene periodisering gemaakt op basis 
van 'trends' in de ontwikkeling van het lokale fietsgebruik. In hoofdstuk drie wordt 
ingegaan op de verschillen en de bijzonderheden in het lokale fietsgebruik. In 
hoofdstuk vier tenslotte wordt ingegaan op de vraagstelling en worden enkele con
cl usies getrokken . 

2. Trends in het fietsgebruik. Overeenkomsten in de onderzochte steden. 

Om de omvang en de ontwikkeling van het lokale fietsgebruik te reconstrueren in 
aandelen van het totale verkeer Cfietsverkeeraandelen') in de tijd, is per onder
zochte stad een kwantitatieve 'ontwikkelingstrend' gemaakt die in figuur I als 
'trendlijnen' zijn samengebracht. Deze lokale trendlijnen zijn gebaseerd op twee 
soorten gegevens, 'modal-splits' en 'verkeerstellingen' . 'Modal Splits' zijn pro
centuele verdelingen van het aantal verplaatsingen naar vervoerwijze, 'verkeer
stellingen' zijn de op een bepaalde locatie (punt, kordon of grenslijn) en geduren
de een bepaalde tijd getelde passerende voertuigen. Hoewel zelden 'kant en klaar' 

9 Antwerpen werd geselecteerd op basis van de verwachting dat er voldoendc en toegan
kelijke historische bronnen zouden zijn. Dit bleek echter niet het geval. De casus Antwer
pen werd toch gehandhaafd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkcling van het fi etsge
bruik in een V1aamse stad. 
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beschikbaar, waren ' modal-splits ' de gegevens waarnaar primair gezoeht is en 
waarnaar andere gegevens (m.n . verkeerstellingen) zoveel mogelijk vertaald zijn.lo 

Evenals in 'verkeerstellingen' ontbreekt in 'modal splits' dikwijls de vervoerwijze 

'Iopen' .11 Voetgangers zijn derhal ve buiten de cijfermatige vergelijking gehouden. 

De op basis van modal-split en tellingsgegevens gereconstrueerde, tijdreeksen 

betreffen het aandeel van de fiets in het totaal van verplaatsingen per fiets, per 

bromfiets, per personenauto en per openbaar vervoer. 12 Daar waar de trendlijnen 

dun zijn, is sprake van een sterkere mate van schatting. Verder is er voor bepaalde 
perioden geen gegronde schatting te maken, daar ontbreekt dan ook de trendlijn. 

Wat betreft de verschillen in het lokale fietsgebruik kan een clustering van steden 

worden aangebracht: 
(a) De Nederlandse steden Amsterdam, Eindhoven en Enschede hebben in de ja

ren dertig het hoogste fietsaandeel en houden dat ook in latere perioden. De afna

me van het fietsgebruik begint hier ook relatief laat en herstelt zich in de jaren 

zeventig relatief snel. 

10 Het praktisehe voordeel van verkeerstellingen is dat ze vaak gedurende langere tijd op 
dezelfde loeatie werden uitgevoerd, waardoor er een trendbeeld kan worden gereeonstrueerd. 
Dat trendbeeld is eehter weI vertekend. In de eerste plaats omdat op elke loeatie een ' toe
vallige' onder- of oververtegenwoordiging van een bepaalde voertuig-eategorie kan be
staan. In de tweede plaats omdat er voertuigen worden geteld in plaats van reizigers. 'Be
zettingsaannames' bij bussen en trams wordt dan lastig. In de derde plaats omdat voetgangers 
bijna nooit worden meegenomen in deze tellingen. Verkeerstellingen zijn vooral bruikbaar 
als ze een langere peri ode omvatten, als ze een cordon-aehtige opzet binnen de stad heb
ben en als bussen geen overheersend verkeersaandeel hebben. In dergelijke gevallen (bij
voorbeeld Eindhoven en Enschede) zijn verkeerstellingen gebruikt als aanvullingen op 
modal-split eijfers. En daarnaast zijn ze, meer algemeen, steeds gebruikt om trends te 
reeonstrueren , los van de exacte hoogte. 
II Een beperkter probleem met modal-split gegevens is dat niet altijd duidelijk is 'van 
wie' het de modal-split is , van inwoners of van reizigers in een bepaalde stad? Ervan 
uitgaande dat de vervuiling door deze onduidelijkheid beperkt is , is hier verder geen cor
reetie voor toegepast. Deze vervuiling zal overigens altijd betekenen dat er sprake is van 
enige onderschatting van het fietsaandeel. 
12 'Data-vervuiling' ontstond doordat enkele steden voor bepaalde perioden gebruik 
maakten van de eenheid '(brom)fiets' in plaats van bromfiets en fiets te onderseheiden. 
Met name in de jaren zestig en zeventig eompenseerde het toenemende bromfietsgebruik 
de afname van het fietsgebruik, waardoor een onderscheid tussen fiets en bromfiets in 
deze periode noodzakelijk is. De verkeerseategorie ' (brom)fiets' is zodanig gecorrigeerd 
dat fiets- en bromfietsverkeer kon worden onderscheiden. Zie: Adri Albert de la Bruheze 
en Frank Veraart, Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw. Overeenkomsten 
en verschillen in Jietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, 
Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel (Den Haag, 1999), bijlage 3. 
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Figuur l. Gereconstrueerde trendlijnen van het Jietsaandeel in het totaal van auto-, 
OV-,fiets- en bromJietsverplaatsingen in de 9 onderzochte steden, 1920-1995. 
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Figuur I laat zowel overeenkomsten als verschillen in het lokale fietsgebruik zien . 
Wat betreft de overeenkomsten is er in aile 9 steden -zij het op uiteenlopende 
niveaus- een trend te zien van 
- een relatiefhoog fietsgebruik dat begint in de jaren twintig en dat aanhoudt tot in 
de jaren vijftig, 
- een (sterk) afnemend fietsgebruik vanaf de jaren vijftig tot in de jaren zeventig, 
- een stabilisatie of hernieuwde toename van het fietsgebruik vanaf het midden 
van de jaren zeventig. 

(b) De regio Zuidoost-Limburg en de steden Antwerpen en Hannover hebben ook 
een hoog fietsaandeel in de jaren dertig (boven 60%), maar vervolgens treedt een 
snellere en scherpere daling op dan in Amsterdam, Eindhoven en Enschede. Die 
daling gaat ook door tot een beduidend lager peil (maximaal 20%). Vanaf de jaren 
zeventig verschillen de patronen: het fietsgebruik in Antwerpen neemt verder af, 
terwijl in Zuidoost-Limburg en vooral in Hannover een beperkt herstel te zien is. 
(c) Kopenhagen heeft een ten opzichte van de Nederlandse steden een relatief 
lager fiets-aandeel in de jaren dertig (ca. 50%). Na een relatief beperkte daling in 
de jaren vijftig en zestig neemt het fietsaandeel na 1970 weer sterk toe. Dit mondt 
in de jaren negentig uit in een niveau dat niet onder doet voor de Nederlandse 
steden . 
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(d) Manchester en Basel hebben in de jaren dertig een relatief laag fietsaandeel 
(ca. 25%), hetgeen in Manchester al snel wegzakt tot een verwaarloosbaar niveau. 
In Basel treedt daarentegen na 1955 geen verder afname op. 

Om de lange-termijn ontwikkeling van het huidige lokale fietsgebruik te kunnen 
begrijpen dienen de bovengenoemde overeenkomsten en verschillen te worden 
verklaard. In de fase van het omvangrijk fietsgebruik (ca. 1920-1950), de fase van 
afnemend fietsgebruik (ca. 1950-1975) en de fase van een stabiliserend of weer 
toenemend fietsgebruik (vanaf ca. 1975) vinden in aile steden een aantal overeen
komstige ontwikkelingen en processen plaats die van grote invloed zijn op het 
lokale fietsgebruik. 

Periode van omvangrijkfietsgebruik (ca. 1920-1950) 

Voor de Tweede Wereldoorlog is de fiets een voor vel en betaalbaar vervoermiddel 
waarmee grotere afstanden kunnen worden afgelegd dan per voet. Het alternatief 
auto is dan nog voor slechts weinigen betaalbaar. Het openbaar vervoeraanbod is 
in een deel van de steden goed ontwikkeld, maar blijft een relatief prijzige ver
voerwijze. Tegelijk is er, heel grof beschouwd, in (continentaal) Europa vanaf het 
einde van de 1ge eeuw een sterk proces van urbanisatie tot ontwikkeling gekomen 
dat tot in de jaren vijftig aanhoudt. Het aantal inwoners van steden neemt toe in 
wissel werking met de concentratie van economische, sociale, politieke en culture
Ie activiteiten in steden. Urbanisatie valt samen met industrialisatie en met toene
mende compacte bebouwing (,verdichting'). De inwoners van de stad zijn voor 
het grootste gedeelte ook de mensen die in de stad werken. In het algemeen heeft 
dit proces van urbanisatie een positief effect op het lokale fietsgebruik. 

Periode van afnemendfietsgebruik (ca. 1950-1975) 

In de afname van het fietsgebruik in de periode 1950-19751ijken drie factoren en 
hun interactie een cruciale rol te spelen. Het betreft de ruimtelijke structuur, het 
autobezit en -gebruik, en de plaats van de fiets in het verkeersbeleid . 

De ruimtelijke structuur: 
Met name na de Tweede Were\doorlog komen in de meeste Europese steden de 
processen van suburbanisatie en forensisme tot volle ontwikkeling en bereiken 
hun hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig. Het aantal inwoners van steden 
neemt af, terwijl de economische, sociale, politieke en culturele activiteiten in 
steden geconcentreerd blijven . Stadsbewoners vestigen zich in toenemende mate 
in buitenwijken of in randgemeenten ('groeikernen'), terwijl ze in hun voormalige 
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Afbeelding 1. Amsterdam, De Dam 1972. De auto rukt op en neemt steeds meer 
Jietsruimte in. 

Bron: ANWB, 720429 

woonplaats blijven werken. Dit, en de bouw van industrieterreinen en bedrijven
complexen aan de rand van steden, leidt tot een toename van de verplaatsingsaf
standen tussen (nieuwe en oude) woonwijken, woon- en werklocaties en tussen 
woonlocaties en het stadscentrum. Hierdoor neemt het autogebruik - en stedelijke 
(auto)verkeerscongestie - toe en het fietsgebruik af. 

Het autobezit en -gebruik: 
Het autobezit en -gebruik neemt vooral vanaf de jaren zestig sterk toe. Met het 
stijgen van de inkomens, een relatieve prijsverlaging van auto's, de productie van 
kleine betaalbare Europese auto (o.a. Volkswagen Kever) en de ontwikkeling van 
een goed georganiseerde tweedehands automarkt13 kan de modale burger zich ook 
een auto veroorloven. In combinatie met de sociaal-economische status van de 
auto en (mede daardoor) de negatieve beeldvorming over de fiets, verliest de fiets 

13 A. van der Zwan, 'Het bezit van duurzame consumptiegoederen', Economisch-Statis
tische Berichten (1965), 644-647. 
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Figuur 2. Het aantal auto's per 1000 inwoners in Nederland, Denemarken, Bel
gie, Duitsland, Groot-Brittannie en Zwitserland, 1920-1992. 
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steeds vaker de concurrentie met de auto. Zeker in steden met grote temperatuur-, 
afstands- en hoogteverschillen neemt het fietsgebruik af, zodra velen kunnen be
schikken over het snell ere en meer comfortabele alternatief van de auto. 

In Nederland komt de massamotorisering op gang in de jaren zestig en zeventig. 
Het autobezit en -gebruik neemt dan snel toe. Het aantal autoverplaatsingen neemt 
toe door de toegenomen vrije tijd, de welvaartsgroei, de status van het autobezit, 
het proces van suburbanisatie en het (generatie)proces van 'gewenning' .14 

Vit figuur 2 blijkt dat de ontwikkeling van het autobezit in West-Europese landen 
sterke overeenkomsten vertoont. Van de beschouwde landen heeft Groot-Brittan
nii:: tot het einde van de jaren zestig de meeste auto's per 1000 inwoners. Daarna 
wordt het voorbijgestreefd door Duitsland. Het Nederlandse autobezit blijft tot in 
de jaren zeventig achter bij andere Europese landen. Met name het hoge brom
fietsbezit en -gebruik in Nederland is daar debet aan en draagt bij aan de vertra
ging van de Nederlandse automobilisering. 

14 J.e. van Ours, Gezinsconsumplie in Nederland, 1951-1980 (Rotterdam, 1986). 
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De plaats van de fiets in het verkeersbeleid. 
Voor de tiets be staat in de peri ode 1950-1975 in het algemeen een minimale be
leidsaandacht. Vooral in de jaren vijftig en zestig, maar in sommige steden al veel 
eerder, zijn beleidsmakers primair bezig met de auto. De auto heeft in hun ogen de 
toekomst en steden dienen aan de eisen van het moderne autoverkeer te worden 
aangepast. De 'autogerechten Stadt' is dan het dominante beleidscredo waaraan 
hard wordt gewerkt. Er is weinig aandacht voor het fietsverkeer en nieuwe fietsin
frastructuur. Mede daardoor vormt de toename van het autoverkeer een bedreiging 
voor de verkeersveiligheid van fietsers. Wegen in steden raken steeds voller met 
auto's waardoor er steeds minder ruimte overblijft voor andere weggebruikers. 
Meer verkeersongevallen en angst voor verkeersongevallen zijn het gevolg, met 
als gevolg dat het fietsgebruik afneemt. 

Periode van stabilisatie of hernieuwde toename (ca. 1975-1995) 

In de jaren zeventig wordt een nieuwe trend zichtbaar. In vrijwel aile onderzochte 
steden neemt dan het fietsgebruik weer toe, om op het einde van de jaren tachtig te 
stabiliseren. Ook in deze peri ode spelen de factoren ruimtelijke structuur, autobe
zit en -gebruik, en de plaats van de fiets in het verkeersbeleid een belangrijke rol, 
maar een andere dan in de peri ode van het afnemende fietsgebruik. 

De ruimtelijke structuur: 
Vooral vanaf het midden van de jaren tachtig is een proces van de-urbanisatie 
zichtbaar. Zowel mensen als economische activiteiten verspreiden zich over een 
grotere ruimte dan de (traditionele) stad. De stad wordt vervangen door de 'agglo
meratie' en andere grotere eenheden. Het proces van de-urbanisatie valt samen 
met sociaal-economische processen van specialisering, de uitbouw van de dien
stensector, computerisering en nieuwe communicatietechnieken. Hoewel het tiets
gebruik dan stabiliseert, heeft het proces van de-urbanisatie geen positief effect op 
het fietsgebruik. 

Het autobezit en -gebruik: 
Figuur 2 laat zien dat het autobezit zeker tot aan de jaren tachtig sterk blijft toene
men. IS Sindsdien lijkt er in enkele landen sprake van stabilisatie. Onder invloed 
van maatschappelijke discussies over milieu, verkeer en leefbaarheid, stedelijke 
verkeerscongestie en autoremmende beleidsmaatregelen is deze stabilisatie ook 
zichtbaar in enkele onderzochte steden (zie figuur 3). 'Vroeg' in de tijd (eind jaren 

15 De relatie tussen lokaal autobezit en inkomen is niet eenduidig. In de studie Fietsver
keer in praktijk en beleid in de lWintigste eeuw (Den Haag, 1999) wordt enerzijds gecon
cludeerd (I) dat er een duidelijke relatie is tussen de stijging van het gemiddelde inkomen 
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Figuur 3. Aantallen personenauto's per 1000 inwoners te Amsterdam, Kerkrade, 
Heerlen, Eindhoven, Enschede, Kopenhagen en Basel, 1950-1994. 
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zestig) en op een 'laag' niveau (ca. 150 auto's per 1000 inwoners) in Kopenhagen, 
pas aan het begin van de jaren tachtig in Basel (ca. 290 auto's per 1000 inwoners) 
en Amsterdam (ca. 300 auto' per 1000 inwoners) en tot slot, eind jaren tachtig, in 
Antwerpen en Eindhoven (en waarschijnlijk Reerlen/Kerkrade) .16 
De plaats van de fiets in het verkeersbeleid: 
Ret toenemende autobezit en -gebruik leidt steeds vaker tot verkeerscongestie en 
tot een al maar toenemend ruimtebeslag van geparkeerde auto's . Deze problem en 

en het autobezit in de jaren zestig en zeventig, en dat (2) er in Nederland in de jaren 
zeventig sprake is van een 'inhaalvraag'. Anderzijds wordt geconcludeerd dat (3) er geen 
duidelijke relatie is tussen autobezit en inkomensverschillen. Blijkbaar vormen de kosten 
van het autobezit en -gebruik geen belemmering voor mensen met lagere inkomens . Zie 
ook: M.J. Bennis e.a, De kosten van de auto en openbaar vervoer vergeLeken, 1962-1990 
(Amsterdam, 1991). 
16 Een eenduidig verband met de trendlijnen van fietsverkeeraandelen uit figuur I is niet 
zichtbaar. Wei zijn er enkele opvallende congruenties: (I) in Kopenhagen daalt het fiets
aandeel relatief beperkt - en blijkt het autobezit nog beperkter te stijgen, en (2) in Antwer
pen zakt het fietsaandeel snel in - en lijkt het autobezit vroegtijdig naar een hoog niveau 
gegroeid te zijn. 
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vragen om een oplossing. In veel steden 'ontdekken' beleidsmakers daarop de 
fiets weer. Deze herontdekking gaat dan gelijk op met veranderende maatschappe
lijke opvattingen over energie, milieu, verkeer en stedelijke leefbaarheid . Fietsen 
wordt in toenemende mate gezien als schoon en gezond, en stimulering van het 
fietsgebruik voor korte verplaatsingen wordt geleidelijk gemeengoed in het lokale 
verkeersbeleid. 

In tegenstelling tot de peri ode van afnemend fietsgebruik (ca. 1950-1975) wijzen 
de relevante factoren (suburbanisatie, autogebruik en fiets in verkeersbeleid) in de 
fase van het weer toenemend fietsgebruik (vanaf circa 1975) niet allemaal dezelf
de kant op. Er is dan integendeel vaker sprake van een spanning tussen enerzijds 
de ruimtelijke expansie van steden (,de-urbanisatie') en het toenemende autobezit 
dat het fietsgebruik ontmoedigt, terwijl anderzijds het fietsstimulerende (nationale 
en lokale) verkeersbeleid en de positieve maatschappelijke beeldvorming over de 
fiets het fietsgebruik (gezond en milieuvriendelijk) een impuls geeft. In dit span
ningsveld ontstaan maatschappelijke en politieke debatten over verkeer en ver
voer en de plaats van de fiets daarin. Zowel de aandacht voor de fiets als het 
fietsgebruik neemt dan toe en stabiliseert uiteindelijk in de jaren tachtig, zij het 
met nadrukkelijke accentverschillen per onderzochte stad (zie figuur I). 

3. Trends in het lokale fietsgebruik. Verschillen tussen de onderzochte ste
den. 

Uit het bovenstaande blijkt hoe factoren als ruimtelijke structuur, autobezit en -
gebruik, en de plaats van de fiets in het verkeersbeleid de algemene trends van af
en toename in het fietsgebruik bepalen. Binnen de trends van hoog, afnemend en 
stabiliserend fietsgebruik, zijn er ook duidelijke verschillen zichtbaar tussen de 
negen onderzochte steden. De momenten waarop, de snelheid waarmee en de 
omvang waarin het fietsgebruik afneemt verschillen per stad. Dit geldt ook voor 
de fase van het weer toenemende fietsgebruik. Deze verschillen worden veroor
zaakt door lokale factoren die de algemene trends versterken of 'dempen'. De 
'koppelingen' die optreden tussen algemene trends en lokale factoren, creeren zowel 
mogelijkheden als beperkingen voor het lokale fietsgebruik. 

Een belangrijke lokale factor is het inwoneraantal en de omvang van de onder
zochte steden. Niet aileen het aantal inwoners in de negen onderzochte steden 
rond 1990 verschilt, maar ook de toename van de bevolkingsgroei sinds 1900 (zie 
figuur 4). 
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Figuur 4. Globaal aantal inwoners van de 9 steden, in verschillende jaren (x 1000),? 

1900 1930 1960 1990 

Amsterdam 550 750 850 750 
Eindhoven 20 100 150 200 
Enschede 20 100 150 150 
ZO Limburg 20 100 250 300 
Antwerpen 350 350 300 350 
Manchester 550 700 650 450 
Kopenhagen 200 700 500 
Hannover 400 550 550 
Basel 200 200 

Vit figuur 4 blijkt dat de inwonerverschillen in 1990 nog relatief beperkt zijn ten 
opzichte van de verschillen in 1900 en 1930. In de vooroorlogse peri ode zijn de 
negen onderzochte steden in een aantal, en met name Nederlandse gevallen nog 
'dorpen': Eindhoven, Enschede, Heerlen en Kerkrade. Die omvangsverschillen in 
de vooroorlogse peri ode hebben alles te maken met verschillen in het tempo en de 
schaal van de industrialisatie. Manchester en Antwerpen zijn bijvoorbeeld steden 
in vroegtijdige en omvangrijke ge"industrialiseerde regio's. De regio-ontwikkeling 
komt in Nederland tot stand in Zuidoost-Limburg met de ontwikkeling van de 
mijnbouwindustrie. 'x De industriele ontwikkeling in Eindhoven en Enschede kan 
worden getypeerd als 'stedelijk', nieuwe industrieen vestigen zich hier in of nabij 
de stad. 

Verschillen in stedelijke omvang en inwonersaantal hebben ook gevolgen voor 
het lokale verkeer en de vervoermiddelenkeuze. Een stad van beperkte omvang
met relatief korte woon-werkafstanden - zal zelden een hoge mate van openbaar 

vervoergebruik kennen. In de vooroorlogse 'dorpen' Eindhoven, Enschede en in 
mindere mate Zuidoost-Limburg was dan ook nagenoeg geen OV -systeem aanwe

zig. In een kleine stad zijn er dus weinig kansen voor het openbaar vervoer en veel 
kansen voor de fiets, in een grote stad is dat omgekeerd. In de onderzochte steden 
waren en zijn er veel kansen voor de fiets in Eindhoven, Enschede, Heerlen, Ker-

17 Cijfers uit: Elsevier Atlas van de gehele we reid (Amsterdam, 1959), Keesings Landen
vademecum (Amsterdam, 1980), en De we reid volgens de Bosatlas: 1877-heden (Gronin
gen, 1992). De weergegeven globale cijfers geven de inwoneraantallen van het aaneenge
sloten stedelijke gebied in de betreffende steden. Soms betekent dat, dat een gebied groter 
is dan de stadsgrenzen. Er zijn namelijk beduidende en vertekenende verschillen in de 
mate waarin deze centrumsteden omringende gemeenten hebben geannexeerd. 
18 E.J.G. van Royen, De woningvoorziening in de Limburgse Mijnstreek als sociaal be
heersinstrument (Utrecht, 1981). 
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krade en Basel. Inzicht in de wijze waarop die kansen in deze en in de andere 
onderzochte steden werden benut en gecreeerd is cruciaal om de huidige verschil
len in het lokale fietsgebruik te begrijpen. 

De gangbare manier om lokale kansen te benutten en te creeren was de ontwik
keling van 'verkeersbeleid'. Door middel van verkeersbeleid werd getracht lokale 
problemen op te lossen die waren ontstaan met de groei van de steden en met de 
intensivering van het lokale verkeer. De definiering van de lokale problemen en 
hun oplossing middels lokaal (verkeers)beleid verschillen per onderzochte stad. 
Deze verschillen waren van grote invloed op het lokale fietsgebruik. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de relatie tussen gesignaleerde algeme
ne trends - 'omvangrijk', afnemend' en 'toenemend' fietsgebruik - en het lokale 
fietsgebruik . De nadruk ligt daarbij op de mate waarin het lokale fietsgebruik over
eenkomt en verschilt met de gesignaleerde trends. Figuur I is daarbij het uitgangs
punt. Uit figuur I kan worden afgeleid dat de onderzochte steden kunnen worden 
geciusterd wat betreft de verschillen in het lokale fietsgebruik. Te onderscheiden 
zijn (a) de Nederlandse steden die in de twintigste eeuw het hoogste fietsgebruik 
hebben en houden, met als 'buitenbeentje' Zuidoost-Limburg waar de ontwikke
ling van het fietsgebruik lijkt op dat in Hannover en Antwerpen, (b) Antwerpen en 
Hannover die tot de jaren vijftig een omvangrijk fietsgebruik hebben dat daarna 
zeer snel afneemt en laag bl ijft, (c) Kopenhagen waar een relatief laag fietsaandeel 
in de jaren dertig wordt gevolgd door een relatief beperkte daling na 1950 en een 
snelle toename na 1970 en, (d) Manchester en Basel die in de twintigste eeuw het 
minst omvangrijke fietsgebruik hebben en houden. In de 'ciusterbeschrijvingen' 
ligt de nadruk op de definiering van lokale problemen en op het lokale beleid om 
die problemen op te lossen. 

Fase van omvangrijkfietsgebruik (ca. 1920-1950) 

In de fase van het 'omvangrijke fietsgebruik' neemt het fietsgebruik in de onder
zochte steden zo fors toe dat het als een probleem wordt gezien . Oat probleem 
wordt 'voelbaar' met het toenemende aantal auto's en het aantal verkeersongeval
len . De fietser en zijn verkeersgedrag zijn daar debet aan is de algemene diagnose. 
De lokale verschillen in de definiering van fietsverkeerproblemen en hun 
(beleids)oplossingen zijn opmerkelijk, en leiden tot fietsbeleidsconcepten die va
rieren van 'gelijkberechtige verkeersdeelnemer' tot expliciet anti-fietsbeleid. Vrij
wei overal komen beleidsvisies tot ontwikkeling waarin de fiets figureert als 'ouder
wets en storend vervoermiddel', hetgeen in belangrijke mate samenhangt met de 
toekomstverwachtingen over het verkeer. 

Vanaf de jaren twintig wordt al volop geanticipeerd op toekomstige verkeers
ontwikkelingen die dan worden gezien als 'auto-ontwikkelingen '. In Nederland 
krijgen verkeerskundigen, stadsplanners en politici vanaf de jaren twinti g aan-
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dacht en belangstelling voor het verwachte toekomstige gemotoriseerde verkeer. 
Hun boodschap is dan dat goede voorzieningen voor het autoverkeer economische 
welvaart met zich mee zal brengen. Vanaf 1927 worden de opbrengsten van de 
motorrijtuigen- en rijwielbelasting benut om de aanleg van (vooral auto-)wegen te 
bekostigen. De planning en aanleg van rijkswegen wordt datjaar vastgelegd in het 
eerste 'Rijkswegenplan'. Nieuwe en bestaande rijkswegen worden voorzien van 
fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en om de doorstroming van het 
'snel-verkeer' te bevorderen. 19 

Amsterdam, Eindhoven, Enschede en Zuidoost-Limburg 
In Amsterdam,20 Eindhoven, Enschede en Zuidoost-Limburg domineren in de pe
riode 1920-1950 fietsers het verkeersbeeld. Amsterdam, Eindhoven en Enschede 
zijn in deze periode goed befietsbare steden door de economische concentratie in 
en nabij het centrum. Hoewel in Zuidoost-Limburg de regionale verstedelijking en 
het gesubisidieerde mijnwerkersvervoer (tram en bussen) het fietsgebruik 'ont
moedigen' , gaan ook hier de (mijn)arbeiders massaal te voet en per fiets naar hun 
werk omdat ze de kosten van het mijnwerkersvervoer te hoog vinden. 

Met de toenemende industrialisatie nemen de steden in omvang toe. Stadsuit
breidings- plannen en verkeersplannen worden ontwikkeld. In al deze plannen speelt 
de fiets een belangrijke rol, zoals in het 'Algemeen Uitbreidingsplan voor Amster
dam ' van 1935 waarin de woon-werkafstanden 'befietsbaar' wordt geplandY Hierin 
treedt na de Tweede Wereldoorlog een kentering op. Met de toename van het auto
verkeer en de toenemende verkeersongevallen krijgt de fiets een negatiever imago 
onder beleidsambtenaren. In toenemende mate wordt in Amsterdam de fiets afge
schilderd als een onveilig verkeersmiddel, en de fietser als een onvoorzichtige, 
onvoorspelbare, ongedisciplineerde en ondeskundige verkeersdeelnemer die het 

19 H. Buiter en K. Volkers, Oudenrijn: de geschiedenis van een verkeersknooppunt 
(Utrecht, 1996); A.A.Albert de la Bruheze en F.C.A Veraart, Fietsverkeer in praktijk en 
beleid in de twintigste eeuw (1999); T. Welleman (Red.), The Dutch Bicycle Master Plan. 
Description and evaluation in an historical context (Den Haag, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1999). 
20 A. Blonk en l.P. Kruyt , De besteding van de vrije tijd door Nederlandsche Arbeiders 
(Amsterdam, 1936); l.A. Leerink, De verkeersveiligheid op den weg. Eenjuridische, so
ciologische en verkeerstechnische studie (Alphen aan den Rijn, 1938); S.J. van Embden, 
Amsterdam's lOekomstige gedaante (Amsterdam, 1931). 
21 125 jaar verkeerspolitie. Uitgave ter gelegenheid van het 125 jarige bestaan van de 
afdeling Verkeerspolitie der Gemeentepolitie te Amsterdam (Amsterdam, 1951); W.J .A. 
Nelissen en H. Schmal, ' Van railverbinding tot ringweg. Honderdjaar verkeer in Amster
dam' , Wonen, Werken en Verkeer in Amsterdam, 1880-1980 (Amsterdam, 1980). 
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Atbeelding 2. Omvangrijkfietsgebruik in Nederland: De avondspits op het Rijs
wijkseplein in Den Haag in 1950 

Bron: ANWB 

overige (auto en tram)verkeer ernstig 'behindert' en vertraagt.22 Ondanks deze 
'stemmingsomslag' worden er echter geen anti-fietsmaatregelen ontwikkeld. 

In Enschede en Eindhoven zijn de opvattingen over de fiets na de Tweede We
reldoorlog minder expliciet. In deze tijdens de oorlog zwaar beschadigde steden 
ligt dan de nadruk op sanering en wederopbouw. De verwachting daarbij is dat in 
de toekomst het autoverkeer het stedelijke verkeersbeeld zal gaan beheersen, waar
door het fietsverkeer sterk zal afnemen en zelfs zal verdwijnen.23 In het verkeers
beleid in deze steden krijgt de auto een centrale plaats. De nadruk komt te liggen 
op (auto)bereikbaarheid van de binnenstad en de snelle doorstroming van het ge
motoriseerde verkeer. De fiets wordt echter niet vergeten. Net als in Amsterdam 

22 Gemeentearchief Amsterdam, Notulen Verkeersproblemencommissie 16.03 .1951 en 
28.02.1955 
23 Gemeente Enschede, Sociografisch en Statistisch Bureau, 'Intensiteitsprogramma aan
sluiling Boulevard 1945 - c.F. Claarslraat per eind 1980' (Enschede 1958) 8. 
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blijft zij een geJijkbereehtigde verkeersdeelnemer waarvoor - anders dan in Am
sterdam - nieuwe fietspaden worden aangelegd. 

Antwerpen en Hannover 
Ook in Antwerpen en Hannover24 domineert de fiets het verkeersbeeld in de perio
de 1920-1950 (zie figuur 1).25 Anders dan in de Nederlandse steden kennen Ant
werpen en Hannover eehter een traditie van ' fietsontmoediging' . In Antwerpen 
begint dit tijdens de eerste Were1doorlog als de Duitser bezetter fietsen aileen 
toe staat binnen de stadsgrenzen.26 In de jaren dertig wordt de toename van het 
aantal fietsers als een probleem gezien voor de doorstroming van het gemotori
seerde verkeer. Het naast elkaar fietsen van twee en meer fietsers wordt dan verbo
den. 27 Tevens wordt het gebruik van (verkeersontlastende) fietspaden door fietsers 
verplieht.2K Ook in Hannover en andere Duitse steden is men in het interbellum 
niet bepaald enthousiast over het grote aantal fietsers. Reeds in de jaren twintig 
overheerst onder Duitse verkeersplanners, stedenbouwkundigen en hoge politie
funetionarissen de opvatting dat de grote hoeveelheden fietsers het autoverkeer 
'hinderen' en dat fietsers de meeste verkeersongevallen veroorzaken.29 Met de 
explosieve groei van het fietsverkeer in de jaren twintig en dertig neemt de roep 
om regulering van het fietsverkeer toe.30 Als oplossing worden fietspaden aange
legd, wordt het gebruik van fietspaden verplieht, en wordt veel aandaeht besteed 
aan verkeers- opvoeding en -diseiplinering van fietsers onder de noemer van ' ver
keersveiligheid' .31 Niettegenstaande deze maatregelen behoudt de fiets tot aan het 

24 K. Henneking, Der Radfahrverkehr. Seine Volkswirtschaftliche Bedeutung und die 
Anlage von Radfahrwegen (Magdeburg, 1927) 26. 
25 Antwerpen kende in het interbellum een relatief uitgebreid OV -systeem terwijl dat in 
Hannover beperkt was . 
26 Stadsarchief Antwerpen, Dossier no. 13665 , 'Verordening Duitse bezetter 1915'. 
27 Stadsarehief Antwerpen, Dossier no. 19477, 'Wielrijders 1929-1942'. Brief van de 
Burgemeester aan het Hoofd van de Dienst van het Wegverkeer, Dhr. Persijn. Het oor
spronkelijke voorstel werd ingediend op 16 maart 1937. 
28 Stadsarchief Antwerpen , no 4911 , Verkeersongevallen Statistiek 1927-36, Antwerpen 
en buitenlandse steden. 
29 B. Horn , Yom Niedergang Eines Massenverkehrsmittels. Zur Geschichte der Staedti
schen Radverkehrsplanung (Kassel , Diplomarbeit Gesamthochschule Kassel , 1990); Stadt
archiv Hannover, HR 14 G, no. 1 , Band I. 'Verkehrsiiberwachung durch Sonderkontrollen 
der Schutzpolizei '; Stadtarchiv Hannover, HR 14 G, no. I , Band I. 'Bestrafung von Verke
hrsteilnehmern ' ; Stadtarchiv Hannover, HR 14 G, no.l, Band II, Brief von Polizeiprasi
dent an Oberbiirgemeister, 24-10-1936. 
30 V. Briese, 'Opium fuer Radfahrer', Radfahren (1994) ,1, 36-42; Horn, Yom Nieder
gang eines Massenverkehrsmittels (1990). 
31 Stadtarchiv Hannover, HR 14 G, no. 1 , Band I. Brief van de sociaaldemocratische raads
fraetie in Hannover aan het Gemeentebestuur van Hannover, 31-7-1928. 
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begin van de jaren vijftig een belangrijke plaats in het Duitse stedelijke verkeers
beeld, met name door oorlog en schaarste in de jaren 40. 

Kopenhagen 
In vergelijking met de Nederlandse steden, Antwerpen en Hannover heeft Kopen
hagen in het interbellum een relatief laag fietsaandeel. Anders dan in deze steden 
kent de compacte stad Kopenhagen zowel een goed ov-systeem als een wei willen
de houding tegenover het fietsgebruik. Aileen in Kopenhagen staat het openbaar 
vervoer eerder 'naast' dan 'in plaats van' de fiets. Deze situatie werkt na de Twee
de Wereldoorlog door. Het dan negatiever wordende fietsimag032 en de anticipatie 
op het verwachte 'autoruimte-probleem' leidt in Kopenhagen tot een krachtige 
ontwikkeling van het openbaar vervoer en de uitbouw van het wegennet.33 

Basel en Manchester 
Ten opzichte van de andere onderzochte steden, hebben Manchester en Basel in de 
periode 1920-1950 een relatief laag fietsaandeel van circa 25% (zie Figuur I). 
Anders dan Amsterdam, Antwerpen en Hannover bestaan in Manchester en Basel 
al voor 1940 een goed en uitgebreid openbaar vervoersysteem dat de fiets al snel 
opzij drukt. In Manchester komt het ov-syeeem tot ontwikkeling met de vroege en 
langdurige suburbanisatie. In Basel is er de invloed van de ruimtelijke structuur: 
een langgerekte dichtbebouwde stad. 

Daarnaast zijn er in het interbellum lokale problemen die om oplossingen vra
gen . In het internationale verkeersknooppunt Basel is de snel toenemende motori
sering van het verkeer en de autoverkeercongestie al in de jaren dertig een onder
werp van toenemende zorg en aandacht. 34 In het verkeersbeleid en de verkeersplannen 
van Basel is de fiets al snel een autoverkeer storend 'Fremdkoerper '35 dat geen 
eigen infrastructuur meer nodig heeft. 'Prinzipiell ist heute zu sagen, daB in der 
eigentlichen Stadt Radfahrwege nicht mehr erwUnscht sind. Die Anlage von Rad
fahrwege, die meist nicht breit genug ausgefUhrt werden kbnnen , hat sich wegen 
der Haufigen Kollisionen der Velofahrer untereinander nicht bewahrt. Daher ist 
man heute zur anlegung von Radfahrstreifen gelangt, die fUr die Radfahrer grbsse
re Bequemlichkeiten beim Vorfahren und Ausweichen bieten '.% 

32 J. Niilrgaard, Cyklisme, bilisme & trafikken politik. En sociologisk magisterafhandling 
(Kiilbenhavn, 1981) 68. 
33 Stadsingeniiilrens Direktorat, K¢benhavn. Skitse til en Generalplan (Kiilbenhavn , 1954). 
34 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, PD-REG 2, 24.03, Verk ehrskommission 1926-
1945, Notulen Verkehrskommission, 02.03.33. SAB, SK-REG 11-13-10. 
35 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, BD-REG I A 609-13 , Pol. Hptm. Ramseyer, 
Chef der Verkehrsabteilung, 'Basler Verkehrsprobleme. Vorschlaege wr Verbesserung der 
Verkehrsverhaeltnisse in der Innenstadt ', november 1951 , 71-72. 
36 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, SK-REG 11-13-10, BaudepartementiStrassen 
und Wege, Radfahrwege, 1937-1962. 
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In Manchester ontwikkelt zich in de jaren dertig een suburbanisatiegolf die aan
houdt tot in de jaren tachtig, waardoor de stad snel transformeert van woon-werk
stad in een 'werkstad'. Door de toegenomen woon-werkafstanden neemt het fiets
gebruik af en het ov-gebruik toe. Mede hierdoor wordt de verwachting dat in de 
toekomst de auto het verkeersbeeld zal gaan bepalen vrij snel dominant na de 
Tweede Wereldoorlog, en is de fiets in vroeg stadium al geen beleidsonderwerp 
meer. Een van de gevolgen is dat er geen nieuwe fietsinfrastructuur meer wordt 
aangelegd. 

Fase van afnemendfietsgebruik (ca. 1950-1975) 

Na de Tweede Wereldoorlog - binnen de context van 'wederopbouw', herstructu
rering' en 'vernieuwing' - en in navolging van het voorbeeldland Amerika, wor
den in de onderzochte steden het vooroorlogse verkeersbeleid en de vooroorlogse 
toekomstverwachtingen over fiets en auto verder uitgewerkt in verkeersplannen 
en beleidsmaatregelen gebaseerd op de Amerikaanse 'Traffic-Engineering' bena
dering.37 Fietsen wordt dan algemeen gezien als 'ouderwets' en 'armoedig' en in 
elk geval als 'hinderlijk' . De snelle, comfortabele auto heeft daarentegen de toe
komst en dient vrij baan te krijgen in en buiten steden is dan het algemeen aanvaar
de idee. De wijze waarop deze dominante opvatting wordt uitgewerkt in het lokale 
beleid verschilt per onderzochte stad. 

Amsterdam, Eindhoven, Enschede en Zuidoost-Limburg. 
In de peri ode 1950-1975 neemt het fietsgebruik in Amsterdam,3x Eindhoven, En
schede en Zuidoost-Limburg fors af. Dit valt samen met discussies in de gemeen
teraden en gemeentecommissies of en zo ja, in welke mate de steden zich dienen 
aan te passen aan het gemotoriseerde verkeer. In die discussie zijn opmerkelijke 
accentverschillen aan te wijzen. In Amsterdam wordt uitvoerig gedebatteerd over 
het 'autoparkeerprobleem' zonder dat er expliciet 'voor ' of ' tegen' de auto wordt 
gekozen . Het resultaat is een 'laisser-faire' beleid waarin ruimte en aandacht is 
voor aile vervoermiddelen. 

37 Zo ook in Amsterdam, Eindhoven, Manchester, Hannover en Basel. Veel meer dan in 
het buitenland was men zich in Nederland echter bewust van de negatieve effecten (o.a. 
stedelijke autoverkeercongestie) van de Traffic-Engineering benadering in Amerika. Ne
derland wilde wei 'moderniseren' maar voorzichtig en met mate. 
38 Gemeente Amsterdam, Sector Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken , 
Analyse van het verkeer in Amsterdam, Verslag van het verkeersonderzoek gedurende de 
periode /960-/968 (Amsterdam 1968); Nelissen en Schmal, Van railverbinding 101 ring
weg (Amsterdam, 1980); M.B. van der VIis, K.C. Stoffel en P. Mug, ' Fietsen in Amster
dam ' , Gemeenleblad afd .1 (1978) 1946-1998. 
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Na lange discussies over de 'Amerikaanse ervaring', of wei het autocongestie
probleem in Amerikaanse 'car-governed cities' ,3~ kiest Eindhoven voor het 'eco
nomische belang van de auto'. Dit komt tot uitdrukking in beleidsconcepten van 
'City-vorming' en 'autobereikbaarheid' die tot in de jaren zeventig de leidraad 
vormen voor de stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwikkeling.40 Ook in 
Enschede is er consensus over 'city-ontwikkeling', 'auto-bereikbaarheid' en 'auto
toegankelijkheid ' van de binnenstad. Langs (nieuwe) hoofdverkeerswegen wor
den fietsstroken aangelegd om het gemotoriseerde verkeer snel te kunnen laten 
doorstromen. Bijkomend voordeel hiervan is dat ' ( ... ) indien het rijwielverkeer te 
zijner tijd uit het straatbeeld mocht verdwijnen zal de strook diensten kunnen be
wijzen als parkeerstrook voor het goederenvervoer' .41 

De discussies in Zuidoost-Limburg zijn totaal anders van aard, zij hebben een 
expliciet anti-fiets strekking die op brede maatschappelijke steun kan rekenen. 
Volgens 'Het Limburgs Dagblad' is de Heerlense binnenstad in 1954 "verkeers
technisch nog ingesteld op de boerenkar en de eerste fiets die rond de eeuwwisse
ling de stad 'onveilig maakten "'. De krant pleit voor verkeersmaatregelen ten gun
ste van het autoverkeer, "Heerlen moet nu eindelijk eens gepland worden, d.w.z. 
het moet doorschoten worden door brede veilige straten met ruime parkeergele
genheden. Een jonge stad als Heerlen moet het er niet op aanleggen het verkeer 
om de stad heen te leiden , het verkeer moet gemakkelijk en veilig in de stad en 
door de stad kunnen komen".42 Ook andere Limburgse kranten schilderen de Heer
lense binnenstad af als een 'verkeershel' voor auto's, onder andere door de aanwe
zigheid van talloze (brom)fietsen. In 1963 heft de gemeente een aantal fietspaden 
langs hoofdwegen in de stad op, en gebruikt de vrijgekomen ruimte voor wegver
breding en autoparkeervoorzieningen. 

In de tweede helft van de jaren zestig krijgt het fietsgebruik in Amsterdam, En
schede en Zuidoost-Limburg een impuls, in Amsterdam en Enschede een positieve 
en in Zuidoost-Limburg een negatieve. In een reactie op de toenemende autover
keercongestie en de eisen van lokale groepen als 'Wijkgroep De Pijp ' en 'Amster
dam fietst' om de stad leefbaar te houden, komt in het Amsterdamse verkeersbe
leid de nadruk te liggen op de stimulering van het openbaar vervoer (inclusief 
metro-aanleg) .43 Ook aandacht krijgt dan de mogelijke nieuwe rol van de fiets in 

39 Economisch Statistische Berichten ( 1964), 675. 
40 K.H. Schaechterle, Verkehrsfllanung Eindhoven. Verkehrsuntersuchung N. V. Philips 
Eindhoven (Ulm, 1961); P. Beekman, Stedenbouwkunde en stadsbestuur (Eindhoven. 1993) 
297. 
41 Gemeente Enschede, Verkeersnota 1966 (Enschede, 1967) 13. 
42 Sladsarchief Heerlen, Collectie Persberichten , Limburgs Dagb lad van 20-11-1954. 
43 Dil beleid werd neergelegd in de in 1969 gepubliceerde nota 'Lijnen voor morgen'. A. 
de Groot, 'Studies over de mogelijke vervoerstelsels voor Amsterdam', De Ingenieur -
Verkeer- en Verkeerstechniek (26 maart 1971), V 1-V IS; 1. Straub, Binnenstadsbeleid en 
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het Amsterdamse verkeer. In Enschede is de impuls daarentegen van een totaal 
andere orde. Daar wordt de ontwikkeling van een 'autogerechten stadt' wreed ver
stoord met de ineenstorting van de textielindustrie. Om de binnenstad leefbaar te 
houden besluit het stadsbestuur om het (auto)verkeer uit de binnenstad te weren en 
om 'voetgangersstraten' te maken. Binnen dit 'Ieetbaarheidsbeleid' ontstaat er ook 
weer belangstelling voor de fiets. In Zuidoost-Limburg geven de mijnsluitingen 
het utilitaire fietsgebruik daarentegen de genadeklap. De nieuwe werkgelegenheid 
bevindt zich op grote afstanden van de woonplaatsen der ex-mijnwerkers waar
door het bromfiets- en autogebruik toeneemt. Deze ontwikkeling bevestigt het beeld 
van de lokale beleidsmakers dat het fietsgebruik zal afnemen. De aandacht voor de 
fiets in het beleid is minimaal , waardoor onder andere geen nieuwe fietsvoorzie
ningen worden aangelegd. 44 

Antwerpen en Hannover 
In Antwerpen en Hannover staat na de Tweede Wereldoorlog de auto centraal in 
het verkeersbeleid. In Hannover, evenals in aile andere Duitse steden, is de fiets 
'vooroorlogs' en daarom onaangenaam. De auto is het symbool van de nieuwe 
moderne tijd. Antwerpen en Hannover worden in hoog tempo aangepast aan de 
verwachte groei van het autoverkeer. Het herbouwde Hannover wordt ruimtelijk 
opgezet als autostad, waar de fietsbare afstanden in korte tijd verdwijnen. Ook in 
Antwerpen wordt direct na de Tweede Wereldoorlog gestart met de ontwikkeling 
van een grootstedelijke auto-infrastructuur dat ten koste gaat van ruimte die eerder 
aan fietsers heeft toebehoord. Aandacht voor de fiets is er aileen in de vorm van 
regulering en beperking van een 'storende factor' .45 Voortbordurend op de voor
oorlogse anti-fiets traditie worden de rechten van fietsers beperkt. In veel straten 
wordt een fietsverbod ingevoerd . In de loop van de jaren zestig en zeventig wordt 
de fietsinfrastructuur grotendeels afgebroken ten behoeve van de auto. 

verkeers- en vervoerproblematiek. Een onderzoek naar het beleid ten aanzien van ver
keers-, vervoers- en parkeerproblemen in binnensteden in Nederland in de periode J 960-
1990 (Amsterdam, 1991); H.A. Hoogenboom, 'Verkeersscircul atieplan Amsterdam. Bin
nenstad en 1ge eeuwse gordel westelijk van de Amstel', Verkeerstechniek (1972) 3, 118-124. 
44 [ngenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt en de Koning, Gemeente Kerkrade. 
Verkeersstructuurplan 1973 (Nijmegen 1973) 68-69; Ingenieurs- en Architectenbureau 
Van Hasselt en de Koning, Verkeersstructuurplan Gemeente Heerlen, 1972-1977 (N ijme
gen, 1977) 40. 
45 'Fietsers worden teruggedrongen op nauwe 'zelfmoordstroken' die aan kruispunten 
plots ophouden te bestaan en zonder meer overgaan in afslagstroken voor auto 's' , in: NCMV 
Antwerpen Stad, Werkgroep Verkeer Antwerpen (WEVA) en Werkgroep Stadsbelang, 
Leefbaar en bereikbaar. Een ontwerp verkeersplan voor Antwerpen (Antwerpen, 1988) 
10; 'De paria's van de weg' , redactioneel commentaar in Beige-en-Bruin, Maandelijks 
orgaan van de Antwerpse Wielerunie (februari 1955). 
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Kopenhagen 
In Kopenhagen behouden fiets en openbaar vervoer na de Tweede Wereldoorlog 
een substantieel verkeersaandeel. Het minder positiefbejegenen van de fiets wordt 
in Kopenhagen niet zozeer veroorzaakt door een verkeersbeleid waarin de nadruk 
ligt op het autogebruik en de ontwikkeling van een 'Autogerechten Stadt', maar 
door een verkeersbeleid waarin wordt ingezet op OV-gebruik. Ais in de jaren zes
tig ook in Kopenhagen de wissel wordt omgezet naar een pro-autobeleid, is dat 
vooral een wat technocratische zaak van verkeersingenieurs dat weinig maatschap
pelijk draagvlak heeft. Door dit gebrek aan maatschappelijke steun en door de late 
start van het pro-autobeleid, komen er relatief weinig concrete infrastructurele 
voorzieningen voor de auto tot stand die ten koste gaan van de fiets. Daar komt 
nog bij dat op het einde van de jaren zestig de fiets wordt herontdekt door de 
Deense Hartvereniging die de fiets portretteert als een 'gezonde machine'. Deze 
aandacht leidt in eerste instantie tot een toename van het recreatieve fietsgebruik. 

Basel en Manchester 
Ook In Basel en Manchester gaat na de Tweede Wereldoorlog de beleidsaandacht 
primair uit naar het autoverkeer en de problemen die daarmee worden verwacht. 
De fiets verdwijnt niet aileen uit de beleidsaandacht,46 maar ook worden expliciet 
anti-fietsmaatregelen genomen gebaseerd op de verwachting dat de fiets uit het 
verkeersbeeld zal verdwijnen.47 In Manchester wordt dan hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van een moderne stad waarin aile sporen van het Victoriaanse tijd
perk, waaronder trein en fiets, zullen zijn verdwenen. 4X 

In Basel wordt in het begin van de jaren vijftig begonnen met de atbraak van de 
'ouderwetse' fietspaden ,49 en worden in de jaren zestig fietsstroken (,Radfahrst
reifen') veranderd in autoparkeerstroken.50 Bovendien worden fietsstallingsfacili
teiten uitgebreid en verplicht, en wordt de stallingsduur beperkt,5 1 om 'onorde-

46 M. Hudson , The bicycle planning book (London , 1978). 
47 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, BO-Reg I A 609-13, Brief von Polizeidepart
ment an Regierungsrat, 20.08.' 59; SAB, UA 1992/30, Map I. 
48 Oit herorienlalieproces yond ook in andere Engelse steden pl aa ts. Zie voor Biflning
ham: F. Hendriks, Beleid, cultuur en instituties. Het verhaal van twee sleden (Leidcn, 
1996)136 en 138. 
49 Staatsarchiv des Kantons Basel Stad , SK-REG 11-13-10, Brief von Schweizerische 
Beratu ngstelle fUr Unfallverhiitung an Regierungsrat Basel-Stadt, 14.02.' 52; Staalsarchiv 
des Kantons Base l Stad, SK-REG 11-13-10, Brief von Regierungs rat an die Schweizeri
sche Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung, 24.04.'52; Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, 
BO-REG I A 601-2-1, Radfahrwege 1936-1962, 'Erhebung iiber Radwege und Neben
strassen fiir Radfahrer '. 
50 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, BO-REG 1 A 601-2-1, Radfahrwege 1936-1962, 
Baudepartement-Stadtplanbureau an das Tiefbauamt, 3.3.1958. 
51 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, BO-REG I A 609-13. Pol.Hptm. Ramseyer, 



BRUHEZE EN VERAART FIETSEN EN VERKEERSBELEID 161 

lijk' , illegaal en permanent 'parkeren' te voorkomen. In de jaren zestig mogen 
auto's bovendien parkeren op trottoirs en dienen fietsers zich te mengen met het al 
maar intensiever wordende doorgaande en lokale autoverkeer.52 Fietsen wordt on
aantrekkelijk en gevaarlijk en neemt daardoor snel af. 

Fase van stabiliserend oftoenemendfietsgebruik (ca. 1975-1995) 

Op de golfbeweging van de maatschappelijke discussies over energie en milieu , is 
er in de peri ode 1975-1995 op lokaal niveau een toenemende aandacht en actieve 
betrokkenheid van de burger waarneembaar. De lokale betrokkenheid van de bur
ger bij milieu, gezondheid en meer algemeen de leefbaarheid van de stad doet dan 
nadrukkelijk ' van onderop' de aandacht voor de fiets groeien. In de interactie tus
sen lokale groepen en overheden wordt de fiets herontdekt als een weinig ruimte 
innemend, schoon, gezond en snel stedelijk vervoermiddel. 

Amsterdam, Eindhoven, Enschede en Zuidoost-Limburg 
De signalen van 'onderaf' worden in Amsterdam, Enschede en Eindhoven opge
pakt in het verkeersbeleid en kunnen worden opgepakt omdat het fietsgebruik re
latief hoog is gebleven , en de fietser traditioneel geaccepteerd blijft als een ' nor
male' en gelijkberechtigde verkeersdeelnemer. Met de aanleg van fietsroutes , 
fietspadennetten en een 'integraal' verkeersbeleid wordt na circa 1975 getracht 
het fietsgebruik te bevorderen,53 waarbij in Enschede doch met name in Eindho
ven het beleid van de autoinfrastructuur 'volgende' fietsinfrastructuur wordt ver
laten . 

In Zuidoost- Limburg is er beduidend minder animo bij beleidsmakers en bur
gers, als gevolg van een decennialang gevoerd pro-autobeleid, het geaccidenteer
de terrein, de meerkernige structuur, de lange woon-werkafstanden , voldoende 
ruimte voor de auto en de autoinfrastructuur, en weinig verkeerscongestie. Via de 
promotie van het recreatieve fietsgebruik tracht het stadsgewest 'Oostelijke Mijn-

Chef der Verkehrsabteilung, 'Basler Verkehrsprobleme. Vorschlaege zur Verbesserung der 
Verkehrsverhaeltnisse in der Innenstadt', november 1951, 74. 
52 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, BD-REG I A 609-17, Parkeren op het trottoir; 
Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, 1992/30, Map 13 - Akten, Brief von Regierungsrat 
an Grosse Rat, 12.8.'75. 
53 Gemeente Eindhoven, Dienst Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Hoofdafdeling Ver
keer, Verkeerscirculatieplan Eindhoven, 1976. Deel 1 - Doelstellingsnota (Eindhoven 
1977); Gemeente Enschede, Verkeerssludie /978-/979. Fietsverkeer Fase 2 uitwerking 
Fietsroutenet (Enschede, 1979); Gemeente Enschede, Dienst Informatie & Onderzoek, 
Binnenslad Enschede Autovrij. Een inventarisatie van onlwikkelingen en meningen (En
schede, 1994). 
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Atbeelding 3. Den Haag, Prins Hendrikstraat, 1979. De toenemende betrokken
heid van de burger bi) lokale problemen in de )aren zeventig leidt tot de articula
tie van zowel pro- als antifiets opvattingen. 

Bron: ANWB Fotoarchief 

streek' aanvankelijk het utilitair fietsgebruik in Zuidoost-Limburg te bevorderen . 
In de jaren negentig wordt gestart met de (niet succesvolle) promotiecampage 'Lim
burg Fietst' .54 

Antwerpen en Hannover 
Anders dan in de Nederlandse steden, komt in een aantal buitenlandse steden de 
hernieuwde belangstelling voor de fiets als een donderslag bij heldere heme\. Bij
voorbeeld voor de Commissaris van de Antwerpse Verkeerspolitie: "Belgie komt 
stilaan in een situatie dat er meer fietsen en bromfietsen in gebruik worden geno
men, terwijl er voor deze categorie weggebruikers de laatste twintig jaar geen 
enkele betekenisvolle realisatie is geweest. AI die tijd is daar niemand over ge
struikeld en niemand heeft ooit op die tekortkoming gewezen, omdat men nooit 
naar fietspaden vroeg. En eensklaps, door stijgende energieprijzen en ook onder 

54 Stadsarchief Heerlen, Persdocumentatie Fietspaden, 'Rijwielpadenplan: veilig fietsen 
en brommen' , Het Limburgs Dagblad van 06-01-1978; Stadsarchief Heerlen, Persdocu
mentatie Fietspaden, 'Voorrang voor bus, voetganger en fiets', De Limburger van 05-01-
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druk van diverse aetiegroepen werden de open bare besturen en politiediensten 
opgesehrikt".55 Onder druk van fietsorganisaties sehaft het provineiebestuur Ant
werpen in 1987 de dan nog bestaande fietsbelasting af.56 Door de samenwerking 
tussen het Fietsoverleg Antwerpen (FOA) en de Belgisehe 'groenen' AGALEV 
neemt de invloed van fietsers toe. De fietsersbond wordt in Antwerpen in 1993 
aetief betrokken bij de uitbouw van het fietsbeleid, en in 1996 sluiten de stad 
Antwerpen, de Provineie Antwerpen, het Vlaams Gewest, de Federale overheid en 
de Belgisehe Fietsersbond een 'Fietsovereenkomst' om het fietsgebruik te bevor
deren. Deze eultuuromslag kan eehter niet op korte termijn de gevolgen opheffen 
van het deeennialang gevoerde anti-fietsbeleid, het negatieve fietsimago, en een 
vrijwel ontbrekende fietseultuur. 

Anders dan in Antwerpen is er in Hannover weI sprake van een brede(re) maat
sehappelijke herontdekking van de fiets door het samenvallen van de strijd tegen 
de gevolgen van de suburbanisatie, de maatsehappelijke diseussie over milieu en 
leefbaarheid, en de 'Trimm-Dieh' beweging. Vanaf het einde van de jaren zeven
tig worden er weer nieuwe fietspaden aangelegd. Omdat deze en andere fietsbe
vorderende maatregelen niet worden gelntegreerd in het verkeersbeleid en in de 
stadsontwikkeling, neemt het fietsgebruik sleehts beperkt toe. 57 Het fietsgebruik 
ondervindt zware eoneurrentie van het uitstekende OV-systeem, terwijl ook de 
grote woon-werk afstanden, het deeennialang gevoerde anti-fietsbeleid en pro
autobeleid, en de 'breed gedragen' anti-fietsbeelden het fietsgebruik niet stimule
reno Ook in Hannover leidt de eombinatie van een stimulerend fietsbeleid met een 
vrijwel verdwenen fietseultuur niet tot de gewenste toename van het utilitaire tiets
gebruik. 

Kopenhagen 
Vanaf het begin van de jaren zeventig heeft Kopenhagen een verkeersbeleid van 
'zowel OVals fiets als auto'. Mede hierdoor overheerst de auto in de jaren zeven-

1979; Stadsarchief Heerlen, Persdocumentatie Verkeer; De Limburger van 10-09-1986; 
'Baan vrij voor fietsers', Het Limburgs Dagblad van 28-07-1987; M.EJ. de Graaf, Fiels
promotie in Oostelijk Zuid-Limburg. Onderzoeksverslag 0 en -1 meting (Rotterdam, 1995). 
55 Verkeerspolitie Stad Antwerpen, iaarrapport 1981 (Antwerpen, 1982). 
56 W. Resseler en P. Blondeel, Fielser erger je niet (Antwerpen, 1988) 6. 
57 S. Henckel, Radverkehrsplanung. Beitraege zur Gleichberechligung des Radverke
hrs? (Kassel, Diplomarbeit Gesamthochschule Kassel, 1991). 
58 Haskoning Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau, and Hoff og Overgaard, Chan
ges in traffic and transportation pal/ems in Denmark in a lime of economic recession 
(Den Haag/Kl'lbenhavn, 1984); Kl'lbenhavns Kommune, Cykelregnskab 1995 (Kl'lbenha
vn, 1996);.H. Nielsen, The bicycle in Denmark. Present use and future potential (Kl'lben
havn, 1993). 
59 U. Baden, Copenhagen Traffic. Plans and visions (Kl'lbenhavn, 1996). 
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tig het totale verkeer niet. Dit verkeersbeleid en verkeersbeeld is een goede voe
dingsbodem voor een verkeersbeleid dat om milieu-, ruimtelijke en verkeersrede
nen, weer sterker de fiets en het OV gaat bevoordelen. 

In het begin van de jaren tachtig wordt begonnen met de uitvoering van een 
fietspadenplan, en wordt de fiets zelfs verheven als nationaal symbool en nationa
Ie trotS. 5K In tegenstelling tot Hannover en Antwerpen worden de pro-fietsmaatre
gelen in Kopenhagen gekoppeld aan autobeperkende maatregelen.59 Dit beleid heeft 
een breed maatschappelijk draagvlak en komt tot uitdrukking in een toenemend 
fietsgebruik vanaf 1975. 

Basel en Manchester 
De eis van lokale groepen in de jaren zeventig dat er meer beleidsaandacht dient te 
komen voor de fiets, wordt door de Regeringsraad van Basel opgepakt omdat dit 
goed paste in het anti-suburbanisatie beleid.60 In 1975 wordt met de aanleg van de 
eerste 'Versuchs-Fahrradsstrecken ' begonnen, en wordt de hets opgenomen in het 
verkeersbeleid. 61 Dit maakt Basel tot tietsvoorbeeld in Zwitserland omdat het tiets
gebruik er na 1975 (bescheiden) toeneemt.62 Mede door haar compacte stedelijke 
structuur blijkt Basel nog fietspotentieel te hebben. 

Hoewel de Manchester County Council in 1986 begon met de (Iangzame) ont
wikkeling van fietsvoorzieningen binnen het stedelijke gebied, neemt het fietsge
bruik echter nauwelijks toe als gevolg van een decennialang gevoerd anti-fiets 
beleid , een pro-autobeleid, de inrichting van een 'car-governed city ', een negatief 
maatschappelijk fietsbeeld, en een vrijwel verdwenen fietscultuur. 

Trends in het lokaalfietsgebruik: een evaluatie van verschillen 

Het voorgaande leert dat de dramatische afname van het fietsgebruik in de periode 
1950-1975 een aanloop nam in de jaren twintig en dertig toen al volop (en het 
meest expliciet in Antwerpen, Basel, Hannover en Manchester) werd geantici
peerd op de komst van de auto. De fiets werd niet langer als 'modern' gezien, maar 
als 'ouderwets' en als vervoermiddel van de armen. Het beeld onder beleidsma
kers was dat er aileen maar vee I werd gefietst uit pure (financiele) noodzaak. De 
auto symboliseerde de toekomst, mobiliteit en vrijheid. De afname van het fietsge
bruik in de jaren (vijftig) en zestig werd in veel steden een vrije val omdat die al 

60 Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, 1992/30, Map 9B, pamfletten, National Zei
tung von 22.4.'75 . 
61 Basel 75. Hauptziele eines Stadtkantons. Erste gedanken ueber Velo-Mofarouten in 
Basel (Basel: 1975). 
62 Staatarchiv des Kantons Basel-Stadt, VA 1992/30, Map 14-Schlussbericht, 'Schluss 
mit den Schikanen', AZ von 22.06.'81. 
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was voorbereid tijdens de hoogtijdagen van het fietsgebruik. Resultaten van in 
gang gezette processen en genomen (anti-fiets)beleidsmaatregelen worden dus pas 
vele jaren later zichtbaar. 

De vertaling van probleemdefinities en toekomstverwachtingen in lokale be
leidsmaatregelen - en hun effecten op het lokale fietsgebruik - verschillen per 
stad. In Amsterdam, Eindhoven en Enschede worden geen expliciete anti-fiets
maatregelen genomen, en 'lift' de fiets en de fietsinfrastructuur veeIal mee met die 
van de auto. In de buitenlandse steden daarentegen, met uitzondering van Kopen
hagen, is er sprake van een langdurig en expliciet anti-fietsbeleid dat het fietsge
bruik doet afnemen. Deze verschillen in 'fietsattitude' zijn op diverse terreinen 
zichtbaar. Op het einde van de jaren zestig pogen bijvoorbeeld aile onderzochte 
steden de problemen van autoverkeercongestie op te lossen door het openbaar 
vervoer uit te breiden. Opvallend daarbij is dat aileen in Nederlandse steden, met 
uitzondering van Zuidoost-Limburg, en Kopenhagen de beleidsaandacht voor het 
openbaar vervoer gepaard gaat met een vroegtijdige en toenemende beleidsaan
dacht voor de fiets. 

In aile onderzochte steden is zichtbaar dat lokale factoren algemene trends als 
suburbanisatie en industriele ontwikkeling kunnen versterken of 'dempen'. Kop
pelingen die optreden tussen 'algemene trends' en lokale factoren, creeren moge
lijkheden of beperkingen voor het lokale fietsgebruik. Zo vergrootte in Enschede 
de combinatie van lokale factoren en 'trends' de mogelijkheden voor het lokale 
fietsgebruik. Maatregelen om het stadscentrum leefbaar en aantrekkelijk te hou
den in reactie op de textielcrises en de suburbanisatie, in combinatie met de activi
teiten en fietsverkeereisen van lokale groepen (m.n. ouderverenigingen en school
besturen) sloten vrijwel naadloos aan op bredere maatschappelijke discussies over 
energie en stedelijke leefbaarheid, alsmede op het fietsbevorderende overheidsbe
leid. In Zuidoost-Limburg kwam zo'n versterkend proces daarentegen niet op gang. 
Ook hier was de combinatie van lokale factoren met 'trends' daar debet aan. De 
sluiting van de steenkolenmijnen, de locatie van de nieuwe werkgelegenheid die 
de woon-werkafstanden vergrootte, de afwezigheid van actieve pro-fiets groepen, 
en de traditie van een lokaal reactieffietsbeleid versterkten hier veelmeer het auto
bezit en -gebruik dan het fietsgebruik. 

Ook in Hannover en Basel zijn de koppelingen tussen lokale factoren en trends 
in de jaren zeventig zichtbaar. De combinatie van een anti-suburbanisatiebeleid, 
de maatschappelijke discussie over milieu en leefbaarheid, en de 'gezondheids- en 
sportbeweging' vergrootten de beleidsruimte en het maatschappelijke draagvlak 
voor een toenemend fietsgebruik. Het traditionele anti-fietsbeleid, het traditionele 
lokale anti-fiets imago en het ontbreken van een fietscultuur en -praktijk leidden 
echter niet tot de gewenste toename van het fietsgebruik. Dit in tegenstelling tot de 
Nederlandse steden en Kopenhagen, waar een nog aanwezige fietscultuur en -tra
ditie kon aansluiten bij nieuwe fietsverkeersconcepten, hetgeen leidde tot een toe
nemend fietsgebruik. De kansen op hernieuwd fietsgebruik zijn dus in belangrijke 
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mate afhankelijk van voorgaande lange termijn ontwikkelingen. Die kansen zijn 

het grootst in steden waar de koppeling tussen bestaande fietspraktijken en nieuwe 
fietsopvattingen mogelijk is . In steden waar geen fietspraktijk en cultuur meer 
bestaat, kan de fiets - net als nieuwe technologieen en artefacten - aileen middels 
'experimenten' en 'testen' binnen een bescherming biedende omgeving wellicht 
(weer) worden ge"lntroduceerd.63 

4. Conclusies 

Hoe kan op basis van het voorgaande historisch worden verklaard waarom er in 
Nederlandse steden zoveel, en zoveel meer wordt gefietst dan in buitenlandse ste

den , en hoe kunnen de huidige verschillen in het lokale fietsgebruik historisch 
worden verklaard? 

Met uitzondering van Manchester en Basel ken den aile onderzochte steden tot 
aan de jaren vijftig een omvangrijk fietsgebruik. De in verhouding tot de buiten
landse steden laat inzettende en relatief beperkte afname van het fietsgebruik in 
Amsterdam, Eindhoven en Enschede in de jaren vijftig en zestig lijkt primair te 

zitten in het feit dat de fietser in de gehele onderzochte peri ode werd geaccepteerd 
als ' normale' en gelijkberechtigde verkeersdeelnemer, en dat er geen afzonderlijk, 
ge"lsoleerd fietsbeleid was. In Nederlandse steden bleef het fietsbeleid ge"lntegreerd 
in het a lgemene verkeersbeleid waarin rekening werd gehouden met aile verkeers
deelnemers. Dit creeerde 'ruimte' voor de fiets. In tegenstelling tot de onderzoch
te buitenlandse steden, kreeg het fietsgebruik in het woon-werk verkeer nooit een 
werkelijk negatief imago in het verkeersbeleid en in toekomstbeelden van het ver
keer. 

De aanvaarding van de fiets in het lokale Nederlandse verkeersbeleid had echter 
wei andere accenten en andere achtergronden. In Amsterdam speelde de speci fie
ke wens om het cultuurhistorische karakter van de stad te handhaven, wat de ge
meente weerhield van grootscheepse realisatie van auto-infrastructuur ten koste 
van de fietser. In Eindhoven kwam die grootschalige auto-infrastructuur er na
drukkelijk wei, maar niet direct ten koste van de fiets. In deze planmatig en ruim 
gebouwde 'nieuwe stad' liftten fietsvoorzieningen vaak mee met de aanleg van 
auto-infrastructuur. Yoor de auto werd het er beduidend beter op, maar voor de 

63 J.W. Schot, ' Innoveren in Nederland' , in: H.W. Lintscn e.a. (red), Geschiedenis van de 
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving /800-/890 , deel IV 
(Zutphen, 1995) 217-240; R. Kemp, l.W. Schot en R. Hoogma, 'Regime shifts through 
processes of niche formation', Technology analysis and strategic management, 10, (1998), 
2, 175-195; l.W. Schot, 'The usefulness of evolutionary models for ex plaining innovation. 
The case of the Netherlands in the nineteenth century', History and Technology 14 (1998) 
173-200. 
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fiets vaak ook. In Enschede bleef de fiets een plaats behouden in het verkeersbe
leid en bleef vooral ook de beeldvorming relatief positief: de fiets was in het com
pacte en centrum-gerichte Enschede handig en werd dus gebruikt. Arbeiders in 
Enschede en Eindhoven - en in Nederland in het algemeen - hadden weinig last 
van het 'working-class' imago van de fiets en gebruikten de fiets in het dagelijkse 
woon-werkverkeer. Inwoners van Manchester, Antwerpen en Hannover daarente
gen gebruik(t)en liever het openbaar vervoer dan dat ze gezien willen worden op 
de fiets die een lage 'working-class' status heeft. Voor Nederlandse arbeiders heeft 
de fiets lange tijd primair een gebruikswaarde, terwijl het voor de Engelse, Bel
gische en Duitse arbeiders al snel primair een identiteitswaarde krijgt. In Enge
land, Duitsland en Belgie komen sociale verschillen mede tot uitdrukking in de 
vervoermiddelenkeuze.64 

Een andere belangrijke factor in de relatief laat inzettende en het beperkt afne
mende 'Nederlandse' fietsgebruik is de rol van de bromfiets. Het bromfietsge
bruik neemt in Nederland na de Tweede Wereldoorlog zo snel toe dat verkeers
kundigen verwachtten dat het bromfietsgebruik het fietsgebruik zou gaan 
vervangen. fiS In tegenstelling tot andere landen wordt in Nederland aan de brom
fiets dan ook een overgangsfunctie toegekend in het proces van de (onvermijdelijk 
geachte) automobilisering. De bromfiets is echter zo populair dat het in belangrij
ke mate bijdraagt aan de vertraging van de Nederlandse automobilisering in de 
jaren zestig en zeventig. De bromfiets is voor veel Nederlanders een uitstekend 
vervoeralternatief, vooral omdat veel mensen zich in de jaren zestig en zeventig 
nog geen auto kunnen veroorloven . 

Naast de positieve beeldvorming en de aanvaarding van de fiets in het verkeers
beleid en het verkeer, en de belangrijke rol van de bromfiets, is de compacte ruim
telijke structuur van Nederlandse steden een andere belangrijke verklaringsfactor 
van de relatief beperkte afname van het fietsgebruik in Nederland. In tegenstelling 
tot de buitenlandse steden Hannover, Antwerpen en Manchester behielden de voor
malige 'dorpen' Eindhoven, Enschede, Heerlen en Kerkrade ook na de Tweede 
Wereldoorlog nog geruime tijd de afmetingen van hoogstens een kleine stad, waar
door afstanden 'befietsbaar' bleven . Amsterdam was dan weI een beduidend gro
tere stad, maar ook daar werd zeker tot in de jaren zestig bewust en met enig effect 
gestreefd naar de concentratie van woon- en werkfuncties in of nabij de binnen
stad. 

Zuidoost-Limburg wijkt in vele opzichten van het bovenstaande af. Hoewel het 
verkeer in de Zuidoost-Limburgse steden tot in de jaren vijftig een hoog en 'Ne
derlands' fietsaandeel heeft, werken de meerkernige ruimtelijke structuur van de 

64 V gl. P. Bourdieu, Distinction. A social critique of the judgement of taste (London, 1989). 
In Bourdieu 's 'habitus' perspectief representeren consumptiepatronen niet simpelweg klas
seposities, maar ligt de nadruk op de wijze hoe klasse-differentiatie wordt geconstrueerd 
door de consumptie van goederen. 
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geYndustrialiseerde regio, de morfologische situatie en toekomstverwachtingen 
beduidend minder pro-fiets dan in de andere onderzochte Nederlandse steden. 
Hoewel het pro-auto verkeersbeleid negatieve invloed had op het fietsgebruik, 
kan in Zuidoost-Limburg echter niet gesproken worden van een 'on-Nederlandse' 
aandacht voor auto-infrastructuur. Vergeleken met Hannover, Antwerpen, Man
chester en Basel kreeg de auto er niet vrij baan. Net als in Basel was en is er een 
andere factor van belang: het geaccidenteerde terrein . 

Heuvels en bergen zijn niet aileen 'an sich' van invloed zijn op het fietsgebruik, 
maar ook indirect in de perceptie en beeldvorming van beleidsmakers. Beleidsma
kers hebben opvattingen over voor- en nadelen en over mogelijkheden en onmo
gelijkheden van lokale factoren wat betreft de aanleg van infrastructuur. Mede op 
basis van die opvattingen wordt beleid ontwikkeld. In Zuidoost-Limburg en in 
Basel spelen morfologische factoren met name in die zin een rol. Telkens worden 
afwegingen en keuzes gemaakt ofbinnen de bestaande omstandigheden infrastruc
turele maatregelen mogelijk en betaalbaar zijn. De beschikbaarheid van vervoer
alternatieven versterkt dit proces. Met de introductie van bromfietsen, motoren en 
auto's wordt morfologie minder problematisch. Daardoor verdwijnt de aandacht 
voor kostbare en complexe fietsinfrastructuur projecten . De verminderde beleids
aandacht voor de fiets en nieuwe fietsinfrastructuur stimuleert op haar beurt het 
bromfiets- en het autogebruik. In het heuvelachtige Zuidoost-Limburg nam het 
bromfietsgebruik in de jaren vijftig zo snel toe, dat de afname van het fietsgebruik 
er eerder en sneller plaats yond dat in andere delen van Nederland . De aanzienlij
ke verlenging van de woon-werkafstanden door de locatie van nieuwe werkgele
genheid na de mijnsluitingen, maakte het potentieel voor fietsgebruik bovendien 
aanzienlijk kleiner dan in de andere Nederlandse steden. 

In Zuidoost-Limburg verdwijnt de fiets in de jaren zeventig en tachtig niet uit de 
discussies over verkeersbeleid. De steun voor de fiets als oplossing voor verkeers
en milieuproblemen is er echter beduidend minder dan in Amsterdam en Ensche
de . Daar is ook minder aanleiding voor door de beschikbare ruimte voor de auto 
en de auto-infrastructuur. De lange termijn ontwikkeling van het fietsgebruik in 
Zuidoost-Limburg laat zien dat morfologie een van de verklarende factoren is en 
niet de verklarende factor. Tevens laat het zien dat de geringe omvang van het 
Limburgse fietsgebruik zeker niet geworteld is in de 'bourgondische volksaard ' 
van de Limburger zoals wei (serieus) is beweerd."" 

Geconc1udeerd kan worden dat de huidige verschillen in het lokale fietsgebruik 
historisch verklaarbaar zijn. Het fietsgebruik in de jaren negentig wordt voor een 

65 Belangrijke factor hierin was dat Nederland beschikte over een omvangrijke brom
fi ets industrie. Zie: Adviesbureau Transpute, De antwikkeling van de bereikbaarheid in 
Nederland van 1950 tot 1990 (Gouda/Utrecht, 1993). 
66 Zie H. Katteler, Achterblijvendfietsgebruik in Zuid-Limburg , 1993. 
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belangrijk dee I bepaald door probleemdefinities, toekomstverwachtingen en hun 
vertaling in lokale beleidskeuzes die in de voorafgaande decennia werden gemaakt. 
Probleemdefinities en toekomstverwachtingen komen tot uitdrukking in het lokale 
beleid inzake verkeer, stadsontwikkeling, en ruimtelijke structuur. Zij vormen de 
'missing links ' in en tussen ' traditionele' verklaringsfactoren als verkeersplan
ning, stadsontwikkeling en ruimtelijke structuur, omdat in de definitie van lokale 
problemen en hun oplossingen tevens visies over lokale omstandigheden als ste
delijke omvang, stedelijke structuur, geografische ligging en morfologie worden 
verdisconteerd. 

Probleemdefinities en toekomstverwachtingen zijn meerdan 'opvattingen'. Voor 
beleidsmakers vormen zij de horizon waarbinnen besluiten en maatregelen bete
kenis hebben en kunnen worden gedefinieerd. De articulatie van problemen en 
toekomstverwachtingen in bijvoorbeeld beleidsnotities is daarbij de eerste stap, 
de omzetting van die probleemdefinities en verwachtingen in taakverdelingen en 
doelen in beleidsplannen en -besluiten de tweede stap, en de uitvoering van be
leidsmaatregelen en hun 'effecten' de derde stap. Omdat op toekomstverwachtin
gen gebaseerde beleidsplannen vooruit wijzen naar een toestand die er nog niet is 
- maar er wei zal komen -, vormen probleemdefinities en toekomstverwachtingen 
voor beleidsmakers een prospectieve betekenisstructuur voor te ondernemen stap
pen.67 Met andere woorden, probleemdefinities en toekomstverwachtingen sturen 
beleid aan en zijn via beleidsmaatregelen van invloed op het fietsgebruik. 6X 

De rol van toekomstverwachtingen in de 'aansturing' en de 'effecten' van beleid 
kent vaak onvoorziene uitkomsten, met name als in toekomstverwachtingen sub
stitutie centraal staat. Zo heeft de verwachte substitutie van de fiets door de auto 
maar zeer gedeeltelijk plaatsgevonden. Vanaf de jaren zestig zijn fietsers in toene
mende mate niet uitsluitend fietsers meer, maar zowel fietsers, autogebruikers als 
openbaar vervoer gebruikers. Er heeft dus niet zozeer een substitutie plaatsgevon
den alswel een kwalitatieve verandering en uitbreiding in de verplaatsingsmoge
lijkheden. Dit is ook geconstateerd voor de introductie van nieuwe technieken en 
artefacten. Van de telefoon werd bijvoorbeeld verwacht dat het zou lei den tot een 
toename van onpersoonlijke en zakelijke contacten die ten kosten zouden gaan 

67 Harro van Lente, Promising Technology. The dynamics of expectations in technologi
cal developments (Enschede/Delft, 1993); Harro van Lente en Arie Rip, 'Ex pectations in 
technological developments: an example of prospective structures to be filled in by agen
cy', in: Cornelis Disco en Barend van der Meulen (Eds.), Getting new technologies toge
ther. Studies in making sociotechnical order (Berlijn/New York, 1998) 203-230; Marcus 
Popkema, Verwachtingen en schaarste in socio-technische ontwikkeling. De mobiliteits
problematiek als voorbeeld. Rapport (Enschede, 1998). 
68 A.A. Albert de la Bruheze, Political construction of technology. Nuclear waste dipo
sal in the United States, 1945-1972 (Enschede/Delft, 1992); Age Niels Holstein , ' lJburg 
als my the' , K&M, Tijdschrift voor empirische filosofie , 22 (1984),4: 368-394. 
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van persoonlijke en 'face-to-face' contacten ,(,~ Die vrees bleek ongegrond toen 
uitwees dat de introductie van de telefoon leidde tot een uitbreiding van de com
municatiemogelijkheden en -gewoonten. 

Uit dit artikel blijkt dat de definitie van problemen en hun oplossingen, alsmede 
toekomstverwachtingen en beleidskeuzes uit de jaren vijftig en zestig, via 'follow
up' maatregelen in de jaren zeventig en tachtig, doorwerken tot in de jaren negen
tig. Enerzijds betekent dit dat het toekomstige fietsgebruik waarschijnlijk voor 
een belangrijk deel 'vastligt' want historisch bepaald. Anderzijds betekent het 
wellicht ook dat binnen die 'vaste situatie' het fietsgebruik in het volgende millen
nium de sporen zal dragen van de toekomstbeelden en beleidslijnen die werden 

uitgezet vanaf de jaren zeventig. 

69 F.W. Geels en W.A. Smit, ToekomstbeeLden in hel verLaLen. De invLoed van de inlor
maliemaalschappij op verkeer en vervoer. Rapport voor de adviesdienst Verkeer en Ver
voer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Enschede, 1997) 



Landbouwonderwijs, -voorlichting, en -onderzoek 
voor de kleine boer op Java 1900-1940: introductie 

Dit was het thema van de voorjaars-studiedag van de Vereniging voor Landbouw
geschiedenis, gehouden op 7 mei 1998, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
Hille Toxopeus was speciaal gemotiveerd om deze bijeenkomst te organiseren 
vanwege zijn groeiende onvrede over het feit dat in de economisch-historische 
literatuur over Nederlands-Indie, de onderzoeks- en vooriichtingsinspanning ten 
behoeve van de kleine boer ernstig onderbelicht zijn . Internationaal gerespecteerd 
deskundige dr. Anne Booth bijvoorbeeld betwijfeit zelfs openlijk of het koloniale 
bewind iiberhaupt in de ontwikkeling van de inheemse landbouw had gei"nves
teerd. ' Het is ook wei zeer ongelukkig dat er in het standaardwerk over de Iand
bouw in Nederlands-Indie met geen woord gerept wordt over de onderzoeksorga
nisatie en het vooriichtingsapparaat dat de kennis gegenereerd en uitgedragen heeft!2 

De voordrachten zijn een concrete bijdrage aan het opvullen van deze lacune. 
Vier voordrachten werden gehouden met een afsluitende discussie, onder lei

ding van dagvoorzitter dr. Henk Luning (Wageningen). Na de voordrachten werd 
gediscussieerd over de vraag wat het effect is geweest van deze onderwijs-voor
lichting-onderzoek inspanning. De voordracht van dr. Thomas Lindblad was hier
op toegesneden. 

Een en ander leverde de volgende bijdragen op: 

Het Javaanse boerenbedrijf 1900-1940 
dr. Peter Boomgaard, KITLV, Leiden. 

Landbouwkundig onderzoek: het Aigemeen Proefstation voor de Landbouw APL, 
en resultaten in de praktijk 
ir. Hille Toxopeus, Wageningen. 

P. van der Eng, 'Stagnation and dynamic change in Indonesian agriculture'. Wirt
schaftsgeschichte 1995 76. 
2 C.J.J. van Hall en C. van der Koppel, De landbouw in den Indischen archipel ('s
Gravenhage,1946) 
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Landbouwvoorlichting en onderwijs als onderdelen van de koloniale welvaartspo
litiek 
drs. GIS Prince, vakgroep Geschiedenis, RU Groningen . 

Macro-economische beschouwing over de voedselproductie op Java circa 1914-
1940 
dr. Thomas Lindblad, vakgroep Geschiedenis, RU Leiden . 



VI 

Ret J avaanse boerenbedrijf, 1900-1940 

PETER BOOMGAARD 

Natuur en milieu 

De Javaanse landbouw is ondenkbaar zonder twee natuurlijke verschijnselen: 
moessons en vulkanen. 

Het klimaat van Java wordt gekenmerkt door een droge of oostmoesson die 
duurt van ongeveer april tot oktober, en een natte of westmoesson van ongeveer 
november tot eind maart. De gemiddelde jaarlijkse regen val beweegt zich overwe
gend tussen de 1500 en de 4000 mm, maar in de bergen wordt ook weI 6000 mm 
gehaald. In vergelijking met Nederland, waar de gemiddelde neerslag rond de 700 
mm ligt, is dat dus erg vee!. Overigens neemt de gemiddelde neerslag op Java van 
west naar oost af, terwijl het droge seizoen naar het oosten toe steeds meer gepro
nonceerd wordt, met andere woorden, de droge moesson is in het oosten droger 
dan in het westen. Deze regenvalgradient zullen we nog herhaalde malen tegenko
men, namelijk bij de bespreking van bodemgebruik, gewassen en vee. 

De vulkanen vormen op Java een keten, die als een soort ruggengraat van oost 
naar west loopt. Bij vulkanen den ken we misschien in de eerste plaats aan hun 
dodelijke eigenschappen, die zeker niet onderschat moeten worden, maar die toch 
in het niet vall en bij hun levenscheppende vermogens. In de eerste plaats hebben 
ze op Java gezorgd voor een grote vruchtbaarheid van de bodem. Het gaat hier om 
basische vulkanische gronden rond nog actieve vulkanen. Vulkanische gesteenten 
kunnen ook zuur zijn, zoals dat op Java het geval is in het gewest Banten [Ban
tam], in West-Java, zoals bekend de streek waar Max Havelaar zo veel beklagens
waardigs aantrof. Daarenboven is in Banten de regenval zeer hoog, wat een voor 
de landbouw ongelukkige combinatie oplevert. Deze combinatie - zeer hoge re
genval en zure vulkanische bodems - vinden we ook veel op Sumatra, waarmee het 
enorme verschil in bevolkingsdichtheid tussen Java en Sumatra grotendeels ver
klaard is. In principe neemt de bodemvruchtbaarheid van west naar oost toe, deels 
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omdat de hogere regen val in het westen een sterkere mate van uitloging veroor
zaakt. In de tweede plaats maakt de aanwezigheid van de vulkanen irrigatie moge
lijk, en wei met vruchtbaar slib, zoals we zullen zien een levensvoorwaarde voor 
vee I Javaanse landbouwers . In principe kan gesteld worden dat de meest produc
tieve bevolkingslandbouw, en daarmee de hoogste rurale bevolkingsdichtheden , 
gevonden werden in regio's waar de neerslag niet al te hoog was, waar zich ba
sisch vulkanisch materiaal bevond, en waar irrigatie het hele jaar door mogelijk 
was. 1 

Waren natuur en milieu Java dus in diverse opzichten gunstig gezind geweest, de 
natuurkrachten hadden ook hun donkere kant. Voor de vulkanen heb ik dat al even 
aangestipt. Ook de samenstelling van de grond was niet altijd even geschikt voor 
de landbouw, zoals dat onder meer het geval was met zware kleigronden. Deze trof 
men bijvoorbeeld aan in de vlakte van Demak, noordelijk Midden-Java. In te natte 
toestand zag men met de ploeg geen kans de grond te scheuren, terwijl de grond in 
droge toestand snel te hard werd en men er aileen met de koevoet grote brokken uit 
kon lichten.2 

Ernstiger echter dan deze factoren die plaatselijk voor moeilijkheden zorgden 
waren de onregelmatigheden van het klimaat, die van tijd tot tijd gehele of partieJe 
oogstmislukkingen in meerdere streken tegelijk veroorzaakten. Ik doel hier op 
langdurige droogtes of juist peri odes waarin het veel meer regent dan normaal. 
Ook komt het v~~r dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag min of meer normaal is, 
maar dat de natte en de droge moesson van plaats gewisseld hebben . Nog erger is 

als een reeks neerslag-anomalieen optreedt. Dat was het geval van 190 I tot 1902, 
twee zeer droge jaren, wat forse oogstmislukkingen ten gevolge had, waarvan het 
parlementslid H. van Kol, die in 1902 over Java reisde, de vreselijke gevolgen 
beschreef. In de peri ode 1916 tot en met 1921 vielen twee zeer natte en drie zeer 
droge jaren, die in vier van de zes jaar tot rijstoogstmislukkingen op meer dan 
200.000 ha leidden . De situatie werd in deze jaren bemoeilijkt door gebrek aan 

import vanwege slechte oogsten elders en door de influenzapandemie van 1918, 
door ons in Europa de Spaanse Griep genoemd. Ook in 1934/5 vielen twee zeer 

LandbouwatLas van Java en Madoera. Deelll: Tekst en tabellen (Weltevreden, 1926) 
6-8 ; E.C.1. Mohr, 'The relation between soil and population density in the Netherlands 
East Indies', in Comptes rendus du congres international de geographie, Amsterdam 1938; 
Tome deuxieme, travaux de La section II Ie, geographie coloniale (Lei den , 1938) 478-84; 
P. Boomgaard, Children of the Colonial State. Population Growth and Economic Develop
ment in Java, 1795-/880 (Amsterdam, 1989) 73-5. 
2 M.B . Smits, Over den landbouw in Nederlandsch-Indie (Groningen/Oen Haag/Welte
vreden, 1929) 44, 135; G.J. Vink, De grondsLagen van het /ndonesische landbouwbedrijf 
(Wageningen, 1945) 52. 
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droge jaren achter elkaar, in beide jaren gevolgd door rijstoogstmislukkingen op 
meer dan 200.000 ha. 

In feite is er sprake van een regelmatige verstoring van het fraaie moessonmodel 
dat ik zojuist geformuleerd heb, en dat nu door de mand valt als niet veel meer dan 
een gemiddelde, gemeten over een lange reeks van jaren. Na de grote droogte, 
bosbranden en oogstmislukkingen van 1997 en 1998 in Indonesie is het nauwe
lijks meer nodig om iets over het verschijnsel EI Nino te zeggen. Men noemt het 
tegenwoordig ook wei ENSO, omdat meteorologen het gekoppeld hebben aan een 
verschijnsel dat ze al veel langer kenden, namelijk de Southern Oscillation. In 
beide gevallen gaat het om verstoringen van de moessons die gemiddeld eens in de 
drie tot vier jaar schijnen op te treden.3 Het is dus duidelijk dat een Javaanse boer 
er op kon rekenen dat er eens in de zoveel jaar iets mis ging met de regen val. 

Soorten bouwgrond 

De gronden waarop de Javaanse landbouwer de landbouw bed reef vallen in drie 
groepen uiteen , namelijk in sawahs, tegals en erven. 

Hoewel ik aanneem dat de meeste lezers weten wat een sawah is, wil ik toch 
volledigheidshalve even aangeven dat het gaat om een stuk grond met een tamelijk 
laag dijkje er omheen zodat de grond onder water gezet kan worden. Er zijn op 
Java drie soorten sawahs, namelijk sawahs die van de regen afhankelijk zijn, sa
wahs die ge"lrrigeerd kunnen worden, of, zoals men vroeger zei, sawahs met le
vend water, en, tenslotte, moerassawahs. Die laatste categorie was echter zeld
zaam. Sawahs werden in principe elk jaar bebouwd, sawahs met levend water 
konden per jaar twee of zelfs drie gewassen achtereen dragen . Tegalgronden of 
tegalans zijn akkers als de Nederlandse. Er werden eenjarige gewassen geteeld. 
De betere tegalans worden jaar in jaar uit bebouwd, maar op de slechtere gronden 
kwam langdurige braak voor. Naarmate de druk op deze gronden groeide werd er 
in toenemende mate middels dierlijke mest en groenbemesters geprobeerd de braak 
terug te dringen. Tussen 1900 en 1940 kwamen er in het gewest Banten nog restan
ten voor van de zogeheten gaga- of humateelt, wat de Nederlanders roofbouw 
noemden of zwerflandbouw. Hier was dus geen sprake van permanent bebouwde 

3 H. van Kol , Vit onze kolonien. Vitvoerig reisverhaal (Lei den , 1903) 656-78; Smits, 
Over den landbouw, 85-91; H.P. Berlage Jr., 'Over het verband tusschen de dikte der 
jaarringen van djatiboomen (Tectona grandis L.f.) en den regenval op Java', Tee/ana 24 
(1931); J.O. Murphy & P.H. Whetton , 'A re-analysis of a tree-ring chronology from Java ', 
Proceedings of the KNA W. Series B 92 (1989); P. Boomgaard & J.L. van Zanden, Food 
Crops and Arable Lands, Java /8/5-1942 [Changing Economy in Indonesia, 10] (Am
sterdam, 1990) 46-7 , 107; P. Boomgaard, Fores/s and Forestry 1823-1941 [Changing 
Economy in Indonesia, 16] (Amsterdam, 1996) 161. 
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velden. Tenslotte de erven, in het Javaans pekarangan, bij de boerenbedrijven. 
Hierop stonden vruchtbomen en andere overjarige gewassen, maar ook eenjarige 
gewassen als wortels en knollen. 4 De dorpen waren trouwens overwegend kern
dorpen, die er vaak uit de verte, vanwege de erven, uitzagen als bosjes in een zee 
van bouwland. 

In 1940 was er bijna 8 miljoen ha grond beschikbaar voor de bevolkingslandbouw 
(tegenover 1,3 miljoen voor ondernemingslandbouw, doch dat terzijde). Van het 
totale areaal voor de bevolkingslandbouw bestond bijna 3,4 miljoen ha uit sawahs, 
of weI ruim 40%. De omvang van de tegalgronden was iets minder dan 40%, zodat 
de erven ongeveer 20% van het bevolkingslandbouwareaal besloegen. Van het 
totale sawahareaal was 15% van de regen athankelijk, 20% onder zogeheten wilde 
irrigatie, 25% ten dele technisch bevloeid en ruim 35% volledig technisch be
vloeid. In vergelijking met de negentiende eeuw was het percentage sawahgrond 
flink gezakt als we bedenken dat het in 1880 nog meer dan 55% was. De aanleg 
van irrigatiewerken had de bevolkingsgroei duidelijk niet kunnen bijhouden.5 

Gewassen 

Het zal niemand echt verbazen dat rijst in 1940 het belangrijkste gewas was . Het 
werd vooral geteeld als westmoessongewas op sawahs. Aan het begin van de natte 
moesson werd de rijst uitgezaaid in een kweekbed, waarvandaan het na ongeveer 
een maand werd overgeplant op de geploegde, geegde en onder water gezette sa
wah. In de eerste helft van de jaren '20 werd in de maand mei het grootste areaal 
aan sawahrijst geoogst en in juni het op een na grootste. Deze twee maanden wa
ren samen verantwoordelijk voor iets meer dan 50% van de totale sawahrijstoogst. 
In de maanden april en juli, dus vlak voor en vlak na deze oogstpiek, werd nog 
eens ongeveer een kwart afgeoogst. Bij elkaar yond dus driekwart van de sawah
rijstoogst plaats in de maanden april tot en met julio 

Er was overigens lang niet overal zo' n duidelijke piek. In het bergland van West
Java en van Zuidwest-Midden-Java waren de oogsten gelijkmatig verdeeld over 

4 J.H.F. Sollewijn Gelpke, Gegevens voor een nieuwe landrenteregeling; eindresume 
der onderzoekingen (Batavia, 1885); J.H.F. Sollewijn Gelpke, Naar aanleiding van Staats
blad 1878, no. 110 (Batavia, 1901); Smits, Over den landbouw, 33, 37-40; Boomgaard & 
Van Zan den, Foodcro[ls, 13-4. 
5 Sollewijn Gelpke, Gegevens landrente, II; Smits, Over den landbouw , 33, 39-40; 
1ndisch Verslag 1941. 11. Statistisch laaroverzicht van Nederlandsch-Indie over hetjaar 
1940 (Batavia, 1941) 259; 1.Th. Metzelaar, ' Irrigatie ', in c.J.J . van Hall & c. van de 

Koppel (red.), De landbouw in den Indische archipel (,s-Gravenhage, 1946), deel 1,203-
4; Boomgaard, Children, 78-80; Boomgaard & Van Zanden, Foodcrops, 40, 90. 
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het kalenderjaar. In de vlakte van dit gebied kon men vaak twee keer per jaar 
oogsten, en in de bergstreken versprong de planttijd vaak, zodat men drie oogsten 
in twee jaar had. Het laten verspringen van de planttijden was niet zo moeilijk 
omdat de Javaanse boer een enorm aantal varieteiten ter beschikking stond. Bij 
een ruwe telling die ik een keer uitgevoerd heb, gebaseerd op 20 verschillende 
bronnen, overwegend uit de jaren 1855 tot 1860, kwam ik 1.128 lokale namen 
tegen. Het aantal varieteiten was iets lager, want sommige namen kwamen in meer 
dan een regio voor. Het geeft echter een aardige indruk van de toen bestaande 
variatie aan landrassen, een variatie die nu bijna helemaal verdwenen is. 

Om te beginnen hanteerde men een hoofdindeling tussen gewone rijst en kleef
rijst, ketan genaamd, met een tussenvorm luisterend naar de naam cereh. Die laat
ste vorm, die weinig zorg vereiste, won veld in de twintigste eeuw ten koste van de 
gewone rijst. Een tweede onderscheid dat men maakte - en dat gold voor aIle drie 
de zojuist genoemde hoofdcategorieen - was dat in vroegrijpende en laatrijpende 
varieteiten, waarbij ook hier soms een tussenvorm werd onderscheiden. De snelste 
groeiers konden na drie maanden geoogst worden, de traagste pas na negen. Daar
bij moet, wellicht ten overvloede, aangetekend worden dat een en dezelfde varie
teit in de hete vlakte sneller rijpte dan in de koelere bergen. Per 100 meter stijging 
kon dat weI drie dagen uitmaken. Tenslotte onderscheidde men natte en droge 
rijst, dat wil zeggen rijst op ge"lnundeerde sawahs tegenover rijst op gronden die 
niet onder water staan. 

Het is dus duidelijk dat de Javaanse boer met zijn rijst aIle kanten op kon, en dat 
hij met de onregelmatigheden van het klimaat rekening kon houden door een mix 
van varieteiten te benutten, wat des te makkelijker kon omdat de meeste boeren 
beschikten over diverse stukjes grond, elk met z'n eigen microklimaat. Kijken we 
naar de eenjarige voedselgewassen, dan besloeg rijst ongeveer 50% van het geoogste 
areaal.(, 

Op Java bestaat en bestond het eigenaardige gebruik om aile andere eenjarige 
gewassen dan rijst met een term aan te duiden, die geschreven wordt als palawija, 
wat wordt uitgesproken als polowijo. De term betekent eigenlijk mismaakt, of 
dwerg, en geeft aan dat er een duidelijke culturele voorkeur voor rijst bestond 
althans onder de elite. De Nederlanders hadden het over tweede gewassen, daar
mee aangevend dat die gewassen na de rijstoogst en tijdens de droge moesson op 
de sawahs geteeld werden. Dezelfde gewassen werden overigens ook op tegalans 
verbouwd, en waren dan doorgaans geen tweede maar eerste en enige gewas. Ook 

6 H.C.H. de Bie, De landbouw der inlandsche bevolking Ofl Java. Eerste gedeelte (Ba
tavia, 1901) 82-3; J.E. van der Stok, De inlandsche en Eurofleesche landbouw in Ned.
Indiii en enkele hUnJur flroblemen (Wageningen, 1926) 13; E. de Vries, ' Het lavaansche 
rijstjaar', Economisch Weekblad \loor Nederlandsch-Indiii 1/2 (1932/3) 2110; Vink, Grond
slagen, 66; Boomgaard & Van Zanden, Foodcrofls, 50. 
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deze term is dus ietwat zonderling. De belangrijkste voedselgewassen na rij st wa
ren ma'is en cassave. In 1940 besloeg de ma'is 25% van het totale geoogste areaal 
met voedselgewassen, terwijl de wortels en knollen, waarvan de cassave de be
langrijkste was , gevolgd door bataten en aardappelen, ongeveer 15% innamen. De 
resterende 10% werd door peulvruchten in beslag genomen. Ook in dit opzicht 
was de peri ode 1900-1940 wezenlijk anders dan het grootste deel van de negen
tiende eeuw. Cassave kwam namelijk voor 1870 nauwelijks voor en ma'is was veel 
minder belangrijk. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat zowel mai's, als cassave, bataten en aardap
pels van Amerikaanse origine zijn en voor 1500 dus in Indonesie niet voorkwa
men. De geleidelijke, en in het geval van cassave zelfs zeer snelle opmars van deze 
gewassen is in meerdere opzichten van groot belang geweest voor de Indonesische 
landbouwers . Het stelde de boeren in staat gronden die te hoog, te steil, te droog 
en te onvruchtbaar waren voor rijst toch in gebruik te nemen, factoren die bij de 
toenemende bevolkingsdichtheid (op Java 315 inwoners per km2 in 1930) van 
groot belang waren. Daarnaast stelden deze gewassen de landbouwer in staat zijn 
of haar arbeidskracht ook in het van oorsprong rustige seizoen tussen de grote 
rijstoogst in mei enjuni en het begin van de sawahbewerking in oktober/november 
meer productief te maken. Tenslotte maakte het een grotere risicospreiding moge
lijk, omdat rijst andere eisen aan de timing en de hoeveelheid neerslag stelt dan 
ma'is, terwijl beide andere eisen stell en dan cassave. 7 Overigens moet ook opge
merkt worden dat niet aile tweede gewassen voedselgewassen waren . In de vroege 
negentiende eeuw hadden katoen en de kleurstof indigo een belangrijke rol ge
speeld, in de twintigste eeuw gold hetzelfde voor tabak. 

Overjarige gewassen werden, zoals gezegd, op de erven rond de huizen aangetrof
fen, en soms ook wei in speciale tuinen of boomgaarden. Zo waren koffie en thee, 
bij de meeste mensen bekend als plantageproducten, op Java ook bevolkingsge
wassen. Vooral in de buurt van de grote steden treffen we op de erven een toene
mende hang naar specialisatie in fruit aan, zodat het erf in feite langzaam maar 
zeker een boomgaard was geworden. Op erven rond de grote steden vinden we 
ook een toenemende specialisatie in groenten- en bloementeelt.x 

Tenslotte kort terugkerend tot de - uiteraard - eenjarige tweede gewassen: deze 
waren niet overal op Java even belangrijk. Zoals we gezien hebben nam de neer-

7 Sollewijn Gelpke, Naar aanleiding, 86; Smits, Over den landbouw, 134; De Vries, 
'Rijstjaar', 2110; Vink, Grondslagen , 107; P. Boomgaard, 'in the Shadow of Rice; Roots 
and Tubers in Indonesia, 1500-1950' (paper, Agrarian Studies , Yale University, 1998); P. 
Boomgaard, 'Maize and Tobacco in Upland Indonesia, 1600-1940', in T.M. Li (ed.), Trans
forming the Indonesian Uplands (Amsterdam, 1999). 
8 Van der Stok, De inlandsche , 15; Smits, Over den landbouw, 31-3; Vink , Grondsla
gen, 154-7. 
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slag van west naar oost af en de vruchtbaarheid van de grond toe. In samenhang 
hiermee zien we van west naar oost de intensiteit van het grondgebruik, en daar
mee het aandeel van de palawija toenemen, terwijl het aandeel sawahrijst afneemt. 

Veeteelt 

Ook met betrekking tot het grootvee, althans wat betreft runderen en karbouwen of 
waterbuffels , geldt dat er een verb and met de neerslaggradient verondersteld mag 
worden. Van west naar oost neemt namelijk het percentage karbouwen af terwijl 
het percentage runderen toeneemt. Runderen zijn tamelijk veeleisend qua voe
ding, en aileen in de gebieden met veel palawija, vooral met veel mai·s, is de teelt 
van deze dieren goed te doen. Voor het beploegen van droge gronden zijn ze ook 
geschikter dan karbouwen. De karbouw, bij uitstek geschikt voor het beploegen 
van de natte sawahs, is qua onderhoud veel minder veeleisend, en doet het dus ook 
goed in gebieden met weinig tweede gewassen. 

Het gebruik van de mest van deze dieren was vooral van belang in de streken 
waar men zich op veeleisende gewassen als tabak en groenten toegelegd had. Deze 
bemesting gold vooral de tegalans, omdat sawahs, die jaarlijks van vruchtbaar slib 
voorzien werden , niet of nauwelijks mest nodig hadden. Overigens werd de vee
teelt in sommige streken tamelijk problematisch toen de omvang van de niet in 
cultuur gebrachte gronden sterk terugliep en de bossen door de Dienst van het 
Boschwezen werden gesloten. Van speciale weilanden zoals we die in Nederland 
kennen was op Java geen sprake. Het vee was aangewezen op afgeoogste bouw
landen - en op die manier kregen ook de sawahs enige mest - en op de woeste 
gronden. Van grootschalige veehouderij voor vlees of melk was dan ook zelden 
sprake. Vee werd gehouden als werkkracht - transport, trek ken van de ploeg - en 
als spaarpot ('money on the hoof'). 

In 1940 beschikte de bevolking van Java over 5Y2 miljoen runderen en karbou
wen, waarvan 3,6 miljoen runderen en 1,9 miljoen waterbuffels. Daarnaast hadden 
ze 5,2 miljoen geiten en bijna 1,8 miljoen schapen. Er waren slechts 200.000 paar
den en nog minder varkens, maar dat laatste is in een Moslimgebied natuurlijk niet 
vreemd. Uitgaande van ruim 9 miljoen landrenteplichtige grondbezitters, waren er 
per grondbezitter 0,6 stuks grootvee en 0,75 stuks kleinvee beschikbaar.~ 

9 Smits, Over den landbouw, 174-215; Vink, Grondslagen , 151-2; Indisch Verslag , 265 , 
303-4. 
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Grondbezit 

We weten nu hoeveel vee een grondbezitter had, maar nog niet over hoeveel grond 
hij of zij beschikte. Het Javaanse boerenbedrijf aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog was kleinschalig en versnipperd. De landrenteplichtige grondbezit
ter beschikte gemiddeld Over 0,84 hectare (rond 1900 was dat in Nederland meer 
dan 12 ha) . Een halve hectare hiervan was droge grond (erf plus tegal) , en de rest, 
ongeveer 0,35 ha dus, was sawah. Gemiddeld bestond zo'n dwergbedrijtJe dan 
ook nog eens uit 2,6 percelen . 

Nu moet hier onmiddellijk bijgezegd worden dat niet iedere grondbezitter ook 
een landbouwer is, waarbij we landbouwer opvatten als iemand die het boeren als 
hoofdactiviteit bedrijft. Zo bleek uit het koeliebudgetonderzoek uit de jaren 1939/ 
40, dat van de niet op de Westerse onderneming wonende arbeidersgezinnen uit de 
steekproef maar liefst 70% nog over grond beschikte. Per grondbezittend gezin 
was dat 0,40 ha. Tijdens dit onderzoek ondervroeg men ook, ter vergelijking, 390 
boerengezinnen, waarbij als eis gesteld werd dat ze zo ongeveer het gemiddelde 
van de streek moesten weergeven. Wellicht geen aselecte steekproef, maar toch 
beter dan niks. Deze gezinnen beschikten gemiddeld over 1,41 ha grond, waarvan 
0,63 ha sawah, 0,54 ha tegal, en 0,24 ha erf. 

Egbert de Vries, die in 1927 voor zijn dissertatie een grondig onderzoek naar het 
boerenbedrijf in het regentschap Pasuruan [Pasoeroean], Oost-Java, instelde yond 
vergelijkbare cijfers. Van de 61 .776 grondbezitters in het regentschap konden er 
slechts 41 .234 als echte boeren gekwalificeerd worden. Gemiddeld hadden deze 
boeren 1,34 ha grond, waarvan 0,41 sawah, 0,78 tegal en 0,12 erf. 

Traditioneel beschouwde de inheemse bestuurlijk elite op Java I bahu sawah , 
dat is 0,71 ha, als de hoeveelheid grond die een boer met z'n gezin kon bewerken 
en waarvan hij kon leven. Of men daarbij uitging van de aanwezigheid van een erf 
wordt nergens duidelijk. Over andere droge gronden werd hierbij ook nooit ge
sproken. Hoe dit zij , de zojuist genoemde gezinnen uit Pasuruan en uit het koe
liebudgetonderzoek zaten vermoedelijk niet al te ver van de opbrengst van 1 bahu 
sawah af, als men rekening houdt met het feit dat de tegalans slechts de helft van 
een sawah opbrachten, maar een erf per oppervlakte-eenheid evenveel. De meest 
voor de hand liggende concJusie is dat een boerenbedrijf, ook als we aannemen dat 
bij die ene bahu sawah nog een erf van enige omvang gedacht moet worden , alles 
bij elkaar van 1 ha grond kon rondkomen, vooropgesteld dat de kwaliteit van de 
grond goed was en dat driekwart van de grond uit sawah bestond. 

Het zal duidelijk zijn dat zeer veel grondbezitters deze norm niet haalden . Bij het 
vlak na 1900 uitgevoerde Onderzoek naar de Mindere Welvaart op Java bleek 
ongeveer 70% van de grondbezitters over minder dan I bahu te beschikken. Nu 
waren hier vermoedelijk de erven niet bij gerekend, maar even goed gaat het hier 
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om een zeer hoog percentage dwergbedrijven . Bij een onderzoek in twee distric
ten in Noord-Malang, Oost-Java, uitgevoerd in 1914 en 1924, bleek 50% van de 
grondbezitters minder dan I bahu te hebben. Het is duidelijk, ook al ontbreken de 
precieze percentages, dat een grote groep landrenteplichtige grondbezitters niet 
van zijn grondbezit kon leven, en zijn inkomsten hieruit moest aanvullen met ar
beid voor anderen, dan weI met het uitoefenen van een ambacht. Volgens M.B . 
Smits bestond 12Y2% van het inkomen van een volwassen man op het platteland 
van Java uit loon van Westerse ondernemingen. Een andere bron meende dat 17Y2% 
van nevenactiviteiten kwam . Java was rond 1900 allang geen natie van nagenoeg 
autarke, eigenerfde gezinsbedrijven meer. iO 

Overigens zou over de term grondbezit op Java een aparte studiedag gevuld kun
nen worden. Ik zal hier aileen opmerken dat er op Java zowel individueel erfelijk 
als communaal grondbezit voorkwam. Dat laatste was weer verdeeld in commu
naal met vaste aandelen en communaal met regelmatige herverdeling. Het VOOf

deel van communaal grondbezit was dat een al te ver gaande versnippering in 
theorie gestopt kon worden , het nadeel was, vooral bij de periodiek herverdeelde 
gronden, dat investeringen achterwege bleven . 

Grootgrondbezit kon in de communale streken ook niet optreden. In theorie was 
het in de streken waar erfelijk individueel bezit heerste, grofweg West- en Oost
Java, wei mogelijk , maar in de praktijk kwam het nauwelijks voor. Aileen in de 
Priangan [Preanger], West-Java, begon het ergens op te lijken . Tussen 1905 en 
1925 nam op heel Java het aantal boerenbedrijven van meer dan 25 bahu toe van 
1.217 tot 3.387, waarvan 1.226 aileen in de Priangan .ii Naar Europese begrippen 
is hier natuurlijk van echt grootgrondbezit nog steeds geen sprake. Overigens naar 
Aziatische maatstaven evenmin. 

Een van de redenen dat Java zo afwijkt van andere streken in Azie is dat het de 
inheemse bevolking sedert 1870 verboden was hun grond te verkopen aan niet
inheemse kopers. Kapitalisten van buitenlandse origine, waarbij ik dan vooral aan 
Europeanen en Chinezen denk , maar ook aan Arabieren en Indiers, konden dus 
geen grondbezitter worden. 

10 C.J . Hasselman, Algemeen Overzicht van de uitkomsten van het Welvaartsonderzoek 
(. .. ) Cs-Gravenhage, 1914) bij1age R; Smits, Over den landbouw, 123 , 198; Indisch Ver
slag , 265; E. de Vries , Problemen van de lavaansche landbouwers (Wageningen, 1947) 
16; I.H. Boeke, Economie van Indonesie (Haarlem, 1955) 66-74; L.H. Huizenga, Het 
koeliebudgetonderzoek op lava in 1930-40 (Wageningen, 1958) 30-61 . 
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Arbeid en kapitaal 

Was dus het Javaanse boerenbedrijf kleinschalig en veelal versnipperd , het was 
bovendien arbeidsintensief en kapitaalann. Van het Javaanse boerenbedrijf is vaak 
gezegd dat het een gezinsbedrijf was. Inderdaad schijnt er een zekere samenhang 
te zijn tussen bedrijfsomvang en gezinsgrootte. Het is mij niet helemaal duidelijk 
of hier, in de trant van Tsjajanof, grond wordt verkregen naarmate het gezin zich 
uitbreidt, of dat het de grotere grondbezitters zijn die de meeste kinderen krijgen. 
Dat laatste wordt door de meeste Java-literatuur gesuggereerd. Ook is er het pro
bleem dat je niet altijd weet wie er naar inheemse criteria deel uitmaken van het 
gezin , ook al is het weI bekend dat Java in principe het kerngezin kende. Zo blijkt 
men inwonende boerenknechts en -meiden vaak tot het gezin te rekenen , terwijl 
men via adoptie van verwanten het eigen gezin makkelijk uitbreidt. 12 

Hoe men 'gezin' ook definieert, bij bedrijfsontledingen bleek er veel meer vreem
de arbeid aangewend te worden dan men doorgaans verondersteld had. Merkwaar
digerwijs was dit niet het geval bij de commerciele gewassen zoals tabak, maar 
juist bij de subsistence gewassen als rijst en ma·is. Zo bleek het gemiddelde bij een 
aantal onderzoekingen voor sawahrijst rond de 55% vreemde arbeid te liggen en 
bij ma·is zelfs rond de 80%, terwijl het voor tabak slechts lOa 20% was. Voor G.J. 
Vink was dit de aanleiding om voorzichtig te veronderstellen dat er op de regel dat 
het Javaanse landbouwbedrijf een gezinsbedrijf was weI heel wat uitzonderingen 
zouden zijn. Overigens gold bij diverse activiteiten dat er van onderling of weder
kerig hulpbetoon sprake was, zodat de notie van 'vreemde' arbeid relatief is: men 
gebruikt arbeid van buren en familie om te oogsten, maar oogst zelf ook bij familie 
en buren. 

Hoe dit zij, J.H.F. Sollewijn Gelpke kwam rond het jaar 1878 op zo'n 1.000 uur 
werk per bahu sawahrijst zonder bewaking van het rijpe gewas, en op meer dan 
1.500 uur met maximale bewaking, dit alles zonder ploegvee en afgezien van de 
oogst. Vink, die de bewaking niet meerekende, en de vee-uren dubbel telde kwam 
op gemiddeld zo'n 1.000 uur per ha, afgezien van de oogst. Voor de oogst was dan 
per ha nog eens bijna 600 uur nodig. Vink, die een groot aantal bedrijfsontledin
gen vergeleken had, kwam tot de volgende conclusie: "Het lijkt mij zeer waar
schijnlijk, dat de sawahrijstcultuur in vele deelen van Java over haar optimale 
arbeidsintensiteit heen is ." Met andere woorden , het idee van Clifford Geertz, ge
lanceerd rond 1960, dat in het laatkoloniale Java elke extra man ingezet op de 
sawah nog tot een hogere opbrengst per ha leidde, was volgens Vink al in de jaren 

II l.W. Meyer Ranneft & W. Huender, Onderzoek naar de belastingdruk op de inlandse 
bevolking van Java en Madoem (Batavia, 1927). 
12 Vink, Grondslagen, 77; Boeke, Economie, 67-8 
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'20 en '30 niet meer juist. Extra arbeid \eidde hier niet meer tot hogere opbreng
sten. 13 Meer kapitaal had wellicht kunnen helpen, maar de Javaanse samenleving 
als geheel werd gekenmerkt door een gebrek aan cash, en voor de boeren gold dit 
zeker. Tijdens de depressie van de jaren dertig, toen de prijzen voortdurend daa l
den, werd dit er natuurlijk niet beter op. De kapitaalschaarste bleek onder meer uit 

de hoge tot zeer hoge rentepercentages die in de dorpen betaald werden . Dit maak
te het onaantrekkelijk om in het boerenbedrijf met zijn lage rendementen te inves
teren. 

Een diepgaande studie van J .R . Lette, uitgevoerd tussen 1931 en 1933, naar de 
werking van het pandkrediet liet zien hoezeer de Javaanse dorpelingen van dit 
soort krediet afhankeJijk waren. Als ze in de periode van de grondbewerking of 
tijdens de in sommige streken optredende hongerperiode - paceklik - voorafgaand 
aan de oogst geld nodig hadden, brachten ze hun mooie kleren en sieraden naar de 
lommerd, om deze panden na de oogst of vlak voor de viering van Lebaran weer te 
lossen. Het voortdurende tekort aan cash is vaak geweten aan de onwil van de 
Javanen om te sparen, maar bij studies als die van Lette wordt duidelijk dat Ja
vaanse landbouwers weI degelijk spaarden, aileen deden ze het anders dan wij. Na 
de grote rijst- of ma"\soogst verkochten ze een dee! van de oogst om er gouden en 
zilveren munten en sieraden, dan weI, zoals we zagen, vee voor te kopen. Daarmee 
werd dus weI gespaard , maar niet bij de bank en het cashgebrek werd er niet echt 
door opgelost.1 4 

De Javaanse landbouw is ook vaak als een pure zelfvoorzieningslandbouw afge
schilderd, maar dat is onjuist. Welk deel van de oogst de boeren verkochten is niet 
precies uitgezocht, maar als men uitgaat van 50% dan zit men er vermoedelijk niet 
ver naast. De Javaanse landbouwer beyond zich dus halverwege zuivere subsis
ten tie productie en algehele voortbrenging voor de markt. 15 Grondprijzen waren in 
vele streken relatief laag, deels omdat niet-inheemsen niet op deze markt concur
reerden, deels omdat er in vele streken beperkingen waren opgelegd ook aan het 
vervreemden van grond tussen Javanen onderling. Het was het meest lonend om 
deze gronden in deelbouw of andere vormen van pacht uit te geven, waarbij rende
menten gehaald moesten worden die met de hoge rente konden wedijveren . Met 

13 Sollewijn Gelpke, Naar aanleiding, 49; Vink, Grondslagen, 81-9, 97, 103, 186; C. 
Geertz, Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia (Berke
ley/Los Angeles/London, 1963). 
14 J .R. Lette, Onderzoek naar de werking van het pandcrediet onder de inlandsche bevol
king (z .p., 1933/4). 
15 W.K.H. Feuilletau de Bruyn, Tien moeilijke jaren voor landbouw en industrie in Indie 
(Deventer, 1942) 13; D.H. Burger, Sociologisch-Economische geschiedenis van Indonesie 
(Amsterdam, 1975) 11 , 44; J.T.M. van Laanen, The World Depression (1929-1935) and the 
Indigenous Economy in Netherlands India (Townsville, 1982) 3. 
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het investeren in hogere opbrengsten uit het eigen bedrijf door grondverbetering 
of in het samenvoegen van kleine percelen tot een groot, centraal geleid bedrijf 
vielen dergelijke rendementen kennelijk niet te halen , wellicht deels omclat er bij 
cle rijstteelt, althans naar de mening van Francesca Bray, geen schaalvoordelen 
optreden. 16 

Levensstandaard 

Tenslotte: kon de boer van zijn kleine bedrijtJe reclelijk rondkomen? De meeste 
Javanen hadden, zoals we zagen, dwergbedrijfjes , maar van ondervoeding was 
toch over het algemeen geen sprake. Wei schrok men geweldig toen bij het be ken
de Kutowinangun [Koetowinangoen] onderzoek uit 1931/3 voor het eerst bere
kencl werd wat een Javaans boerengezin nu eigenlijk per dag en per hoofd aan 
voedsel uitgaf. Dit bleek nog geen 3 cent te zijn, wat zelf toen al erg weinig was. 17 

Gemeten naar calorieconsumptie per dag en per hoofd was de voeding over het 
algemeen voldoende, althans als men uitgaat van de toen gehanteerde normen . 
Wei werden er incidenteel erg lage cijfers gevonden, zoals net iets meer dan 1000 
calorieen in Pulosari (Pemalang) in 1938/9 en bijna 1300 in Cirebon [Cheribon] in 
193517. Daarbij moet natuurlijk weI beclacht worden dat Javanen een stuk kleiner 

zijn en waren dan wij. Bij het koeliebuclgetonclerzoek van 1939/40 bleek de ge
midclelde volwassen man 158,9 em te zijn en cle gemicldelcle volwassen vrouw 
148,3, terwijl hun gewicht resp. 49,8 en 43,3 kg was. Vooral cle eiwitconsumptie 
was nogal eens aan de lage kant, wat bij een bevolking die zo weinig vlees eet als 
cle Javaanse niet echt verbazing wekt. 'x In feite ziet het er, mirabile dictu, naar uit 
clat de Javanen het in sommige streken van Java ten tijcle van cle depressie beter 
kregen, omdat ze massaal op cle productie van voeclingsgewassen konclen over
schakelen. Naar onze toenmalige en huidige maatstaven gemeten was het voor 
noch na 1930 een vetpot, maar van de depressie had cle Nederlander vermoedelijk 
relatief meer last clan de Javaan. 19 

16 Smits, Over den landbouw, 238-9; F. Bray, The Rice Economies. Technology and Develop
ment in Asian Societies (Oxford, 1986). 
17 'Geld- en productenhuishouding, volksvoeding en -gezondheid in Koetowinangoen', 
Landbouw; Landbouwkundig TiJdschrift \loor Nederlandsch-Inclie 10/4,5 (1934). 
18 Zie bijvoorbeeld Sagalaherang-Rapporl. Onderzoek naar de \loeding en voedingstoe
stand der bevolking Ie Sagalaherang (Regentschap Krawang) in J937-J939 [Instituut 
voor Volksvoeding. Mededeeling No. I) (Batavia, 1940) 33-5 . 
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Tenslotte, zeer kort , een antwoord op de vraag of we het begrip 'moral economy' 
(E.P. Thompson , James Scott) op deze samenleving kunnen toepassen .21l Ik denk 
dat dat voor sommige streken nog wei opging, maar niet voor aile. Er waren diver
se nivelleringsmechanismen, zoals de gewoonte velen bij de oogst te laten helpen 
en hun daarvoor in natura te belonen. Genoemd moet ook worden de neiging om 
bij de selametans, de feestelijke maaltijden van de agrarische, religieuze en ge
zinscyclus, meer aan de armen te geven dan ze zelf inbrachten. 

Het zijn vermoedelijk deze mechanismen geweest die tijdens de depressie de 
pijn enigszins verzacht hebben. De zeer interessante vraag of deze mechanismen 
gedurende de huidige recessie ook nog werken moet hier onbeantwoord gelaten 
worden . 

19 P. Boomgaard , 'Weathering the storm; development of real income during the Depres
sion of the 1930s in Indonesia, particularly Java' (paper, Euroseas conference, Hamburg 
1998). 
20 J.e. Scott, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast 
Asia (New Haven/London , 1976). 
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Landbouwkundig onderzoek, het algemeen proef
station voor de landbouw, apl 

HILLE TOXOPEUS, 

1. De stichting van het Departement van Landbouw, Treub en zijn "Sche
matische nota ... " 

De successen van de agrarische vernieuwing in Nederland sinds 1895 nodigden 
uit ook in Nederlands-Indie de mogelijkheden voor verbetering van de landbouw 
onder de loep te nemen. Niet door de grote agrarische cultures nog meer te sti
muleren, maar om te bezien in hoeverre de kleine inheemse producent van voed
se1gewassen zou kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden. Maar hoe de 
Westerse inzichten te vertalen naar tropische omstandigheden? Hoe de nieuwe 
kennis onder de bevolking te verbreiden in een land met zulke grote culture1e 
verschillen ten opzichte van Nederland? Aansluiten bij het enthousiasme van 10-
kale gezaghebbende figuren zoals in Nederland nogal eens gebeurde ging in Indie 
niet. Overheid en wetenschap dienden er het voortouw te nemen . De kolonie 
stond omstreeks 1900 voor een grote uitdaging. 

Tabel I. Samenstelling van het Departement van Landbouw ten tijde van haar 
oprichting in 1905 

's Lands Plantentuin te Buitenzorg 
Dienst voor de Bosbouw (Het Boswezen) 

- Veeteelt en Veterinaire Dienst 
Ten behoeve van de inheemse landbouw: 

- Inspectie van den landbouw en het landbouwonderwijs, 
- Proefstation voor rijst en tweede gewassen 
- Laboratorium voor Geologisch onderzoek 
- Microbiologisch Laboratorium 
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Op I januari 1905 werd in het bestuursapparaat van Nederlands-Indie het nieuwe 
"Departement van Landbouw" ingesteld. Met als kern '''s Lands Plantentuin" (Ta
bel I) werden in het departement samengebracht: de agrarische taken en verant
woordelijkheden van het Departement voor Binnenlands Bestuur (BB) met uit
zondering van de regeling en inning van de landrente, en voorts de recent opgerichte 
instanties ter ontwikkeling van de bosbouw en die van de veestapel, voorheen 
ondergebracht in het departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, zo
als ook 's Lands Plantentuin. 

Aan de oprichting van dit departement was een langdurige discussie voorafge
gaan die deel uitmaakte van het grotere debat, rond de eeuwwisseling, over het 
probleem van de afnemende welvaart van de snel groeiende, voornamelijk agrari

sche, inheemse bevolking van de kolonie. ' Daar werd een groot en grondig on
derzoek naar gedaan, in het kader van de ethische politiek in het moederland.2 Er 

heerste groeiend onbehagen over het onvermogen van het BB om greep te krij
gen op de agrarische productie en met name die van de rijst. 3 

De discussie culmineerde onder andere in een doorwrocht preadvies, de in 
1902 verschenen "Schematische nota over de oprichting van een Agricultuur 
Departement in Nederlandsch-Indie" van prof. Melchior Treub, sinds 1880 de 
geachte en gerespecteerde directeur van's Lands Plantentuin. Treub stelde dat 
het hoog tijd was een Departement van Landbouw in te stellen en dat het zou 
moeten zijn " het centraal-instituut voor natuuronderzoek, in de wijdste accepta
tie des woords , ten bate van den landbouw", want: "Bij ( ... ) de bevordering der 
agricultuur, ( ... ) dient aan c1eskunclig advies, voorlichting en initiatief, deskunclig 
onclerzoek vooraf te gaan" . De taak van het Departement behoort te zijn: "het 
verrichten van het natuuronclerzoek, het verwerven van de gewenschte kennis , en 
het op praktischen weg verspreiclen c1ier kennis". Treub fulmineert "c1at in Neder
landsch Inclie ( ... ) c1e waan is blijven bestaan, c1at natuuronclerzoek voar c1en lancl
bouw eigenlijk maar van problematisch nut zoucle zijn. De agricultuur zoucle, vol
gens c1ie opvatting ( ... ) niet of noocle te behoeven: betrouwbare kennis c100r 

methodisch onclerzoek verkregen en c1eugdelijk inzicht in de wisselwerking van 

oorzaken en gevolgen, c1och, instecle daarvan, tot basis hebben: overlevering, vage 
empirie, en eene te hooi en te gras onmethoclisch en zonder voorbereiding opge-

C.J. Hasselman, Algemeen overzicht van de uitkomsten van het Welvaartsonderzoek 
(. .. ) Cs-Gravenhage, 1914). 
2 H.W van der Doel, De Stille Macht (Amsterdam 1994) 161 en volgende. De elhische 
politiek vond dal er veel meer gedaan moest worden aan de opheffing van de inheemse 
bevolking. 
3 Met enige nadruk moet hier vermeld worden, dat er al sinds het einde van de vorige eeuw 
in toenemende male gei"nvesteerd werd in de verbetering en uitbreiding van het areaal van 
bevloeide rijst (sawah) door de Dienst v~~r de lrrigatie, onderdeel van het departement van 
Burgerlijke Openbare Werken. 
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dane zoogenoemde 'ervaring ' ." Het nieuwe departement moest vooral niet enkel 
zijn een departement van algemeen bestuur. 

Treub constateerde, bij de bestudering van pogingen in de wereld om de land
bouw te ondersteunen, dat de daartoe in het leven geroepen instellingen meestal 
van algemeen bestuurlijke aard waren, vaak geadviseerd en ondersteund door een 
Botanische tuin of een vorm van proefstation . Echter, niet aldus in de Verenigde 
Staten van Noord Amerika. Hier bleek een ontwikkeling gaande die parallel leek 
te lopen aan die van 's Lands Plantentuin, het, zich in adembenemend tempo ont
wikkelende, United States Department of Agriculture, USDA. Voor Treub was dit 
het grote voorbeeld en haar structuur wordt in de nota in enig detail uiteen gezet 
en ten voorbeeld gesteld . Hij onderstreepte: "dat wij C ... ) als conclusie C ... ) de 
noodzakelijkheid moeten erkennen der oprichting van een Agricultuur-Departe
ment, dat steeds direct der Regeering in aile agricultuur-vraagstukken van voor
Iichting dient. Met dien verstande echter dat dit Departement niet hebbe een ad
ministratief karakter, doch dat het, geheel als dat der Vereenigde Staten , zij: het 
centrale instituut voor natuuronderzoek in de wijdste acceptatie des woords , ten 
bate van den landbouw; dus evenals ginds: the highest authority on every sub
ject connected with agriculture" . 

Tabel 2. Instellingen behorende onder '5 Lands Plantentuin in 1904 

Herbarium en Museum voor Systematische botanie, 
Botanische Laboratoria, 
- Botanisch Station voor vreemde bezoekers CVreemdelingen Laboratorium 
later, Treub Laboratorium) 
- Laboratorium van den Chef der afdeeling 
Botanische tuin en Bergtuin te Tjibodas 
- Botanische tuin C57 ha, in het centrum van Buitenzorg) 
- Bergtuin te Tjibodas 
Agricultuur-chemisch laboratorium en proeftuin 
Cultuurtuin en Landbouwschool 
Pharmacologisch laboratorium 
Museum en Informatiebureau voor Technische en Handelsbotanie 
Landbouw-Zoologisch museum en Station voor het onderzoek der zeefauna 
Proefstation voor Thee 
Proefstation voor Koffie 
Laboratorium voor Onderzoekingen over Deli-Tabak 
Onderzoekingen over tabak in de Vorstenlanden 
Gouvernements Gutta-percha onderneming te Tjepetir 
Demonstratievelden voor Inlandsche cultures 
Bureau, Bibliotheek en Photographisch atelier 
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(M. Treub, Verslag omtrent den staat van's Lands Plantentuin te Buitenzo rg 
over het jaar 1904 (Buitenzorg, 1905) 227-229. 

Zoals Tabel 2 laat zien voldeed 's Lands Plantentuin aan deze eisen, en was, om
streeks de eeuwwisseling, ook internationaal , een vooraanstaand wetenschappe
lijk plantkundig onderzoeksinstelling geworden, met een landbouwresearch com
ponent. De nota bevestigde dit met de volgende uitspraak van de prestigieuze 
Peradinya Botanical Gardens in de Britse kolonie Ceylon, "waar men voorwaar 
niet grif en niet gaarne de meerderheid van Nederlansche koloniale instellingen 
erkent 'The finest institution in the tropics for the aid of agriculture is without 
doubt that ofBuitenzorg in Java"' .4 Treub was van mening dat, "Ook uitgebreid tot 
een Agricultuur-Departement, blijve 's Lands Plantentuin, ( ... ) eene wetenschap
pelijke instelling, wier werkzaamheid ligt op kruidkundig gebied in den ruimsten 
omvang", en wei, niet uitsluitend "( ... ) in het belang der Kolonien ( .. .)", doch 
tevens "( ... ) van de wetenschap in het algemeen ( ... ) Verliet men dit standpunt, 
dan ( ... ) zou men niet anders doen dan: de hen met de gouden eieren slachten." 

Overigens ging het blijkbaar niet enkel om de verbetering van de voedselpro
ductie door de inlandse bevolking, maar ook om het "Aanmoedigen en invoeren 
van kleine landbouwindustrien voor Inlanders ( ... )". 

De "Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot oprichting van een Land
bouwdepartement in Ned.-Indie" van 1904 stelde o.a. dat "De roeping van het 
nieuwe departement zal moeten zijn het beramen van maatregelen, waardoor 
aan den Inlandsche landbouw blijvend meer bevredigende uitkomsten kun
nen worden verzekerd." En voorts: " Willen niet calamiteiten, (. .. ) waarbij de 
rijstoogst voor de betrokken streek onvoldoende is, heviger en veelvuldiger 
optreden, dan dient er met kracht naar te worden gestreefd de voorwaarden 
voor een groteren en regelmatiger rijstoogst op Java te verbeteren." (mijn 
cursivering H.T.) 

De memorie vermeldde, dat, voor de ontwikkeling van de inheemse landbouw, 
enige instellingen toegevoegd werden aan 's Lands Plantentuin. Ten behoeve van 
"Waarnemingen en onderzoekingen speciaal voor den inlandschen landbouw" werd 
een Proefstation voor rijst en tweede gewassen gesticht, waarvoor een gebouw 
met laboratorium en proefvelden werden neergezet. Een inspectie van den land
bouw en de reeds bestaande demonstratievelden complementeerden het geheel; 
de inspecteur van de landbouw werd aangewezen als hoofd. 

4 Annals of the Royal Botanic Gardens, Peradeniya , Colombo, Sri Lank a (December 
1901). 
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Yoor het "Bodem-onderzoek" kwam er een Laboratorium voor het geolog isch 
onderzoek, en een Laboratorium voor het bacteriologisch onderzoek. Tenslotte 
zou aandacht worden besteed aan "Meteorologische waarnemingen".5 

2. 's Lands Plantentuin en landbouwkundig onderzoek 

In 1880 werd de 29 j aar jonge dr. Melchior Treub aangesteld als directeur van de 
Plantentuin . Treub kwam uit een intellectueel milieu en was aan de Leidse un i
versiteit afgestudeerd en gepromoveerd in de Plantkunde, cum laude. In 1879 
was Treub benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, hij 
behoorde daarmee tot de meest veelbelovende wetenschappers van zijn tijd in 
Nederland . Daardoor beschikte hij over bijzonder goede contacten in het moe
derland , belangrijk voor het aantrekken van goede onderzoekers in de kolonie, 
gewoonlijk gepromoveerde plantkundigen . 

In Buitenzorg zorgde Treub voor herstel en krachtige groei van verwaarloosde 
onderdelen van de Plantentuin als het herbarium, de bibliotheek en het museum. 
Hij entameerde een veelheid aan projecten. Dit culmineerde in de oprichting in 
1890 van de "Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der 
Nederlandsche Kolonien", in de wandeling de 'Treub maatschappij' genaamd. In 
1889 werd , door de Gouverneur-Generaal, namens de Nederlandse regering hem, 
wegens bijzondere verdiensten de hoogleraarstitel verleend , daarmee het weten
schappelijk karakter van het instituut benadrukkend, in een land zonder universi
teit. Spreekwoordelijk waren Treub's hoffelijk optreden en verzorgde voorko
men. Hij was een innemend persoon met een praktische inslag en gevoel voor de 
realiteit , een uitstekend organisator met veel gevoel voor presentatie. <> 

In de agrarische wetgeving van 1870 maakte de zogenaamde 'Erfpacht-Ordo
nantie' het mogelijk, in overleg met de bevolking, 'woeste gronden ' voor een 
periode van 75 jaar te pachten . Dit was de basis voor de ontwikkeling van een 
kapitalistisch agrarisch grootbedrijf, dat op de wereldmarkt was gericht. Een goede 
rentabiliteit was voor deze sector absolute voorwaarde en daarmee waren de pro
blemen rond grondsoort, gewas, teelt, bemesting, ras of varieteit, gewasbescher
ming, duurzaamheid , oogst, bewaring, verwerking , kwaliteit en vermarkting van 
producten aan de orde van de dag . Yaak werd steun van de regering ingeroepen die 
haar waar mogelijk verleende gezien het algemeen economisch belang. Weten
schappelijke ondersteuning werd gerealiseerd door versterking van's Lands Plan
tentuin , waar bijvoorbeeld een laboratorium en een onderzoeker met hulpkrach-

5 Uiteindelijk lOU deze activiteit deel gaan uitmaken van het reeds bestaande weerkundige 
instituut te Batavia. 
6 M. Kuitenbrouwer, 'Treub, Melchior, directeur van's Lands Plantentuin in Buitenzorg.' 
Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (Den Haag, 1989) 595-596. 
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ten en een proeftuin aan werden toegevoegd. De onderzoekfaciliteiten en de hulp
krachten werden meestal gefinancierd door de betrokken plantersverenigingen, 
maar de onderzoeker werd in dienst van de Plantentuin genomen. Met de cultuur 
breidde ook het onderzoek zich uit en daarmee de wetenschappelijke staf. Uit
eindelijk werd het onderzoek geprivatiseerd en maakte zich los van de Planten
tuin; het laboratorium werd proefstation. 

Treub bleek de juiste man voor de sturing van dit dynamische proces en dankzij 
zijn uitstekende contacten in Nederland was hij eigenlijk altijd in staat om goede 
jonge onderzoekers aan te trekken. 's Lands Plantentuin groeide uit tot weten
schappelijk plantkundig instituut met een landbouwresearch poot die beschikte 
over de "Cultuurtuin" voor plantencollecties en veldproeven . Aan deze tuin was 
de landbouwschool verbonden, welks studenten ook de noodzakelijke arbeid le
verden. 

's Lands Plantentuin publiceerde een aantal tijdschriften waarin de resultaten 
van het onderzoek werden gepubliceerd. Het meest prestigieus was het Journal 
du Jardin Botanique de Buitenzorg; het Bulletin du Jardin Botanique de Bui
tenzorg bracht wetenschappelijk wat minder doorwrochte berichten . De resulta
ten van landbouwkundig onderzoek werden in de Mededeelingen van's Lands 
Plantentuin, en wat later in het tijdschrift Teysmannia gepubliceerd. 

Zo kwam 's Lands Plantentuin ook internationaal in hoog aanzien. Het onder
hield relaties met aile soortgelijke instituties in de wereld. Botanici van naam 
bezochten de Plantentuin en vonden, indien gewenst, een werkplek in het 
"Vreemdelingen laboratorium". Er werd veel herbarium- en levend materiaal van 
vele plantensoorten, ook cultuurplanten, uitgewisseld. 

In 1909 werd Treub ziek, hij nam ontslag en overleed in het volgende jaar aan 
de gevolgen van malaria. Als zijn opvolger werd H.J. Lovink aangesteld. 

3. H.J. Lovink directeur van het Departement van Landbouw, Handel en 
Nijverheid, en de landbouw voorlichtings dienst LVD 

Ook Hermanus Lovink was een markant bestuurder. Hij kwam uit een bescheiden 
agrarisch milieu, was vooral een 'self-made man', een land- en bosbouwer in hart 
en nieren, die vooral de (kleine) boer en zijn problematiek op 't oog had. Lovink 
begon zijn carriere in 1891 als directeur van de in 1888 opgerichte Heidemaat
schappij, die onder zijn leiding tot bloei kwam. In 1899 werd hij tevens benoemd 
tot hoofd van het nieuw opgerichte Staatsbosbeheer. In 190 I werd hij aangesteld 
als "Directeur Generaal van den Landbouw", dit was het begin van de staatszorg 
voor de landbouw. Bij zijn ontslag achtjaar later liet Lovink een uitstekend func
tionerende organisatie achter. Onder zijn leiding werden, onder andere, de Rijks
landbouwschool te Wageningen en de Rijksveeartsenijschool te Utrecht op ho
ger-onderwijspeil gebracht. Op lager nivo werd een reeks Landbouwwinterscholen 
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opgericht. Onderzoekinstellingen zoals het Rijkslandbouwproefstation te Gro
ningen, het Rijkszuivelstation te Leiden, de Plantenziektenkundige Dienst te 
Wageningen en de Rijkszuivelschool te Bolsward werden gesticht. Het concept 
werd ge'introduceerd van wat later de Landbouw-attache werd genoemd, land
bouwspecialisten die toegevoegd werden aan ambassades, ter bevordering van de 
afzet van agrarische producten in het buitenland. 

In 1909 werd Lovink directeur van het Departement van Landbouw, Nijverheid, 
Handel in Nederlands-Indie.7 Hij legde zich speciaal toe op de overdracht van 
kennis en technologie naar de boer. Nog niet in Indie gearriveerd, verijdelde hij 
het nieuwste plan , nog van de hand van Treub, om intensief rijstteelt onderzoek te 
gaan doen op een nieuwe grote modelboerderij. x In 1912 werd de Landbouw Voor
lichtings Dienst LVD opgericht en werd er in toenemende mate aandacht besteed 
aan agrarisch onderwijs. Het grote knelpunt in Indie was het gebrek aan perso
neel met een gedegen hogere, liefst universitaire agrarische opleiding. Als DG 
van Landbouw in Nederland had Lovink zich ingespannen om de Rijkslandbouw
school in Wageningen, die een koloniale afdeling had, op een hoger plan te bren
gen. Hij achtte deze bij uitstek geschikt om de gewenste mankracht te leveren. 

In zijn bestuursperiode werd 's Lands Plantentuin als instituut in ere hersteld 
maar beperkt tot de afdelingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Voorts 
werden in 1918 verschillende onderzoekseenheden samengevoegd tot het Alge
meen Proefstation voor de Landbouw, APL waarover in het volgende meer. Naast 
deze instellingen ontwikkelde vooral het Boswezen zich sne!. De exploitatie van 
djati en wildhoutbossen leverde grote overschotten op, er kwam een Bosbouw
proefstation. Ook de Veearsenijkundige dienst ontwikkelde zich voorspoedig met 
als resultaat, beheersing van de belangrijke veeziekten en fokprogrammas ter ver
betering van de veerassen. 

Hiermee had het Departement haar definitieve vorm gekregen en werd uitge
bouwd, met horten en stoten en veel inzet, tot steunpilaar van de inheemse land
bouw. 

7 In 1914 kreeg hij een eredoctoraat van de Rijks Universiteit Groningen; in 1918 werd hij 
om gezondheids redenen gerepatrieerd. 1.M.G. van der Poel, 'Lovink, Hermanus Johannes, 
landbouwkundige.' Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Amsterdam, 1985) 362-
363. 
8 P. Creutzberg, Hel economisch beleid in Nederlandsch-Indie (1972, Groningen) 385-
391. 



Tabel 3:. Opbouw van het APL en aantallen academici werkzaam per afdeling -l 
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1941 1935 1930 1925 1920 1915 
0 
"tI 
tTl 
c: 

Directeur idem idem idem idem 
en 

r 
;t> 

Plantkunidig Lab. Z 
0 

Plantkundig Instituut 5 Plantkundig 2 Afdeling 4 Microbiol Lab. I idem 0:1 

laboratorium LabaratOlia Scheikundig Lab. 2 3 Agricultuur- 0 
c: 

chemisch Lab 2 :E 
;;<; 
c: 

Bodemkundig Inst 18 idem 5 idem 6 Lab Bodemkundig 2 Lab agrogeologie 2 Gelologisch 2 Z 
0 

onderzoek & grondonderzoek Laboratorium (5 
0 

Inst Plantenziekten 8 idem 6 idem 9 idem 6 idem 10 Lab. voor 6 Z 
0 

Plantenziekten tTl 
::0 
N 

Onderafdelingen: 
0 
tTl 

Cultuurtechnisch Instituut 15 Landbouwkundig 9 idem 13 Eenjarige gew 2 Afdeling 2 P rijst en 4 
;;<; 

Instituut Oveljarige" I Zaadteelt 2e gewassen 

Landbouw 2 

Sectie Tuinbouw 2 

Binnenvisserij 3 

Totaal 52 23 33 18 20 15 

Bron: Vergadering van de vereniging van proefstationspersoneel VVPP, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1941. 

~ 
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4. Opbouw en ontwikkeling van het Algemeen Proefstation voor de Land
bouw, APL 

Het Algemeen Proefstation voor de Landbouw was in 1918 opgericht om het 
sinds 1905 versnipperd geraakte onderzoek ten behoeve van de inheemse land
bouw bij elkaar te brengen.9 

Tabe1 3 schetst de ontwikkeling vanaf 1915. Beha1ve over gebouwen en 1aborato
ria beschikte het APL ook over een reeks belangrijke proeftuinen. 

Tabel 4 . Academisch personeel op de particuliere proefstations 1915-J 941 

Jaar 1915 1920 1925 1930 1935 1941 

Proefslalions (P) op Java 

P Java Suikerindustrie 26 18 33 40 20 22 
Besoekisch P Djember 3 5 3 5 4 3 
PMalang 3 4 4 7 102 9 
P Midden-Java Salatiga 2 2 2 3 
P Vorstenlandse tabak Klaten 4 4 3 4 3 3 
P Thee Bliitenzorg 2 5 7 9 
P West-Java Buitenzorg 2 3 123 18 
Centraal Rubberstation Buitenzorg 2 3 6 10' 84 

subtotaal 44 44 58 78 49 63 

Proefstations (P) ' ter Oostkust' van Sumatra 

Deli P Medan 7 7 8 10 4 4 
Algemeen Pder AVROS Medan 5 7 8 6 7 
Plantation Research Dept of the 
US Rubber Plantations Inc. 7 7 II 7 3 
Wetenschappelijke Dienst van de 
Rubbercultuurmij . "Amsterdam" 4 5 4 5 

subtotaal 7 19 26 34 21 19 

totaal 51 63 84 112 70 82 

(I) P voor Rubber, Buitenzorg (2) P OOS! en Midden Java, Malang 
(3) P West Java, Buitenzorg (4) Nllnstituut voor Rubber-Onderzoek , Buitenzorg 

Bron: zie Tabel 3. 

9 De gebruikelijke eenheden van onderzoek waren: het Proe!station , de eenheid van 
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De samenstellende delen van het APL starten wat later dan de meeste particulie
re proefstations. Tabel 4 laat zien dat het APL aanzienlijk kleiner blijft dan het 
totaal van de particuliere proefstations op Java. Desalniettemin was de opdracht 
van het APL om onderzoek te doen ter verbetering van de inheemse landbouw als 
geheel omvangrijker. Vooral de doelgroep was vele malen groter en ingewikkel
der en had een heel andere culturele achtergrond. 

s. Samenstellende delen en activiteiten van het APL 

Plantkundig instituut 
Dit was het jongste instituut van het APL. Het kreeg pas op 1.1.1941 instituuts
status, voordien was het Plantkundig Laboratorium. In de jaren dertig werd het 
Lab voor Microbiologie toegevoegd. 'o Doel was plantkundig basis-onderzoek te 
doen ten behoeve van het ontwikkelingsgerichte onderzoek binnen het APL. " 

Het onderzoek naar de gevreesde 'Mentek' ziekte van rijst werd al sinds 1910 
op dit Lab uitgevoerd . Met de toenmalige kennis van plantenziekten kon er geen 
veroorzaker van de ziekte worden aangewezen. De overheersende gedachte was 
daarom dat de ziekteverschijnselen veroorzaakt werden door minerale deficien
ties en weersomstandigheden. '2 Getracht werd om de symptomen op te roepen in 
planten, gekweekt op voedingsoplossing in het laboratorium en dit te relateren 
aan situaties in het veld . Het onderzoek leverde een goed inzicht in de minerale 
voedingsbehoeften van de rijstplant hetgeen voor het bemestingsonderzoek van 
groot belang was. 13 Later werd het onderzoek uitgebreid naar groeistudies van 
plant en wortel , en de bloei. 

gewasonderzoek, het te onderzoeken gewas gaf de naam er aan. Behalve een gebouw met 
laboratorium-, kantoor- en opslagruimte werd een proefstation gekenmerkt door het bezit van 
proefvelden. De andere eenheid was het Laboratorium, bevattende laboratorium- en kan
toorrui mte. De naam van het Lab gaf de onderzoeksopdracht aan: scheikundig, bodemkun
dig, geologisch, bacteriologisch, plantkundig, plantenziektekundig, fytochemisch. Een Labo
ratorium of Proefstation bleek de status van Instituut te krijgen als er vier of meer onderzoekers 
werkzaam waren. Elke eenheid had een een hoofd, aileen het Instituut voor Plantenziekten 
had een directeur tot 1926, to en het in het APL geplaatst werd, en het ook een hoofd kreeg. 
10 Het Scheikundig Lab werd overgeheveld naar het Bodemkundig [nstituut. Het Agricul
tuur-chemisch Lab werd na 1915 bij de gereorganiseerde 's Lands Plantentuin gevoegd. 
II H.J. Toxopeus, 'Herkomst, vormenrijkdom en veredeling van enkele onzer cultuurge
wassen. ' Natuurwet. Tijdschr. voor Ned. -Indiii 101 (1941) 19-30. 
12 [n de zestiger jaren bleek dat een virus verantwoordelijk was voor de symptomen. 
13 L.W. Kuilman , ' Het onderzoek over de mentek-ziekte van de rijstplant.' Korle Medecl. 
APLNo 17 ( 1935). 
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De studie van de stikstotbindende Rhizobium bodembacterie van planten van 
de Leguminosen familie, de 'knolletjes bacterien' kreeg vorm.[4 

Tegen het einde van de dertiger jaren verplaatste het zwaartepunt van de activi
teiten zich naar de ontwikkeling van bestaande en potentiele nieuwe, meest over
jarige handelsgewassen waarbij vooral gebruik werd gemaakt van het concept van 
Vavilov over het bestaan van genencentra (oorsprongsgebieden) van cultuurplan

ten . Verzameld plantmateriaal van gewassen werd in de Cultuurtuin aangeplant, 

bestudeerd en geselecteerd voor gebruik in kruisingsprogrammas om beter aan
gepaste rassen te kweken. [5 De meeste gewassen waren, al of niet in potentie, 
handelsgewassen voor de kleine boer. Het was kennelijk de bedoeling mogelijk
heden te creeren voor het verstevigen van hun inkomenspositie. 

Bodemkundig instituut 
Dit instituut vond zijn oorsprong, in 1905, in het Laboratorium voor Geologie, 
waarvan in 1920 de naam werd gewijzigd in Laboratorium voor Agrogeologie en 
Grondonderzoek, hetgeen wei aangaf dat aansluiting met de landbouw werd ge
zocht. In 1925 werd het: Laboratorium voor Bodemkundig onderzoek. De insti
tuutsstatus werd in 1930 verkregen . 

De opdracht was de studie van de bodemgesteldheid van Nederlands-Indie. De 

bodem is het allerbuitenste deel van de aardkorst waarin planten wortelen. Op 
basis van structuur en minerale samenstelling van de lagen van het bodemprofiel 
spelen zich , onder invloed van regenval en temperatuur (verwering en uitloging) 
complexe chemische processen af. De studie van deze bodemfysische en -che
mische aspecten, en de bepalingsmethoden van de voor plantengroei noodzake

lijke mineralen in de bodem, behelst een omvangrijk onderzoek. De kennis van 

bodemtypen en de beschrijving en c1assificatie ervan ten behoeve van gewaspro
ductie, de bodemkartering, was het eindproduct. In 1930 werd begonnen met de 
bodemkartering van Java en in 1942 waren grote delen gereed en vastgelegd in 
het kartografische archief van het instituut. [6 

14 Volgens de plannen van 1905 had dit bestudeerd moeten worden in het Lab voor micro
biologie van de bodem. Oat laatste was er echter nooit van gekomen, dat kon ook niet want 
het zou tot de jaren vijftig duren voordat de grondslagen van deze discipline gelegd werden. 
Echter, ook de noodzakelijke creativiteit voor de aanpak van een relevant onderzoek van de 
Rhizobium bodembacterie flora bleek er aanvankelijk niet te zijn. Het Lab deed wei bacterio
logisch onderzoek maar niet met betrekking tot de bacterie-flora van de bodem. 
15 H.J. Toxopeus , 'Verslag over de werkzaamheden van het Plantkundig instituut van het 
APL gedurende de periode Maart '42 - 15 Augustus 1945. ' Landbouw 19 (1946) 70-75 . 
16 S.M. Chin A Tam, Bibliography of soil science in Indonesia 1890-1963. (Haren , 
1993) 
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Instituut voor plantenziekten 
Dit instituut trachtte tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag naar ef
fectieve maatregelen vooral tegen plagen van rijst en de tweede gewassen. Op 
1.1.1912 was de "Afdeeling voor Plantenziekten" opgericht met als hoofd C.J.J. 
van Hall voormalig inspecteur voor de landbouw in Suriname. In 1914 werd de 
aanduiding 'Afdeeling' vervangen door Laboratorium voor P1antenziekten, on
derdeel van het nieuwe Instituut voor Plantenziekten en Cultures waartoe verder 
behoorden: de Cultuurtuin, de koffieproeftuin Bangelan (bij Malang) en een af
deling VeredeJing van Overjarige gewassen. 17 Het Laboratorium ontwikkelde zich 
voorspoedig en het kreeg in 1919 de status van Instituut voor Plantenziekten; de 
'Cultures' kwamen te vervallen en de Cultuurtuin en de koffieproeftuin herkre

gen hun oorspronkelijke status. 
Het prille begin van plantenziektekundig onderzoek in Nederlands-Indie da

teert uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw, uitgevoerd door's Lands Planten
tuin ten behoeve van het plantage bedrijf. Pas in 1895 werd een begin gemaakt 
met het onderzoek van de ziekten en plagen van de inheemse landbouw. Aanvan

kelijk werd het onderzoek ter plekke praktisch onmogelijk gemaakt door de of
ficiele bepaling dat voor de noodzakelijke dienstreizen de toestemming van de 
Gouverneur Generaal nodig was! Begin 1897 werd deze bepaling aangepast, waarna 
het onderzoek zich kon ontplooien. IK De Plantenquarantaine dienst werd in 1914 
opgericht teneinde te voorkomen dat belangrijke buitenlandse planten-pathoge
nen ongewild op geimporteerd levend plantmateriaal, zoals verse vruchten, het 

land zouden binnenkomen. 
In 1926, na het vertrek van Van Hall , kwam een eind aan de onafhankelijke 

status van het instituut dat tot dan toe direct ressorteerde aan de directeur van het 
Departement van Landbouw, het werd onderdeel van het in j 918 ingestelde, over
koepelende, APL. Van der Goot meldt de samenstelling van het personeel in 
1942.19 Dit is interessant omdat het waarschijnlijk typisch is voor het onderzoek 

van die tijd, en informatie van andere instituten op dit punt ontbreekt. 
De taak was om de problemen veroorzaakt door ziekten en plagen van de bevol

kingscultures wetenschappelijk te bestuderen teneinde praktische en effectieve 

17 Een en ander zal te maken hebben gehad met de wens van het zich krachtig ontwikkelen
de plantagewezen in Midden Java gebruik te kunnen maken van van Hall's bijzondere kennis 
van de, betrekkelijk oude plantage praktijk in Suriname, met name van cacao. 
18 P. van der Goot, 'Herdenking van het 30-jarig bestaan van het Instituut voor Plantenziek
ten te Buitenzorg.' Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 102 
(1942) 17-25. 
19 Vijf dierkundige en drie plantkundige wetenschappelijke ambtenaren, universitair opge
leid in Nederland , en de meesten gepromoveerd. 
Vier plantkundige ambtenaren, twee adjunct-dierkundigen en twee adjunct-mycologen met 
middelbare vak opleiding (Landbouwschool Buitenzorg) de eerstgenoemde met veel ervaring 
in het vak. 
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bestrijdingsmethoden uit te werken in samenwerking met de voorlichtingsdienst. 
In 1912 had 92 van de 182 inzendingen van aangetast plantmateriaal nog betrek
king op ziekten van plantage gewassen. Eerst vanaf ongeveer 1920 hield het in
stituut zich uitsluitend bezig met ziekten en plagen van bevolkingscultures , hoe
wei de grote studies inzake rijstboorders en veldratten ten behoeve van de 
rijstcultuur, verschillende insecten plagen van de coco snoot, ziekten van mais en 
aardnoten al waren begonnen in de beginperiode van het instituut. 

De eerste decade van de werkzaamheden werd gekenmerkt door onderzoek, de 
noodzakelijke investering in kennis over biologie en verspreiding van de betref
fende ziekteverwekkers. Daarna volgde het moeizame werk van het toetsen van 
mogelijkheden voor bestrijding in het veld , gevolgd door schaalvergroting naar 
de praktijk, onder leiding van de LVD werd de boerenbevolking ingeschakeld. Dit 
had meestal onverwachte knelpunten tengevolge die leidden tot heroverweging 
en nieuw onderzoek. Tegen het einde van de twintiger jaren begonnen de eerste 
successen zich af te tekenen , vooral met insectenplagen. Enig succes met de 
bestrijding van schimmelziekten werd geboekt met de selectie van resistente ras
sen , zoals tegen de slijmziekte van aardnoten. Vanaf 1914 werd jaarlijks een over
zicht met commentaar gegeven van "De ziekten en Plagen der cultuurgewassen in 
Nederlandsch-Indie" . 

Cultuurtechnisch instituut 
Dit was het grootste APL instituut, tot 1941 aangeduid als Landbouwkundig In
stituut, opgericht in 1928 om meer samenhang te brengen in het onderzoek van 
de teelt van de mandaat gewassen. Het ging vooral om het maken van een goed 
zaaibed, zaaien, rassenkeuze (over)planten, onkruidbestrijding en gewasbescher
ming, bemesting, oogst en bewaring. Ook het kweken van rassen (de selectie), en 
de instandhouding en vermeerdering van plantgoed, behoorden tot de taken van 

Acht ambtenaren van de plantenquarantaine dienst. 
Een commies-redacteur, een derde commies, twee klerken en administratief personeel, 76 
laboranten, mantries en ander personeel. 

Het is een evenwichtige opbouw, waarbij de ruime aanwezigheid van de laatste categorie 
opvalt, deze is kenmerkend voor de koloniale peri ode. van der Goot zegt daar nog over: " ... 
het is voldoende bekend van welke groote betekenis deze hulpkrachten zijn bij het werk van 
onderzoekers in Nederlandsch-Indie, en hier moge volstaan worden met een herhaald woord 
van bijzondere waardering voor hun werk." 
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dit instituut. 20 In 1925 waren er drie afdelingen binnen het APL, die tot dan toe 
los van elkaar hadden gewerkt. 21 

"Overjarige Gewassen", de oudste onderafdeling, ontwikkelde zich vanuit de 
Cultuurtuin, waar nieuwe buitenlandse herkomsten van bestaande en potentiele 
nieuwe, meestal overjarige, plantage gewassen geplant, getoetst, vermeerderd en 
verspreid werden, verscheen in 1912 voor het eerst als zelfstandige afdeling op 
de begroting.22 In 1918 werd het als Afdeling Zaadteelt ondergebracht in het APL, 
waarin het als functie kreeg de ontwikkeling van overjarige inheemse bevolkings
cultures van rubber, cocosnoot en kapok. 

"Selectie van Eenjarige Gewassen" was de kern van het Proefstation voor Rijst 
en Tweede gewassen.23 In 19 J 2 werd dit proefstation opgenomen in de LVD waar 
het bewuste onderdeel onder de wat gewijzigde naam "Selectie- en Zaadtuinen" 
bleef functioneren .24 In 1918 werd het als onderafdeling aan het APL toegevoegd, 
het was tenslotte een eenheid van onderzoek, niet van voorlichting. De opdracht 
was het op wetenschappelijke basis kweken, instandhouden en vermeerderen van 
de eenjarige inheemse landbouwgewassen, ' rijst en tweede gewassen'. Rijst was 
het hoofdgewas; mais, aardnoten, sojabonen en bataten waren de belangrijkste 
'tweede' gewassen die in de sawahrijst-stoppel geteeld werden; en voorts cassa
ve, een van de belangrijkste gewassen van de regen-afhankelijke (tegal) gronden. 

De "Landbouwkundige onderafdeeling" werd in 1925 opgericht. Zij had de lei
ding over de vele veldproeven van de LVD en verwerkte er de resultaten van. 
Voorts werd teeltonderzoek gedaan en behoorde de vermeerdering van plantgoed 
van veelbelovende rassen, en de praktijktoetsing ervan tot de taken . 

Binnen Overjarige Gewassen deed de Cultuurtuin, nog v66r de creatie van het 
Departement van Landbouw, van zich spreken met de introductie, beproeving en 
plantgoedvermeerdering van nieuwe cultuurplanten zoals Hevearubber en de olie
palm . Furore maakte de Tuin met de introductie en beproeving van een reeks 

20 Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen werd dit gebied van de plantenveredeling 
als aparte wetenschappelijke discipline onderwezen, bestudeerd en onderzocht. Het kweken 
van rassen, het instandhouden en vermeerderen en commercialiseren ervan was het terrein 
van de privesector, het zaadbedrijf. Zie ook H. Maat 'De veredeling van tarwe in Neder
land. ' NEHA laarboek (1998) 86-120. 
21 A. Wulf, ' Het Landbouwkundig Instituut.' Landbouw 9 (1933) 90-95. 
22 Het werd in 1914 ondergebracht in het, in 1919 weer opgeheven, Instituut voor Planten
ziekten en Cultures, zie Instituut voor Plantenziekten. 
23 Onder 'de Selectie' werd in Indie algemeen begrepen de veredeling van gewassen, na
melijk het kweken van genetisch verbeterde rassen (in Indie meestal 'varieteiten ' genoemd). 
24 De LVD was erg betrokken geraakt bij nieuwe rassen omdat de boer er een actieve 
belangstelling voor toonde, hetgeen enige greep op de boer gaf. 



200 NEHA-l AARBOEK 1999 

zogenaamde groenbemestingsgewassen behorende tot de stikstofbindende Le
guminosen plantenfamilie.25 

De Onderafdeling Selectie van Eenjarige gewassen werkte aan de opdracht om 
op wetenschappelijke basis betere rassen te kweken van de mandaat gewassen. 

Treub had, in 1905, gezorgd voor een collectie van ongeveer 6000 zaadmon
sters van boerenrassen en introducties van rijst om de selectie een goede start te 
geven.2fi Uiteindelijk werden 695 herkomsten op het veld in bewerking genomen , 
gedeeltelijk vanwege gebrekkige kiemkracht van vee I monsters, maar ongetwij
feld omdat de onderzoekscapaciteit beperkt was. Een belangrijke vraag was of 
het natuurlijke bevruchtingssysteem zelf- of kruisbevruchtend was. Maar ook was 
de studie van de nuttige eigenschappen en de vererving ervan erg belangrijk, als
ook de cIassificatie van de vormenrijkdom van elk van de gewassen. Van der Stok 
rapporteerde uitvoerig over dit onderzoek.27 Eenvoudige 'Mendel vererving' van 
kleur en vorm van delen van rijstaar en -vrucht, werden tot in de derde generatie 
als vanzelfsprekend genoteerd.2R Een aantal hiervan zijn belangrijke kwaliteitsei
genschappen en sommigen zijn geschikte visuele signaaleigenschappen, noodza
kelijk voor het onderzoek naar het bevruchtingssysteem. Zo kon aangetoond 
worden dat rijst een zelfbevruchtende plantensoort is. Dit betekende dat het sys
teem van lijnselectie kon worden toegepast, bekend in de veredeling van gewas
sen als tarwe in Europa. Voor rijst was dit alles nieuw! Het is een mooi voorbeeld 
van het wetenschappelijk ontwikkelingswerk dat er in Indie werd gedaan. 

25 W.M. van Hellen, ,Praktische ervaringen met verschillende groenbemesters. ' Medal. 
A.PL. No 16(1924)71. 
Vooral na de onlginning van bos voor een nieuwe aanplant van een plantage gewas, was de 
onbedekl geraakte bodem zeer kwetsbaar voor afspoeling door zware regenbuien en voor 

verbranding door de zon. Groenbemesters werden ingezaaid ter voorkoming hiervan , ze be

dekten de bodem en voorkwamen daarmee extreem hoge temperaturen , de worlels hielden 
de bouwvoor vast en legden stikstof vast in knolletjes langs de wortels in symbiose met in de 
bodem aanwezige Rhizobium 'knolletjes' bacterien. Het had alles te maken met duurzaam
heid, die zit ' em bij de landbouw in het behoud van de bodem, de bouwvoor, en dat wisten ze 
in Indie destijds heel goed; zie ook 1.Th. White, 'Bodemvruchtbaarheid en Landsbelang.' 

Landbouw 17 (1941) 489-510. 
26 Er wordt hier over 'herkomsten' gesproken in plaats van ' rassen' of 'boerenrassen' 
omdat de status van deze laatste twee aanduidingen onduidelijk is. 
27 1.E. van der Stok, 'Onderzoekingen omtrent rijst en tweede gewassen.' MedaL. uit
gaande van het Dept van Landbouw No 12 (1910) 243. 
28 De zogeheten wetten van Mendel waren in 1900 'herontdekt', onder andere door pro
fessor Hugo de Vries in Amsterdam. De aan de Wageningse Hogere Land- Bos- en Tuin
bouwschool afgestudeerde van der Stok liet zien dat hij volledig op de hoogte was van de 
stand van deze moeilijke wetenschap, en vooral ook dat hij er uitstekend gebruik van wist te 
maken . Treub's aanvankelijke twijfel over het mogelijk onvoldoende opleidings nivo van de 
jonge van der Stok was dan ook snel verdwenen, aldus meldt P. Creutzberg op p 347 in: Hel 

economisch beleid in Nederlandsch-Indie. (Groningen, 1972). 
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Tegelijkertijd begon de fase van de selectie van de betere herkomsten in de 
collectie, de 'varieteiten-selectie', en ook werd een begin gemaakt met het kwe
ken van lijnen. De collectie werd in de loop der jaren aangevuld werd met locale 
en buitenlandse introducties vooral uit Brits-Indie. De varieteiten-selectie ging 
gepaard met het uniformeren van selecties door verwijdering van afwijkende plan
ten in opvolgende generaties. 

Een van de grote problemen was de onmogelijkheid om het opbrengstvermo
gen van de verschillende rassen accuraat te vergelijken door zowel boven- als 
ondergrondse interactie van milieueffecten .2Y Het andere grote probleem was 
dat van de grote verschillen in grondsoorten gecombineerd met temperatuuref
fecten door hoogteverschillen voor elk waarvan misschien wei specifiek aange
paste rassen ontwikkeld moesten worden. Men wist zich hier niet goed raad mee 
ook al omdat het bodemkundig onderzoek nog maar nauwelijks op gang was ge
komen. 

Ondanks dat leverde de varieteiten-selectie nuttige 'all-round' rassen op als 
Baok, Solo en de vroegrijpe Menoeroen uit locaal materiaal, en uit buitenlands 
materiaal: Tjina (China), Skrivimankoti (Suriname), en Chingfow en Baiang uit 
Brits Indie. 

De echte lijnselectie leverde helaas niet de verwachte resuitaten , mede waar
schijnlijk omdat van der Stok vreesde dat de nauwe genetische basis van zuivere 
lijnen een sterke jaars-afhankelijkheid met zich zou brengen : hoge opbrengsten 
in bepaalde jaren en slechte in andere, een zeer ongewenst risico gezien het smalle 
economische draagvlak van de gemiddelde boer. Dit leidde tot experimenten met 
mengsels van lijnen maar duidelijke resultaten bleven uit, hoogstwaarschijnlijk 
omdat de noodzakelijke onderzoekscapaciteit niet beschikbaar was. 

Tegen het einde van de jaren twintig was duidelijk geworden dat de bevolking 
niet ge·fnteresseerd was om meststoffen in de sawahrijstteelt te gaan gebruiken . 
Opbrengstverhoging door teelt van hoger opbrengende rassen zou echter slechts 
een eenmalige inzet van de boer vergen, namelijk omschakelen van eigen naar 
het nieuwe zaad.30 Met dit uitgangspunt werd de selectie opnieuw en groter opge
zet, gebruik werd gemaakt van de nieuwe proeftechniek, van 'bodemselectietui
nen ' en van een handige kruisingsmethode. Echter, de nieuwe rassen kwamen pas 
na 1942 beschikbaar. Wei werden er nog in de jaren dertig een paar belangrijke 
rassen uit Brits-Indisch materiaal geselecteerd en bewerkt, zoals Oentoeng en 
Lati-sail , die veel als geniteurs in het kruisingswerk gebruikt werden .31 

'2f) Het wetenschapsgebied van de proefveldtechniek kwam pas tegen het einde van de 
twintiger jaren met bevredigende oplossingen. 
30 A. Wulff, 'De rijstproductie van Nederlandsch-Indie en het rijstvarieteiten-vraagstuk. ' 
Landbouw 10 (1934) 373-397. 
31 J.GJ. van der Meulen, ' De rijstselectie in Nederlandsch-Indie.' Landbouw 17 (1941) 
943-1029. 
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De onderafdeling had rassen van aile mandaatgewassen. Vermeldenswaard zijn 
het aardnoten ras 'Schwarz no. 21' dat zeer resistent was tegen de gevreesde 
slijmziekte, geselecteerd in nauwe samenwerking met het Instituut voor Plan
tenziekten, en twee sojabonen rassen de no's 27 en 29, geselecteerd uit Taiwa
nees materiaal (destijds Formosa), die opvallend veel meer opbrachten dan het 
lokale plantmateriaal en die op schaal door de bevolking werd geadopteerd. 

Het teelttechnische rijst onderzoek bevestigde dat belangrijke voordelen wa
ren om het rijstkweekbed ijl te zaaien , namelijk, met 20 kg zaaizaad per ha, in 
plaats van de traditionele 50 kg/ha. De zaailingen bleken sneller en tot krachtiger 
plantjes uit te groeien; er hoefden slechts twee plantjes (met wortelkluit!) per 
plantplek in de sawah gepoot te worden . Dit gecombineerd met een wat wijder, 
vierkant plantverband bleek een optimaal opbrengstresultaat te geven. Wei had 
dit tot gevolg dat er twee maal gewied moest worden, maar door het vierkants
verband kon het wieden geschieden met een zeer eenvoudig en goedkoop wied
apparaatje. Deze 'verbeterde cultuurmethode' yond in de residentie Prianggan op 
grote schaal ingangY 

De verbetering van landbouwwerktuigen voor de inheemse bevolking stond ook 
op het programma. Op de lichtere gronden yond de 'Moeara' -ploeg in vele res
sorten op ruime schaal ingang. Op de zwaardere gronden bleek de 'Kertoredjo '
ploeg goed te voldoen. Voorts werd ook nog een ploeg ontwikkeld voor de zeer 
zware mergelgronden. Helaas kwam aan dit onderzoek een einde in de jaren der
tig vanwege bezuinigingen .33 

Het onderzoek van de bemestende waarde van irrigatiewater was al sinds de 
oprichting van het Proefstation voor rijst en tweede gewassen op een van haar 
laboratoria onderwerp van onderzoek. Na een aantal jaren van orientering werd 
dit de basis voor de samenwerking met de dienst voor de irrigatie om nieuwe 
irrigatiegebieden te plannen en voor de landbouw geschikt te maken. 

Kunstmestproeven hadden goede resultaten opgeleverd, bijvoorbeeld die met 
dubbelsuperfosfaat op rijst op fosfaat anne mergelgronden in M- en O-Java. De 
gemiddelde opbrengstverhoging was ongeveer 30%, maar dit bleek voor de boer, 
gezien de overwegend lage prijzen voor rijst , niet voldoende om ook kunstmest 
te gaan gebruiken in de rijstteelt, waarmee deze optie tot opbrengstverhoging per 
ha kwam te vervallen.34 

32 C. van der Giessen, 'Cultuurmethode onderzoek bij sawahrijst.' Landbouw, 16 (1940) 
695-729. 
33 C. van der Giesen , ' Verbeterde landbouwwerktuigen voor den inl andschen landbouw.' 
Landbouw 14 ( 1938) 695-710. 
34 C. van der Giessen, 'Phosphate manuring of rice in Java and Madura (Indonesia). ' Me
decl. van !let A.PL. no 96, Buitenzorg, (1949) 20. 
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Sec tie tuinbouw en binnenvisserij 
Deze secties werden pas aan het einde van de jaren dertig aan het APL toege
voegd, het onderzoek beyond zich in 1941 in een beginstadium. De secties be
stonden al vele jaren als consulentschappen van de LVD, en hadden zich zeer 
ingespannen de verschillende soorten vruchtbomen op het boerenerf, respectie
velijk de verschillende vissoorten in de vijvers, te inventariseren , de productie 
en de voedingswaarde te bepalen, en de bedrijvigheid die dit met zich mee bracht 
te preciezeren en te analyseren. Wat de groentesector betrof beperkte de activi
teiten zich tot het helpen van groentetelers in het bergland om goed zaad van de 
Europese groentegewassen als koolsoorten en peentjes te bekomen. 

Het tuinbouw onderzoek zou zich om te beginnen gaan bezighouden met het 
beschrijven en inventariseren van rassen van de inheemse vruchtbomen, de beste 
rassen te selecteren, en plantgoed vermeerderingstechnieken uit te werken ter 
verspreiding. 

Publicatie van resultaten van onderzoek 
Het mocht zijn dat delen van het onderzoek weinig directe resultaten voor prak
tische toepassing opleverden, de rapportage liet niets te wensen over en zorgde 
nooit voor onnodige verdere vertraging. 

Ieder Proefstation of Laboratorium publiceerde de resultaten van onderzoek 
in eigen Mededelingen' en 'Korte Mededelingen'. Zo zijn er Mededelingen van 
het Proefstation voar Rijst en Tweede gewassen tot en met 1910, Mededelin
gen- en Korte Mededelingen van het Instituut voor Plantenziekten, 35 en 
soortgelijke Mededelingen van het Bodemkundig Laboratorium. Na 1918, de 
oprichting van het APL, worden ze vervangen door de Mededelingen- en Korte 
Mededelingen van het APL, in grote meerderheid in het Nederlands geschre
yen , een enkele in het Duits, en van een Summary voorzien. 

Aanvankelijk werden publicaties ook gepubliceerd (gedupliceerd dus) in het 
tijdschrift Teysmannia. Vanaf 1925 werd er meer en meer gepubliceerd in Land
bouw, het tijdschrift van de vereniging van landbouwvoorlichters. Samenvattin
gen en gepopulariseerde versies van publicaties en voordrachten werden onder 
andere gepubliceerd in het populaire en wijdverspreide tijdschrift Bergcultures 
van de plantagesector. 

6. De wetenschappelijke communicatie 

Ook aan samenwerking tussen de onderzoekers schortte het niet. 
Om het contact tussen de onderzoekers te bevorderen werden er vanaf 1912 

tot en met 1941, slechts onderbroken in 1940, jaarlijks een bijeenkomst gehou-

3S Oit instituut gaf ook een serie populaire vlugschriftjes uit: Korle gegevens betreffende 
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den van het 'Proefstationspersoneel' , georganiseerd door de "Vereeniging voor 
Proefstationspersoneel" . Zoveel mogelijk werd op de bijeenkomsten een on
derwerp aan de orde gesteld en voorzien van preadviezen. Voordrachten en dis
cussies werden in een gedrukt verslag gepubliceerd Y' 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek werden sceptisch beoordeeld en 
besproken vooral op toepasbaarheid in de boerenpraktijk. Dit laatste was vooral 
het onderwerp van presentatie en discussie gedurende de jaarlijkse congressen , 
en ook andere bijeenkomsten, van de LVD. De discussies wilden weI eens verhit 
zijn maar werden ' scherp' zakelijk gehouden, ze kondenjarenlang duren. Vaar en 
tegenstanders lieten zich niet zomaar overtuigen, een en ander kon aanleiding 
geven tot vOOftgezet onderzoek. De concrete toepassing van onderzoek door de 
boer was het ultieme doel van de inspanningen. 

Ook was er het grotere verband van de "Koninklijke Natuurkundige Vereeni
ging in Nederlandsch Indie" opgericht in 1850 met zes afdelingsbesturen , de 
"Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging" en de "Nederlandsch
Indische Vereeniging tot Natuurbescherming" waar vele voorlichters en onder
zoekers actief lid van waren. 

Een en ander zorgde VOOf een intensieve culturele kruisbevruchting in deze 
microcosmos van Proefstations en Laboratoria. Onderlinge contacten konden 
gemakkelijk worden onderhouden dankzij post, telegraaf en telefoon , trein ver
bindingen en een uitgebreid net van autowegen . 

7. Toepassingen van innovaties op bedrijfsnivo 

Zodra de uitkomsten van onderzoek werden vertaald in voorlichtingsprogram
mas ontstonden verdere complicaties. Een gewichtige moeilijkheid zagen wij al : 
de kleine Indische boer had een afkeer van geregeld terugkerende kosten. Een 
bescheiden eenmalige uitgave lag meer in zijn aard. Wilde de voorlichting suc
ces boeken dan moest in een slag, voor weinig geld een duide1ijk zichtbare stap 
voorwaarts kunnen worden gezet. Daar waren niet vee I mogelijkheden toe buiten 
het aanbieden van zaaizaad. Echter, veranderingen in teeltwijze die geen of nau
welijks geld kostten sloegen ook aan en droegen bij tot het aankweken van een 
attitude gericht op meer permanent zorgvuldig gedrag bij het te1en van voedsel
gewassen . 

ziekten en plagen der Cultuurgewassen , in 1921 omgezet in Bulletins , beide uitgaven wer
den in 1938 beeindigd. 
36 Deze Verslagen van bijeenkomsten van proe.fstationsperson.eei bevatten 1ijsten van 
het academisehe personee1 per instelling; deze zijn de bron voor de Tabellen 3 en 4. 
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Met nieuwe rassen de boer op 
Een van de grote gezamenlijke inspanningen van APL en LVD was het kweken en 
vermeerderen van voor de boer interessante rassen en aanbieden ervan. 

Het noodzakelijke zuivere plantgoed van de gewenste rassen werd geteeld en 
aangeboden op "Zaadhoeven" van de LVD. Geleidelijk werd een netwerk van deze, 
betrekkelijk kleine zaadbedrijven opgebouwd. Iedere hoeve moest zich zorgvul
dig lokaal orienteren op de gewenste hoeveelheden plantgoed van door de boe
rengemeenschappen gewenste rassen, in athankelijkheid van wat er op dat punt 
reeds bestond en ter versterking daarvan Y Het is blijkbaar nooit de bedoeling 
geweest om aan de totale zaaizaad behoefte van een regio te voorzien. 3X Hierover 
wordt meer informatie gegeven in de publicatie over de LVD. 

Bestrijding van de witte rijstboorder door zaaitijdregeling 
Oostelijk van Jakarta strekt zich het deel van de noord-Javaanse laagvlakte uit dat 
bestaat uit onafzienbare sawah complexen, met enige regelmaat van noord naar 
zuid doorkruist door rivieren uit het Preangergebergte. In het oostelijke deel, 
Krawang bij Tjeribon, en Brebes in de buurt van Pekalongan, is de oostmoesson 
droog en de ecologie gunstig voor het voorkomen van de witte rijstboorder Scir
pophaga innotata Wlk .. 

De boorder kan zich enkel op de rijstplant voortplanten. Karakteristiek is dat 
de rupsen die zich verpoppen in de basis van afrijpende rijsthalmen, na de oogst 
in de stoppels een langdurige rustperiode doormaken, de 'rijpingsslaap' of'droog
teslaap.' De rustperiode heeft een minimum tijdsduur van zes weken en eindigt 
na regenbuien van minstens 10 mm, die de poppen doet ontwaken. Na 4-6 we ken 
komen de eerste vlinders te voorschijn, en 10-18 dagen later verlaten praktisch 
aile poppen massaal als vlinders de stoppels, de 'stoppelvlucht'. In dit tijdsbe
stek, het begin van het regenseizoen, zijn de enige beschikbare rijstplanten waar
op de vlinders eieren kwijt kunnen , jonge rijstplantjes in de overal over het ge
bied verspreid liggende kweekbedden . De vlinder is een sterke vlieger met een 
actieradius van 18 km. Hij weet deze plantjes perfect te vinden. In de kweekbed
den ontwikkelt zich een generatie rupsen die binnen 32 dagen als vlinder uit
vliegt in een geprononceerde vlucht. Volgende generaties ontwikkelen zich in 
het gewas te vel de. Met een tussentijd van 30-35 dagen treden vier duidelijk ge
scheiden vlindervluchten op. Gewoonlijk is de vierde vlucht de sterkste. Ze legt 
haar eieren in het gewas waarvan de planten in de aar schiet. Het is deze generatie 

37 Het boerenbedrijf was in belangrijke mate nog zelfvoorzienend, de boer teelde rijst dus 
vooral voor eigen consumptie hetgeen betekende dat, voor de acceptatie van een ras, de 
10k ale eisen betreffende kook- en smaak-eigenschappen doorslaggevend waren, meer nog 
dan andere eigenschappen (opbrenstvermogen), die uiteraard weI acceptabel moesten zijn. 
38 W. ten Hove, ' De vermeerdering en de verspreiding van hoogwaardig zaaizaad door de 
zaadhoeven .' Landbouw (1940) 14604-14. 
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die in de rijpingsslaap terecht komt. De boorder veroorzaakt twee ziektebeelden 
door rupsenvraat, nl de "hama soendep": dode spruiten in jonge planten, en de 
"hama beloek" in volwassen planten: voze aren doordat de zich ontwikkelende 
pluimspil wordt afgevroten.39 

In de jaren twintig en dertig werden verschillende grote irrigatie projekten in 
dit gebied uitgevoerd ter uitbreiding en verduurzaming van irrigatiewerken. Yoor
heen geisoleerde sawah-complexen werden met elkaar verbonden hetgeen 
boorderplagen een grotere dimensie gaf. Yoorts kon er, als gevolg van het eerder 

beschikbaar komende irrigatiewater, vroeger gezaaid en geplant worden, met als 
gevolg dat de eerst uitkomende stoppel-boordervlinders het vitale substraat vroe
ger ter beschikking kregen en zich eerder en beter konden vermeerderen. De 
voortschrijdende ontwikkeling van irrigatiewerken veroorzaakte een toename van 
de rijstboorder en een toename van de schade. 

In 1930, moest een areaal van 8.415 ha ten bedrage van dfl 57 .860, voor de 
landrenteinkomsten worden afgeschreven, bijna 30% van het hele rijstareaal van 
dit gebied !40 

De bestrijding hield in , het uitstellen van de zaai van de kweekbedden totdat de 
stoppelvlucht was afgelopen. Er moest voor gezorgd worden dat de zaai van kweek
bed den pas ongeveer zes weken na de eerste effectieve regens zou gebeuren. Dit 
kon worden gereguleerd door de eerste aanvoer van irrigatiewater in dit begin 
van de regentijd te vertragen. 

De bestrijding van de boorder vol gens dit principe werd voor het eerst in het 
rijstteelt gebied van 'West-Brebes', in de kustvlakte, met succes uitgevoerd . Dit 
gebied omvatte een irrigatie-eenheid van rond 35.000 ha sawah. Yoor het voor
spell en van de stoppelvlucht werden regen meters neergezet met vangkooien voor
zien van een olielampje. Het licht trok rondvliegende vlinders aan in de kooi , de 
aantallen gevangen vlinders gaven een beeld over het verloop van de stoppel
vlucht. In de praktijk betekende het dat de eerste watergift van de eerste twee 
'tertiaire vakken' van een deel (20.000 ha) van het totale gebied met een maand 
uitgesteld moest worden. Dat leidde niet tot onoplosbare problem en zoals aan
vankelijk werd gevreesd. De LVD en het BB trokken veel tijd uit om de bevolking 
en hun leiders te overtuigen van het nut van deze ingreep. 

In de aanloopfase van het systeem waren zo nu en dan drastische maatregelen 
noodzakelijk zoals het vernietigen van een onverwachte vroege aanplant door de 
bevolking van zg 'droge' kweekbedden als gevolg van ongewoon vroeg invallende 
regens. De ingreep werd uiteindelijk met instemming van de bevolking uitge
voerd mede dankzij schadevergoeding door het BB. 

39 P. van der Goot, Onderzoekingen over levenswijze en beslrijding van den willen 
rijslboorder op Ja va. Proefschrift (Wageningen, 1925). 
40 DJ.A. Middelburg, 'Rijstboorderbestrijding door zaaitijdregeling in West-Brebes (resi
dentie Pekalongan).' Landbouw 8 (1933) 608-635. 
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Deze en andere problemen werden in de jaren 1925-28 met vallen en opstaan 
bevredigend opgelost zodat vanaf 1929 geen noemenswaardige boorderschade 
meer optrad. Behalve dat in het gebied dankzij de maatregelen de oogstzekerheid 
sterk was verbeterd, was het verlies aan landrente inkomsten als gevolg van 
boorderschade ook sterk venninderd. 

Rattenbestrijding in de rijstteelt 
In twee irrigatiegebieden in west-Krawang kwam op een gegeven moment vol
doende irrigatiewater beschikbaar voor de teelt van een gewas rijst in het droge 
seizoen, een potentieel areaal van ongeveer 20.000 ha. Veldproeven liepen ech
ter zodanig ernstige rattenschade op dat de teelt onrendabel was . Onderzoek door 
het Instituut voor Plantenziekten was aanleiding om in 1934 voor het eerst een 
rattenbestrijdingsmethode toe te passen op een aanplant van 1400 ha. Dit had een 
goed resultaat, waarna de bestrijding verder werd geperfectioneerd . In 1937 werd 
een teeltareaal van 16.831 ha 'gesanctioneerd', ook weer met een goed resul
taat.41 

Belangrijk uitgangspunt was dat de bestrijding al tijdens de teelt van het voor
afgaande (west-moesson) rijstgewas aangepakt moest worden aangezien de rat
ten vooral in aantal toenamen tijdens het afrijpen van dit hoofdgewas als gevolg 
van een overvloed aan voedsel (de afrijpende rijstkorrels).42 

Indirecte bestrijdingsmaatregelen betroffen de organisatie van de gadoe aan
plant: het areaal moest zo snel mogelijk na de oogst van het westmoessongewas 
weer geplant worden. Hiervoor werd een vroegrijpend rijstras Menoeroen ge
bruikt, de kweekbedden werden extra vroeg gezaaid en de gronden werden snel 
voor planten klaargemaakt. Een aantal 'ratten-hygienische' maatregelen werd 
genomen om de levensomstandigheden van de ratten in de kampong zo slecht 
mogelijk te maken. Doorlopend werd er intensief 'anti-ratten' propaganda ge
maakt want de campagne was erop gericht de bevolking het probleem zelf ter 
hand te doen nemen. 

Directe maatregelen bestonden in het uitdelen van rattengif aan boeren die aas 
(sawah-krabben) hadden meegenomen. Hiermee werden talloze beginnende vre
terijen in het gewas direkt tot stilstand gebracht. Van grote betekenis was de pleks
gewijze holenbehandeling in de rijpende westmoessonaanplant. 

De resultaten waren in het teeltjaar 1937 bijzonder goed, de aanplant van 16.831 
ha had een geschatte schade opgelopen van 2.4%. De organisatie was erin ge
slaagd de kosten van 32.4 ctfha in het voorgaandejaar terug te brengen tot 25.7 ct, 

41 J.H.L. Joosten , 'Systematische rattenbestrijding in West-Krawang in het seizoen 1936/ 
37. ' LandboLtw 13 (1938) 3-47. 
42 P. van del' Goot, ' De bestrijding van de rattenplaag bij sawahrijst.' LandboLtw 13 (1938) 
405-421. 



208 NEHA-JAARBOEK 1999 

met de verwachting dat de kosten in het volgende jaar slechts 20 ctlha zou bedra
gen. 

Groenbemesting 
Het grote belang van leguminose, stikstotbindende groenbemesters voor het be
houd en de verbetering van de bouwvoor werd al vroeg ingezien. De inheemse 
landbouw bleek over een reeks leguminose gewassen te beschikken, zoals de 
tweede gewassen aardnoten en soja, Zij waren " ... in vele belangrijke tegalanstre
ken van Midden en Oost Java van groot belang v~~r het behoud van het bodemka
pitaal ... Behalve dat zij den grond beschermen tegen afspoeling, uitspoeling en 
te sterke indroging in den oostmoesson, hebben zij ook een gunstige invloed op 
de structUUf (humusvermeerdering) en de rijkdom aan chemische voedingsbe
standdelen - speciaal stikstof en ook phosphorzuur - van de betreffende gron
den."43 

Vanaf 1918 onderzochten LVD en APL of groenbemesting ook in de sawah
rijstteelt nuttig kon worden toegepast, en waar en hoe het in het bedrijfssysteem 
operationeel gemaakt kon worden. Er moest aan nogal wat eisen worden voldaan. 
De groenbemester bleek in een tijdsbestek van 3 maanden minstens 10 tlha groe
ne massa te moeten kunnen opbrengen, zonder dat de planten verhoutten hetgeen 
snelle omzetting na het onderwerken zou verhinderen. De groenbemester moest 
voldoende droogteresistent zijn gezien de noodzaak tot teelt in het droge sei
zoen. De noodzaak voor grondbewerking moest minimaal zijn, een snelle kie
ming en plantontwikkeling zou onkruidonderdrukkend werken , het gewas moest 
weinig gevoelig zijn voor ziekten en plagen en het mocht geen kruipende of win
dende habitus hebben. De boer moest zelf in staat zijn het zaad te winnen in de 
(voorafgaande) natte tijd . 

In de eerste jaren werd een groot aantal groenbemesters op hun waarde en toe
passingsmogelijkheden getoetst. De soort Crotalaria juncea voldeed het best. 
Het gewas kon reeds na tien weken groei worden ondergewerkt, praktisch zonder 
plagen. De opbrengstvermeerdering van het rijstgewas in de vele langjarige proe
ven lag tussen de 10 en 40%. Dit resultaat was voldoende reden om te trachten de 
Crotalatiateelt te integreren in het sawah-rijst teeltsysteem van de boer. 

Het lukte niet overal, de mogelijkheden bleken het grootst in streken met een 
niet al te droge oostmoesson, waar met name mais als tweede gewas werd ge
teeld . In het jaar 1940/41 werd het teeltoppervlak van sawah-rijst met groenbe
mester in M-Java geraamd op 4000 ha, voor Oost Java was de schatting 12.000 
ha.44 

43 C. van der Giessen, 'Groenbemesting bij sawahrijst.' Landbouw 19 (1947) 195-199. 
44 van der Giessen, 'Groenbemesting .. .'; G.A.W. van der Goor, 'Gegevens over de bete
kenis van groenbemesting bij sawahrijst.' Meded. van het APL No 50 (1941) 28 . 
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Bemesting met kunstmest 
Wulf45 geeft een samenvatting van de vele honderden bemestingsproeven op sa
wah-rijst die sinds 1911 door landbouwconsulenten waren uitgevoerd tot 1918 
onder leiding aanvankelijk van het Agricultuur-chemisch Lab, en daarna door af
delingen van het APL. Er waren acht objecten, 'onbemest (0), N, P, K, N+P, N+K, 
P+K, en N+P+K. De objecten werden op veldjes in 'vakkenproeven' gelegd, met 
10 parallellen voor elk object, 80 veldjes in 't totaal, die gelijkmatig over het 

terrein verspreid werden om de effecten van ongelijkheden van het proefveld uit 
te kunnen middelen.4fi Na 1918 werd besloten de K behandeling uit te sluiten 
omdat gebleken was dat kali gebrek eigenlijk nooit optrad. Gezien de bevloeing 
van het rijstgewas, was het nodig dat ieder proefvakje een afzonderlijke aan- en 
afvoer had , opdat elk onder gelijke omstandigheden zou verkeren met betrekking 
tot de water en slib-toevoer, en opdat niet het afloopwater van het ene veldje de 
toestand van een ander zou beinvloeden. Een stelsel van aan- en afvoergoten was 

daarvoor noodzakelijk. De proeven waren kostbaar en vergden veel organisatie 
en discipline! 

De resultaten bleken erg variabel te zijn en van beperkte lokale waarde van we
ge de athankelijkheid van grondsoort en ligging van de sawah ten opzichte van het 
irrigatiewater. In gebieden met van nature hoge rijstopbrengsten brachten de on
bemeste sawahs vaak meer op dan de bemeste. 

Naast de algemene constatering dat K meestal overbodig was, bleek dat fos
faatbemesting wei vaak een positieve respons gaf. Het effect van N was zeer 
variabel en werkte vaak aileen in combinatie met P. Een belangrijke vondst was 
dat N het beste op latere plantleeftijd over het opgroeiende gewas (,overbemes
ting') kon worden toegediend, hetgeen ook een betere onkruidbestrijding tenge
volge had. P daarentegen kon het best voor het uitplanten in de grond worden 
gebracht. Afgezien van productieverhoging bleek fosfaatbemesting nog de vol
gende belangrijke, gunstige effecten te hebben op het rijstgewas: 
(1) het gewas komt perioden van droogte beter door, 
(2) het nadeel van te laat planten werd veelal opgeheven, en 
(3) bloei en rijping zijn vroeger en regelmatiger. 

Behoudens bijzondere gevallen van specifieke minerale tekorten , was de ge
middelde opbrengstverhoging gemiddeld 30% zonder een te groot gevaar voor 
legeren van het gewas. De boer bleek echter, ondanks hardnekkige pogingen van 
de LVD, niet bereid om sawahrijst te bemesten. Het rendement was kennelijk 
niet hoog genoeg.47 

45 A. Wulf, 'Resultaten van kunstmestbemesting bij de inlandsche cultures op Java en Ma
doera.' Landbouw 1 (1926) 57-78. 
46 Zoals reeds eerder is vermeld, het wetenschapsgebied van de proefveldtechniek werd 
pas in het einde van de twintiger jaren algemeen toepasbaar. 
47 Het effect van hogere kunstmestgiften op een gewas met een lange stengel als rijst 
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8. Conclusie 

Het geheel in ogenschouw nemend mag duidelijk zijn dat de inspanning van het 

APL ten aile tijde conform de doelstelling van het departement is geweest. In 
ruime mate voorzien van de noodzakelijke faciliteiten, zorgden capabele onder

zoekers voor een goede onderzoekproductie op wetenschappelijke niveau , ook 
naar internationa le maatstaven. Daar bleef het niet bij, er werd ook substantieel 
bijgedragen aan het uitwerken van toepassingen in de boerenpraktijk. Dit laatste 
was uiteraard het terrein van de voorlichtingsdienst, waarmee intensief en vrucht

baar werd samengewerkt. 

(granen in 't algemeen) is een langere wat slappere 'geile ' stengel die een beter gevulde, 
zwaardere aar moet dragen, waardoor het gevaar voor legeren van het gewas groot wordt. 
Het was een belangrijke beperking voor het gebruik van kunstmest bij graangewassen en er 
werd vanaf de jaren twintig naarstig gespeurd naar ' legeringsresistente' rassen met korte, 
stevige stengels. Pas in dejaren vijftig kwam hierin de grote doorbraak, in tarwe, door inkrui
sing van dwergmateriaal met als resultaat rassen met een veel kortere stengel dan tot dan 
voor mogelijk werd gehouden (kortstrorassen, in het Engels 'semi-hybrids' ). Deze kortstro
rassen waren zeer legeringsresistent en opbrengsten konden worden verdubbeld bij toene
men de mestgiften. In de jaren zestig werden ook bij rijst kortstrorassen ontwikkeld , dit is de 
technische basis van de 'groene revolutie'. 
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Landbouwvoorlichting en onderwijs als onderdelen 
van de koloniale welvaartspolitiek 

GE H.A. PRINCE 

1. Inleiding 

In een boek dat in 1998 verscheen erkent de auteur, de Australische economisch
historica Anne Booth dat na 1900 en vooral vanaf 1930 het Nederlandse koloniale 
be\eid een omslag meemaakte. Niettemin verklaart zij in de concJusie: "The Dutch 
administration failed to produce the sustained improvements in living standards 
which were the goal of the ethical policy, ( ... ).' De verwijzing naar levensstan
daard maakt duidelijk dat hier bij verwijzing naar de ethische politiek met name 
op de welvaartspolitiek geduid wordt. Hieronder wordt verstaan een reeks van 
maatregelen die tot doel hadden de welvaart van de Indonesische bevolking te 
verhogen. De uitspraak van Booth nodigt ertoe uit de intrinsieke waarde van de 
toen genomen maatregelen te onderzoeken. In het volgende wordt daartoe een 
poging gedaan. Niet het gehele pak aan maatregelen wordt onderzocht, maar aI
leen de overheidsinspanningen op het vlak van de landbouwvoorlichting en land
bouwonderwijs. Een voor de hand Iiggende manier om de landbouwvoorlichting 
te evalueren zou bestaan uit een poging te berekenen in welke mate de landbouw
productie dankzij die voorlichting toegenomen is . Dat gebeurt hier niet. De aan
dacht wordt gevestigd op de denkbeelden die ten grondslag lagen aan het beleid 
van de landbouwvoorlichtingsdienst. Welke ideeen leefden bij de oprichters van 
de Landbouwvoorlichtingsdienst, bekend als de LVD, en bij de vormgevers van 
het landbouwonderwijs, en welke ontwikkeling is te herkennen in die denkbeel
den. Hoe serieus waren de voorlichters met hun taak bezig en welke ruimte kre
gen ze binnen het koloniale beleid. Door het beleid van de LVD te toetsen aan na
oorlogse moderne benaderingen zoals die binnen de discipline voorlichtingskunde 

Anne Booth, The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries; A 
history of missed opportunities (Basingstoke en Londen 1998) 330. 
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zijn ontwikkeld, kan een en ander gezegd worden over de 'opportunities' van de 
landbouwvoorlichting. De LVD is opgericht in 1910. De peri ode die in beschou
wing genomen zal worden is die van de decenni a tussen 1900 en 1942. 

2. De instelling van de Landbouwvoorlichtingsdienst 

In 1901 werd in de troonrede verklaard dat Nederland verplicht was geheel het 
Regeringsbeleid te doordringen van het besef dat Nederland tegenover de bevol
king van de gewesten in de Indische archipel een zedelijke roeping had te vervul
len . "In verband hiermee", zo sprak de koningin, "trekt de mindere welvaart der 
Inlandsche bevolking op Java Mijne bijzondere aandacht. Ik wens naar de oorza
ken hiervan een onderzoek in te stellen".2 

Dat laatste is inderdaad gebeurd. Op korte termijn, in 1904, verschenen drie 
rapporten die aile betrekking hadden op de economische toestand van de bevol
king van Java en Madoera? Ook werd een commissie ingesteld die een diepgaand 
onderzoek naar de verslechterende welvaart van de Indonesische bevolking moest 
instellen. In 1914 publiceerde die commissie een rapport van 35 banden, meestal 
het 'Mindere welvaart-rapport' genoemd.4 

Het beleid dat op deze constatering van 'mindere welvaart' volgde, is de ge
schiedenis ingegaan onder de naam 'ethische politiek'. Het ging daarbij vooral 
om het besturen van Indie in het belang van Indie. Omdat het begrip 'eth ische 
politiek' in de loop der tijd niet eenduidig is ingevuld, wordt de aandacht hier 
beperkt tot een betekenis van 'ethische politiek': het op de Indonesische bevol
king gerichte welvaartsbeleid.5 Het gaat hierbij om de doelstelling een welvaarts
vergroting te bewerkstelligen, om een doelstelling die economisch van aard is . 

Voor het beleid werd aanvankelijk 30 miljoen gulden gereserveerd. In eerste in
stantie kostte het moeite om een goede besteding te vinden. Omdat de zorg voor 

2 Geciteerd in: P. Creutzberg, ed., Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-lndie; capita 
selecta; Een bronnenpublikatie. Eerste stuk (GroIiingen 1972) 173. 
3 C.Th. van Deventer, Overzicht van den economischen toestand der inlandsclze bevol
king van Java en Madoera (,s-Gravenhage, 1904); D. Fock, Beschouwingen en voorstel
len ter verbetering van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en 
Madoera (,s-Gravenhage, 1904); E.B. Kielstra, Definancien van Nederlandsch-lndie ('s
Gravenhage, 1904). 
4 Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bellolking op Java en Madoera 
(Batavia, 1904-1914). 
5 E. Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken. en doen 
van Nederlanders in de lndonesische archipel 1877-1942 (Utrecht, 1981), 182. Elsbeth 
Locher-Scholten onderscheidt een viertal betekenissen voor Ethische politiek, waarvan er 
een ingevuld kan worden als een op de Indonesier gericht welvaartsbeleid. 
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infrastructuur en voor irrigatie al in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
gei"ntensiveerd was, konden voor die sectoren vrij gemakkelijk projecten voorge
steld worden. De voorbereiding van andersoortige projecten vergde meer voorbe
reidingstijd , omdat specifieke expertise meestal ontbrak. In een briefwisseling 
tussen de minister van kolonien (Idenburg) en de Gouverneur-Generaal in Neder
lands-Indie (Rooseboom) in 1904 werd behalve over irrigatie en de aanleg van 
wegen ook uitvoerig gesproken over migratie van Java naar de Buitengewesten, 
over landbouwkrediet, bevordering van nijverheid en van paarden- en veeteelt, 
steeds in het licht van de uitvoering van de welvaartspolitiek.6 

De bevordering van agrarische productie als zodanig werd niet besproken. Dat 
was opmerkelijk omdat in 1902 diezelfde Gouverneur-Generaal Rooseboom in 
een briefwisseling met de toenmalige minister van kolonien (Van Asch van Wijck) 
geschreven had : "Wanneer men zich de vraag stelt, wat is op het oogenblik het 
voornaamste middel van bestaan, de belangrijkste bron van inkomsten van de 
ingezetenen dezer gewesten, dan moet het antwoord ongetwijfeld luiden: de land
bOUW".7 Deze constatering van Rooseboom mondde in diezelfde brief uit in een 
pleidooi voor de oprichting van een departement van Landbouw. Rooseboom wees 
erop dat de behartiging van de landbouwbelangen van de Indonesische bevolking 
toen nog bij het Binnenlands Bestuur berustte, terwijl daar toch geen grote des
kundigheid verwacht mocht worden. x De directeur van's Lands Plantentuin, M . 
Treub, had een nota opgesteld ter ondersteuning van de instelling van het Land
bouw-departement. Omdat hij steun gevonden had bij de Gouverneur-Generaal 
kreeg Treub de gelegenheid zijn ideeen uit te voeren, ondanks bezwaren van de 
kant van het Departement van het Binnenlands Bestuur. Treub had steeds een 
technisch departement voor ogen waar onderzoek de hoofdbezigheid zou gaan 
vormen en dat om die reden dan ook opgebouwd zou moeten worden op de basis 
van's Lands Plantentuin. Met het oog daarop had Treub in de jaren 1902-1903 al 
voorbereidende stappen gezet. Van belang is in dit verband het initiatief tot de 
oprichting van het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen dat onder de lei
ding van J. van Breda de Haan geplaatst werd. 9 

Yoor de inheemse bevolking gold dat met name de geweldige bevolkingsgroei 
op Java een schaarste aan voedingsmiddelen veroorzaakt had. Bevordering van 
migratie van Javanen naar de Buitengewesten werd als een van de oplossingen 
gezien, maar verbetering van de voedselproductie als een belangrijkere. Het be
hoorde traditioneel tot de taak van het Binnenlands Bestuur om toe te zien op een 

6 Creutzberg, Ekonomisch beleid, eerste stuk, briefwisseling Gouverneur-generaallden
burg en minister Rooseboom, 4 maart en 23 mei 1904, 178-216. 
7 Creutzberg, Ekonomisch beleid, eerste stuk, document "Gouverneur-generaal Iden
burg aan minister van ko1onien Van Asch van Wijk", 14 april 1902, 277-282, a1daar 277. 
8 Ibidem, 279. 
9 T.P. Rijnberg, 's Lands Planlenluin, Builenzorg 1817-1992 (Enschede 1992) 75. 
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goede voedselproductie, maar het werd steeds duidelijker dat de landbouwkennis 
van de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur -generalisten als ze waren- te
kort schoot om hen in staat te stell en deskundige adviezen te geven. Een nieuw 
departement van Landbouw kon die belangrijke taak op zich nemen. In 1905 werd 
het betreffende departement ingesteld met Treub als eerste directeur. Treub gaf 
prioriteit aan onderzoek ten behoeve van de verbetering van de rijstproductie en 
van de verbouw van tweede gewassen, onderzoek dat rechtstreeks nut op zou 
moeten leveren voor de inheemse landbouw. Het landbouwkundig onderzoek kreeg 
hiermee een geweldige impuls. 

In de latere officiele briefwisseling kwam al spoedig een ander aspect van de 
landbouwverbetering ter sprake. Minister Fock had er in 1907 bij de bespreking 
van de ontwerp begroting voor het nieuwe departement van Landbouw voor ge
pleit verder te gaan dan vooral onderzoek. J . van Breda de Haan, toen inspecteur 
van de inlandsche landbouw, kreeg opdracht een nota samen te stellen "( ... ) over 
de wijze, waarop maatregelen zijn te nemen ten nutte van den landbouw der in
landsche bevolking op Java en Madoera".lII 

Van Breda de Haan pleitte er in feite voor om landbouwvoorlichting op te zet
ten . Op dat moment werd de toepassing van onderzoeksresultaten bevorderd door 
het inrichten van demonstratievelden, waar getoond werd hoe met andere zaad
keuze en andere bebouwingsmethoden de opbrengst kon worden verhoogd. Aan 
de demonstratievelden waren Indonesische ambtenaren, mantri ' s, verbonden die 
aan de landbouwschool in Buitenzorg een opleiding gehad hadden. Het was ge
bleken dat door mantri's met voordrachten de uit te dragen boodschap naar de 
boeren te laten brengen, de interesse van de boeren voor vernieuwingen gewekt 
werd. Van Breda de Haan stelde voor 'inlandsche landbouwleraars' aan te stellen , 
te rekruteren uit de streek waar zij werkzaam zouden zijn . Europese deskundigen 
zouden leiding moeten geven aan de landbouwleraren. De zo ontstane instelling 
zou logischerwijs onder het departement van landbouw vallen. De voorstellen 
werden door Treub becommentarieerd. De aanstelling van 'inlandsche' landbouw
leraren stuitte wat hem betreft op praktische bezwaren. Wei stemde hij in met het 
plan om meer Europese deskundigen aan te trek ken en die als (Iandbouw-) advi
seurs op een aan hen toegewezen locatie werkzaam te laten zijn. 

Niet aileen voor de landbouw van de Indonesische bevolking maar ook voor de 
Europese cultuurondernemingen hadden zich ontwikkelingen voorgedaan die 
voorlichting door en bemoeienis van deskundigen hard nodig maakten . Voor de 
cultuurondernemingen gold dat plantenziektes en groeiende concurrentie op de 
wereldmarkt het nodig maakten rationeler te werk te gaan. Europese planters had
den daarop al gereageerd door de oprichting van eigen proefstations of door het 

10 Creutzberg, Ekonomisch beleid, eerste stuk , document 56: nota " Inspekteur van de 
inlandsche landbouw (J. van Breda de Haan) aan minister van ko lonien (Fock)", 24 juni 
1907,313-320. 
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geven van onderzoeksopdrachten aan 's Lands Plantentuin, toen al ruim tachtig 
jaar gevestigd in Buitenzorg. 

Landbouwvoorlichting kreeg volle aandacht na het aantreden van Treub's op
volger, H.1. Lovink, in december 1909. Lovink verlegde het accent van onder
zoek naar voorlichting, omdat zo het door hem gewenste rechtstreekse contact 
tussen enerzijds het wetenschappelijk onderzoek en anderzijds de praktijk op het 
boerenbedrijf gerealiseerd kon worden. De oprichting van de Landbouwvoorlich
tingsdienst (LVD) in 1910 betekende dat vanaf dat moment voorlichting steeds 
meer en systematisch aandacht zou krijgen. De uitbouw van de LVD en de evolu
tie in zijn strategie zullen in het nu volgende min of meer chronologisch aan de 
orde gesteld worden . 

3. Een aarzelend begin 

Gedurende de eerste jaren van het bestaan van het Departement van Landbouw 
werden de activiteiten ervan beperkt door een groot gebrek aan mankracht. Voor 
de LVD gold dat evenzeer. Toen in 1911 en 1912 zich in grote delen van Zuidoost 
Azie een reeks misoogsten voordeed, stegen de rijstprijzen, waardoor in Neder
lands-Indie overheidsinterventie nodig werd geacht. Ontwikkelingen van de we
reldhandel werden beter geobserveerd. Uitvoer van rijst werd verboden en de 
rijstproductie in Indonesie zelf werd bevorderd. De omzetting in 1911 van het 
Departement van Landbouw in dat van Landbouw, Handel en Nijverheid bracht 
de verbinding tussen landbouw en handel tot uiting. De groei van taken zorgde 
voor een groei van het aantal beambten bij het Departement van Landbouw, maar 
de uitgaven ten behoeve van de landbouwvoorlichting bleven achter bij de groei 
van het departement in het geheel. 

Belangrijk was dat met de instelling van de LVD de lijn tussen onderzoek en 
toepassing werd verkort. Na J 905 en v66r de instelling van de LVD onderhielden 
de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur nog het contact met de bevolking op 
het vlak van landbouwzaken. De landbouwadviseur, in dienst van het nieuwe de
partement, adviseerde de Binnenlandse Bestuurder, en trad als zodanig niet recht
streeks in contact met de landbouwende bevolking. Met de instelling van de LVD 
veranderde dit: de nu zo genoemde landbouwleraren kregen de bevoegdheid om 
bij de voorlichting weI rechtstreeks in contact te treden met de landbouwers, maar 
dat weI in zo goed mogelijk overleg met het Binnenlands Bestuur. Het is van 
belang te beseffen dat het werk van de LVD toen vooral bestond uit de overdracht 
van landbouw-technische kennis en informatie. Toepassing van uit onderzoek 
voortgekomen kennis werd hoogstens incidenteel ingepast in plaatselijke omstan
digheden. 

Deze aanpak paste ook in het denken over overheidstaken in die tijd. Bij de 
beleidsbepaling zoals die in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw 
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had plaatsgevonden bij de opzet van landbouwvoorlichting in Nederland, had de 
overheid niet verder willen gaan dan het aanbieden van kennis aan boeren." De 
boer stond vrij die kennis al of niet te gebruiken voor verbetering van zijn produc
tie. Vormen van directere steun waren nadrukkelijk afgewezen. Op basis van libe
rale principes werd ervan uitgegaan dat de boer, 'gedreven door wel-begrepen 
eigenbelang', heus wei de aangeboden kennis zou aanvaarden om tot verbetering 
van zijn productie te komen. 12 Hoe in Indonesie van de al in Nederland opgedane 
ervaring met landbouwvoorlichting geprofiteerd werd, is niet duidelijk. Lovink 
ken de, toen hij aangesteld werd als directeur van het departement, de Nederland
se landbouw zeer goed dankzij een indrukwekkende carriere in die sector. Ook is 
bekend dat toen de voorlichting als een op zichzelf staande taak erkend werd, 
getracht is landbouwleraren met ervaring uit Nederland aan te trekken , zonder 
succes overigens. 13 

1918 was om meerdere redenen een belangrijk jaar voor de LVD. In het eind
rapport van de 'Mindere Welvaart commissie was naar voren gebracht dat de eco
nomische aspecten van de landbouw even belangrijk geacht dienden te worden 
als de technische aspecten. Dat inzicht leidde tot de opzet van een Bureau Land
bouweconomie binnen het departement. Hiermee werd, zoaJs hieronder uitge
werkt zal worden, een basis gelegd voor een bredere aanpak bij het voorlichtings
werk. Van belang was ook met het oog op latere ontwikkelingen, dat in Wageningen 
de Rijks Hogere Landbouwschool omgedoopt werd in de Landbouw Hogeschool. 
Het departement in Nederlands-Indie had erg op die omzetting aangedrongen. 
Ook hier treffen we een punt waar Lovink zich zeer over bekommerd had . Toen 
hij in Nederland de functie van directeur-generaal van de afdeling Landbouw op 
het ministerie had bekleed, had hij zich zeer ingespannen voor de creatie van 
onderzoeksruimte voor leraren van de Rijkslandbouwschool, omdat bij de con
centratie van onderzoek binnen speciale proefstations, onderwijs en onderzoek te 
zeer gescheiden waren. De vereiste reorganisatie leidde in 1904 tot de creatie van 
de Wageningse Rijks Hogere Land- Tuin- en Bosbouwschool , die een wetenschap
peJijke opleiding diende te verzorgen. 14 In 1918 werd de verheffing tot Land
bouwhogeschool een feit. Verwacht werd dat met een aantrekkelijker opJeiding 
het gebrek aan deskundig personeel bij de LVD vanzelf zou worden opgeJost. 

Ondanks de veranderingen spraken de werkzaamheden van de LVD in deze pe
riode niet tot de verbeelding. De contacten met de onderzoeksafdelingen in Bui-

II E.W. Hofstee, Sociologische aspeClen van de landbouwvoorlichling (Wageningen 1953) 
3-5. 
12 Ibidem, 5. 
13 T.J. Lekkerkerker, Het landbouwonderwijs in Nederlandsch-Indie (Batavia 1921 ) 7. 
14 J. van der Haar, De geschiedenis van de Lanbouwuniversiteil Wageningen; Van school 
naar Hogeschool. 1873-1945 (Wageningen 1993) 103-1 11. 
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tenzorg waren schaars. Doordat er door de landbouwleraren veelvuldig ad hoc en 
op basis van eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewerkt werd, ontbrak CO()r

dinatie binnen de Dienst. De opzet van een nieuwe Afdeling Landbouw binnen 
het departement in 1920, waarin voorlichting en onderwijs bijeen werden gebracht 
onder leiding van een eigen directeur moest daar verbetering in brengen . Daar
mee was de LVD klaar om een nieuwe fase in te gaan. IS 

4. Een zelfverzekerd optreden 

De nieuwe inbedding van de LVD in het departement miste zijn uitwerking niet. 
Met een eigen leiding kon niet aileen de positie van de dienst beter verdedigd 
worden, maar kon ook een betere coordinatie van de taken gerealiseerd worden . 
In 1921 liet het nieuwe Hoofd van de Afdeling Landbouw Van der Stok door de 
landbouwleraren een onderzoek verrichten naar de inrichting en het functioneren 
van het boerenbedrijf in de diverse ressorten. Met een rondschrijven riep Van der 
Stok op tot het systematisch verzamelen van allerlei gegevens die informatie kon
den verschaffen over het management van het Indonesisch boerenbedrijf.'6 In het 
laatste kwart van de negentiende eeuw waren er ook wei gegevens verzameld 
over de bedrijfsvoering van de Javaanse boer, maar daaropvolgend was vrijwel 
geen aandacht meer geschonken aan vergelijkend onderzoek. In het door Van der 
Stok ge"lnitieerde onderzoek lag een belangstelling ten grondslag die verder reikte 
dan het technische aspect van de Indonesische landbouw aileen. Het maakt duide
lijk dat het bewustzijn dat de Indonesische landbouw een zeer gedifferentieerd 
beeld vertoonde en dat oplossingen voor problemen in de ene streek niet hoefden 
te werken in een andere regio. 

De verplichting voor elke landbouwleraar jaarlijks een activiteitenplan op te 
stellen dwong de voorlichters tot observatie in het eigen ressort. Ook daarmee 
werd de belangstelling voor het rei len en zeilen binnen het inheemse landbouw
bedrijf bevorderd. Daarnaast yond in 1922 een naamsverandering plaats: de 
voorlichters werden van ' Iandbouwleraren ' 'Iandbouwconsulenten'. Onder die 
naam zouden zij voortaan door het leven gaan. Dat suggereert op zijn minst een 
verandering in de kijk op de functie van de voorlichter: een overstap van onder
richt naar advies . 

15 l aarboek van hel departemenl van Landbouw, Nijverheid en Handel (1920) 103. 
16 Van der Stok, 'Rondschrijven', 17 februari 1921 , in: Mededeeling van de Afdeling 
Landbouw 6 (1923) 56-57. Van der Stok toonde zich overigens in het algemeen in geor
dend onderzoeker: hij zette vanaf 1923 het Jaarverslag van de LVD anders op. Werden tot 
het verslag van 1923 aile gegevens per ressort gepresenteerd, sommige ressorts uitgebrei
der dan andere, het verslag vanaf 1923 is op de eerste plaats thematisch geordend en 
daardoor evenwichtiger van opbouw. 
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De in 1923 aan de LVD gegeven opdracht een zelf-onderzoek te verrichten, met 
als taak het eigen bestaansrecht te bewijzen, leidde tot een overdenking betreffen
de het bestaansrecht van de dienst. 17 Heel expliciet werd nu verklaard dat niet 
overdracht van technische verbeteringen de spil vormde van goed voorlichtings
werk, maar dat het economische en sociale raamwerk van het boerenbedrijf veel 
meer aandacht moest verdienen. De voorlichters spraken de intentie uit zich niet 
blind te willen staren op overdracht en toepassing van technische verbeteringen; 
zij zouden agrarische productie gaan plaatsen in de economische en sociale con
text van het boerenbedrijf. 

Deze orientatie op de landhuishoudkunde, de agronomie, werd bezegeld met 
het in het leven roepen van het tijdschrift Landbouw door de Vereniging van Land
bouwconsulenten. In de inleiding van het eerste nummer werd specifiek gewezen 
op de aandacht die het tijdschrift zou gaan geven aan de economische aspecten 
van de landbouwwetenschap. lx Die belofte werd waargemaakt: in aile jaargangen 
is de landhuishoudkunde aan de orde geweest, in algemene zin, of toegespitst op 
de voortbrenging van een specifiek product. Daarnaast werden ook thema's als 
bedrijfsleer en landbouwstatistiek onder de aandacht van de lezer gebracht. Bij al 
deze onderwerpen valt op dat veelvuldig publicaties van buitenlandse origine 
besproken werden, terwijl ook verslag gedaan werd van een aantal congressen in 
zowel binnen- als buitenland. 

De steun van overheidswege voor de landbouwvoorlichtingsdienst was duide
lijk verworven. De dienst had daar zelf alles aan gedaan, maar de conjuncturele 
ontwikkelingen hadden weI een handje geholpen. Een korte depressie aan het 
begin van de jaren twintig had geleid tot signalen over economische achteruit
gang bij de Indonesische bevolking. Daarbij was de aandacht gevestigd op de 
belastingdruk die door de bevolking moest worden verdragen . Een daartoe inge
stelde commissie kreeg in 1925 de opdracht het zogenaamde tweede welvaartson
derzoek uit te voeren. Het uitgebrachte rapport leidde tot een versterking van de 
welvaartsdiensten.'~ Hieraan konden plannen tot vergroting van de LVD worden 
ontleend. 

De onstuimige ontwikkeling van de LVD na 1920 komt ook naar voren van de 
ontwikkeling van het personeelsbestand. 

17 E. de Vries, 'De welvaartsdiensten', in: H. Baudet en I.J. Brugmans, red. , Sedans van 
beleid (Assen 1961) 267-288, aldaar 274. 
18 J.E. van der Stok, 'Ter inleiding', Landbouw I (1925) 4. 
19 P. Creutzberg, Het ekonoll1isch beleid in Nederlandsch-Indie; capiala selecta; Een 
bronnenpublikatie. Tweede sluk (Groningen 1974) 5. 
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Tabel I. Personeel van de Landbouwvoorlichtingsdienst (1908-1924) 

Jaar 1908 '12 ' 14 ' 18 ' 22 '24 

Rang: 
Inspecteur 2 2 2 2 3 3 
Landb.consulent 5 12 10 22 33 27 
Adj.landb.consulent 35 ? 69 56 67 

Bron: Jaarverslagen van den Landbouwvoorlichtingsdienst 

Waren er in de jaren tot 1918 naast twee inspecteurs eerst 5 en later 10 tot 12 
landbouwleraren werkzaam, vanaf 1918 groeide het aantal landbouwleraren, la
ter landbouwconsulenten uit tot boven de dertig. Daarnaast trad een groeiend aan
tal assistent-Ieraren in dienst, afkomstig van de Middelbare Landbouwschool in 
Buitenzorg. Zij waren in de regel van Indonesische herkomst en werden ingezet 
in de streek waaruit zij atkomstig waren. 

De werkzaamheden van deze ambtenaren werden via het departement gecoor
dineerd , zodat ook de ervaringen, opgedaan in de diverse ressorten , uitgewisseld 
konden worden. De onderbrenging van de activiteiten in de ressorten onder de 
verantwoordelijkheid van de provincies dreigde in de ogen van de landbouw
voorlichters de centrale coordinatie te frustreren . In 1926 en 1927 werden de re
geringsvoorstellen daartoe uitvoerig bediscussieerd. De bezwaren lagen op twee 
hoofdpunten . Allereerst zou "( . .. ) de verantwoordelijkheid en leiding en beslis
sing overgaan van het deskundige Departement naar de ondeskundige provincia
Ie overheid"20 Daarnaast dreigde het gevaar dat de landbouwconsulenten en de 
onder het departement ressorterende onderzoeksinstellingen verder uit elkaar zou
den groeien. De decentralisatie is op I januari 1930 toch doorgevoerd. Het pro
bleem van de gebrekkige communicatie tussen enerzijds de LVD en anderzijds de 
onderzoeksinstituten is blijvend als een gebrek ervaren, dat pas opgelost is bij de 
instelling van het Departement van Economische Zaken in 1934. Toen werden de 
Afdeling Landbouw van het voormalige Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en het Aigemeen Proefstation voor de landbouw beide ondergebracht 
in de Dienst van den Landbouw. Het wegvallen van een centrale instantie voor de 
landbouwvoorlichting, het eerstgenoemde bezwaar, is in de praktijk niet geble
ken. Weliswaar bracht de decentralisatie met zich mee dat de provinciale overhe
den de uitgaven voor de onder hun verantwoordelijkheid vallende voorlichters 

20 M.B . Smits, 'De reorganisatie van de landbouwvoorlichting' , voordracht voor het 
congres van de Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch-Indie, gehouden 
op 13 juli 1926, in : Landbouw, 2 (1926-27) 72-86, aldaar 75. 
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zelf moesten budgetteren, maar bij de uitvoering van de taken bleef er voldoende 
afstemming bestaan. Het voortgezette bestaan van het Jaarverslag van den Land
bouwvoorlichtingsdienst is daar ook een uiting van. Daarnaast boden de dienst
vergaderingen van de LVD de mogelijkheid tot uitwisseling van nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen. Tussen de jaren 1920 - 1930 werden er elf gehouden. Wei is
waar viel de tot 1930 aangehouden frequentie na 1930 vanwege de bezuinigingen 
zeer fors terug - de eerstvolgende bijeenkomst yond plaats in 1937 -, dat neemt 
niet weg dat gedurende het eerste decennium de opgetreden problemen en de 
daarvoor bedachte oplossingen vrij grondig besproken werden. Het tijdschrift 
Landbouw werkte daarbij zeer ondersteunend. Zeer vele voorlichters rapporteer
den regelmatig hun bevindingen bij hun werk in het eigen ressort in dat tijdschrift 
of in de door het departement uitgegeven reeks (Korte) Mededeelingen van de 
Afdeling Landbouw. Er kan zonder enig bezwaar geconcludeerd dat de beambten 
van de LVD bereid waren te leren van elkaars ervaringen en dat de aanpassingen 
en ontwikkelingen in het beleid van de LVD gerelateerd kunnen worden aan die 
opstelling van de voorlichters. 

5. Bedrijfstypes centraal gesteld 

De groei van het personeelsbestand zette door vanaf 1925. Het aantal consulenten 
kwam in 1928 en 1930 ruim boven de 50. Toch is het natuurlijk van belang te 
beseffen dat de toename van het aantal consulenten misschien wei indrukwek
kend is, maar dat dat aantal afgezet tegen de omvang van de bevolking op Java en 
de eilanden daarbuiten, en de omvang van de landbouwgebieden die door de voor
lichters bestreken dienden te worden , zeker niet tot de verbeelding spreekt. 

Was gedurende de eerste drie decennia van de twintigste eeuw de overheid steeds 
terughoudend geweest om in de economie in te grijpen, de crisis van de jaren 

Tabe1 2. Personeel van de Landbouwvoorlichtingsdienst (/928-/942) 

Jaar: 1928 '30 '35 '36 '40 '42 

Rang: 
Inspecteurs 3 7 6 6 9 9 
Landb .consulent 53 56 ? 52 95 71 
Adj.landb.consulent 123 117 127 131 139 147 

Bron: Jaarverslagen van den Landbouwvoorlichtingsdienst 
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dertig hielp die overheid geheel over de aarzeling heen . Met name op het terrein 
van de handel kondigde het gouvernement vele maatregelen af, die de door het 
liberale denken gestelde grenzen overschreden. Aanvankelijk hield de overheid 
vol dat het om tijdelijke maatregelen ging, steeds ter bestrijding van de gevolgen 
van de crisis, maar al spoedig werd duidelijk dat zich uitbreidende overheidsbe
moeienis een blijvende ontwikkeling was, die overigens aansloot bij ontwikkelin
gen in veel andere landen.21 De instelling van het departement van Economische 
Zaken markeerde die omschakeling. De crisis van de jaren dertig had ook voor de 
LVD directe gevolgen. Doordat de crisis zich vooral uitte in scherp dalende ex
portprijzen werd ook de overheid getroffen door sterk dalende overheidsinkom
sten. Bedroegen die inkomsten in 1929 nog 523.6 miljoen gulden, in 1933 waren 
die teruggevallen tot 256.7 miljoen gUlden. De ministers van kolonien S. de Graaff 
en Colijn drongen aan op grote bezuinigingen op de overheidsuitgaven. In 1929 
besteedde het gouvernement 515 .2 miljoen gulden, maar in 1933 waren de uitga
yen al teruggebracht tot 378.2 miljoen gulden, om in 1935 291.6 miljoen gulden 
te bedragenY Dit waren bezuinigingen van formaat waar ook het departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en later dat van Economische Zaken hun 
aandeel aan moesten leveren. 

Ook bij de LVD waren de bezuinigingen voelbaar. Bij de planning van activitei
ten was dankzij de volledige erkenning van het belang van de landbouwvoorlich
ting uitgegaan van toename van de personeelsomvang. Ais gevolg van de bezui
nigingen moest de groei omgebogen worden. De totale personeelsomvang kon 
slechts door kunstgrepen en dankzij de kortingen op ambtenarensalarissen op het 
peil van 1928 gehouden worden.23 Bij dat alles nam juist in de jaren dertig de 
aandacht voor de Indonesische landbouw, en speciaal de voedselproductie, sterk 
toe. Door de crisis in de exportsector vielen vele Indonesiers voor hun inkomen 
terug op de productie voor eigen gebruik. Omdat de suikersector landbouwgrond 
afstootte, kon het areaal voor de rijstproductie uitgebreid worden. Bevordering en 
bescherming van de voortbrenging van rijst waren belangrijke doelstellingen van 
de overheid. 

In de jaren 1925-1934 was de verschuiving naar agronomisch onderzoek doorge
zet. De sociaal-economische structuur van de agrarische samenleving werd daar
bij op de voorgrond geplaatst. Het eerder genoemde onderzoek van Van der Stok, 
later hoogleraar Tropische Landbouw in Wageningen, had de basis gelegd voor 

21 G.H.A. Prince en H. Baudet, The Netherlands and the Indies; The battle against the 
crisis in the thirties, Research memorandum, Institute of economic research, Groningen 
University (Groningen 1984). 
22 Creutzberg, Ekonomisch beleid. Derde stuk (Groningen 1975) 959. 
23 J.G .B. Beumee, ' De landbouwvoorlichtingsdienst in de laatste jaren ', Landbouw, 13, 
no.7/8 (1937) 54-57. 
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inzicht in het functioneren van het boerenbedrijf. In de jaren dertig werd 'bedrijfs
ontleding' het sleutelwoord. Het in 1918 opgezette Bureau Landbouweconomie 
speelde daarbij een vooraanstaande ro!. De aan dat bureau verbonden E. de Vries 
brak in 1930 op het elfde congres van Ambtenaren bij de Landbouwvoorlichting 
in Nederlandsch-Indie een lans voor bedrijfsontledingen . Hij riep op tot het ver
richten van systematisch onderzoek.24 Met zijn definiering van 'bedrijfsleer' maakte 
G.J. Vink later duidelijk dat het niet ging om waarnemingen van buitenaf, maar 
om "( ... ) kenni s van het landbouwbedrijf, a.h.w. van binnen uit gezien, dus uit het 
oogpunt van den boer. ( ... ) Het is de studie van de wijze, waarop de boer welvaart 
(voordeel) zoekt".25 Die aanpak effende de weg naar een institutionele aanpak 
van de welvaartsproblematiek. Specifieke elementen van het Indonesische land
bouwbedrijf, zoals gebondenheid aan de gemeenschap en grondbezitsvormen, 
kregen daarmee centrale aandacht. 

Om het onderzoek en de daaruit voortkomende voorlichting realiseerbaar te 
maken, werden ressorten opgedeeld in zogenaamde eenheidsgebieden, waar dank
zij het bestaan van bepaalde bedrijftypes lokaal onderzoek verricht kon worden . 
De te bestuderen eenheid en de aanpak van het onderzoek lijkt op de nog recente 
benadering binnen het terrein van de plattelandsontwikkeling die met het begrip 
farming systems aangeduid wordt. Perk duidde de ontwikkeling in de voorlich
ting als voIgt: bewoog de voor1ichting zich in haar eerste fase op het technische 
vlak (bestempeld als detailvoorlichting), later werd het accent verschoven naar de 
economische aspecten van het landbouwbedrijf (arbeids-, cultuur- en partiele 
bedrijfsontledingen), en in derde instantie werd erkend dat ook sociale aspecten 
van de samenleving van invloed zijn op de ontwikkeling van de Indonesische 
landbouw. Hieruit ontstond een voorkeur voor streekonderzoek waarin geogra
fisch begrensde homogene landbouwgebieden of eenheidsgebieden centraal ston
den . Het homogene karakter werd bepaald door het voorkomen van hetzelfde 
bedrijfstype of landbouwstelsel. 26 Een goed voorbeeld van een dergelijk onder
zoek is te vinden in het boek van Schophuys over het Barito-bekken op Borneo, 
waarin de fysisch-geografische karakteristieken en de in de regio voorkomende 
bedrijfsvormen bestudeerd zijnY Schophuys verbond aan een uitgebreide beschrij
ving van het landschapsbeeld, het klimaat en de waterhuishouding van het door 
hem bestudeerde gebied een uitgebreide uiteenzetting over de wijze waarop de 

24 E. de Vries, 'De cultuur- en bedrijfsontledingen in den inlandschen landbouw', Land
bouw, 6 (1930/31) 110-173. 
25 GJ. Vink, De grondslagen van het lndonesische landbouwbedrijf(Wageningen 1941) 
15. 
26 A. Perk, Enkele aspecten van het overheidsbeleid t.C/ . v. de ontwikkeling van de au
tochlOne landbouw in Indonesie in de periode 1870-1942 (Wageningen s.a.) 11-14. 
27 H.J. Schophuys, Het stroomgebied van de Barito; Landbouwkundige kenschets en 
landbouwvoorlichting (Wageningen 1936). 
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landbouwvoorlichting daar ingericht zou moeten worden. Schophuys deed een 
serieuze poging het voorlichtingswerk aan te laten sluiten bij de karakteristieken 
van de plaatselijke landbouw. In de slotbeschouwing waarschuwde hij voor het 
gevaar van het niet-beklijven van productieverbeteringen. "Men vergeet te vaak, 
dat de volkshuishouding als een uurwerk is, dat drie raderen bezit, die nauwkeu
rig in elkaar grijpen: bestuur, voorlichtingsdiensten en bevolking. Wanneer de 
raderen van bestuur en techniek te snel loopen, kunnen de fijne tandjes van het 
inheemsche volksleven wei eens breken . ( ... ) Wij moeten er met andere woorden 
steeds op bedacht zijn, de bevolking actief te doen deelnemen aan aile maatrege
len, die bestemd zijn tot verhoging van de welvaart, ... ".2X Ook de proefschriften 
van G .J.Vink en W.J. Timmer hebben duideJijk gemaakt dat de landbouwvoor
lichting in Indonesie al voor de Tweede Wereldoorlog serieus genomen werd.29 

Ook de voorlichting zelf werd veel kleinschaliger van opzet. Voorzichtig werd 
er gestreefd naar een afstemming van de voorlichting qua methode en aanpak op 
traditioneel gegroeide landbouwstelsels. Centraal stond de vraag hoe de Indone
sische boer zo goed mogeJijk te bereiken om uiteindelijk te bereiken dat, zoals we 
dat nu zeggen, sustained growth gerealiseerd zou kunnen worden. De eerste stap 
was de verschuiving van informatieverstrekking aan de individuele boer (met een 
op westerse verworvenheden gebaseerde benadering) naar collectieve voorlich
tingsactiviteiten. Door een grotere bekendheid met de Indonesische situatie werd 
duidelijk dat de Indonesische boer zo sterk verbonden was met de eigen gemeen
schap, dat vast kwam te staan dat de informatieverstrekking het best op een groep 
binnen de desa, het dorp, gericht kon worden. Daarnaast was ook duidelijk ge
worden dat voorlichting gericht op jongeren de positie van de ouderen binnen de 
Indonesische samenleving miskende. Ook deze constatering pleitte ervoor in 
groepsverband voor te lichten, waaruit ook nog wei eens aanzetten tot cooperatie
vorming konden voortkomen.30 

Deze ontwikkelingen hadden ook invloed op de wijze waarop landbouwvoor
lichters naar de door hen genoten opleiding keken. Er werd kritiek geuit op de 
kloof tussen de onderwezen theorie en de praktijk in het koloniale Indonesie. De 
Vereniging van Landbouwconsulenten bracht die kritiek per brief onder de aan
dacht van de Senaat van de Landbouw Hogeschool in Wageningen. De opleiding 
zou te theoretisch zijn en te zeer gericht op landbouwtechnische aspecten. Kennis 
betreffende agrarische economie en management kwam in het geheel niet aan de 

28 Schophuys, stroomgebied van de Barito , 169. 
29 Vink , grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijj; W.J. Timmer, Object en 
methode der sociale agronomie; vijf landhuishoudkundige opstelien betreffende enkele 
grondslagen eener doorschouwende en rationeele methodiek der landbouwvoorlichting 
in Indonesie (s.1. 1947). 
30 Perk, Enkele aspecten van het overheidsbeleid, 7-9 . 
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orde, terwijl dat nu juist het stud ie-object bij uitstek was geworden bij de LVDY 
Korte tijd later werd in Wageningen plaats ingeruimd voor de Landhuishoudkun

de in het curriculum voor de toekomstige landbouwconsulenten. De inrichting 
van het curriculum in Wageningen bleef een bron van onenigheid. Er werd ge
vraagd om meer toepasbare kennis van de economie van het Indonesische land
bouwbedrijf.32 

Hetjaar 1934 bracht voor de LVD een volgende reorganisatie. Bij de omzetting 
van het Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid in het Departement 
van Economische Zaken, ingegeven door de steeds groter wordende neiging tot 
overheidsingrijpen als gevolg van de crisis, werden de afdeling Landbouw, waar 
de Voorlichtingsdienst ook toe behoorde, de afdeling Landbouweconomie en het 
Aigemeen Proefstation voor de Landbouw samengevoegd tot de 'Dienst voor de 
Landbouw'. Hiermee was de LVD ook in organisatorische zin weer herenigd met 
het wetenschappelijk onderzoek, nadat de dienst daar in zijn beginjaren van los
geraakt was. 

In de jaren na 1934 kon de Landbouwvoorlichting op de uitgezette lijn door
gaan. Academisch onderzoek, met name verricht in of onder de parapluie van 
Wageningen , ondersteunde de opvattingen zoals die na 1925 gemeengoed waren 
geworden. De boeken van H.J. Schophuijs, G.J. Vink en W.J. Timmer zijn daar 
het teken van. 

6. Het landbouwonderwijs 

Landbouwonderwijs was in het vooroorlogse Indonesie sterk verbonden met de 
landbouwvoorlichting. Weliswaar was er ook landbouwonderwijs dat op daar
voor opgerichte scholen gegeven werd , maar het merendeel van de onderwijsac
tiviteiten lag toch in de sfeer van de voorlichting. 

Het op landbouw gerichte onderwijs vond zijn oorsprong in de Landbouwschool 
in Buitenzorg, vanaf 1911 de Middelbare Landbouwschool. Die was opgericht 
om cursussen te verzorgen voor ambtenaren van het Binnenlands Bestuur en voor 
Indonesiers van het ' Inlands Bestuur'. Toen na 1905 het voorlichtingswerk met 
behulp van demonstratievelden ingevoerd werd, waren vooral de Indonesische 
beambten die toezicht zouden gaan houden op de demonstratievelden en daar een 
wezenlijke taak in het voorlichtingswerk op zich zouden gaan nemen, de doel
groep. Zij konden na de opleiding de positie van adjunct-Iandbouwleraar/-consu-

31 Jannine Oostenrijk, De Wageningse agronomen en de Landbouwvoorlichtingsdiensl 
in Nederlandsch Indie 1905-1940 (doctoraalscriptie Groningen 1986) 

32 1. van der Haar, De Geschiedenis van de Landbouwuniversileil Wageningen; Van school 
naarHogeschool, 1873-1945 (Wageningen 1993) 184-185. 
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lent bereiken. Het onderwijsprogramma is naar aan leiding van opgedane ervaring 
enkele keren aangepast. Maar steeds is ernaar gestreefd het niveau van een Mid
delbare Landbouwschool in stand te houden, dat gelijkstond met dat van de soort
gelijke onderwijsinstelling te Deventer.33 

Behalve op de Middelbare opleiding werd vanaf 1911 landbouwonderwijs ge
geven op de zogenaamde Cultuurscholen in Malang en Soekaboemi. Was voor 
het volgen van de Middelbare Landbouwschool voortgezet onderwijs op het ni
veau van een driejarige HBS-opleiding vereist, voor het volgen van de opleiding 
op de Cultuurschool kon volstaan worden met lager onderwijs. De vakken op de 
Cultuurschool waren praktijkgericht. Landbouwonderwijs werd ook gegeven op 
de Kweekscholen met als doel toekomstige docenten in het lager onderwijs op het 
platteland in staat te stell en met kennis van zaken landbouwproblemen aan de 
orde te stellen. De motivatie om daaraan deel te nemen was niet erg bemoedigend. 

In 1912 werd een eerste proef genomen met een desa-landbouwschool. 34 Hier 
was verhoging van het peil van het Indonesisch landbouwbedrijf het directe doe!. 
Weliswaar leverde de school een aantal leerlingen met een diploma af, maar die 
kwamen, anders dan bedoeld, vrijwel niet in de plaatselijke landbouw terecht. Die 
oud-leerlingen zochten liever hun heil in ondernemingen of bij de LVD. Bijstel
ling van het programma leverde toch nog teleurstellende resultaten op. Weer ble
ken weinige opgeleiden in de landbouwproductie zelf aan het werk te gaan, om
dat ze overheidsbanen prefereerden, of omdat er vanwege kapitaalsgebrek of 
vanwege de leeftijd voor hen (nog) geen mogelijkheden tot het opzetten van een 
eigen bedrijf waren. De afgestudeerden waren ook te jong om het mogelijk te 
maken dat de opgedane kennis een vruchtbare bodem yond binnen het familiebe
drijf of in de eigen desa. 

Pas in de jaren twintig werden betere resultaten bereikt. De praktijk werd heel 
nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst door een aantal desa-Iandbouwscholen in 
te richten als bedrijfsscholen, als boerenbedrijven, waar de dagelijkse praktijk zo 
goed mogelijk werd nagebootst. De leerlingen huurden grond van de school en 
waren zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van aile werkzaamheden. Door 
de schoolleiding werden tegelijkertijd verbeterde bebouwings- en bemestingsme
thodes gedemonstreerd.35 Landbouwconsulent De Mol tekende daar later bij aan 
dat blijvend contact met oud-Ieerlingen nodig was, en dat herhalingscursussen 

33 T.J. Lekkerkerker, Het landbouwonderwijs in Nederlandsch-Indie (Batavia 1921) 11-
12. 
34 L.J . Vroon , 'Geschiedenis en vooruitzichten van het landbouwonderwijs in de provin
cie West-Java', Landbouw, 13 (1937) 507-547, aldaar 508. 
35 Vroon , 'Geschiedenis en vooruitzichten' , 514-518. 
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een vereiste waren om de landbouwbedrijfsscholen ook op de lange termijn suc
cesvol te laten zijn. 36 

Belangrijker bleek achteraf het informele, aan de voorlichtingsdienst gekoppel
de onderwijs. Een vooropleiding was daarvoor geen vereiste . Bij dat informele 
onderwijs, waarbij anders dan bij het formele landbouwonderwijs, het departe
ment van onderwijs niet betrokken was, stonden de al werkzame onderwijzers 
van de desascholen centraal. In 1921 werd gestart met de organisatie van de goe
roe-cursussen. Het betrof vooral praktisch onderwijs, opgezet naar analogie van 
de landbouwbedrijfsscholen, dat ervoor moest zorgen dat de opgeleide onderwij
zer bij de desabevolking zou overkomen als een man met praktische kennis en 
ervaring die om die reden ook waardering zou kunnen krijgen .37 Enerzijds was 
het de taak van de onderwijzer van de desaschool het landbouwonderwijs onder 
te brengen in het totale onderwijspakket voor de desaschool-leerlingen, . ander
zijds was het nadrukkelijk de bedoeling ook de volwassen landbouwers te berei
ken door voor hen cursussen te organiseren. 

De activiteiten van de goeroes stonden onder directe begeleiding van ambtena
ren van de LVD. Die hadden als taak ervoor te zorgen dat het gegeven desa
onderwijs toegespitst was op de behoefte en omstandigheden in de betreffende 
regio. Deze vorm van onderwijs bleek op den duur resultaat op te leveren . Na een 
aarzelend begin waren in de jaren 1921-1939 een groeiend aantal onderwijzers 
bereid de landbouwcursus te volgen en hun kennis door te geven aan de dorpsbe
woners. Zo volgden uiteindelijk in 1939515 onderwijzers de opleiding v~~r land
bouwonderwijzers waarmee in dat jaar ongeveer 4000 landbouwers bereikt zou

den worden. V~~r de gehele periode 1922-1939 gold dat ongeveer 3000 
desa-onderwijzers opgeleid zijn, waardoor ongeveer 33000 Indonesiers een dorps
cursus konden volgen.3X 

Zoals ook bij de landbouwvoorlichting het geval was ging het vinden van de 
juiste aanpak bij het landbouwonderwijs met vallen en opstaan. Uiteindelijk duurde 
het twintigjaar voordat het onderwijs duidelijk vruchten ging afwerpen. De eerste 
pogingen om louter door presentatie van betere landbouwtechnieken de landbouw

productie te verbeteren, sloegen niet aan. Praktisch gericht, op de streek toege
sneden onderwijs, verzorgd door iemand uit de eigen regio, bood betere garanties 
v~~r succes. 

36 G.A. de Mol, 'Vijf en twintig jaren eenvoudig landbouwonderwijs in Nederlandsch
(ndie', Landbouw, 13 (1937) 262-327, aldaar 268. 
37 W. Stenvers, 'De ontwikkeling van het landbouwonderwij s in Nederlandsch-Indie'. 
Landbouw, 6 (1930-31) 1-40, aldaar 9-10. 
38 P. van der Eng, Agricultural growth in Indonesia since 1880 (Groningen 1993) 114. 
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7. Visie op de Indonesische boer 

De opkomst van de LVD had ook een discussie over de wijze waarop de Indone
sische boer benaderd moest worden, op gang gebracht. Bij het Binnenlands Be
stuur had altijd een zekere overeenstemming bestaan over de idee dat bij de in
voering van veranderingen, of die nu bestuur, landbouwproductie of andere zaken 
betrof, een lichte vorm van dwang (printah aloes) te rechtvaardigen was. Omdat 
de Binnenlandse Bestuurders onwillekeurig door de Indonesische bevolking ge
zien zullen zijn als vertegenwoordigers van het koloniale gezag, zullen aile aan
bevelingen waarschijnlijk gei"nterpreteerd zijn als opgelegde maatregelen. 

Toen de ambtenaren van de LVD in 1910 toestemming kregen direct in contact 
te treden met de inheemse bevolking werd de idee van zachte dwang door de 
landbouwdeskundigen onmiddellijk losgelaten en vervangen door de idee van 
overtuigen. Op de achtergrond van die discussie lag het uitgangspunt bij veel 
bestuursambtenaren dat de Indonesische boer niet steeds als een 'homo oecono
micus ' zou zijn aan te merken. Deze gedachte werd bij de opkomst van de be
drijfsontledingen geheel gelogenstraft. De Indonesische boer bleek wei degelijk 
een calculerende producent te zijn die bewust de mogelijkheden en kosten van 
andere bemestingsmethodes, van andere zaadsoorten, van pesticiden en ander
soortige vernieuwingen overwoog. 

Hiermee begaven ze zich ook op het terrein van de discussie betreffende de 
denkbeelden van I.H. Boeke. Boeke had in 1910 een pessimistisch beeld gegeven 
betreffende de ontwikkelingsmogelijkheden van de traditionele Indonesische boer. 
Voor die boer was zijn plaats in de gemeenschap een elementair goed. Omdat 
voor die boer de sociale waarden belangrijker zouden zijn dan de maximalisatie 
van zijn individuele behoeftenbevrediging zou er een geweldige, onoverbrugbare 
kloof zijn ontstaan tussen enerzijds de dynamische, mod erne westerse sector in 
Indonesie en de traditionele, statische dorpssamenleving op Iava3~ Boeke pleitte 
er dan ook voor om die samenleving met een andere economische theorie te bena
deren en kwam zo tot zijn bekende 'Dualistische economie'. De Wageningse agro
nomen, zoals G.H. van der Kolff en E. de Vries waren helemaal niet geporteerd 
voor Boeke's ideeen. Zij relativeerden de verschillen en legden daarbij juist de 
nadruk op de overeenkomsten tussen de twee sferen. Heel duidelijk wezen zij het 
beeld van de niet-economisch handelende Indonesische boer af. Wei degelijk zou 
hij reageren op economische prikkels, zo zeiden zij uit ervaring te weten. De 
Vries zou zijn afkeer van Boeke's ideeen later nog eens krachtig tot uitdrukking 

39 J. H. Boeke, Tropisch-koloniale staathuishoudkunde; Het probleem (Amsterdam 1910). 
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brengen: 'There were absolutely no 'Boekians" in the field! (de LVD). We simply 
did not need Boeke's theory to interpret what we observed ."40 

8. De LVD getoetst aan na-oorlogse visies op landbouwvoorlichting 

In een artikel uit 1983, getiteld "Veranderende percepties in de voorlichting. Im
plicaties voor voorlichtingskundig onderzoek in de Derde Wereld", heeft Huizin
ga een vijftal modellen van landbouwvoorlichting gepresenteerd. 41 

Het eerste model is het plantagemodel.Bij dit model gaat het eerder om een 
organisatiewijze dan om voorlichting. Kennisoverdracht vindt plaats via instruc
ties of met behulp van dwang. De LVD heeft zich nooit bediend van een aanpak 
die met behulp van dit model omschreven kan worden . De landbouwvoorlichters 
zijn vanaf het begin heel duidelijk geweest over het niet gebruiken van dwang. 
Door overtuiging moest kennisoverdracht, en met name de acceptatie van die 
kennis tot stand gebracht worden. Daarmee verschilden ze van mening met een 
aantal binnenlandse bestuurders, die van mening waren dat in voorkomende ge
vallen zachte drang -printah aloes- en soms zelfs orders -printah kras- verdedig
baar waren als het erom ging technische verbeteringen ingevoerd te krijgen . 

Het tweede model is het technische veranderingsmodel. Bij de voorlichting wordt 
er weI vanuit gegaan dat de betreffende boeren in vrijheid kunnen beslissen of zij 
de aangeboden innovatie accepteren of niet. De aangeboden verbetering is echter 
geheel op basis van westers den ken tot stand gebracht zonder voeling met de 
samenleving of het bedrijf waar die innovatie moet worden toegepast. De innova
tie is meestal geavanceerd. Andere auteurs spreken over de Transfer of techno
logy approach . Kenmerkend is dat "outsiders' overname van technologie beplei
ten bij de boer die door de voorIichting gekozen is. Er staan de voorlichter diverse 
methodes ter beschikking om tot zijn doel te komen, zoals belangstelling wekken 
door demonstratie, met behulp van massamedia. 

Dit model is bruikbaar bij de omschrijving van de werkzaamheden van de LVD 
in de twee eerste peri odes, zoals die hierboven beschreven zijn. Allereerst de na
druk op onderzoek met aile nadruk op het technische aspect. Later voorlichting 
met gebruik van diverse middelen (demonstratie met behulp van demonstratie
velden, landbouwonderwijs, het organiseren van wedstrijden v~~r boeren, waar-

40 Pierre van der Eng, 'An observer of 65 years of socio-economic change in Indonesia: 
Egbert de Vries', Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol.27, no. I (april 1991) 39-
55 , aldaar 43. 
41 Bert Huizinga, 'Veranderende percepties in de voorlichting; implicaties voor voor
lichtingskundig onderzoek in de Derde Wereld', in: K.1. Blokker e.a., In de ban van de 
voorlichtingskunde (Wageningen 1983) 16-36. 
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bij de best geslaagde aanplantingen etc. beloond worden) waarbij zowel de voor
lichter als zijn product waarschijnlijk als buitenstaander beschouwd worden. 

Het derde model is het marktsegmentatiemodel. Hierbij wordt het uniforme en 
technologische geavanceerde voorlichtingsaanbod als riskant beschouwd. Er moet 
aandacht komen voor doelgroepen: dat kunnen bepaalde bedrijfsgroepen zijn, of 
te onderscheiden bedrijfstypen binnen een sector. Bij het marktsegmentatiemodel 
start de aanpak bij de problemen van bepaalde doelgroepen. Voorlichting bestaat 
in dat geval niet aileen uit het aandragen van mogelijke oplossingen en verbete
ringen, maar ook uit het onderzoek dat met behulp van het contact met de ontvan
gers, tot stand kan komen . Meestal blijkt daarbij ook dat niet-technologische fac
toren een sta-in-de -weg vormen. 

Hier kunnen, wat de LVD betreft, aspecten van de strategie uit met name de 
derde peri ode herkend worden. Onderzoek bij de LVD reikte toen duidelijk ver
der dan het technische aspect. De consulenten stelden zich bij onderzoek open 
voor bedrijfsstelsels, waarmee zij tot dan toe niet vertrouwd waren geweest. Er 
werd ruimte gegeven aan bestaande tradities. Door bestudering van kleinere een
heden kwamen de genoemde bijzonderheden makkelijker naar voren. 

Het vierde en het vijfde model, namelijk het functionele groepen-model en het 
institutie-vormende model gaan uit van participatie en interactie bij het vaststel
len van de voorlichtingsstrategie. In feite wordt van de 'ontvangers' zelf gevraagd 
de problemen te duiden. 

Die stap heeft de LVD niet meer gezet. 
Dat neemt niet weg dat de vergelijking met na-oorlogse modellen van voorlich

ting duidelijk maakt dat de LVD op basis van trial and error een aantal fasen 
doorgegaan is, waardoor uiteindelijk die voorlichting door de LVD allesbehalve 
primitief is te noemen. 

9. Conclusie 

In de activiteiten van de LVD valt een duidelijke progressie waar te nemen. Daar
om is het zo verrassend dat de ervaringen van de LVD vrijwel geen rol lijken te 
hebben gespeeld in de praktijk van de voorlichting na de Tweede Wereldooriog. 
Met andere woorden: het lijkt erop dat het wiel opnieuw is uitgevonden. Ook is 
het opvallend dat publicaties over de activiteiten en ervaringen van de LVD, ook 
van oud-Wageningse onderzoekers, geen rol gespeeld hebben of spelen in de na
oorlogse literatuur op het terrein van de voorlichtingskunde.42 

42 Zie bijvoorbeeld het veel gebruikte handboek van de Wageningse hoogleraar Niels 
Roling, Extension science; Information systems in agricuLturaL deveLopment (Cambridge 
1988). 
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Daarvoor valt een verklaring te geven. In het hierboven geschetste beeld is de 
LVD bijna gei"soleerd uit de context, namelijk die van de koloniale relatie tussen 
Nederland en Indonesie. De LVD heeft natuurlijk wei in die context gefunctio
neerd. In de tijd van dekolonisatie na 1945 was het niet voor de hand liggend 
koloniale verworvenheden, ook op wetenschappelijk gebied, naar voren te halen. 
Bij de herorientatie in Wageningen is daardoor onvoldoende recht gedaan aan de 
opgebouwde expertise op het terrein van tropische landbouwvoorlichting. De LVD 
was een idealistisch ingestelde groep, die zich verbonden had met het doel van de 
welvaartspolitiek: vergroting van de agrarische productie, en daardoor van de 
welvaart van de Indonesische bevolking. Daarbij gingen zij eerst paternalistisch 
te werk , maar proefondervindelijk stelden zij zich steeds meer open voor de spe
cifieke karakteristieken van de Indonesische samenleving. Ook stelden zij vast 
dat van streek tot streek zich grote verschillen konden voordoen in de bedrijfs
voering in de Indonesische landbouw, afhankelijk van het samenspel van econo
mische, sociale en juridische aspecten in de samenleving. 

Dat door de beambten van de LVD de voorlichtingstaak serieus is opgevat, 
daarover hoeft geen twijfel te bestaan. De volgende vraag is dan: hoe serieus is 
het werk van de LVD genomen door het gouvernement in Indonesie in de eerste 
helft van de twintigste eeuw? Tot ongeveer 1923 heeft de LVD voor zijn bestaans
recht moeten vechten. Daarna was er duidelijk sprake van erkenning. Qua perso
neelsomvang kon de dienst groeien. Die groei bleef echter achter bij de toename 
van het totale aan het departement van Landbouw toegewezen budget, en ook bij 
die van de departementen van Onderwijs en Open bare Werken (irrigatie). Ook is 
de landbouwvoorlichting tijdens de crisis van de jaren dertig niet gespaard. Na
tuurlijk kan altijd gesteld worden dat er op het terrein van de landbouwvoorlich
ting veel meer gedaan had kunnen worden. Maar het is, zo is gebleken, de uitge
dragen boodschap, die tell. 



IX 

Macro-economische beschouwingen over de voed
selproductie op Java, circa 1914-1940 

J. THOMAS LINDBLAD 

1. Inleiding 

De LVD (= Landbouwvoorlichtingsdienst) besloeg in Nederlands-Indie een drie
luik van activiteiten die in onderlinge samenhang werden uitgevoerd. Het drieluik 
bestond uit onderwijs, voorlichting en onderzoek. Het is belangrijk dit drieluik als 
een geheel te zien omdat de uiteindelijke doelstelling dezelfde was, namelijk de 
bevordering van productie en productiviteit in de Javaanse landbouw, in het bij
lOnder de voedsellandbouw. Reeds in de tijd zelf werd discussie gevoerd over de 
mate van succes dat behaald was bij het realiseren van deze, hier nog bewust alge
meen gehouden doelstelling. Er was een optimistische stroming van waarnemers, 
die vonden dat, gelet op de beperkte mogelijkheden en middelen van de LVD, de 
resultaten bevredigend te noemen waren. Anderen stonden daar sceptischer tegen
over en meenden dat er bitter weinig bereikt was. Ook in de latere, post-koloniale 
literatuur zijn beide stromingen, optimisten en pessimisten, vertegenwoordigd, 
onder lOwel Nederlandse als buitenlandse economisch-historici. 

Op welke wijze kunnen we nagaan in hoeverre de LVD succes heeft geboekt? 
Een contra-factueel scenario, lOnder LVD, laat zich immers moeilijk construeren. 
Een mogelijkheid is om te kijken naar de specifieke inspanningen van de LVD en 
deze te koppelen aan meetbare resultaten . Een alternatieve mogeJijkheid is om de 
macro-economische ontwikkelingen in de voedsellandbouw in de onderhavige 
periode aan een nadere analyse te onderwerpen en zodoende te trachten waar te 
nemen of de inspanningen van de LVD in deze ontwikkelingen weerspiegeld zijn. 
De eerste methode is om bij de LVD te beginnen en uit te komen bij de statistieken 
terwijl we bij de tweede methode met het statistische bewijsmateriaal beginnen in 
de hoop om uiteindelijk bij de LVD te belanden. Ik kies hier voor de tweede bena
dering. 
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Het accent in mijn betoog zalliggen op de presentatie en interpretatie van enige 
statistische gegevens over geaggregeerde ontwikkelingen in de voedsellandbouw 
in Java vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het einde van de jaren dertig. Ik beperk 
me tot Java omdat het beleid van de LVD juist toegesneden was op de landbouw 
aldaar terwijl de Buitengewesten vee1al buiten schot bleven. Voor het laatste kwart 
eeuw van feitelijk koloniaal bewind op Java is gekozen omdat de activiteiten van 
de LVD in juist dat tijdvak uitgebouwd werden. Drie invalshoeken worden gebe
zigd: het grondgebruik, de totale voedselproductie en de productiviteit van de grond. 
Mijn bijdrage beslaat drie delen, een deel voor iedere invalshoek. Voornaamste 
doel is het formuleren van de juiste vragen ten aanzien van de impact van de LVD 

op de ontwikkeling van de voedsellandbouw op Java. 
Onder voedsellandbouw versta ik niet aileen rijst maar tevens een reeks van 

tweede gewassen. Twee daarvan, mai's en cassava, worden gerekend tot de voor
naamste gewassen in de voedsellandbouw en dienen samen met rijst te worden 
beschouwd. De 'kleinere' tweede gewassen, in het bijzonder bataten (zoete aard
appelen), aardnoten en soyabonen, worden als een aparte categorie bezien. De 
cash crops, die voor de uitvoer waren bestemd, blijven hier buiten beschouwing 
ook al moeten we ons realiseren dat sommige tweede gewassen 66k als cash crop 
konden dienen ; ik denk daarbij vooral aan aardnoten en soyabonen. Bij het in 
kaart brengen van de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de be
schouwde peri ode maak ik dankbaar gebruik van een betrekkelijk recente bron
nenpublicatie van de hand van Boomgaard en Van Zanden die deel uitmaakt van 
de ook buiten Nederland dikwijls geroemde reeks Changing Economy in Indone
sia. l Zonder deze goed verzorgde bronnenpublicatie was een globale schets van 
de voornaamste macro-economische ontwikkelingen , zoals hier beoogd, aanzien
lijk moeilijker te realiseren. 

2. Het grondgebruik 

In de hier bestudeerde periode werden, grosso modo, de grenzen van de fysieke 
uitbreiding van het te verbouwen landbouwareaal op Java bereikt. Slechts margi
naal konden vanaf de jaren twintig nieuwe gronden in gebruik worden genomen, 
met name in dun bevolkte streken zoals Besuki in de Oosthoek en op ge'isoleerde 
plekken in de Preanger (West Java). Gevolg daarvan was dat de expansiecurve 
voor de totale oppervlakte verbouwde landbouwgrond uitgelijnd werd en asymp
totisch tot een absoluut maximum ging tenderen (Grafiek 1).2 Van de totale vergro
ting van het verbouwde areaal, van 5,6 miljoen hectares in 1916 tot 7,9 miljoen 

P. Boomgaard en J.L. van Zanden, Changing Economy in Indonesia; X. Food crops 
and arable lands, Java 1815-1942 (Amsterdam 1990). 
2 Bran voor Grafiek 1: Boomgaard en Van Zanden, Food crops, 91-92. 
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hectares in 1940, yond de helft plaats v66r 1920 terwijl driekwart van de uitbrei
ding al in 1926 achter de rug lag. 

De ruimtelijke expansie verliep het langzaamst op ge"irrigeerde sawah gronden. 
Hier kwam de totale toename neer op hooguit een half miljoen hectares in 25 jaar 
tijd, of weI een-zesde deel van het reeds ten tijde van de Eerste Wereldoorlog be
staande sawah areaal. Ook deze bescheiden uitbreiding had zich halverwege de 
jaren twintig al grotendeels voltrokken. Gevolg was dan ook een gewijzigde ver
deling van de beschikbare gronden over natte sawah en droge, veelal hoger geIe
gen gronden. Het percentage sawah in het totaal nam af van ongeveer 50% in 1916 
tot 43% in 1927 om zich vervolgens op dat lagere niveau te stabiliseren. 

Vergroting van de voedselproductie op Java door middel van extensivering kwam 
dus tot een einde in de vroege jaren twintig. De verdere expansie vereiste een 
intensivering van het grondgebruik en een hogere graad van diversificatie in de 
landbouwproductie. Door verbeterde irrigatiefaciliteiten kon de oogstfrequentie 
in met name de rijstbouw worden opgevoerd zodat de uiteindelijke fysieke op
brengst van de verbouwde gronden verhoogd werd. De intensivering in de Javaan
se landbouw, waarover later meer, is ruimschoots besproken ook in de internatio
nale literatuur en werd al in de jaren zestig door met name Geertz in verband 
gebracht met het gebrek aan vooruitgang in de Javaanse landbouw. In zijn concep
tie van de zogenaamde agrarische involutie ontstond een symbiose tussen de sui
kerplantages en de rijstbouw op ge"irrigeerde en steeds drukker bevolkte sawah 
gronden waardoor de productiviteit weliswaar per hectare toenam maar per per
soon of gewerkt uur daalde zodat in de inheemse landbouweconomie stagnatie en 
verarming optraden.3 In meer recente jaren heeft Booth onderstreept dat met de 
intensivering in de rijstbouw een nieuwe fase in de lange termijn-ontwikkeling van 
de Javaanse landbouw haar intrede deed . Op de lange termijn onderscheidt ze een 
drietal fasen: extensivering (tot omstreeks 1920), intensivering (tot omstreeks 1960) 
en tenslotte versnelde groei vanwege betere varieteiten, de zogenaamde Groene 
Revolutie die zich sinds de jaren zestig in Indonesie heeft voItrokken.4 

Maar naast intensivering was er ook de diversificatie ten bate van tweede ge
wassen. Deze verandering werd indirect weerspiegeld in de gewijzigde verhou
ding tussen sa wah en niet-sawah gronden in het totale verbouwde areaal (Grafiek 
1) aangezien de tweede gewassen veelal niet verbouwd werden op natte ge·irri
geerde gronden maar op droge, aanpalende of hoger gelegen gronden. Wanneer 
we vervolgens de structurele wijzigingen in het fysieke grondgebruik per gewas, 
eerder dan per type grond, willen uitbeelden, moeten we het geoogste areaal van 
de tweede gewassen afzetten tegen het met rijst verbouwde areaal. Immers, een 
vergelijking met het geoogste rijstareaal zou de positie van rijst in het fysieke 

3 C. Geertz, Agricultural involution; The processes of ecological change in Indonesia 
(Berkeley 1963) 70-79. 
4 A. Booth, Agricultural development in Indonesia (North Sydney 1988) 37-43. 
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Grafiek I. Verbouwde landbouwgronden op Java, 19/5-/940 

9000 . 

8000 

7000 

6000 

::: 5000 

l 
~ 
:[ 4000 

3000 _________ 

2000 

1000 

1916 1920 1925 1930 1935 1940 

I ........ TotaaJ ....... Sawahl 

grondgebruik overtrekken omdat aileen daar meerdere oogsten per jaar gereali
seerd konden worden. 

In de toename van het fysieke grondgebruik voor landbouwproductie onder
scheiden we een tweetal parallelle patronen: lOwel een bescheiden toename als 
een opzienbarende expansie (Grafiek 2-3).5 Het eerste patroon, de bescheiden toe
name, deed zich voor bij rijst en enkele tweede gewassen lOals mai"s, bataten en 
aardnoten. Hier beliep de totale procentuele toename over de gehele peri ode 19 J 6-
1940 slechts 25 a 30% of wei ca. 1% op jaarbasis. Het tweede patroon, forse ex
pansie, werd vertegenwoordigd door cassava en soyabonen waar het verbouwde 
areaal gedurende het tijdvak 1916-1940 in omvang meer dan verdubbelde. 

Opmerkelijk is overigens wei dat er zich van jaar totjaar vee I meer schommelin
gen voordeden in het beplante of geoogste areaal bij aflOnderlijke gewassen dan 
bij de voedsellandbouw als geheel, waar immers sprake was van een betrekkelijk 
lineaire ontwikkeling. Bij lOwel maYs als cassava werd de scherpe vroege uitbrei
ding van het geoogste areaal, tot 1920, gevolgd door tluctuaties rond een min of 
meer gelijkblijvend niveau gedurende het daarop volgende anderhalve decennium. 
Een blijvende vergroting van het aantal hectares deed zich pas in de tweede helft 
van de jaren dertig voor. De diversificatie ten faveure van ma·is en cassava viel dus 

5 Bron voor Grafiek 2: Boomgaard en Van Zanden , Food crops , 96-98. Bron voor Gra
fiek 3: Boomgaard en Van Zanden, Food crops , 99-101. 
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Grafiek 2. Gronden verbouwd met voornaamste gewassen op Java, 1916-1940. 
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in de tijd nlet precies samen met het einde van de extensivering in de rijstbouw 
maar liep eerder daarop vooruit of volgde in het kielzoog ervan. 

Onder de kleinere tweede gewassen noteren we aileen voor soyabonen een spec
taculaire uitbreiding van het geoogste areaal. Dit gewas begon op ruwweg hetzelf
de niveau als bataten en aardnoten maar liet deze beide andere ver achter zich, met 
name in de loop van de jaren dertig. 

Cassava heeft, terecht of ten onrechte, een slechte naam. Het prote"ingehalte is 
lager dan bij rijst en een toenemende consumptie van cassava wordt veelal gei"n
terpreteerd als een teken van een dalende levensstandaard; men gaat aileen meer 
cassava eten als rijst duurder wordt.6 In dit licht moge de uitbreiding van het geoogste 
cassava areaal , niet alleen in de jaren dertig maar ook in de jaren twintig, enige 
verbazing wekken. Betekende dit dat de Javaanse boerenbevolking al in de jaren 
twintig armer werd? Of waren goede, voor rijst beschikbare gronden eenvoudig
weg op? Van der Eng heeft een alternatieve verklaring geboden. Het is goed daar 
kort bij stil te staan. 

Ten eerste betwijfelt Van der Eng of rijst en cassava volledige substituten van 
elkaar zijn zoals zo vaak in de oudere literatuur wordt beweerd. Volgens hem kon 
cassava, vooral in de vorm van gedroogde chips (gaplek), dienen als een goed
koop supplement bij rijst. Een toename in de consumptie van cassava zou dan 
eerder duiden op een hogere levensstandaard dan op verarming. Bovendien blijkt 
een deel van de cassavaproductie, naar schatting ongeveer 15%, bestemd te zijn 

6 Vgl. Booth, AgricuLtural development , 123. 
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voor verdere verwerking tot behoeve van de export.7 Van der Eng besteedt tevens 
aandacht aan de aanbodzijde. Hij toont aan dat de rentabiliteit van cassava hoger 
lag dan die van rijst, uitgedrukt in zowel de geldwaarde als het caloriegehalte per 
gewerkt uur. Bij het verbouwen van cassava op droge, hoger gelegen gronden was 

het minder nodig om betaalde arbeidskrachten in te schakelen dan bij de rijstbouw 

op natte sawah gronden. Dit betekende een grotere flexibiliteit in de productiekos
ten . Kortom, het was voor de Javaanse boer vaak voordeliger cassava te verbou
wen dan rijst. De diversificatie in de Javaanse landbouw nadat de mogelijkheden 
tot extensivering in de vroege jaren twintig uitgeput raakten weerspiegelde derhal
ve een rationele beslissing van de inheemse producent.x De Javaanse landbouw 

was dynamischer dan velen dachten. 

Voor onze beoordeling van de bijdrage van de LVD is het van belang om te weten 
in hoeverre de LVD inspeelde op de noodzaak tot intensivering en diversificatie 
vanaf de vroege jaren twintig . Welke nadruk werd gelegd op een verhoging van de 
oogstfrequentie in de rijstbouw? Welke prioriteit werd gegeven aan de bevorde
ring van het verbouwen van tweede gewassen? Voor de beantwoording van deze 

laatste vraag zijn de initiatieven genomen door het Proefstation voor Rijst en Tweede 

Gewassen te Buitenzorg van cruciaal belang. 

3. Totale voedselproductie 

Absoluut gezien nam de totale productie in de voedsellandbouw op Java in het 

Interbellum toe. Berekeningen van Boomgaard en Van Zanden tonen aan dat het 

niveau van de totale productie in de tweede helft van de jaren twintig ca. 10% 
hoger lag dan dat van de late jaren tien of vroege jaren twintig. Een volgende 
toename deed zich pas voor in de tweede helft van de jaren dertig toen een gemid
deld niveau bereikt werd dat 22% boven de late jaren twintig uitsteeg.Y Dergelijke 
reconstructies, die gebaseerd zijn op een omrekening van fysieke hoeveelheden 

per gewas naar equivalenten in kilocalorieen die vervolgens bij elkaar opgeteld 

kunnen worden, laten zien dat de toename van de voedselvoorziening op Java 

7 P. van der Eng, Agricultural growth in Indonesia since 1880; Productivity change and 
the impact of Government policy (Groningen 1993) 180-187; P. van der Eng, 'Cassava in 
Indonesia : A historical re-appraisal of an enigmatic food crop', Tonan Ajin Kenkyu 
[Southeast Asian Studiesl.36 (1998) 3-31, i.h.b. 18-20. 
8 Van der Eng, Agricultural growth, 158-161, 177- I 79; Van der Eng, 'Cassava in Indo
nesi a', 10-13. Een eerste aanzet tot verklaring in deze richting werd al gegeven in: Boom
gaard en Van Zanden, Food crops, 43. Voor een algemene beschouwing over de grotere 
dynamiek onder kleine boeren, vergeleken met grote boeren, zie: A.W. van den Ban en 
A.L.G.M. Bauwens, 'Small farmer development; Experiences in the Netherlands ' , Quar
terly Journal of International Agriculture 27 (1988) 215-227. 
9 Boomgaard en Van Zanden, Food crops , 132. 
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Grafiek 3. Gronden verbouwd met kleinere gewassen op Java, 1916-1940. 
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stootsgewijs verliep en dus geen gelijke tred hield met de meer lineaire aanwas 
van de bevolking. De twee meest problematische tijdvakken voor wat betreft de 
voedselvoorziening waren de vroege jaren twintig en de vroege jaren dertig . 

Ons inzicht in deze materie wordt vergroot door de bevolkingsontwikkeling ex
pliciet bij de analyse te betrekken. De totale bevolking op Java (en Madura) nam 
toe van 33,6 miljoen in 1917 naar 40,9 miljoen in 1930 en bereikte waarschijnlijk, 
bij een constant veronderstelde jaarlijkse groeivoet, de 45 miljoen in 1942. 10 Het 
beschikbare aantal kilocalorieen per dag voor elke bewoner op Java liep terug van 
gemiddeld 2140 in de jaren 1916/20 tot 1980 in de jaren 1921/25. Het herstel in de 
tweede helft van de jaren twintig was slechts partieel; het gemiddelde liep op tot 
2040 kilocalorieen per dag. Daarna volgde echter de achteruitgang in de vroege 
jaren dertig toen de wereldwijde depressie ook de rurale economie op Java trof, 
naar ca. 1940 kilocalorieen per dag. Pas in de late jaren dertig werd het eertijdse 
niveau van de voedselvoorziening per persoon, uit de jaren 1916120, ruim 2100 
kilocalorieen per dag , volledig hersteld." Mogen we hieruit afleiden dat de door 
Van der Eng zo geprezen dynamiek in deJavaanse voedsellandbouw in wezen een 
afweermechanisme voorstelde: vernieuwing om erger te voorkomen? 

De reconstructie van het beschikbare aantal kilocalorieen per hoofd van de be
vol king, waarbij we overigens afzien van het gedeelte van de voedselproductie dat 

lOP. Boomgaard en A.J. Gooszen, Changing Economy in Indonesia; XI. Populalion lrends 
1795-1942 (Amsterdam 1991) Tabel 4-5 . 
II Boomgaard en Van Zanden, Food crops, 132. 
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Grafiek 4. Samenstelling van het calorische gehalte van de voedselproductie op 
Java, 1916-1940. 
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geexporteerd werd, geeft aanleiding tot een algehele beoordeling die het midden 
houdt tussen het pessimisme van de verarmingsthese a la agrarische involutie en 
het optimisme van sommige vertegenwoordigers van de LVD destijds. In deze ge
matigde visie, gebaseerd op de cijfers van Boomgaard en anderen, is er reden tot 
optimisme in zoverre dat de voedselvoorziening per hoofd van de bevolking net 
op peil kon worden gehouden maar ook reden tot pessimisme omdat er, ondanks 
aile inspanningen, zo weinig verdere vooruitgang werd geboekt . 

De samenstelling van het geproduceerde voedselpakket, naar calorisch gehalte 
per type gewas, bleef gedurende de beschouwde peri ode opmerkelijk stabiel , niet
tegenstaande de veranderingen in de opbouw van de productie die in het verlengde 
lagen van de diversificatie ten bate van tweede gewassen . Rijst bleef nog altijd een 
overheersende positie innemen met twee-vijfde of meer van het totaal, gevolgd 
door wortels en knollen (voornamelijk cassava), ma·is en peulvruchten (bijvoor
beeld soyabonen), in die volgorde (Grafiek 4).12 Overigens vertoonde het aandeel 
van de rijst in de totale voedselproductie, uitgedrukt in calorische waarde, aan-

12 Grafiek 4 ontleend aan: Boomgaard en Van Zanden, Food crops , 132. V gl. Booth, 
AgricuLturaL deveLopment, 84. Booth stell het gemiddelde percentage van rijst in het totale 
geproduceerde voedselpakket in de jaren 1926/30 op 46% waarbij zij gebruik maakt van 
zogenaamde rijst-equivalenten voor de schatting van het gecombineerde percentage van 
tweede gewassen in het totale pakket. 
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merkelijk meer fluctuaties op de korte termijn, van jaar tot jaar, dan wanneer be
zien per vijfjaarlijks tijdvak. 13 

De gevolgen van de diversificatie waren duidelijker zichtbaar in de sfeer van de 
consumptie dan in de samenstelling van het geproduceerde voedselpakket. Reeds 
v66r de Eerste Wereldoorlog bleef de Javaanse rijstproductie achter bij de bevol
kingsgroei . Ruime compensatie werd toen gevonden in de invoer van rijst uit het 
buitenland, iets dat overigens een nog veel belangrijker rol speelde in de voedsel
voorziening op de eilanden buiten Java. Vanaf de jaren twintig liep de rijstinvoer 
terug en in de jaren dertig zou Java zelfs een netto exporteur worden van rijst. Nu 
werd compensatie gevonden door middel van een toenemende consumptie van 
tweede gewassen, in het bijzonder cassava, terwijl per hoofd van de bevolking 
kleinere hoeveelheden rijst, maar ook minder ma·is , geconsumeerd werden .14 Dit 
was reeds in de tijd zelf genoegzaam bekend en het hangt geheel af van onze 
kwalitatieve beoordeling van de cassava als basisvoedsel of we deze verandering 
als een achteruitgang willen bestempelen . 

Na de voedselproductie in haar totaliteit, per hoofd van de bevolking en qua 
samenstelling en de gevolgen voor het consumptiepatroon in het kort te hebben 
besproken, is het noodzakelijk tevens de aandacht te vragen voor de ontwikke
lingslijnen bij de voornaamste gewassen afzonderlijk . Onder de hoofdgewassen, 

Grafiek 5. Productie van de voornaamste gewassen op Java, 1920-1940. 

10000 

9000 

6000 

7000 

6000 

0 
0 .. 5000 

~ 
4000 

3000 

2000 

1000 

1920 1925 ,930 1935 ,940 

!-+- Rijsl ___ Mais -...- Cassava I 

13 Booth, Agricultural development, 122. 
14 A.M.P.A. Scheltema, The food consumption of the native inhabitants of Java and 
Madura (Batavia 1936) 12; Booth, Agricultural deveLopment , 123. 
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rijst en de beide voornaamste tweede gewassen (maYs en cassava), vertoonde het 
geproduceerde volume scherpe jaarlijkse schommelingen gedurende de hele pe
riode voor cassava in het bijzonder terwijl een opmerkelijk stabiel niveau het beeld 
bepaalde in het bijzonder bij ma'is en tot halverwege de jaren dertig bij rijst (Gra
fiek 5).1 5 De vergroting van het geproduceerde volume was vooral uitgesproken 
voor cassava; hier lag het gemiddelde volume in de tweede helft van de jaren 
dertig 35-40% boven dat van de vroege jaren twintig terwijl de productie van 
zowel rijst als ma'is in dezelfde periode met slechts ongeveer een kwart was toege
nomen. Bij een bevolkingsgroei op Java van net onder de 30%, gemeten over het 
gehele tijdvak van 1920-1940, houdt dit in dat de productie van cassava ruim
schoots gelijke tred hield met de bevolkingsgroei terwijl de productie van rijst en 
ma'is daarbij achterbleef.16 Dit bevestigt het reeds geschetste beeld van een voed
selvoorziening in het Interbellum op Java die ternauwernood of slechts met moeite 
kon worden gehandhaafd op vooroorlogs peil. 

De groeipatronen verschilden per gewas nogal. Bij de rijstbouw was sprake van 
een bescheiden groeitempo in de late jaren twintig dat echter vertraagd werd ten 
tijde van de depressie in de vroege jaren dertig zodat de snelste groei pas in de 
tweede helft van de jaren dertig kon worden gerealiseerd. Bij ma'is, daarentegen , 
had de snelste groei juist in het begin van de door ons bekeken periode plaats, een 
toename van 25% tussen de vroege jaren twintig en de tweede helft van dit decen
nium, terwijl de productie daarna slechts marginaal vergroot werd. Bij cassava lag 
het weer anders. Hier concentreerde welhaast de volledige toename van de pro
ductie zich tot de late jaren dertig terwijl er daarvoor van een blijvende vergroting 
van het geproduceerde volume geen of weinig sprake was . 

Aan deze differentiatie van groeipatronen per gewas kunnen we een tweetal op
merkingen verbinden. Ten eerste blijkt hieruit hoe belangrijk in de late jaren twin
tig vooral maYs was voor het partieIe herstel van de totale voedselvoorziening ter
wijl het uiteindelijke, volledige herstel van de voedselvoorziening, in de late jaren 
dertig, vooral op cassava steunde en slechts in mindere mate op de vooruitgang in 
de rijstbouw. Overigens mogen we in dit verband niet vergeten dat ma'is, vanwege 
de absoluut kleinere geproduceerde hoeveelheden, letterlijk minder zwaar woog 

IS Bron voor Grafiek 5: Boomgaard en Van Zanden, Food crops , 121, 126-127. Totale 
productiecijfers voor mai"s en cassava zijn aileen gegeven vanaf 1920; daarom is het tijds
perspectief in deze en volgende grafieken beperkt tot de jaren 1920-1940. 
16 Gedetailleerde gegevens over de voor consumptie per hoofd van de bevolking be
schikbare hoeveelheden rijst zijn door Boomgaard verzameld en wilen worden opgeno
men in een toekomstig artikel over de gevolgen van de economische depressie in de jaren 
dertig op de reele inkomensontwikkeling in Indonesie. [n dit artikel , dat ik in concept heb 
mogen raadplegen , bevestigt Boomgaard dat de gemiddelde hoeveelheid geproduceerde 
rijst per hoofd van de bevolking nagenoeg constant bleef gedurende de late jaren twinti g 
en de jaren dertig, dat wil zeggen: de rijstproductie hield net of net niet gelijke tred met de 
bevolkingsgroei. 
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Grafiek 6. Productie van de kleinere gewassen op Java, 1920-1940. 
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dan rijst of cassava bij de bepaling van het uiteindelijke pakket aan voedsel dat op 
Java beschikbaar kwam. 

De tweede opmerking betreft de specifieke timing van de 'doorbraak' in de ex
pansie van de productie van de beide voornaamste tweede gewassen , in de jaren 
twintig voor mai's en in de late jaren dertig voor cassava. Gelet op het geleidelij
ker, hoe weI geenszins lineaire verloop van de uitbreiding van het beplante areaal, 
rijst het vermoeden dat deze beide groeistuipen ook gerelateerd zouden kunnen 
worden aan de productiviteit van de grand, een onderwerp waarop in het laatste 
onderdeel van deze bijdrage nader wordt ingegaan. Thans volstaan we met de 
globale constatering dat de vernieuwing in de voedsellandbouw op Java in de ja
ren twintig en dertig niet aileen een intensivering van het grandgebruik in de rijst
bouw betekende en een diversificatie in de richting van tweede gewassen maar 
tevens een intensivering in het verbouwen van deze tweede gewassen . 

Ook de ontwikkelingen in de productie van de kleinere tweede gewassen (bataten, 
aardnoten en soyabonen) zijn een vermelding waard (Grafiek 6).1 7 Het geprodu
ceerde volume aan bataten bleef tot ver in de jaren dertig beduidend lager dan de 
piek in 1920 zodat een blijvende toename pas na 1935 optrad. Bij aardnoten was 
van een noemenswaardige expansie geen sprake terwijl de soyabonen een specta
culaire groei doormaakten , vooral in de jaren dertig. In laatstgenoemd geval werd 
het volume binnen een decennium nagenoeg verdrievoudigd . Voor een deel is deze 

17 Bron voor Grafiek 6: Boomgaard en Van Zanden , Food crops , 128-130. 
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toename toe te schrijven aan het groter areaal soyabonen maar de voornaamste 
oorzaak was de introductie van nieuwe zaadvarieteiten met een aanmerkelijk ho
gere opbrengst per hectare. De nieuwe zaadvarieteiten zijn ontwikkeld en ver
spreid door de LVD. Het voorbeeld van de soyabonen geeft aan hoe een initiatief 
van de LVD een tastbaar positief effect kon hebben op de omvang en samenstelling 
van de voedsellandbouw. 

De rijstvoorziening op Java baarde de koloniale overheid aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog grote zorgen. De invoer uit andere landen in Zuidoost-Azie 
werd bemoeilijkt en een reeks van slechte oogsten op Java bracht de rijstvoorzie
ning in gevaar. Dit noopte tot steeds meer rechtstreekse controle van het Gouver
nement over zowel de aanvoer van rijst uit het buitenland als de distributie binnen 
Nederlands-Indie. De overheidsinmenging werd pas teruggebracht nadat de inter
nationale rijsthandel in 1921 hersteld was en de oogsten op Java weer wat beter 
uitvielen.' x In dit verband is een belangrijke vraag tot welke beleidswijzigingen bij 
de LVD de rijstschaarste omstreeks 1920 aanleiding heeft gegeven. Werd toen al de 
diversificatie ten gunste van tweede gewassen bevorderd of richtte men zich eer
der op de mogelijkheden tot intensivering van de rijstbouw? En, voor zover de 
nadruk op de eerstgenoemde prioriteit lag, kunnen we daarin een verschuiving van 
de aandacht van de zijde van de LVD bespeuren van aanvankelijk in de jaren twin
tig vooral maYs, tot cassava en soyabonen in de jaren dertig? 

Het is moeilijk een eenzijdig optimistische en eenzijdig pessimistische kijk op 
de ontwikkeling van de voedselproductie op Java in de jaren twintig en dertig te 

verdedigen. Pessimisten zijn wellicht geneigd om de absolute fysieke toename van 

de productie en de calorische waarde van de tweede gewassen , in het bijzonder 
cassava en ma'is, te onderschatten. Aan de andere kant is het moeilijk om al te 
opti mistisch te zij n over een situatie waar de totale voedsel voorziening nauwel ij ks 
of net weI de bevolkingsaanwas kan bijhouden. 

De bovengenoemde gematigde visie lijkt voorlopig de meest adequate. Maar dit 
betreft voornamelijk de totale productie op relatief korte termijn , binnen het be

stek van de jaren twintig en dertig . In het perspectief van de langere termijn is het 
belangrijk om te kijken ook naar de ontwikkeling van de productiviteit in de voed
sellandbouw; daarbij worden tevens de toekomstige capaciteiten tot expansie be
trokken. Dit raakt de kern van de activiteiten van de LVD: niet aileen de tijdelijke 
noden verhelpen maar ook aan de toekomst bouwen. 

18 Zie verder: G.H.A. Prince, 'Economic policy in Indonesia, 1900-1942', in: J.Th. Lind
blad (red.), New challenges in the modern economic history of Indonesia (Leiden 1993) 
161-181, i.h.b. 167-168. 
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4. Productiviteit van de grond 

In de conventionele beeldvorming leidde de intensivering van de rijstbouw in het 
laat-koloniale tijdperk letterlijk tot een grotere drukte op het land. Meer arbeid 
werd ingezet op dezelfde gronden zodat de opbrengst per hectare, 66k dank zij 
een verbeterde irrigatie, kon toenemen hoewel de opbrengst per arbeider (of uur) 
constant bleef of zelfs daalde. Er was verandering in die zin dat de gronden inten
siever gebruikt werden maar er was weinig vooruitgang omdat steeds meer men
sen gevoed moesten worden. Dit is het pessimistische beeld van de statische ex
pansie of wei, om met Geertz te spreken, agrarische involutie. Deze conceptie, die 
gelanceerd werd zonder een overmatige onderbouwing in de vorm van empirische 
gegevens, is inmiddels grotendeels weerlegd, in het bijzonder voor wat betreft het 
dikwijls gesuggereerde causale verband tussen het Cultuurstelsel op Java (1830-
1870) en de agrarische involutie (rond 1920).19 

Van der Eng toont aan dat er weinig correlatie te vinden is tussen de plaatselijke 
bevolkingsdichtheid, het percentage gei"rrigeerde sa wah in de totale met rijst be
plante gronden en de fysieke opbrengst rijst (padi) per hectare .211 Met het verwer
pen van de these van de agrarische involutie is in de historiografie zeker vooruit
gang geboekt maar de volgende vraag is natuurlijk welke conceptie daarvoor in de 
plaats moet komen. Een optimistische kijk op de ontwikkeling die, in navolging 
van Van der Eng, dynamiek en vernieuwing in de Javaanse landbouw voorop stelt, 
of de gematigde visie van Boomgaard en anderen dat de situatie niet verslechterde 
maar ook niet veel beter werd? 

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de arbeidsproductiviteit en de 
productiviteit van de grond. Eerstgenoemde maatstaf is bijzonder moeilijk exact 
uit te drukken omdat we niet weten hoeveel mensen in de rurale economie zich 
daadwerkelijk met de landbouw bezighielden en voor welk percentage van hun 
totaal beschikbare tijd ze dat deden. In een moedige poging om het een en ander te 
kwantificeren, poneert Van der Eng dat de arbeidsproductiviteit in de voedselland
bouw op Java nagenoeg constant bleef tot na 1960 toen de betere rijstvarieteiten 
werden gei"ntroduceerd. Dit houdt echter niet in, aldus Van der Eng, dat de totale 
arbeidsproductiviteit in de rurale economie constant bleef. Volgens hem werden 
steeds meer arbeidskrachten ingezet in niet-agrarische economische activiteiten 
op het platteland zodat een positieve inkomensontwikkeling gerealiseerd kon wor
den .21 Wederom treffen we hier een optimistische ondertoon aan in de perceptie 
van de Javaanse plattelandseconomie. Er was meer dynamiek dan veelal gedacht, 
niet aileen op grond van de diversificatie naar tweede gewassen maar tevens dank 

19 A. van Schaik, Colonial control and peasant resources in Ja va; Agricultural involu
tion reconsidered (Amsterdam 1986). 
20 Van der Eng, Agricultural growth, 157. 
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zij een diversificatie in de richting van economische activiteiten buiten de land
bouw. 

De productiviteit van de grond wordt vooral be"lnvloed door twee factoren die in 
principe los van elkaar staan: de oogstfrequentie en de fysieke opbrengst (yield) 
van de betreffende varieteit van het gewas. Door vaker te oogsten, dank zij verbe
terde irrigatievoorzieningen, kan de zogenaamde cropping ratio verhoogd wor
den; dit getal wordt gedefinieerd als het geoogste areaal gedeeld door het totale 
sa wah areaal. Booth toont aan dat een verhoging van de cropping ratio verant
woordelijk was voor het grootste dee!, ruim 50%, van de toename van de totale 
rijstproductie op Java tussen de jaren 1916120 en de late jaren dertig (1936/40) 22 

Wanneer we in ogenschouw nemen dat het sawah areaal tegelijkertijd enigszins, 
hoe weI niet bijzonder snel, vergroot werd, dan moge duidelijk zijn dat er weinig 
ruimte overblijft voor een toename van de opbrengst per oogst als determinant van 
de uiteindelijke toename van de rijstproductie. Dit is de pessimistische kijk op wat 
er bereikt werd inzake productiviteit in de voedsellandbouw. Immers, de hogere 
opbrengst per hectare werd aileen behaald dank zij de grotere inspanning van va
ker oogsten. 

Het pessimisme over de ontwikkeling van de productiviteit van de grond in de 
voedsellandbouw kent een lange traditie die teruggrijpt op bespiegelingen uit de 
tijd zelf. Boomgaard en Van Zanden borduren hierop voort. Ze spreken van een 
neerwaartse trend in de productiviteit van de grond die ze raadselachtig vinden 
gelet op de toenemende bevolkingsdruk, en de daarmee geassocieerde toegeno
men inschakeling van arbeidskrachten, en de voortdurende inspanningen van de 
zijde van de koloniale overheid om de productiviteit te verhogen door middel van 
betere irrigatievoorzieningen en meer landbouwvoorlichting.23 

De discussie heeft een nieuwe impuls gekregen door de dissertatie van Van der 
Eng uit 1993. In grote lijnen beaamt Van der Eng Booths betoog dat de hogere 
cropping ratio inderdaad het grootste deel van de expansie in de rijstproductie 
verklaart. Zelf gebruikt hij een iets ander variant op dat begrip, de zogenaamde 
harvesting ratio waarin tevens de toegenomen kans op succes bij het oogsten ver
disconteerd is, wellicht een gevolg van verbeterde irrigatievoorzieningen die nau
welijks iets dat te maken had met de mate van inspanning van de landbouwer. 

Twee aanvullingen op dit thema zijn voor ons belangrijk. Ten eerste brengt Van 
der Eng de verhoging van de cropping ratio in verband met de gelijktijdige uit
breiding van droge gronden waarop tweede gewassen verbouwd werden. De hoge
re oogstfrequentie in de rijstbouw was noodzakelijk als compensatie voor de lage 

21 P. van der Eng, 'A revolution in Indonesian agricu lture? A long-term view on agricu l
tural labour productivity' , in: 1.Th. Lindblad (red.), Historical foundations of a national 
economy in Indonesia, 1890s-1990s (Amsterdam 1996) 351-368. 
22 Booth, Agricultural development, 39. 
23 Boomgaard en Van Zanden , Food crops, 42. 
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oogstfrequentie bij tweede gewassen. Op deze wijze kon, ondanks de diversifica
tie, de totale productiviteit van de grond in de voedsellandbouw op Java op peil 
worden gehouden . Ook de tweede aanvulling heeft een optimistische ondertoon . 
In de schaduw van de hogere cropping ratio wordt 66k de hogere fysieke op
brengst van nieuwe rijstvarieteiten genoemd als een mogelijke, maar minder be
langrijke oorzaak van de toename van de productie. In nag hogere mate gold de 
bijdrage van een hogere yield per hectare als verklaring van de toegenomen pro
ductie bij ladang rijst die verbouwd werd op droge gronden .24 In deze visie is er 
ruimte voor enige vooruitgang in de ontwikkeling van de productiviteit van de 
grond, zij het op bescheiden schaal. Deze visie kunnen we dan ook als gematigd 
optimistisch kenschetsen, of in ieder geval minder pessimistisch dan die van Booth 
en Boomgaard cum suis. 

In de literatuur over de productiviteit van de grond ontstaat gauw een lichte 
verwarring ten aanzien van de keuze van de juiste maatstaf. Moeten we de fysieke 
opbrengst afzetten tegen het verbouwde dan wei geoogste areaal? Moeten daarin 
veranderingen in de cropping ratio (of harvesting ratio) verwerkt zijn of juist 
niet? Verwijzingen naar de 'opbrengst per oppervlakte-eenheid' stichten in de re
gel meer verwarring dan duidelijkheid. Het komt mij voor dat een oude landbouw
kundige term als 'beschot' verhelderend kan werken. De definitie is ondubbelzin
nig: ton per hectare.25 Bovendien gaat het ons hier mede om de weerspiegeling 
van de inspanningen van de LVD in de ontwikkeling in de voedsellandbouw. De 
activiteiten van de LVD waren immers gericht op lOwel verbeterde irrigatievoor
zieningen (waardoor de cropping ratio lOU kunnen toenemen) als het introduceren 
van nieuwe varieteiten van de gewassen. Om de productiviteit van de grond aan te 
duiden berekenen we derhalve de jaarlijkse opbrengst per verbouwde hectare in 
de rijstbouw en per geoogste hectare in de verbouw van tweede gewassen omdat in 
laatstgenoemd geval slechts een maal per jaar geoogst werd. 

De cijfers spreken duidelijke taal. Onder de hoofdgewassen lag het beschot het 
hoogst in de cassava-bouw, meer dan 7 ton per hectare, en het laagst in de ma"is
bouw, net onder 1 ton per hectare, terwijl de rijstbouw iets beter dan de ma"isbouw 
scoorde, met rond de 2 ton opbrengst per (verbouwde) hectare (Grafiek 7) .26 Voor
al bij rijst en ma'ls vertoonde de ontwikkeling van het beschot een hage mate van 
stabiliteit. Bij cassava, daarentegen, nam de productiviteit van de grond tae in een 
drietal graeistuipen, respectievelijk in het midden van dejaren twintig, in 1931/32 
en in 1936. In aile drie gevallen was sprake van een zeer geleidelijke toename die 
vaar het gehele Interbellum overeenkwam met ruim 20%, of wei gemiddeld 1 % op 
jaarbasis, vaar rijst en ma'ls en iets hager (1,25% per jaar) vaar cassava, althans 
wanneer berekend tat aan de piek in 1936. 

24 Van der Eng, Agricultural growth, 38-40, 153-154. 
25 Vgl. hierover: H. de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in 
Friesland (1878-1895) (Wageningen 1971) 37. 
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Grafiek 7. Productiviteit voor de voornaamste gewassen op Java, /920-/940. 
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Bij de interpretatie van deze uitkomsten moeten we nogmaals rekening houden 
met het feit dat de toename in de cropping ratio meegenomen is in het stijgend 
beschot voor rij st. Met andere woorden , in de verbouw van ma'is , en in nog hogere 
mate bij de cassava-bouw, werd een hogere productiviteit van de grand bereikt 
zonder dat daarmee extra inspanningen gemoeid waren zoals in de rijstbouw waar 
de bescheiden verhoging van het beschot naar aile waarschijnlijkheid toe te schrij
yen is aan de hogere cropping ratio, Vanuit een oogpunt van efficiency in de voed
sellandbouw werd derhalve gratere vooruitgang geboekt bij de voornaamste twee
de gewassen, vooral cassava, dan in de rijstbouw, 

Ook de kleinere tweede gewassen verdienen aparte vermelding (Grafiek 8) ,n 
Hier kenmerkten de aardnoten en soyabonen zich van een hoge graad van stabili
teit, zelfs zo dat er bij de aardnoten een lichte achteruitgang in het beschot te 
bespeuren vall. De geringe vooruitgang bij de soyabonen is verrassend gelet op de 
hierboven vermelde introductie van een betere varieteit in de jaren dertig door 
tussenkomst van de LVD , Blijkbaar ging de intraductie van de nieuwere varieteit 
gepaard met een extensivering in het grondgebruik zodat de verhouding tussen 
fysieke opbrengst en geoogst areaal nagenoeg dezelfde bleef. Bij de bataten lag 
het beschot op ruwweg hetzelfde absolute niveau als bij cassava. Ook hier deed 
zich een toename voor die zich echter grotendeels beperkte tot de jaren twintig ; 

26 Grafiek 7 gebaseerd op een combinatie van gegevens in: Boomgaard en Van Zanden , 
Food crops, 96-98 , 121 , 126-127, 
27 Grafiek 8 gebaseerd op een combinatie van gegevens in: Boomgaard en Van Zanden , 
Food crops, 99-101 , 128-130. 
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Grafiek 8. Productiviteit voor de kleinere gewassen op Java, /920-1940. 
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het beschot nam in dat decennium toe met gemiddeld 2% per jaar maar liep daaI-na 
terug en herstelde pas aan het einde van de jaren dertig. 

Het samenvattend beeld van de productiviteitsontwikkeling en het grondgebruik 
blijft gematigd optimistisch. De meeste vooruitgang, ook al was deze verre van 
opzienbarend, werd geboekt bij de tweede gewassen, in het bijzonder cassava en 
bataten. In de rijstbouw was de situatie minder rooskleurig. De productiviteit van 
de grond, gemeten naar verbouwd areaal, kon aileen toenemen dank zij de grotere 
oogstfrequentie wat uiteraard tevens een grotere inzet van arbeid vereiste. In het 
meest pessimistische scenario zou zelfs de toename van de cropping ratio noodza
kelijk zijn om een afnemende opbrengst per geoogste hectare te compenseren_ Een 
belangrijke vraag hierbij betreft de mate waarin de LVD zich getroost heeft de 
productiviteit van de grond te verhogen door nieuwe varieteiten te ontwikkelen en 
te introduceren bij de Javaanse boer, zowel in de rijstbouw als in de verbouw van 
tweede gewassen. 

5. Conclusie 

Deze bijdrage vormt een eerste verkenning van de wijze waarop de veranderingen 
in de voedsellandbouw op Java in het Interbellum, al dan niet door de LVD geenta
meerd, weerspiegeld zijn in de statistieken over grondgebruik, totale productie en 
productiviteit van de grond. Dergelijke macro-economische beschouwingen die-
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nen vooral om de juiste vragen te formuleren die betrekking hebben op de bijdrage 
van de LVD aan de voedselvoorzieningen op Java in het laat-koloniale tijdperk. 

In hoeverre kunnen we optimistisch dan weI pessimistisch zijn ten aanzien van 
wat er bereikt werd in de voedsellandbouw op Java in de tijd waarin de LVD voor
namelijk werkzaam was , dat wil zeggen in de jaren twintig en dertig? De intensi
vering in de rijstbouw en de diversificatie naar tweede gewassen in deze peri ode 
kunnen in beide richtingen worden geduid, als een teken van dynamiek onder de 
Javaanse boeren of als een lapmiddel om erger te voorkomen . Hetzelfde geldt de 
totale voedselproductie die ternauwernood gelijke tred hield met de bevolkings
aanwas . Was het een prestatie dat de voedselvoorziening i.iberhaupt op peil bleef 
of werd hiermee aIleen een verarming, in kwalitatief opzicht, versluierd? Ook ten 
aanzien van de productiviteit van de grond is het slotoordeel verre van eendl' .dig. 
Bij enkele tweede gewassen, met name bij cassava, werd enige vooruitgang ge
boekt, zij het op bescheiden schaal, maar in de rijstbouw ging een efficienter ge
bruik van de sawah-gronden aIleen gepaard met een stagnerende of zelfs afne
men de arbeidsproductiviteit. 

Een gematigde visie op de ontwikkeling in de totale voedselproductie lijkt ge
boden: er was weinig vooruitgang maar ook weinig achteruitgang. Een voorzichtig 
optimisme zou van toepassing kunnen zijn bij de productiviteitsontwikkeling aan
gezien de opbrengst per hectare soms ook toenam waar geen additionele oogsten 
nodig of mogelijk waren. In welke mate kunnen we dit toerekenen aan de inspan
ningen van de LVD? Oat is een vraag die aIleen beantwoord kan worden door mid
del van een expliciete confrontatie van deze macro-economische trends met wat 
we weten van de activiteiten ontplooid door de LVD. 
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Particuliere laboratoria in Nederland 
Deel 1: Opkomst en bloei, 1865-1914 

INGRID VLEDDER, EDDY HOUWAART EN ERNST HOMBURG 

In de eerste helft van de twintigste eeuw verkreeg het laboratorium in Nederland 
een vaste plaats in wetenschappelijke, industriele en maatschappelijke praktij
ken. Voor 1900 bestonden er al weI enkele laboratoria, maar deze waren voor het 
merendeel verbonden aan instellingen voor hoger onderwijs . Halverwege de twin
tigste eeuw was deze situatie radicaal veranderd. Ieder zichzelf respecterend be
drijf had inmiddeJs een laboratorium binnen zijn muren , terwijl buiten de indus
triele sfeer ook talloze overheidsinstanties, ziekenhuizen en andere (para-) 
medische insteJlingen over een laboratorium beschikten. Het fenomeen 'Iabora
torium' was uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de reguliere bedrijfs
voering, zowel in de industriele sector als in de (openbare) gezondheidszorg. 
Voor wetenschappelijk advies en de gebruikelijke bepalingen van analytisch-che
mische en medisch-diagnostische aard kon men doorgaans zonder veel proble
men binnen de eigen insteJling terecht. 

Hoe voorzagen instellingen en bedrijven evenwel in hun kennisbehoefte voor
dat ze een eigen laboratorium hadden? Dit is een van de vragen waarover dit arti
kel gaat. Het blijkt namelijk dat in de peri ode waarin het laboratorium-onderzoek 
opkwam, een opmerkelijke rol werd gespeeld door particuliere, onafhankelijke 
laboratoria. Zo richtte de nu grootste Nederlandse multinational , de 'Koninklij
ke' (Shell), tussen 1906 en 1914 in fasen een eigen laboratoriumorganisatie op. 
Voor die tijd echter diende er ook regelmatig onderzoek plaats te vinden naar de 
samenstelling van monsters ruwe olie uit nieuwe bronnen. Zodra dit onderzoek 
verder ging dan het puur routinematige was de 'Koninklijke' tot ongeveer 1910 
niet in staat om dit onderzoek te doen. Men ging dan te rade bij buitenlandse 
laboratoria, of bij het 'Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Che
misch Onderzoek Koning & Bienfait' .1 De margarine-fabrikant en Unilever-grond-

Gebaseerd op onderzoek in het Shell-archief te Den Haag, dat gepubliceerd zal worden 
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legger Jurgens uit Oss maakte omstreeks de eeuwwisseling eveneens gebruik 
van de diensten van een particulier laboratorium , het 'Chemisch-Technisch La
boratorium Lamers & Indemans' in Den Bosch.2 

Ook de Rijksoverheid besteedde tot 1910 eerst geheel, later ten dele bacterio
logische bepalingen uit aan particuliere laboratoria en liet de productie van sera 

ter voorkoming van ziekten zelfs tot 1919 in commercieel beheer. Tevens deden 

de gemeenten na 1900 steeds vaker een beroep op de deskundigheid van particu
liere laboratoria, om daarmee tegemoet te komen aan de wens van de burgerij 
om het toezicht op de kwaliteit van levensmiddelen te verbeteren. Zo droeg de 
gemeente Gouda in 1907 de keuring van melk en in 1915 die van overige levens
middelen officieel op aan het laboratorium van de plaatselijke apotheker. Het
zelfde gebeurde voor de apothekers in Zeist, Bussum en Leeuwarden. 3 Deze voor

beelden laten zich met talloze vermeerderen. Ook huisartsen, agrarische bedrijven 
en diverse ziekenhuizen waren vanaf 1890 aangewezen op de diensten van exter
ne laboratoria voor de analyse van monsters bloed of urine en voor de kwaliteits
controle van voedingsmiddelen. 

Over de geschiedenis van de 'interne' industriele laboratoria is inmiddels het 
nodige geschreven en het belangrijkste overheidsinstituut op het gebied van de 

gezondheidszorg, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene 
is eveneens met een monografie vereerd. De aandacht voor de vrij-gevestigde, 
particuliere laboratoria is tot nu toe echter slechts fragmentarisch gebleven .4 Er 

in Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel 2 (Zutphen: Walburg Pers, 1999). 
2 H.P.H. Nusteling, Markant in de markt. Interpharm 1896-/996 ('S Hertogenbosch: 
I nterpharm-Groep, 1996) 10. 
3 J. W. de Waal, De keuring van voedingsmiddelen in kleinere gemeenten (Amster
dam: D.B. Centen, 1911) 11-13. 
4 B. Elema, Opkomst, evolutie en betekenis van research gedurende honderd jaren 
gistfabriek (Kon. Ned!. Gist- en Spiritus: Delft 1970); E.S.A. Bloemen, 'Bezieling en "esprit 
d'equipe". Industriele research in Nederland in het interbellum', in: P. Boomgaard e.a. (red. ), 
Exercities in ons verleden. Twaaif opstelien over de economische en sociale geschiede
nis van Nederland en kolonien 1800-1950 (Assen: Van Gorcom, 1981) 153-167; 1.1. 
Hutter, 'Nederlandse laboratoria 1860-1940: een kwantitatief overzicht' , Tijdschrift voor de 
Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techni ek 9 
(1986), 150-174; J.H. Schweppe, Research aan het IJ. LBPMA 1914 - KSLA 1989. De 
geschiedenis van het 'Lab Amsterdam' (Shell Research BV: Amsterdam/ Baarn 1989). 
Bovendien lopen er momenteel historische onderzoeken naar R&D in middelgrote onderne
mingen (Jasper Faber, VU), Philips Research (Marc de Vries, TUE), en de R&D activiteiten 
van DSM (Eric van Roijen). 
Voor een globale schets van de (interne) medische laboratoria tot 1930, zie: H. Beukers, 'Een 
nieuwe werkplaats in de geneeskunde: de opkomst van laboratoria in de geneeskundige fa
culteit', Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 9 (1986),266-277 en MJ. van Lieburg, 'De ontwikkeling van het 
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zijn twee publicaties waarin een aantal particuliere laboratoria de revue passeert, 

maar deze beslaan slechts een beperkte tijdsperiode, namelijk de laatste decen

nia van de negentiende eeuw voor de chemische laboratoria en de peri ode 1880-

1925 voor de medische laboratoria. Beide artikelen behandelen een aantal labo

ratori a op steekproeven uit seriele bronnen en besteden bovendien slechts 
zijdelings aandacht aan de aard van de behandelde laboratoria en de markten waarop 
zij opereerden.5 

In dit artikel willen we een stap verder zetten en de resultaten presenteren van 

een systematische, longitudinale bestudering van de totale groep van particuliere 

laboratoria in Nederland tussen 1865 en 1950, zoals die valt samen te stellen uit 
de belangrijkste serieIe bronnen.6 Daarbij zijn deze bronnen onderzocht op de 

eerste en laatste vermelding van laboratoria, alsmede op tussentijdse veranderin

gen in vestigingsplaats , eigendom, personeel en aktiviteitenpatroon. Waar mo

gelijk zijn de gegevens aangevuld met informatie uit andere, niet eerder bespro

ken bronnen. 7 Op deze wijze bleek het mogelijk een indruk van de kwantitatieve 

klinisch-diagnostisch laboratorium in Nederland tot omstreeks 1925 ', Tijdschrift \loor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 9 (1986), 
303-316; H. van Zon, Tachtig jaar RIVM (Bilthoven/Assen: Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en MilieuhygienelVan Gorcum, 1990); l . de Haan, Bacteriologische laboratoria en 
instituten in Nederland. In: C. Alers e.a. (red.), De ziekenverpleging en de zorg voor de 
openbare gezondheid in de laatste 50 jaren: artikelen geschreven \loor den catalogus 
der historisch-geneeskundige tentoonstelling te Arnhem, juli 1899 (Amsterdam: F. van 
Rossen, 1899) 110-115. In enkele historische wcrken over afzonderlijke ziekenhuizen kunnen 
tevens gegevens over laboratoria worden gevondcn. Enkele gegevens over aantallen labora
toria en bepalingen in ziekenhuizen en over de financieringsstructuur na 1950 worden ver
meld in: Th. de Vries, Het klinisch-chemisch laboratorium in economisch perspectief 
(Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1974). 
5 H.A.M. Snelders, 'ehemische laboratoria in de negentiende eeuw', Tijdschrift \loor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 9 (1986) 
204-215; M.1 . van Lieburg, ' De ontwikkeling van het klinisch-diagnostisch laboratorium in 
Nederland tot omstreeks 1925 ',278-318. 
6 Scheikundige laarboekjes (in vervolg Sl), 1899 tim 1903; Chemische laarboekjes 
(el), 1904 tim 1910, 1913, 1916, 1920, 1927, 1931, 1935, 1941, 1946 tIm 1950(datzijnalle 
beschikbare jaargangen); Geneeskundige laarboekjes (Gl),1890 tIm 1935,1937-
1938,1940,1943,1949 en 1951. 
7 Het archief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharma
cie in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Voorts het familie-archief van drs. F. Gren
del , apotheker in Gouda met archiefmateriaal van E. Grendel jr., bestaande uit 90 multo
mappen met informatie over het apothekersgeslacht Grendel. Map 26 is geheel gewijd aan 
het laboratorium. Verder het Archief van Jkvr. M. van Riemsdijk , geplaatst bij het Neder
landsch Tijdschrift v~~r de Geneeskunde in Amsterdam en het 'Waterman Archief' , Ar
chiefnummers 262-268, Boerhaave Museum Leiden. 
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ontwikkeling in de branche van aile particuliere laboratoria tezamen te verkrij
gen en tevens het ontstaan van 'deelmarkten', tendensen van specialisering en 
een patroon in vestigingsplaatsen te signaleren. 

Ais beginjaar van de te behandelen periode kozen we 1865, het jaar waarin het 
eerste door ons getraceerde particuliere laboratorium - het kina-Iaboratorium van 
de apotheker lE. de Vrij - werd opgericht. Het eindjaar 1950 kozen we omdat 
omstreeks dat jaar de oprichtingfase van de 'interne' industrie- en ziekenhuisla
boratoria afgesloten werd en diverse overheidsinstanties het laboratoriumwerk vrij
wei volledig hebben overgenomen, zoals de rijks- en vele streeklaboratoria in de 
gezondheidszorg. Bovendien vormden de jaren vijftig en zestig een nieuwe fase in 
het Nederlandse laboratoriumwezen, dat wordt gekenmerkt door een proces van 
schaalvergroting en automatisering. Deze schaalvergroting gaf het Nederlandse 
industriele en medische onderzoek een ander karakter, waarbij ook het particu
liere laboratorium zijn plaats opnieuw moest bepalen . Tenslotte veranderden 
omstreeks 1950 de gebruikte serieIe bronnen van karakter. Ze kwamen minder 
vaak uit en werden minder gedetailleerd. Ook dit maakte 1950 een voor de hand 
liggend eindpunt. 

Het doel van dit artikel is het geven van een eerste overzicht van de ontwikke
ling van deze vrij onbekende bedrijfstak. Daarbij kijken we in het bijzonder naar 
de soorten markten waarop de laboratoria zich hebben gericht. Het blijkt in hoofd
zaak om drie groepen klanten te gaan: (a) fabrikanten en kooplieden ; (b) 
(huis)artsen en ziekenhuizen; (c) overheden en anderen die verantwoording ne
men voor de open bare gezondheidszorg. Sommige laboratoria hebben zich ex
clusief op een van deze deelmarkten gericht, terwijl andere over de gehele linie 
actief zijn geweest. De kernactiviteit was doorgaans het verrichten van scheikun
dige, fysische, bacteriologische, serologische of microscopische analyses, ge
richt op het vaststellen van de aard en samenstelling van een monster. In de loop 
van de twintigste eeuw ondernamen verschillende laboratoria even wei ook veel 
complexere research-activiteiten, terwijl vaak ook technische adviezen gegeven 
werden. Verschillende laboratoria gaven bovendien cursussen aan analisten of 
hielden zich tevens bezig met de productie van preparaten, sera, of voedingsbo
dems. Het totale activiteitenpatroon van de groep particuliere laboratoria als 
geheel is dus heterogeen en divers. 

Er is voor gekozen dit artikel in twee delen te publiceren, het eerste in dit 
nummer van het laarboek, het tweede in het nummer van volgend jaar. Het huidi
ge, eerste deel behandelt een eerste fase die we in de ontwikkeling van de branche 
menen te kunnen onderscheiden. Deze fase loopt tot omstreeks de Eerste We
reldoorlog en wordt gekenmerkt door een sterk groeiende behoefte aan analy
tisch-chemisch, microbiologisch en fysiologisch-chemisch onderzoek. Na een 
paragraafwaarin we in kwantitatieve termen de belangrijkste ontwikkelingen over 
de gehele peri ode van 1865 tot 1950 beschrijven, voIgt een bespreking van het 
ontstaan van een aantal deelmarkten in de jaren 1865-1918. Om de lezer een 
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concreter beeld te geven van de activiteiten van de laboratoria, zullen enkele 
individuele laboratoria wat uitvoeriger worden besproken. Hoewel de eerder ge
noemde deelmarkten in deze peri ode nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd, zal 
toch tel kens een onderscheid worden gemaakt tussen laboratoria v~~r industrie 
en handel, laboratoria ten dienste van de openbare gezondheidszorg, gericht op 
het onderzoek van de 'hygienische' toestand van drinkwater en voedingsmidde
len, en medische laboratoria, gespecialiseerd in de analyse van monsters afkom
stig van patienten, zoals urine- en bloedmonsters. 

In het tweede deel komen de ontwikkelingen in de jaren 1918-1950 ter sprake. 
In deze peri ode nam de vraag naar laboratoriumonderzoek weliswaar niet af, maar 
vond toch een verslechtering van de marktpositie van de particuliere laboratoria 
plaats, doordat veel fabrieken , ziekenhuizen, rijksoverheid en gemeenten over
gingen tot de oprichting van hun eigen laboratoria. In dit tweede deel zullen we 
tevens laten zien wat de gevolgen zijn geweest van de invoering van nieuwe wet
geving en de groei van overheidsactiviteiten voor de particuliere laboratoria. De 
slotdiscussie in dit deel omvat enkele interpretaties van de gehele bestudeerde 
periode, waarbij tevens een indruk zal worden gegeven van de geografische sprei
ding van laboratoria en van de graad van specialisatie in de jaren 1881-1950. 

1. Particuliere laboratoria: een kwantitatieve schets 

Voordat we de resultaten van ons onderzoek bespreken is het van belang eerst bij 
de term 'particulier laboratorium ' stil te staan . Aanvankelijk gingen we uit van de 
particuliere laboratoria die zichzelf als zodanig aanprezen. Toen het er vervol
gens, in verband met de nimmer te vermijden grensgevallen, op aan kwam een 
meer strikte werkdefinitie te hanteren, hebben we als belangrijkste criteria laten 
gelden: (a) de resultaten van het laboratorium-onderzoek moeten tegen betaling 
ter beschikking gesteld worden aan externe klanten en (b) het laboratorium mag 
geen deel uitmaken van een grotere organisatie. Artsen die in een prive-Iaborato
rium bijvoorbeeld urine-onderzoek voor hun eigen patienten uitvoerden, hadden 
dus geen particulier laboratorium in de zin van onze definitie. Laboratoria die 
aan een apotheek zijn verbonden, maar waar onderzoek gedaan wordt in een bre
der verband dan de apotheek zelf, hebben we wei tot de particuliere laboratoria 
gerekend. H Onderwijs- en overheidslaboratoria, zoals de Keuringsdiensten van 
Waren, vallen eveneens af. Hetzelfde geldt voor ziekenhuis- en industrieIe labo
ratoria, hoe wei het in het eerste geval vaak en in het tweede geval altijd om parti-

8 Met breder verband wordt bijvoorbeeld het onderzoek van melk en water voor de ge
meente bedoeld. Apotheken die een laboratorium hebben waar slechts geneesmiddelen on
derzocht worden vielen buiten het kader van het onderzoek . 
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culiere insteJlingen gaatY Over de opname van laboratoria van branche-organisa
ties , zoals het Kina-bureau en het laboratorium van de Brouwersbond, kan men 
weJlicht twisten . Wij zijn in deze en vergelijkbare gevaJlen streng geweest en 
hebben ze af laten val len. 

In het onderzoek werden in totaal 145 particuliere laboratoria gevonden. Dit is 

aanzienlijk meer dan het aantal van 82 voor 1940 opgerichte laboratoria, dat in 
Hutter's kwantitatieve overzicht uit 1986 wordt genoemd. Het verschil in aantal 
wordt veroorzaakt doordat Hutter de klinisch-diagnostische laboratoria buiten 
beschouwing heeft gelaten. Ook het onderzoek van Van Lieburg en SneJders was 
in dit opzicht onvolledig. De omvang van de geteJde laboratoria kon sterk ver
schillen. De laboratoria varieerden van een kleine ruimte van twee bij drie meter 

waar een apotheker naast zijn gewone arbeid analyses uitvoerde voor bijvoor
beeld de politie of de gemeente, tot grote bedrijven met tientallen personeelsle
den en meerdere afdelingen, waar per jaar duizenden analyses en onderzoekin
gen werden gedaan. 

Figuur 1 laat zien hoe het totale aantal particuliere laboratoria in Nederland 
zich tussen 1865 en 1950 ontwikkelde. Na de oprichting van het eerste laborato

rium in 1865 groeide de sector aanvankelijk slechts langzaam . Omstreeks 1880, 

en vooral na 1890, zette evenwel een exponentieel groeiproces in, dat voort
duurde tot omstreeks 19 10. Het grootste aantal laboratoria dat in een bepaald 
jaar naast elkaar bestond, namelijk 52, werd in 1909 bereikt, terwijl er voor 1913 
nog vijftig laboratoria kunnen worden geteld (de grafieken in figuur I komen iets 
lager dan vijftig uit, omdat daar voortschrijdende vijf-jaarlijkse gemiddelden staan 

afgebeeld) . Na deze top-peri ode ging het snel bergafwaarts, totdat in 1925 een 

voorlopig dieptepunt van 33 particuliere laboratoria werd bereikt. Afgezien van 
kleine f1uctuaties, bleef de totale populatie vanaf dat jaar tot 1950 min of meer 
stabiel op het aantal van 37 laboratoria. 

In figuur I A is tevens te zien hoe de laboratoriumaantallen zich ontwikkelden 
uitgesplitst naar de deelmarkten waarop ze zich richtten. Er blijkt een duidelijk 

contrast te bestaan tussen de laboratoria voor industrie en handel enerzijds en de 

medische- en openbaar hygienische laboratoria anderzijds. De ontwikkeling van 
de eerstgenoemde groep wordt gekenmerkt door een vroege opkomst, en een 
voortgaande stijging in aantal na 1912 (afgezien van een tijdelijke terugval in het 
begin van de begin jaren twintig). De medische en hygienische laboratoria ont
staan relatief laat, terwijl hun aantal na 1912 onafgebroken daalt. In figuur 1 C 

9 Bij de medische laboratoria is de grens tussen particuliere laboratoria in de door ons 
gedefinieerde betekenis en niet-particuliere laboratoria niet altijd scherp. In het begin van de 
eeuw leverden laboratoria van particuliere en gemeenteziekenhuizen soms ook diensten te
gen betaling aan 'derden ' , terwijl exploitanten van particuliere laboratoria soms tevens in een 
ziekenhuislaboratorium werkten. Uitgaande van onze definitie worden ziekenhuislaboratoria 
die diensten aan 'derden ' leveren dus buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur I. De ontwikkeling van het aantal particuliere laboratoria in Neder
land, J867-J948 (voortschrijdende 5-jaarlijkse gemiddelden). A: verloop van 
het aantal laboratoria gericht op industrie en handel (industrie) , openbare 
gezondheidszorg (hygiene), en medisch-klinische vraagstukken (medisch). Het 
totale aantal laboratoria is kleiner dan de som van de drie deel-grafieken, 
omdat voor laboratoria die zich op meerdere markten bewogen is gecorri
geerd. B: .een vergelijking tussen het verloop van het totale aantal laborato
ria en de laboratoria in de industrie- en handelssector. C: als B, maar nu 
voor het totale aantal laboratoria gericht op geneeskunde en openbare ge
zondheidszorg (gecorrigeerd voor dubbeltelling). 

zijn de medische- en openbare gezondheidslaboratoria samen genomen (waarbij 
voor dubbeltellingen is gecorrigeerd), om hun ontwikkeling beter te kunnen ver
gelijken met de ontwikkeling van de industrie- en handelslaboratoria. Dat de som 
van de twee onderste curven uit lB en Ie groter is dan het totale aantal wordt, 
wederom, veroorzaakt door het feit dat sommige laboratoria zowel op de indus
triele, als op de medische markt opereerden. 

Handel en industrie 
Het aantallaboratoria dat op de handel en industrie was gericht groeide fors in de 
laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Na 1900 vlakte de groei wat af, 
maar afgezien van een duidelijke crisis in de eerste helft van de jaren twintig, 
vertoont de curve (figuur IB) een vrijwel voortdurend stijgende lijn tot het einde 
van de bestudeerde peri ode. In 1900 tel den wij achttien laboratoria voor handel 
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en industrie, in 1950 waren dat er 27. De afvlakking van de groei omstreeks 1900 
werd vermoedelijk veroorzaakt door een zekere consolidatie binnen de branche, 
waarbij het groeiproces deels verschoof van een groei van het aantal laboratoria 
naar een groei in omvang van reeds bestaande laboratoria. Verschillende labora
toria in Rotterdam bijvoorbeeld fuseerden aan het einde van de negentiende eeuw 
en de Amsterdamse laboratoria van Boldingh en Van der Heide, en van Koning en 
Bienfait trokken in diezelfde tijd veel nieuw, gespecialiseerd personeel aan. 

Tegelijkertijd kan, paradoxaal genoeg, ook de vanaf 1895 aantrekkende con
junctuur een rol hebben gespeeld. Door die aantrekkende conjunctuur vonden 
immers technologen , chemici en bacteriologisch geschoolden in toenemende 
mate emplooi binnen de zich toen snel ontwikkelende industrie. Daardoor was er 
minder reden om zich, anders dan in tijden van een overaanbod op de arbeids
markt, vrij te vestigen. Bovendien was dit aanstellen van technologen en chemici 
door de industrie een voorbode van de toenemende 'internalisering' van het ver

richten van analyses en research die in de loop van de twintigste eeuw zou plaats
vinden. Tussen 1906 en 1920 werden in de industrie de eerste researchlaborato
ria opgericht, maar vaak waren daar al analytische laboratoria aan vooraf gegaan.1O 
Het resultaat van beide processen - 'internalisering' en gunstiger arbeidsmarkt
was aldus een afname van het groeitempo van het aantal industrie- en handelsla
boratoria, ondanks een toename in de vraag naar analyses. In de jaren dertig deed 
het omgekeerde fenomeen zich voor: een afnemende conjunctuur, die toch leid
de tot de oprichting van nieuwe laboratoria. Verschillende chemici die ten gevol
ge van de crisis door hun werkgever waren ontslagen, richtten toen een eigen labo
ratorium op. Een van de voorbeelden is de NV Nederlandsche Research Centrale, 
die werd opgericht door dr.ir. S .H. Bertram, afkomstig van Organon. II 

In het vervolg van dit artikel zal nog op andere verschuivingen in de markt van 
industriele- en handelsanalyses worden ingegaan, maar daartoe dienen eerst en
kele laboratoria meer in detail besproken te worden. 

Hygiene en geneeskunde 
Geheel anders verging het de laboratoria die op de medische markt en de open
bare hygiene waren gericht. Na een sterke stijging van het aantallaboratoria in de 
periode tussen 1890 en 1914, waarbij het aantal toenam tot 32 in 1913, kwam de 
groei van dit laboratoriumtype halverwege het tweede decennium van de twintig-

10 H.W. Lintsen , 'Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 1ge eeuw', 
Tijds.Gesch. Geneesk., Natuurw. , Wisk. en Techniek 9 (1986) 175-189, m.n.179; M. Bak
ker, 'Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie' , idem (1986) 232-241; en Snelders, 
'Chemische laboratoria', 212. 
II Voor een biografie van Bertram, zie Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Necler
Landen in woord en beeld (Van Holkema & Warendorf: Amsterdam 1938), 133. 



258 NEHA-JAARBOEK 1999 

ste eeuw plotseling tot staan (figuur 1 C).12 Binnen enkele jaren veranderde een 
groeiproces in een proces van neergang. De vermindering in aantal zette zich de 
gehele jaren dertig en veertig voort, een tijd waarin de industriele en handelsla
boratoria juist nog een lichte groei doormaakten. 

Enigszins vooruitlopend op het tweede deel van dit artikel moet het optreden 
van de overheid op het terrein van de volksgezondheid als verklaring voor deze 
verandering worden genoemd. In 1910 werd in Utrecht het Centraal Laborato
rium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid opgericht. Dit 
laboratorium trok in de daarop volgende jaren een steeds groter deel van de hy
gienische en medische analyses naar zich toe.13 Tezelfdertijd werden oak op 10-
kaal niveau gemeentelijke Keuringsdiensten van Waren opgericht, die eveneens 
vele taken op zich namen die voorheen door particuliere laboratoria werden uit
gevoerd. Naast de oprichting van het Centraal Laboratorium en de Keuringsdien
sten van Waren is de inrichting van eigen laboratoria door ziekenhuizen van be
lang geweest. Deze vorm van 'internalisering' was vermoedelijk mede 
verantwoordelijk voor de daling van het aantal particuliere laboratoria in de me
dische sector tot na het midden van de eeuw. In 1949 waren er nag slechts tien 
medisch-hygienische laboratoria over, waarvan drie zich uitsluitend op de open
bare gezondheidszorg richtten, vier zich op klinisch-diagnostische bepalingen 
concentreerden en drie laboratoria op beide terreinen actid waren. 

Bovenstaande kwantitatieve analyse vormt de grondslag voor de verdere inde
ling van dit artikel. Voor de in dit deel behandelde peri ode tot 1914 en voor de 
periode 1914-1950 die in het tweede deel wordt besproken, worden de handels
en industrie-Iaboratoria, de laboratoria voor openbare gezondheidszorg en de 
medische laboratoria apart behandeld. Hoewel de laatste twee categorieen zich 
in kwantitatief opzicht vergelijkbaar hebben ontwikkeld, zijn er voldoende ver
schillen in de aard van de uitgevoerde analyses aan te wijzen am bij beide typen 
afzonderlijk stil te staan. 

2. Laboratoriumbepalingen voor handel en industrie, 1865-1914 

In de loop van de negentiende eeuw ging de chemische analyse een steeds grote
re rol spelen bij de inkoop van grondstoffen, de verkoop van producten en het 
controleren van de voortgang van industriele processen. Terwijl in de eerste helft 
van de eeuw de kwaliteitscontrole van grondstoffen en producten nog groten
deels via directe zintuiglijke waarneming (kijken, ruiken, proeven, wrijven tus-

12 In 1913 richtten zich 23 laboratoria op de open bare hygiene en 21 op de medische markt. 
Twaalf laboratoria waren werkzaam op beide markten, zodat er in totaal 32 verschillende 
laboratoria onderzoek voor de openbare hygiene en/of de medische sector deden (12+ 11+9). 
13 Van Zon, RIVM. 51-85. 
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sen de vingers) of met gebruik van eenvoudige instrumenten zoals de areometer 
plaatsvond, ging men na 1850 steeds meer gebruik maken van de weliswaar com
plexere, maar ook vee I nauwkeuriger method en van de analytische chemie. 14 De 
stormachtige ontwikkeling van de analytische chemie in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, gevolgd door processen van standaardisatie en vereenvoudi
ging, evenals de toenemende internationalisering van de handel vormden de mo
tor achter deze verandering. 15 Juist bij internationaal verhandelde producten, zo
als soda, suiker, kunstmest en kina, werd het meer en meer gebruikelijk een 
bepating van het gehalte aan de handelstransactie vooraf te laten gaan. In verband 
met de prijsvaststelling van deze producten, die vaak afkomstig waren uit grond
stoffen van verschillende herkomst en volgens verschillende processen waren 
geproduceerd, ging de chemische analyse bij in- en verkoop een sleutelrol ver
vullen . 

Maar niet aileen voor de handelaren ging het gehalte een grotere rol spelen, 
ook voor bijvoorbeeld boeren en planters werd dit gegeven belangrijker. Door 
scheikundige analyses kregen ze een beter inzicht in de concentratie van de werk
zame bestanddelen in een bepaald gewas. Dit was van belang voor het teeltpro
gramma of, zoals in het geval van suikerbieten, van directe invloed op de ver
koopwaarde. 16 Een deel van de fabrikanten (bijvoorbeeld van bietsuiker of kina) 
voerden doorgaans zelf hun analyses uit , maar bij andere groepen, zoals boeren 
en handelaren, ontstond een vraag naar chemische analyses door derden uitgevoerd. 
Het was deze markt die aan de oprichting van particuliere laboratoria ten grondslag 
lag. Daarnaast vervulden hier ook de Rijkslandbouwproefstations een ro!. 

In de peri ode tot 1914 werden er 35 laboratoria opgericht die zich bezighiel
den met analyses voor de handel en de industrie. In 1890 waren er acht laborato
ria, in 1900 achttien en in 1914 23. De eerste particuliere laboratoria voerden 
vooral analyses uit van internationaal grootschalig verhandelde producten, zoals 
kinabast, suiker en kunstmest. 

Kinabast 
Het eerste laboratorium dat niet verbonden was aan een kininefabriek maar weI 
kina-analyses uitvoerde, werd in 1865 opgericht door dr. lE. de Vrij (1813-1898), 

14 Lintsen, 'Kennisverwerving', 176-179; G.P.J. Verbong en E. Homburg, 'Chemische ken
nis en chemische industrie', in H.W. Lintsen e.a. (red .) , Geschiedenis van de techniek in 
Nederland. De wording van een moderne samenleving, /800-/890, deel 5 (Zutphen: 
Walburg Pers, 1994) 242-269, m.n.256-265. 
15 E. Homburg, Van beroep 'Chemiker'. De opkomst van de industriele chemicus en 
het polytechni-sche onderwijs in Duitsland (1790-/850) (Delft: Delftse Universitaire 
Pers, 1993),253-286. 
16 P. van der Wielen, 'De kinahandel te Amsterdam' , Pharmaceutisch Weekblad 40 (1903) 
224-225. 
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apotheker en kinoloog. Het laboratorium was gevestigd op de zolderverdieping 
van zijn woonhuis aan de Heerengracht 54 in Den Haag. In dit 'Laboratorium 
voor Kina-onderzoek' verrichtte De Vrij scheikundige analyses van monsters van 
kinabasten uit Java .17 Dit onderzoek had hij eerder in Nederlands Oost-Indie zelf 
gedaan. Vanaf 1858 tot en met 1863 analyseerde hij voor de Gouvernementskina
onderneming in een laboratorium te Bandoeng het alkalo"idgehalte van de geoog
ste kinabast en probeerde hij zuivere kininesulfaat, kinidine en cinchonine te 
verkrijgen uit Javaanse calisayabast. IK Na zijn vertrek verrichtte de militair apo
theker J.e. Bernelot Moens (1837-1886) in Weltevreden deze scheikundige ana
lyses. 19 

De monsters die De Vrij in Den Haag onderzocht, werden hem door K.W. van 
Gorkom (1835-1910), hoofd-Inspecteur van de kinacultuur in Nederlands Oost
Indie, toegezonden. Met de werkzaamheden in zijn particuliere laboratorium speel
de De Vrij in op de vraag van de farmaceutische wereld en kininefabrieken naar 
informatie over analysevoorschriften en bereidingen. In 1887 werd De Vrij pre
sident-commissaris van de in 1881 opgerichte Amsterdamsche Chininefabriek, 
waarvan het kininesulfaat reeds enkele jaren door hem werd gecontroleerd op 
zuiverheid. Zijn resultaten waren vergeleken met die van analysebureaus in Lon
den, Hamburg en Moskou, die het kininesulfaat eveneens aan de daar geldende 
eisen vonden voldoen.20 Naast analyses voor de Nederlandse kinamarkt verricht
te De Vrij ook onderzoek voor Britse ondernemingen. Hij had goede contacten 
met de directeuren van de Britse kinaplantages en met de Britse kinoloog J.E. 
Howard. 

Na zijn terugkeer uit Indie richtte Bernelot Moens samen met de apothekers 
N. van der Sleen en F. Hekmeijer in Haarlem in 1884 een concurrerend kinalabo
ratorium op, onder de naam 'Moens, Van der Sleen en Hekmeijer' . Door de aan
wezigheid van het Koloniaal Museum in Haarlem, waar voorlichting over kolo
niale producten gegeven werd, was Haarlem een ideale plaats voor het exploiteren 
van een dergelijk kinalaboratorium. 21 Na Moens' overlijden in 1886 namen de 
andere eigenaren de leiding van het laboratorium over, dat voortaan bekend stond 
onder de naam 'Laboratorium voor scheikundig en bacteriologisch onderzoek en 
kinologisch laboratorium' .22 Aan dit laboratorium kwam in 1903 ook nog dr. G. 

17 M.A.W. Algera-van der Schaaf, Dr. lohan Eliza de Vrij. Apotheker en kinoloog 
1813-1898, 'suum cuique ' (Alphen aan de Rijn: Canaletto, 1994) 72-73. 
18 Algera-van der Schaaf, Dr. lohan Eliza de Vrij, 62-63 en 67. 
19 Algera-van der Schaaf, Dr. lohan Eliza de Vrij, 69. 
20 Algera-van der Schaaf, Dr. lohan Eliza de Vrij, 82-83 . 
21 H. Jans en H. van den Brink, Tropen in Amsterdam: 70 jaar Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (AmsterdamlZutphen: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Uitgeverij Terra, z.j. 
[1980]) 15-39. 
22 Onze reconstructie van de geschiedenis van dit laboratorium is gebaseerd op de volgende 
gegevens: Van der Schaaf-Algera, Dr. lohan Eliza de Vrij, noemt op p.165 Van der Sleen 
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van der Sleen (1872-1938) als scheikundige en bacterioloog te werken. G.van 
der Sleen was een neef van N. van der Sleen die de directie over het laboratorium 
voerde.23 In 1913 nam de zoon van laatstgenoemde, dr.W.G.N. van der Sleen (1886-
na 1956), het laboratorium over, waarna deze het bedrijf tot 1939 voortzette.24 

G. van der Sleen had inmiddels in 1908 - eveneens in Haarlem - zijn eigen 
laboratorium voor kinabastanalyses opgericht. Dit laboratorium bleef tot 1934 
bestaan. 

Vanaf 1900 ging ook de apotheker B.A. van Ketel (1862-1928) zich in zijn 
'Bacteriologisch-scheikundig onderzoekingsbureau' aan de Brouwersgracht 56 
in Amsterdam toeleggen op kinabastanalyses voor Nederlandse producenten . 
Korte tijd later voerde hij ook analyses uit voor de Londense kinamarkt. Van 
Ketel had drie jaar tevoren tezamen met dr. A.C. Antusch het 'Scheikundig-Bak
teriologisch Onderzoekingsbureau Van Ketel & Antusch' opgericht, waar vooral 
klinische-diagnostische bepalingen werden verricht. 25 Tot aan zijn dood was het 
laboratorium, dat we verderop uitvoeriger zullen bespreken, zowel op kinabast 
als op klinische bepalingen gericht. 

In 1919 promoveerde Van Ketel in Groningen op het proefschrift Overzicht 
en kritiek betreffende de methoden van onderzoek, benevens een beschrij
ving van nieuwe methoden voor het bepalen van het totaal alkaloidgehalte 
van kinabast. 26 De dissertatie verscheen op een belangrijk moment voor de ki
nahandel, waar al sinds lange tijd forse meningsverschillen bestonden over de 
moeizame en uiterst complexe methoden om monsters van kinabasten te analy
sereno Een van de problemen was hoe de therapeutische waarde van de verschil
lende uit kinabast te bereiden preparaten moest worden vastgesteld. De Vrij en 
Bernelot Moens hadden op dit terrein reeds menig conflict uitgevochten. In 1879 
bijvoorbeeld waren ze het volledig oneens over de wijze van bereiding, de sa
menstelling, de therapeutische waarde, de bijwerkingen en de prijs van het kina
preparaat quinetumY De Vrij meende dat het gebruik van dit middel goedkoper 
was dan het zuivere kininesulfaat. Moens daarentegen stelde dat het gebruik van 
kininesulfaat te prefereren was boven dat van het quinetum. Beiden probeerden 

als een van de nieuwe eigenaren van het kinalaboratorium van de inmiddels overleden Moens. 
Het Chemisch Weekblad (voortaan CW) 1938, p. 907 vermeldt dat aan het begin van de 
twintigste eeuw de Firma Moens, Van der Sleen en Hekmeyer bestond. De Chemische 
laarboekjes van 1908 e.v. melden dat N. van der Sleen's laboratorium in 1884 werd opge
richt. 
23 Dus niet N. Steensma zoals Van Lieburg (1986) op p. 298-299 schrijft. 
24 Wie is dat ? Biografische gegevens van Nederlanders die een vooraanstaande plaats 
in het maatschappelijk leven innemen met vermelding van adressen. ('s Gravenhage: 
Martinus Nijhof, 19566,556. 
25 Tijdschrift voor toegepaste Scheikunde en hygiene 1 (1897) 1. 
26 Pharmaceutisch Weekblad 65 (1928), 691. 
27 Aigera-Van der Schaaf, Dr. lohan Eliza de Vrij, 151. 
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voor hun standpunt steun bij coli ega's te vinden: De Vrij zocht steun bij de Secre
tary of State for India, terwijl Moens de Nederlandse autoriteit Van Gorkom te 
hulp riep. 

Aan het begin van de twintigste eeuw bestonden er in binnen- en buitenland 
verschillende laboratoria waar kinabast werd geanalyseerd, maar verschillen in 
monstername en analysemethoden leidden tot uiteenlopende resultaten. Voor de 
handel gaf dit aanleiding tot talloze geschillen over de prijsstelling van soorten 
kinabast. Omdat de wetenschap blijkbaar niet op eigen kracht een oplossing kon 
bieden, besloot het Kinabureau , waarin de Amsterdamse handelaren en fabrikan
ten verenigd waren, zelf orde op zaken te stellen. Op 21 december 1918 werd 
een commissie onder voorzitterschap van de Delftse oud-hoogleraar dr. S . Hoo
gewerff ingesteld. Deze kreeg de opdracht een uniforme analysemethode op te 
stellen, die ook in Nederlandsch-Indie toegepast kon worden. 2X Hiermee hoopte 
het Kinabureau het verloren vertrouwen tussen planters en fabrikanten te her
stellen. 29 Een ander streven van de Commissie was te komen tot de oprichting 
van een nationaal kina-analysebureau. 

In het begin van 1920 kwam het Rapport van de Commissie van Scheikundi
gen voor Kina-analyses uit, waarin een analysemethode van kinabast stond be
schreven . Deze methode was gebaseerd op de adviezen van de eerdergenoemde 
Haarlemmer G. van der Sleen en dr P.K. Drossaart Lulofs (1872-1953), en ver
der op de ervaringen van de Amsterdamsche Kininefabriek, de Nederlandsche 
Kininefabriek in Maarssen en de Bandoengsche Kininefabriek . Na verschijning 
van dit rapport werd inderdaad het verlangde Laboratorium van het Kina-bureau 
opgericht, waarover Van der Sleen en Drossaart Lulofs tot 1935 tezamen de di
rectie voerden. Het laboratorium zou tot na 1950 in bedrijf blijven. 30 

Suiker 
Een handelsartikel dat meer nog dan kina de aandacht van de analytisch chemici 
kreeg, was suiker. Omstreeks 1900 behoorden de Indische rietsuikerfabrieken, 
de Nederlandse bietsuikerfabrieken en de Amsterdamse en Rotterdamse suiker
raffinaderijen tot de grootste werkgevers van de chemici en de Delftse techno-

28 Hoogewerff had reeds een staat van dienst als autoriteit op het gebied van handelsanaly
ses. Vanaf 1884 was hij lid van de Suikercommissie, waarvan vanaf 1897 als voorzitter. 
29 [Kinacommissie), Rapport van de Commissie van Scheikundigen voor Kina-analy
ses (Amsterdam: Uitgave van het Kina-bureau te Amsterdam, 1920). 
30 Drossaart Lulofs had van 1912 tot en met 1920 een "Laboratorium voor coca- en kina
onderzoek" te Amersfoort. Zie, G. Tilman , 'In Memoriam Dr. P.K. Drossaart Lulofs. 22 mei 
1872-15 juli 1953 ', Chemisch Weekblad 49 (1953) 765. Drossaart Lulofs en Van der Sleen 
voerden voordat het Laboratorium van het Kinabureau opgericht was reeds analyses uit voor 
dat Bureau. Zie, [Kinacommissie), Rapport van de Commissie van Scheikundigen voor 
Kina-analyses, 4. 
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logen. 31 In Belgie vormde de suikeranalyse in 1887 zelfs de grondslag voor de 
oprichting van de eerste Belgische beroepsorganisatie van chemici, de Associa
tion des chimistes en BelgiqueY In de bietsuikerindustrie nam de gehaltebepa
ling van suikerbieten en procesvloeistoffen een zeer belangrijke plaats in. Niet 
aileen was het onderzoek bepalend voor het fabrieksrendement, ook voor de boeren 
was een goede analyse van belang, omdat zij op het suikergehalte van hun bieten 
werden afgerekend. Door middel van analyses konden zij beter zicht verkrijgen 
op bijvoorbeeld het effect van verschillende teeltmethodes en van bemesting op 
het suikergehalte van bieten.33 Hier lag een duidelijk arbeidsveld voor particulie
re laboratoria. 

De bietsuikerfabrikanten stelden weliswaar 'Chemikers' aan, maar aileen voor 
de duur van de bietencampagne. Wanneer men op andere momenten behoefte aan 
analyse en wetenschappelijk advies had, was men op derden, namelijk de particu
liere laboratoria, aangewezen . Voor de Amsterdamse en Rotterdamse raffinade
rijen gold zeker tot 1880, dat analyses slechts zo zelden werden uitgevoerd dat 
dit het in dienst nemen van een aparte expert niet rechtvaardigde. Voor de boeren 
was dit afortiori het geval. Hier speelde een typisch voorbeeld van het vraagstuk 
van 'transferkosten' . Zolang fabrikanten slechts incidenteel behoefte hadden aan 
chemische analyses, waren particuliere laboratoria die voor meerdere fabrieken 
werkten in het voordeel. Toen de raffinaderijen en fabrieken later weI eigen ex
perts in permanente dienst namen, kalfde die markt voor de industrie- en han
delslaboratoria navenant af. Wat resteerde, waren de analyses voor handelaren en 
het optreden als onafhankelijk scheidsman bij conflicten tussen fabrikanten, han
delaren en boeren. 

De oprichting van particuliere laboratoria voor de analyse van handelssuiker 
werd in hand gewerkt door de grote aandacht van de overheid voor dit product, 
vooral vanwege de accijns die op suiker geheven werd. Door de overheid werd 
via academische adviseurs voortdurend druk uitgeoefend om de suikerfabricage 
op een meer wetenschappelijke grondslag te plaatsen.34 De centrale figuur in 

31 Zie de ledenlijsten van de Nederlandsche Chemische Vereniging in de Scheikundige 
laarboekjes en de lijsten van gediplomeerde technologen in het laarboek van het Techno
logisch Gezelschap. 
32 G. Vanpaemel en B. Van Tiggelen, 'The profession of chemist in nineteenth-century 
Belgium' , in D.M . Knight en H. Kragh (eds.), The making of the chemist. The social 
history of chemistry in Europe, 1789-1914 (Cambridge: Cambridge U ni versity Press, 1998), 
191-206; H. Deelstra en R. Fuks, 'La reorganisation fondamentale de I' Association Beige 
des Chimistes (1898)' , Chimie Nouvelle 16 (1998), 1971-1977. 
33 M.S.C. Bakker, Dndernemerschap en vernieuwing: De Nederlandse bietsuikerin
dustrie 1858-19/9. (Amsterdam: NEHA, 1989) 107. 
34 M. Leidelmeijer, 'Technologiebeleid en wetenschappelijk onderzoek voor de Java-sui
kerindustrie tijdens het kultuurstelsel' , Tijds. Gesch. Geneesk. , Natuurw., Wisk. en Techniek 
21 (1998) 205-215. 
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deze periode was de Amsterdamse hoogleraar in de scheikunde en de faTmacie 
I.W. Gunning, die tevens adviseur voor Scheikundige Zaken aan het departement 
van Financien was . Hij was de leermeester van de eerste oprichters van particu
liere laboratoria op suikergebied en een warm pleitbezorger van de verweten
schappelijking van de suikerproductie. 35 Gunning was verder van 1884 tot 1897 
voorzitter van de landelijke Suikercommissie, van waaruit hij samen met de hoog
leraar I .H. van 't Hoff (1852-1911) de suikerproductie probeerde te modernise
ren.3

" 

Omstreeks 1880 tekende zich een 'cultuuromslag' in de suikerbedrijven af, 
die duidelijk in het voordeel van de particuliere laboratoria zou uitwerken. Mede 
door toedoen van Gunning begon men ook binnen de bedrijven te beseffen dat de 
suikerfabricage veel rendabeler kon zijn, indien het fabricageproces door che
misch onderzoek zou worden begeleid. In de fabrieken kwam aanvankelijk aarze
lend een vraag naar scheikundig onderlegd personeel op gang. Specifieke oplei
dingen in de suikeranalyse waren er in Nederland echter nauwelijks, zodat de 
fabrikanten Duits personeel moesten aannemen, of wei hun mensen in Duitsland 
moesten laten opleidenY Aileen in Amsterdam werd door G. Lotman een CUl·SUS 

suikeranalyse gegeven, maar die is waarschijnlijk reeds voor 1880 ter ziele ge
gaan. Aan deze situatie kwam in een klap een einde, toen dr. G. Hondius Boldingh 
(1865-1936) en dr. I.H. van der Heide (1867-1954) - de eerste was een leerling 
van Gunning en promovendus bij Van 't Hoff, de tweede was een leerling van Van 
't Hoff - in 1893 een particulier 1aboratorium annex School voor de Suikerin
dustrie oprichtten. 

Het eerste suikeronderzoek in een particulier laboratorium vond waarschijn
lijk plaats in de zomer van 1870 door de reeds genoemde 'technisch chemist' 
Lotman. Lotman had ervaring opgedaan als visiteur-suikerkeurder bij de afdeling 
der Accijnzen van het Ministerie van Financien en bij dr. C. Scheibler die in Duits
land de leiding had over een goed geoutilleerd opleidingslaboratorium voor sui
keranalyses. In 1866 had hij de overheidsadviseur Gunning vergezeld op een reis 
naar Keulen, om daar raffinageproeven bij te wonen in het kader van een interna
tionaal overleg voor de uniformering van de suikeranalyse.3X In 1870 richtte hij 

35 Bakker, Ondememerschap en vemieuwing, 230. 
36 Zie voor Van ' t Hoff: H.A.M. Snelders, 'J.H. van 't Hoff en de toepassing der physische 
scheikunde in de medische wetenschappen' , Tijds. Gesch. Geneesk., Natuurw., Wisk.en Tech
niek 16 (1993) 1, 18-35; A.F. Holleman, 'Prof. Hoogewerff en de Suikercommissie' , Che
misch WeekbLad 24 (1927) 35, 432-433. 
37 C.W. Schonebaum, 'De School voor de Suikerindustrie te Amsterdam ' , Chemisch Week
blad 25 (1928) 434-436. 
38 Op basis van die ervaringen publiceerde Lotman in 1867 zijn Praktische handleiding 
tot het onderzoek van alle suikerhoudende stoffen: bewerkt naar de nieuwste en beste 
bronnen en toegelicht met een aantal resultaten der fabrikage en raffinage, waarvan in 
1874 een herziene uitgave verscheen onder de titel Handboek bi) het onderzoek van stof-
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in Amsterdam een 'Bureau voor Suikeronderzoek' op voor onderzoek naar de 
samenstelling van bieten in verschillende fasen van de groei. Twee jaar later breid
de hij zijn Bureau uit met een 'Magazijn van Instrumenten, Gereedschappen en 
Zuivere Chemicalien, uitsluitend voor de behoeften der Suikerindustrie ingericht' .3~ 

Ondertussen was Lotman suikeranalyses voor de industrie gaan uitvoeren. In 
1871 deed hij bijvoorbeeld op verzoek van de Groningse groot-industrieel W.A. 
Scholten chemisch onderzoek aan suikerbieten. Daaruit bleek dat de Groningse 
bodem goed genoeg was voor een geslaagde bietenteelt. Naar aanleiding van deze 
resultaten besloot Scholten tot de oprichting van een suikerfabriek. 40 Vanaf 1882 
maakte Lotman bekend dat in zijn laboratorium voortaan ook urine-onderzoek 
voor medische diagnostiek kon worden uitgevoerd. 41 Aan het einde van de negen
tiende eeuw nam de technoloog P. Ferman het laboratorium van Lotman over, 
waarna Ferman de werkzaamheden van het laboratorium verder uitbreidde naar 
onderzoek van rubber, papier en brandstoffen.42 In verband daarmee veranderde 
Ferman de naam van het laboratorium in 'Chemisch Technisch Bureau P. Fer
man' .43 Omstreeks 1931 fuseerde het bedrijf met de laboratoria van 'Wijnhoff & 
van Gulpen' en 'Dr. Basenau ' tot de 'Verenigde laboratoria drs. W.H. Nagel'. 

Lotman wist met zijn initiatief school te maken. Het genoemde laboratorium 
'Wijnhoff & van Gulpen' bijvoorbeeld was voortgekomen uit een initiatief in 
1873 van Van Gulpen en A. Wijnhoff, die in 1867 bij de fabrikant S.A.C. Dudok 
van Heel in Oudenbosch tot suikerkoker was opgeleid en vervolgens bij Lotman 
de opleiding tot 'chemiker' had gevolgd.44 Het laboratorium , dat de naam 'Bu

reau voor Onderzoek van Suiker en andere Stoffen, Wijnhoff & Van Gulpen ' voer
de, beperkte zich evenals dat van Ferman niet tot de suikeranalyse.45 Reeds in 
1874 verliet Wijnhoff de firma om zich als chemist in Zevenbergen te vestigen. 
In 1880 vertrok hij naar Java. Zijn Amsterdamse laboratorium bleef even wei be
staan en zij n naam bleef aan de firma verbonden. In 1889 was de officiele naam 

fen en produclen der suikerindustrie. Lotman gebruikte deze boeken waarschijnlijk voor 
zijn cursussen in de suikeranalyse. Lotmans leerboek werd een succes . Latere drukken wer
den in 1896 en 1905 door N.M. Bosch herzien. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, 
108 en 219. 
39 Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, 219. 
40 Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, 108. 
41 Van Lieburg, 'De ontwikkeling van klinisch-diagnostische laboratoria', 298. 
42 Bakker, 'Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie', 234. 
43 De naamgeving veranderde in deze jaren nogal eens. In 1901 luidde de naam 'Chemisch 
Bureau' , eenjaar later 'Chemisch technisch laboratorium'. 
44 De opleiding bij Lotman volgde hij in opdracht van de directie van de Neder Betuwsche 
Beetwortelsuikerfabriek, vervolgens ging hij nog gedurende een half jaar naar Berlijn om de 
cursus suikerscheikunde van Scheibler te volgen. Bakker, Ondernemerschap en vernieu
wing, 198 en 221. 
45 Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, 220-221. 
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inmiddels in 'Technisch-Chemisch Bureau Wijnhoff & Van Gulpen' veranderd.46 

Vanaf dat jaar werden in het laboratorium naast suiker ook stoffen zoals boter en 
margarine geanalyseerd, zoals blijkt uit een uitvoerig advies over boteronder
zoek dat de medewerker Geerlings op verzoek van de Venlose boterkleurselfa
brikant Van der Grinten uitbracht.Waarschijnlijk vanaf 1899 werd de directie van 
de firma gevormd door de apotheker E.B. van Dyck (geb.1871) en de scheikundi
ge E. van de Stadt.47 

Een jaar later namen deze beide directeuren het in 1896 opgerichte 'Chemisch 
Laboratorium Dr. H.W Salomonson' over. H.W Salomon son (1865-1940), die 
zijn loopbaan was begonnen als directeur van de Eerste Plantenboterfabriek in 
Amsterdam, kwam aanvankelijk als chemicus bij Wijnhoff & Van Gulpen in dienst, 
maar bracht het later tot directeur van het bedrijf.4K In die functie hield hij zich 
onder meer bezig met de belangenbehartiging van de particuliere laboratoria. 

De komst van Salomonson bij 'Wijnhoff & Van Gulpen' had grote gevolgen 
voor het laboratorium. Door zijn toedoen werd het takenpakket van de firma fors 
uitgebreid met onderzoek van voedingsmiddelen, metal en en ertsen. In de loop 
der jaren nam het aantal stoffen dat het laboratorium kon analyseren aileen maar 
toe. Naast de al genoemde producten werden ook landbouwartikelen, brandstof
fen en vetten onderzocht. Salomonson bleef tot 1925 in de leiding van het labo
ratorium, in welke jaar drs . W.H. Nagel hem opvolgde. In 1931 fuseerde Wijn
hoff & Van Gulpen met de firma's 'Ferman' en 'dr. Basenau' tot de 'Verenigde 
Laboratoria drs.W.H. Nagel', een bedrijf dat tot op heden is blijven bestaan. 

Naast de laboratoria van Ferman en Wijnhoff & Van Gulpen werd in Amster
dam nog een derde laboratorium op suikergebied opgericht. Het betreft het reeds 
kort vermelde 'Scheikundig Laboratorium Boldingh & Van der Heide' aan de Prin
sengracht, waaraan ook de School voor de Suikerindustrie was verbonden . Kort 
na de oprichting in 1893 trad ook nog WF. Proost (1867-1935) tot de firma toe. 
Hondius Boldingh, later buitengewoon hoogleraar toegepaste scheikunde aan de 
Universiteit van Amsterdam, was een echte entrepreneur die zich met tal van 
industriele activiteiten inliet. In 1897 bijvoorbeeld stichtte hij met zijn compag
nons van de Suikerschool de Melksuikerindustrie in Uithoorn, en in 1912 was 

46 Bakker, 'Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie', 235. 
47 H.F.J. Eerenbeemt (red .), Van boterkleursel naar kopieersystemen. De ontstaansge
schiedenis van Gee-van der Grinten, 1877-1956. (Leiden: Martinus Nijhoff, 1992) lSI. 

De benaming van het Bureau blijft door de tijd heen veranderen. Van 1899 tot 1909 bestond 
er behalve een chemisch-technisch laboratorium oak een 'ertsbureau ' . Van 1915 tot 1927 is 
tevens sprake van een 'I nstituut voor experimenteel onderzoek en demonstratie van uitvin
di ngen en octrooien'. 
48 Omstreeks 1900 had Salomon sen samenwerking gezocht met het Rotterdamse laborato
rium van Dr. B. van Dijken, in de 'Vereenigde Proefstations voor ertsen en edele metalen'. 
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hij mede-oprichter van de N.Y. 'Norit' Witsuiker Maatschappij in Amsterdam. 
Norit was een belangrijk hulpmiddel bij de suikerraffinage.49 

In ongeveer de eerste twintig jaar van het bestaan van het laboratorium van 

Boldingh en Van der Heide werden er ook vele medisch-diagnostische bepalin
gen verricht (waarover later meer), maar na ingrijpende veranderingen in de di
rectie omstreeks 1920 is de firma zich waarschijnlijk meer op de industrie en de 
handel gaan richten.50 In de jaren veertig adviseerde de firma nog steeds veelvul
dig op het gebied van de suikerfabricage en deed het laboratorium onderzoek van 
voedingsmiddelen, water, olien, vetten en smeerolie. Ondertussen bleef de aan 

het laboratorium verbonden School voor Suikerindustrie een groot succes. 5J De 
opleiding van Boldingh en Van der Heide trok niet aileen jongeren aan die van de 
H.B.S. kwamen, maar ook oudere werknemers van de lavasuikerfabrieken die op 
verlof waren en aanvullende chemisch-technische kennis wilden opdoen.52 Het 
Scheikundig Laboratorium en de School voor de Suikerindustrie bleven beide 

tot na 1950 bestaan. 
Naast deze drie laboratoria waren er tenminste nog drie andere laboratoria die 

suikeronderzoek uitvoerden. Bij het verderop te bespreken 'Proefstation Ko
ning & Bienfait' vond van 1897 tot 1920 dergelijk onderzoek plaats, terwijl daar
voor N.M. Koning (overl. 1895) dit al in zijn eigen Chemisch Laboratorium ge
daan. Een ander laboratorium waar rond de eeuwwisseling waarschijnlijk 
suikeronderzoek plaatsvond, was het laboratorium van de Duitser dr. G.A. Pieper 
in Rotterdam. 53 Tenslotte bevond zich voor 1900 aan het 'Chemisch Instituut' van 
dr. B . van Dijken, gelegen aan de Oostzeedijk in Rotterdam, een 'Onderwijs-In
richting ten dienste van Handel en Industrie' waar een suiker- en gistcursus werd 
gegeven .54 

49 Van Nierop en Baak's Naamlooze Vennootschappen (1912) ; Snelders, 'Chemische 
laboratoria in de negentiende eeuw', 209. 
50 Van der Heide en Proost werden opgevolgd door dr. C.W. Schonebaum en de scheikun
dig ingenieur C.J. de Wolff. In 1926 trad ook de lOon van 1.K. van der Heide, dr.ir. L. van der 
Heide, tot de directie toe. 
51 Snelders, 'Chemische laboratoria in de negentiende eeuw', 209. De cursus werd snel 
succesvol , Schonebaum schrijft dat de eerste cursus reeds dertig leerlingen had, waarschijn
Iijk bedoelde hij het tweede cursusjaar. Schonebaum, ' De School voor de Suikerindustrie' , 
435. 
52 Schonebaum, 'De School voor de Suikerindustrie', 435. 
53 Pieper was eerder werkzaam geweest bij de Beetwortelsuikerfabriek in Oudenbosch en 
had vervolgens als technisch directeur bij de Beetwortelsuikerfabriek firma Van Aken , Se
gers & Co in Breda gewerkt. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, 178-179. 
54 Tijdschrift voor toegepaste Scheikunde en hygiene J (1897) I , 20. 
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Bouwmaterialen 
Niet aileen in de kina- en suikerhandel maar ook in de bouwwereld kwam aan het 
eind van de negentiende eeuw de vraag naar laboratoriumonderzoek op, mede 
door het toenemend gebruik van nieuwe materialen zoals staal en beton. In Ne
derland hadden de in Duitsland in de jaren zeventig opgerichte Mechanisch-tech
nische Versuchsanstalten en de MaterialpriiJungsanstalten veel indruk ge
maakt. 55 In de jaren tachtig zagen ook in Nederland verschillende groeperingen 
het belang van een instelling naar Duits voorbeeld in, die in staat zou zijn het 
onderzoek van bouwmaterialen ter hand te nemen. De Maatschappij tot Bevorde
ring der Nijverheid was van mening dat de Regering een dergelijk instituut zou 
moeten oprichten, maar de regering meende dat wanneer zo'n instituut echt no
dig was het beste de weg van het particulier initiatief kon worden bewandeld. 

De regering kreeg weldra haar zin. In 1889 verzochten enkele Amsterdamse 
architecten de eerdergenoemde in Delft opgeleide N.M. Koning, die een klein 
chemische laboratorium in Amsterdam exploiteerde, voortaan het onderzoek van 
de meest gangbare materialen uit te voeren. Koning wilde weI aan het plan mee
werken, maar stelde als voorwaarde dat voor het werktuigkundige deel een inge
nieur zou worden aangetrokken. Hiervoor werd L. Bienfait (c.1860-1941) ge

vraagd. Nadat ook de diensten Publieke Werken van enkele gemeenten en enkele 
invloedrijke architecten van buiten Amsterdam hun steun aan het plan hadden 
gegeven, kon tot de oprichting van de nieuwe firma worden overgegaan. In de 
zomer van 1890 werd het 'Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor 
Chemisch Onderzoek Koning & Bienfait' geopend.5" 

Het laboratorium was weldra een succes. In de eerste vijf jaar van zijn bestaan 
werd er driehonderd maal per jaar onderzoek verricht, in de daarop volgende vijf 
jaar steeg het aantal onderzoek naar achthonderd per jaar. In 1914 was dit aantal 
gegroeid tot ruim 3400 onderzoekingen. Het proefstation werd door veel ver
schillende opdrachtgevers geraadpleegd. Zo werden in 1893 in opdracht van het 
Ministerie van Waterstaat circa vijftig Nederlandse en Belgische baksteensoor
ten onderzocht. Tussen 1903-1909 deed het Proefstation chemische proefne
mingen voor de Loodwitcommissie, ingesteld door de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en voor het Geologisch Instituut van de Landbouw Hoge
school in Wageningen onderzocht men grondsoorten en gesteenten. Daarnaast 

55 Vgl. W. Ruske, 100 Jahre Materialprufung in Berlin. Ein Beitrag zur Technikge
schichte (Berlijn, 1971); en G. Buchheim en R. Sonnemann (eds.), Geschichte der Tech
nikwissenschaften (Basell Boston/Berlijn: Birkhauser, 1990),245-263 en 270. 
56 Zie: Kort overzicht der werkzaamheden van het Proefslalion voor Bouwmaterialen 
en Bureau voor Chemisch Onderzoek Koning & Bienfail, gedurende hel tijdvak /890-
1915 en 1890 Koning & Bienfail 1990 en 'Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau 
voor Chemisch Onderzoek Koning & Bienfait', Chemisch Weekblad 25 (1928) 465-466. 
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werd er onderzoek verricht voor de 'Koninklijke', voor de Staatsmijnen, voor de 
Rijksgeologische Dienst en voor de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. 

In de loop der jaren veranderde de aard van de werkzaamheden. Nieuwe materi
alen, zoals kalkzandsteen, werden onderzocht en men ging nieuwe methoden van 
onderzoek gebruiken. In 1897 werd een installatie geplaatst waarmee men de 
calorische waarde van steenkolen kon onderzoeken en door de aanschaf van een 
smeltoven kon in 1898 worden begonnen met het onderzoek van ertsen. Nadat 
het Proefstation in april 1900 naar de Da Costa-kade in Amsterdam was ver
huisd, kon men meer aandacht besteden aan het chemisch onderzoek van bouw
material en en andere stoffen. 

In het inmiddels meer dan honderd-jarige bestaan van het Proefstation zijn 
slechts twee perioden aan te wijzen waarin de vraag naar onderzoek beduidend 
afnam. De eerste periode valt in de jaren 1921-1924, waarin volgens onze gra
fiek ook het aantal industrie- en handelslaboratoria enigszins afneemt. De twee
de peri ode omvat de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Deze perioden van cri
sis kwam de firma even wei te boven, want het is nog steeds in bedrijf. 

Algemeen-analytisch en chemisch-technisch onderzoek voor handel en industrie 
In de jaren 1890-19 JO opende een tiental laboratoria hun deuren om een breed 
scala van bepalingen te kunnen uitvoeren voor handel en industrie . De laborato
ria, gevestigd in Den Haag, Amsterdam, Enschede en vooral Rotterdam, opereer
den van meet af aan met nogal wisselend succes en zochten voortdurend naar een 
verbreding van hun analyse-mogelijkheden. Zo gingen enkele laboratoria zich op 
de markt van de openbare hygiene richten (zie volgende paragraaf) . 

In Rotterdam werd in 1891 het 'Technisch-Chemisch Laboratorium Schalkwijk 
& Pennink' aan de Wijnstraat opgericht.57 Het laboratorium voerde analyses uit 
van handelswaren, nijverheidsproducten en voedingsmiddelen. 1.1. Pennink bleef 
tot 1922 firmant, D.l. van Prooije was mede-eigenaar van 1917 tot 194 \. Hij 
werd opgevolgd door de ingenieur P. Schoorl, die tevens directeur was van het 
Nederlands Laboratorium voor de Levensmiddelenindustrie in Bennekom. 

Eveneens in Rotterdam bestond vanaf 1899 het 'Chemisch Technisch labora
torium dr.Kochs & dr. Wiess'. Hier werden analyses van ertsen, mineralen , fos

faten en slakken uitgevoerd. In 1903 associeerde Wiess zich met de chemicus 
A.Verwey, die zijn opleiding in Duitsland had gevolgd en van 1896 tot 1902 werk-

57 Het laboratorium wordt in het Adresboek beroepen en bedrijven in Rotterdam van 1891 , 
32 genoemd en niet in het boek van 1889. In 1900 ging de technoloog J.J. Pennink een 
vennootschap aan met dr. J.G.c. Vriens (1866-?) onder de naam 'Pennink (voorheen 
Schalkwijk & Pennink) en dr. Vriens' . Na eenjaar werd dit vennootschap weer ontbonden. 
Het laboratorium 'Schalkwijk & Pennink' bleef echter bestaan. Vriens werd na de ontbin
ding leraar en vertrok daarna als scheikundige van de plantentuin naar Buitenzorg. Snelders, 
'Chemische laboratoria in de negentiende eeuw', 209-210. 
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zaam was geweest bij de superfosfaatfabriek van de firma Van Hoorn, Luitjens en 
Kamminga in Kostverloren (nabij Groningen). Gezamenlijk voerden Wiess en 

Verwey de directie over het 'Handelslaboratorium en Landbouwproefstation dr. 
Wiess & dr. Verwey (voorheen dr. Kochs & dr. Wiess)' aan de Westzeedijk , waar 
nu naast de eerdergenoemde producten steenko1en, fosfaten , kunstmeststoffen, 
veevoeder en olien werden onderzocht. Reeds in 1904 verliet Wiess het bedrijf, 
om een eigen chemisch-technisch laboratorium op de Esschenweg te beginnen 
dat tot 1941 in bedrijf is gebleven. Het bedrijf van Verwey heette na het vertrek 
van Wiess achtereenvolgens 'Chemisch Technische laboratorium' en 'Scheikun
dig Laboratorium dr. Verwey' .5R Mogelijk in vervolg op een niet zo geslaagde 
poging om zoveel mogelijk gemeentelijke keuringsdiensten aan zich te verbin
den associeerde Verwey zich in 1913 met jhr.ir. R.I. Boddaert (geb.1878) , die 
vervolgens tot 1948 directeur van het bedrijf is geweest. In dat jaar volgde zijn 
zoon jhr.drs. H.P. Boddaert (geb.1913) hem op. Het handelslaboratorium is nog 
steeds in bedrijf en wordt geleid door de heren jhr. R.I.H. Boddaert en A. Krab. 

3. Laboratoria op het terrein van de open bare gezondheidszorg, 1878-1914 

Wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het leefmilieu werd in medi
sche kring in de negentiende eeuw algemeen als belangrijk beschouwd . De op
vatting dat de belangrijkste epidemieen en veel voorkomende ziekten, zoals cho
lera, tyfus, malaria en dysenterie, grotendeels aan de verontreiniging van bodem, 
water en lucht moesten worden toegeschreven, vormde vooral na 1840 de basis 
voor dergelijk onderzoek. AI vroeg in de negentiende eeuw bestond het onder
zoek, behalve uit topografische en statistische beschrijvingen, uit de chemische 
en fysische analyse van het oppervlaktewater en ander drinkwater in putten en 
grachten , van de lucht in open bare gebouwen en overbevolkte stadsbuurten en 
van verontreinigde bodem rond fabrieken, vuilnisbelten en mestvaalten die vaak 
nog binnen de bebouwde kom lagen. 

Ook onderzoek van en toezicht op de vaststelling van de kwaliteit van levens
middelen werd over het algemeen als een belangrijke voorwaarde voor de verbe
tering van de volksgezondheid gezien. Vooral na 1865 spanden vee I artsen , apo
thekers en veeartsen zich in om zowel het onderzoek naar de kwaliteit van 
'volksvoeding' te versterken, als het toezicht op de handel in levensmiddelen te 
verscherpen.59 Bekend in dit verband was het handboek Vervalschte levensmid
delen dat de Nijmeegse apotheker R.I. Opwijrda (1822-1891) in 1871 publi-

58 Van 1927-50 werd de naam ' Handelslaboratorium voorheen Dr. A. Verwey ' gevoerd. 
59 E.S. Houwaart, De Hygienisten. Artsen, staat en Volksgezondheid in Nederland 1840-
1890 (Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1991) 285-288; A.de Knecht-van Eek-
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ceerde om gezondheidscommissies en andere ge't'nteresseerden met de bestaan
de analysemethoden bekend te maken. "O 

De consensus onder medici over het belang van wetenschappelijk gefundeerd 
onderzoek naar bodem, water, lucht en levensmiddelen mag in de negentiende 
eeuw groot zijn geweest, in de praktijk kwam er noch van enig systematisch on
derzoek, noch van het gewenste toezicht veel terecht. Tot 1865 yond dergelijk 
onderzoek slechts incidenteel plaats en vaak op initiatief van plaatselijke medici 
of andere notabelen . De laboratoriumfaciliteiten die vele artsen, veeartsen, far
maceuten en chemici toen al noodzakelijk achtten waren vrijwel afwezig. Een 
enkele keer kon gebruik worden gemaakt van een universitair laboratorium. 

Nadat in 1865 het Geneeskundig Staatstoezicht was ingesteld en in 1872 bo
vendien de Wet op de besmettelijke ziekten van kracht was geworden, kreeg het 
chemisch-fysisch onderzoek van het leefmilieu een grootschaliger en zelfs een 
enkele keer een nationaal karakter. De resultaten van dergelijk onderzoek wer
den soms op kosten van de rijksoverheid gepubliceerd. Maar meestal waren de 
kosten voor rekening van particuliere organisaties, zoals de inmiddels opgerich
te lokale gezondheidscommissies of de artsenorganisatie NMG. Vee I onderzoek 
bleef tot omstreeks 1880 afhankelijk van goede wil en toeval, en leidde zelden 
tot een blijvende verandering in de over het algemeen slechte open bare hygiene. 

Wat betreft de levensmiddelen was de situatie niet veel beter. Sinds de jaren 
vijftig kenden verschillende steden ten behoeve van het toezicht op de verkoop 
van vlees, vis en melk een zogenaamde keurmeester, die tevens vaak stadsveearts 
was. Maar het was voor hem dikwijls moeilijk op te treden tegen zogenaamde 
voedselvervalsingen, omdat de vigerende Wet van 1829 aileen die levensmidde
len als vervalst zag die (bewust) vermengd waren met schadelijke of giftige stof
fen. Men kon dus weinig beginnen tegen de vervalsing van eet- en drinkwaren 
met stoffen die niet giftig of schadelijk waren, maar wei de voedingswaarde ver
minderden of de koper benadeelden (brood- en melkvervalsing, gebruik van kleur
stoffen). Net zo min kon tegen de verkoop van verrotte fruitproducten of van 
vlees dat afkomstig was van ziek vee worden opgetreden, tenzij er een plaatselij
ke verordening op de verkoop van levensmiddelen bestond. Ondanks pleitredes 
van medici, apothekers, de KNAW en organisaties uit de burgerij durfden de ach
tereenvolgende ministers het niet aan om de bepalingen uit 1829 te vervangen 
door een levensmiddelenwet, terwijl op plaatselijk niveau de autoriteiten er bo
vendien weinig voor voelden om eigen verordeningen uit te vaardigen. 61 

elen, Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde 1890-
1914 (Nijmegen: Thieme, 1984) 166-2 12. 
ill R.I. Opwijrda, Vervalschte levensmiddelen, Handboek tot herkenning der verval
schingen van de meest dagelijks voorkomende levensmiddelen. Volgens eenvoudige 
melhoden, ten dienste van het algemeen (Schoonhoven: Van Nooten, 1871 ). 
61 Mede gebaseerd op: De Waal, De keuring van voedingsmiddelen in kleinere ge-
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In het laatste kwart van negentiende eeuw tekende zich op gemeentelijke ni
veau langzaam een verandering in de zorg voor de open bare hygiene af. In tal van 
steden werd besloten tot de aanleg van riolering en vervolgens van - doorgaans 
particuliere - drinkwaterieidingen. In verband daarmee groeide de behoefte on
der de burgerij aan een regelmatig terugkerend onderzoek van de kwaliteit van 
het drinkwater. Een systematische controle van gemeentewege van de kwaliteit 
van het drinkwater zou even wei nog lang op zich laten wachten. 

Ook groeide in de steden de politieke steun voor een verscherpt toezicht op de 
kwaliteit van de levensmiddelen . In de jaren zeventig en tachtig werden in vele 
gemeenten nieuwe verordeningen op de verkoop van vlees, vis en melk van kracht. 
Het toezicht op de naleving ervan bleef echter in veel gevallen tot 1900 gebrek
kig. In slechts enkele, zij het belangrijke steden, zoals Amsterdam in 1879 en 
Rotterdam in 1893, werden volambtelijke diensten voor de keuring van voedings
middelen in het leven geroepen. In reactie op het uitblijven van dergelijke dien
sten in andere steden ontstonden daar vanaf 1870 gezondheidscommissies met 
apothekers en genees-, schei- en veeartsenijkundigen, die op eigen initiatief of 
op verzoek van de geneeskundige inspectie levensmiddelen keurden. Deze com
missies hadden soms een eigen Bureau waar tevens analyses konden worden uit
gevoerd. Op het terrein van de melkvoorziening, vooral voor zuigelingen, was de 
bedrijvigheid wei bijzonder groot. Zo ontstonden omstreeks 1880 in vrijwel aile 
grote steden zogenaamde Melkinrichtingen, waar gecontroleerde melk werd ver
strekt. Na 1900 zien we naar Duits voorbeeld de oprichting van 'Modelstallen' 
voor de productie van 'aseptische melk', terwijl de zuivelindustrie zelf vanaf 1904 
eigen richtlijnen voor kwalitatief goede zuivel ging opstellen en zich organiseer
de in de Nederlandsche Melkhygienische Vereeniging.C,2 

Vanaf het einde van de negentiende eeuw voerden medici-hygienisten en sym
patiserende sociaal-liberalen en sociaal-democraten de politieke druk op om te 
komen tot een strengere wetgeving en beter toezicht op de verkoop van levens
middelen. In 1905 werd door bijvoorbeeld het Congres voor Open bare Gezond
heidsregeling besloten om zelf richtlijnen voor de kwaliteit van levensmiddelen 
op te stellen, zolang de overheid daartoe niet bereid was.c,) Een Codexcommis
sie, met als leden de Leidse hoogleraar in de farmacie en toxicologie H.P. Wijs
man (1862-1916) en verder vertegenwoordigers van de Amsterdamse, Rotter-

meenten; H.L. Visser, 'Schets van de ontwikkeling van het voedingsmiddelenonderzoek in 
Nederland van 1864-1914' , Pharmaceutisch Weekblad 51 (1914) 400-22; H.J. van der 
Beek, De Stedelijke keuringsdienst voor voedingsmiddelen . In: E.H. von Baumhauer. Zijn 
betekenis voor de wetenschap en de Nederlandse economie (Leiden: E.J. Brill, 1963) 45-
60. 
62 De Knecht-van Eekelen, Rationele Zuigelingenvoeding, 191-20 I. 
63 Vanaf 1905 organiseerden de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Phar
mac ie en de Nederlandsche Chemische Vereeniging regelmatig Conferenties voor Voe
dingsmiddelenscheikunde en stichtten ze een gemeenschappclijke Commissie op dat ter-
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damse en Haagse keuringsdiensten en van het Geneeskundig Staatstoezicht, kwam 
in 1907 met de eerste zogenaamde Codex Alimentarius met melk als onder
werp. Deze en later verschenen codices moesten als handleiding dienen voor 
apothekers en scheikundigen die onderzoek naar levensmiddelen uitvoerden 64 

De trage en halfslachtige aanpak van de voedselvervalsingen en de drinkwater
voorziening door de rijksoverheid enerzijds, en de toenemende vraag van de bur
gerij naar goede voedingsproducten en betrouwbaar drinkwater in steden en dor
pen anderzijds schiepen een markt voor laboratoriumonderzoek naar drinkwater 
en levensmiddelen, zoals melk, kaas , boter en vlees . Afgezien van enkele steden 
die een eigen keuringsdienst instelden, besloten de meeste gemeentebesturen 
de keuring van waren aan een plaatselijke apotheker op te dragen. Deze voerde de 
nodige analyses tegen betaling uit en wist zijn apotheek in veel gevallen met een 
klein, maar behoorlijk uitgerust laboratorium uit te breiden. Een dergelijke ont
wikkeling kunnen we in een zeer groot aantal gemeenten waarnemen.65 

In Utrecht deden de apothekers F.E. van Embden (1847-1902) en lC. Leusden 
het onderzoek naar drinkwater en melk op verzoek van het gemeentebestuur, in 
Bussum namen de apothekers C.J. Koning (1863-1932) en Mooy vanaf 1910 de 
keuring voor hun rekening. l.W. de Waal (1873-1956) deed het voedingsmidde
lenonderzoek voor Culemborg. In Zeist was de handhaving van de melkverorde
ning opgedragen aan de apotheker Van Berk. In Middelburg en Vlissingen werden 
de melkverordeningen uitgevoerd door de gezamenlijke apothekers. Ook in 
Leeuwarden bestond een dergelijke constructie: de apothekers C.l. de Vogel en 
H.W. Sonnega (geb.1868) hadden naast hun apotheek een bureau voor scheikun
dige en bacteriologische onderzoekingen waar ze in opdracht van de gemeente 
de voedingsmiddelen en het leidingwater onderzochten. Hetzelfde gold voor apo
thekers in Arnhem, Gouda, Apeldoorn, Zutphen, Nijmegen , Kampen en Mep-

rein. Binnen beide verenigingen heersten overigens verschillende gedachten over de wijze 
waarop het voedingsrniddelenonderzoek ge"institutionaliseerd diende te worden. V g!. de 
discussie op de algernene vergadering van de Ned!. Chern. Ver., Chemisch Weekblad 2 
(1905),441,460-462; 'Verslag van de Cornrnissie voor Voedingsrniddelscheikunde over het 
jaar 1909', Chemisch Weekblad 7 (1910),411- 412; en GJ . van Meurs, 'De Nederlandse 
Chernische Vereniging en het Keuringsdienstwezen in Nederland' , Chemisch Weekblad 
50(1954),70-71. 
64 Codex Alimentarius. Uitgegeven op initiatief van het Congres voor open bare Gezond
heidsregeling. No.1 melk (Groningen: Noordhoff, 1907). Tot 1920 verschenen er nog vijf 
uitgaven: spijsvetten en kaas ; water; method en van onderzoek; meel en brood ; suiker, stro
pen en honing. 
65 Vanaf 1910 deed de eerder genoemde Rotterdamse chemicus A. Verwey pogingen am 
de keuringsactiviteiten van een groot aantal gemeenten te centraliseren aan zijn 'Centrale 
keuringsdienst van Voedingsmiddelen en gebruiksartikelen van Nederlandse gemeenten'. Hij 
wist echter aileen Breda en Veendam voor zijn plannen te interesseren. De Waal, De keu
ring van voedingsmiddelen, 16-17. 
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pel. M Waar gesproken werd van een 'keuri ngsdienst' was dus meestal sprake van 
een plaatselijke apotheker of veearts, die nu eens als zelfstandig hoofd van een 
laboratorium, dan weer als ambtenaar in een deeltijdfunctie keuringen voor de 
gemeente uitvoerde. De gemeente betaalde slechts eventuele loonkosten en kosten 
voor de bepalingen zelf, maar had geen onkosten voor de inrichting van het labo
ratorium. In deze 'joint venture' kon de apotheker verder andere klanten voor zijn 
laboratorium werven. 

Tegen deze achtergrond werden in de jaren 1900-1915 26 laboratoria opge
richt die zich specifiek op de markt van de open bare hygiene richtte, naast de elf 
die er in 1900 reeds bestonden.Van de expliciet vermelde activiteiten van deze 
laboratoria worden het voedingsonderzoek, onderzoek van drink- en leidingwa
ter en de melkanalyse duidelijk het meest genoemd. Bij een enkel laboratorium 
trad na enige tijd een keurmeester in dienst, die soins tevens politie-ambtenaar 
was en in die functie het verzamelen van monsters gemakkelijker kon uitvoeren. 
De activiteiten betekenden voor de betrokkenen soms een aardige bijverdienste: 
Sonnega en Vogel bijvoorbeeld ontvingen voor hun keuringen jaarlijks 2500 gul
den , terwijl andere apotheken ongeveer duizend gulden voor zeshonderd mon
sters per jaar kregen uitbetaald . 

Een aantal van deze bedrijfjes ging na korte of langere tijd weer ter ziele, zodat 
in 1915 in totaal 22 particuliere laboratoria voor de openbare hygiene actief 
waren. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat een groot deel van de 
apothekerslaboratoria waar onderzoek van drinkwater en voedingsmiddelen plaats
vond niet in deze cijfers is meegenomen, omdat deze niet als laboratorium in de 
door ons bestudeerde serieIe bronnen staan vermeld. o7 We mogen al met al aan
nemen dat vrijwel elke stad'en dorp van enige omvang een apotheker had, die met 
regelmaat onderzoek van drinkwater, melk en vlees uitvoerde. Wat dit betreft 
vormde - afgezien van enkele grote steden met een eigen keuringsdienst - de 
regio Haarlem en omgeving mogelijk de enige uitzondering in Nederland . Daar 
bestond sinds 1899 het 'Laboratorium voor de pathologische bacteriologie ' onder 
leiding van L.w. Havelaar (1850-1922), tevens directeur van de Gemeentelijke 
duinwaterleiding. In dit laboratorium werd niet aileen de kwaliteit van drinkwater 
onderzocht, maar ook medische diagnostiek uitgevoerd (zie verderop). Nadat het 
laboratorium in 1903 was verhuisd, werden de activiteiten uitgebreid tot een 
Keuringsdienst van Waren die voor meerdere gemeenten bepalingen uitvoerde. 
Voor het chemische onderzoek stelde de gemeente Haarlem in 1902 de farma
ceut W.M.1. Borst Pauwels als vaste assistent aan. oK 

66 Van 1913 tot 1920 was er in Meppel bijvoorbeeld onder leiding van de apotheker J. 
Knoppers een dergelijk laboratorium. Dank aan T.J. Rinsema 
67 Deze tekortkoming kon ten dele worden weggenomen, doordat de opgaven in de seriele 
bronnen konden worden aangevuld met gegevens over laboratoria in het archief van de KNMP. 
68 O.H. Dijkstra, He! Laboratorium voor pathologische Bacteriologie Ie Haarlem (Haar
lem, 1949). 
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Voedingsmiddelen 
Een voorbeeld van een particulier initiatief uit onvrede met het ontbreken van 
een doeltreffend toezicht op de kwaliteit van levensmiddelen is het in 1878 op
gerichte 'Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek' van de Amster
damse scheikundige P.F. van Hamel Roos (l850-1929?).69 Hier voerde Van Ha
mel Roos samen met de chemicus A. Harmens onderzoek uit naar vervalsingen 
van levensmiddelen. Het laboratorium kocht producten bij winkeliers of depot
houders, waarna deze werden onderzocht op de vraag of de waren voldeden aan 
de door de fabrikanten gestelde inhoud. De resultaten van het onderzoek publi
ceerde Van Hamel Roos vanaf 1884 in het door hem opgerichte tijdschrift Maand
blad tegen de vervalsching van levensmiddelen en handelsartikelen, tevens 
gewijd aan hygienische en industriele belangen.7o Op deze manier probeerde 
het Bureau 'de onpartijdigste waarborg voor de blijvende zuiverheid der artike
len' te geven.71 Door zijn manier van werken positioneerde Van Hamel Roos zich 
bewust tussen fabrikanten enerzijds en winkeliers en klanten anderzijds.Van Ha
mel Roos meende dat de fabrikanten, importeurs en handelaren het vertrouwen 
van de klanten konden terugwinnen door hun artikelen vrijwillig onder de voort
durende scheikundige controle van zijn Bureau te stellen, waarna zijn Maandblad 
aan het publiek kon laten zien welke producten vrij van vervalsing waren. 

Van Hamel Roos ontpopte zich als een bekend en gewaardeerd bestrijder van 
voedselvervalsingen. Niet aileen werd Van Hamel Roos in 1898 adviseur schei
kundige en hygienische zaken van het koninklijk huis, ook schreef hij in 1888 in 
opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen het boekje Een en ander 
over sommige voedingsmiddelen en hunne Vervalschingen.72 In dit boekje pleit
te hij voor een nieuwe strafwet die niet aileen de verkoper die bewust vervalste 
strafbaar stelde, maar ook de verkoper die niet op de hoogte van de vervalsing 
was . Van Hamel Roos was er bovendien van overtuigd dat aileen door intensiever 
scheikundig onderzoek de vervalsingen teruggedrongen konden worden. Dit bleek 
volgens hem uit het feit dat het aantal vervalsingen in Amsterdam was gedaald, 
nadat de gemeente opdracht tot regelmatig keuring van melk had gegeven. Echter, 
in gemeenten waar de autoriteiten de keuring van levensmiddelen niet serieus ter 
hand wilden nemen, moesten de particulieren het maar zelf doen. Apothekers en 
scheikundigen waren vol gens hem zeer goed in staat om de voedingsmiddelen op 

69 Oit bureau was aanvankelijk gevestigd in de Spuistraat en vanaf 1894 aan de Keizers
gracht. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden , 1938, 1452-1453; c.F. Schre
ve, ' Dr. P.F. van Hamel Roos op zijn 70sten geboortedag. Bij het portret ' , Maandblad tegen 
de Vervalschingen. Tevens gewijd aan Hygiene en Industrie 36 (1920) 83. 
70 Vanaf 1890 Maandblad tegen de Vervalschingen. Tevens gewijd aan Hygiene en 
In.dustrie. 
71 Maandblad tegen de Vervalschingen 8 (1892) 99. 
72 P.F. van Hamel Roos, Een en an.der over sommige voedingsmiddelen en hunne Ver
valschingen (1888) . 
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eigen initiatief te keuren, maar ook de klanten zelf zouden met eenvoudige appa

raatjes het vetgehalte van melk kunnen meten. Het resultaat zou een aanzienlijke 
verbetering van de volksgezondheid zijn. 

In de loop der jaren veranderden de werkzaamheden van het Bureau. Naast het 
onderzoek van voedingsmiddelen werden er metalen , ertsen en landbouwproduc
ten onderzocht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen Van Hamel Roos en Har
mens in samenwerking met het Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren 
voorlichting geven over wasmiddelen, die als gevolg van de grondstoffenschaarste 
dikwijls werden vervalst. 73 Vanaf 1927 ging het laboratorium ook bacteriologisch 
onderzoek uitvoeren . Het laboratorium bleef als zelfstandig bedrijf lange tijd 
succesvol, maar fuseerde uiteindelijk in 1964 met het 'Laboratorium H.W. Har
tog (voorheen Van der Sleen), en Bertram's 'Nederlandse Research Centrale' 
tot de nieuwe firma 'Centrilab' in Huis ter Heide.74 

Een fraaie illustratie van hygienisch en levensmiddelenonderzoek dat door een 
apotheek in een kleinere gemeente werd uitgevoerd , vormt de apotheek van dr.E. 
Grendel (over!. 1938) in Gouda. De werkzaamheden van Grendel begonnen in 
1907 met het keuren van melk, nadat de gemeente hem had verzocht gedurende 
een jaar 'geregeld onderzoek in te stellen naar de hoedanigheid van de melk, 
volgens monsters te nemen bij het mel ken der koeien, bij de aflevering der melk 
door de landbouwers aan de melkhandelaren en bij den verkoop door de handel
aren aan de verbruikers en zulks tegen de beloning van f. 1000,-- voor 600 mon
sters.'75 Een jaar later werd de regeling naar de karnemelk uitgebreid. Grendel is 
vervolgens tot in de jaren twintig melk blijven keuren op soortelijk gewicht, vet
gehalte, vetvrije droogrest, zuurgraad, katalasecijfer en afwijkingen in de vries
puntsbepaling. Bij karnemelk werd ook nog de brekingsindex bij 17,5 graden 
Celsius bepaald. 7fi Het onderzoek yond plaats in een klein laboratorium achter de 
apotheek. Hier stond een handcentrifuge voor de vetbepaling, een reagentiakast 
en een zuurkast. Er was wei stromend water, maar geen verwarming. Dat Gren
dels onderzoek serieus werd genomen, blijkt uit het feit dat in bijvoorbeeld 1908 
twaalf proces-verbalen werden uitgeschreven aan personen die melk verkochten 
die volgens Grendel niet aan de eisen voldeed. In J 909 waren dat er 21. 

In de jaren J 9 J 4- J 9 J 5 stelde de gemeente Gouda pogingen in het werk om een 
Centrale Keuringsdienst van Voedings- en Genotmiddelen voor de gehele regio 
op te richten . Behalve Boskoop hadden de omringende gemeenten echter geen 
belangstelling voor dit plan. Uiteindelijk besloot men op advies van de plaatselij
ke Gezondheidscommissie over te gaan tot de oprichting van een plaatselijke 

73 Er wasch eens .... Jubileumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen 1973-
1983 (z.p.: Neder1andse Vereniging van Wasserijen NVW, 1983) 47-48. 
74 In dit CentriIab waren reeds andere k1eine bureaus opgenomen. 
75 Grendel, map no. 26,5 . 
76 Grendel, map no. 26,5. 
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keuringsdienst van waren , waarvan Grendel tot directeur werd benoemd . T. Wou
denberg (1879-1958) , die al eerder de melkkeuringen had verricht, werd tevens 
op kosten van de gemeente als keurmeester aangesteld.77 Daarmee ontstond een 
financieel-bestuurlijke constructie die we bij meerdere laboratoria in deze tijd 
tegenkomen : een particulier bedrijf dat zijn inkomsten verkreeg door een com
binatie van een door de lokale overheid contractueel toegezegde afname ener
zijds en volledige vrijheid in het verwerven van andere opdrachtgevers ander
zijds. In enkele plaatsen was bovendien sprake van een door de gemeente betaalde 
functie, zoals directeur of keurmeester. 7X 

Nadat ook de keuring van levensmiddelen aan zijn apotheek was opgedragen, 
besloot Grendel tot het bouwen van een nieuw laboratorium.7Y Het laboratorium 
kwam te liggen aan de Zeugestraat en werd ingericht met onder andere een droog
stoof, stoomsterilisator, een balans van Mohr (voor serumonderzoek), een hete 
luchtmotor en twee ovens voor asbepaling en gistingsbuisjes voor de suikerbe
paling in urine. 80 De keuringsdienst startte officieel haar werkzaamheden op 1 
januari 1916. Grendel voerde overigens niet aileen in opdracht van de gemeente 
analyses uit. Boeren met weinig vertrouwen in de aangestelde zuivelconsulenten 
van de Rijkszuivelstations wendden zich eveneens tot de apotheker met de vraag 
of hij hun melk wilde onderzoeken. Voor vijftig cent per monster werd het bacte
riologische onderzoek uitgevoerd . Daarnaast voerde Grendel kaasanalyses uit 
voor boeren die ontevreden waren over de uitslag van de analyse van het Kaas
controlestation, die door de Minister van Landbouw in 1911 in het leven was 
geroepen. Een slechte beoordeling van het Station kon betekenen dat de betrok
ken boer zijn keurmerk moest inleveren. Grendels controle-onderzoek leidde in 
sommige gevallen tot een weerlegging van de uitslagen van het Kaascontrolesta
tion en tot het behoud van het keurmerk voor de boer. xl 

Gemengde laboratoria voor openbare hygiene, voedingsmiddelen en medi
sche diagnostiek 
De activiteiten van een groot aantal laboratoria waren in de jaren 1890-1914 
zeer divers. Soms begon een laboratorium met analyses van drinkwater om na 
verloop van tijd zijn werkzaamheden naar voedingsmiddelen en onderzoek voor 
handel en industrie uit te breiden. Ook de omgekeerde weg kon worden bewan
deld. In veel gevallen gingen deze 'gemengde laboratoria' op een gegeven mo
ment ook medisch-klinische bepalingen verrichten op verzoek van huisartsen of 

77 laarverslag van de Gemeenle Gouda over 1914 in: Grendel , map no. 26, 12. 
78 Grendel, map no . 26, 5 en 13. 
79 Grendel, map no. 26,9 en 13 
80 Grendel, map no. 26, 10, 12 en 14 
81 Grendel, map no. 26, 22. 
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ziekenhuizen. De bedrijfsgeschiedenis van dit type laboratorium had een grillig 
verioop, zoals de volgende vijf voorbeelden laten zien. 

Ais eerste valt te noemen het laboratoium in Den Haag van de wis- en natuur
kundige A.H. Pareau (1849-1915) en de chemicus W.J.Vigilius (1856-1889). 
Kort na de oprichting in 1888 kregen de beide heren het verzoek van de Haagse 
gezondheidscommissie om hygienisch onderzoek in del en van Den Haag uit te 
voeren. Hun laboratorium, met de naam 'Bureau voor chemisch, microscopisch 
en bacteriologisch onderzoek', was gevestigd in het gebouw van het Gymnasium 
waar Pareau werkzaam was. Pareau had op hygienisch gebied al eerder van zich 
doen spreken, toen hij met de arts J.Th. Mouton in 1879 de 's-Gravenhaagsche 
Melkinrichting' oprichtte. In 1889 volgde de medicus C.J. ten Boekhorst (1862-
1920) de overleden Vigilius op. Sindsdien heeft het Bureau behalve terugkerend 
hygienisch onderzoek voor de overdekte zweminrichting aan de Mauritskade, de 
genoemde melkinrichting en de gemeentelijke waterleiding, diverse medisch
diagnostische bepalingen uitgevoerd. R2 

In 1898 namen de artsen R. Josselin de Jong (l868-1958) en B.P.B. Plantenga 
(1870-1955) het Bureau over. Vijf jaar later veranderden zij de naam van labora
torium in 'Bureau voor Scheikundig, microscopisch en pathologisch onderzoek', 
maar waarschijnlijk is het bedrijf in 1905 gesloten. Josselin de Jong, sinds 1902 
tevens hofarts, werd in 1906 als patholoog-anatoom aangesteld bij de gemeente
lijke ziekenhuizen in Rotterdam. In 1919 werd hij tot hoogleraar in de patholo
gische anatomie in Utrecht benoemd. Plantenga, die in 190 I als eerste in Neder
land een consultatiebureau voor zuigelingen had geopend, richtte in 1906 een 
eigen kliniek voor zuigelingen op en ging zich daarna volledig aan de zu igelin
genzorg wijden.X3 

Een enigszins vergelijkbaar 'gemengd' laboratorium richtte in 1896 de chemi
cus B. van Dijken (1866-1900) op in Rotterdam onder de naam 'Chemisch Insti
tuut'. Het aan de Oostzeedijk gelegen laboratorium had een bacteriologische af
deling die onder leiding stond van de chemicus dr. H.J. van 't Hoff (1859-1939), 
een jongere broer van de hoogleraar J.H. van 't Hoff. Beide chemici kwamen 
overigens uit de 'school' van Van 't Hoff. Van 't Hoff was eerder werkzaam ge
weest bij het Rotterdamse laboratorium voor suikeronderzoek van het Departe
ment van financien en de Vernisfabriek Molijn & Co. en deed vanaf 1893 bacte
riologisch onderzoek voor de gemeentelijke drinkwatervoorziening. Deze 1aatste 
activiteit zette hij nu voort op de afdeling van het Chemisch Instituut en breidde 
hij uit met onderzoek naar melk, lucht, aarde en rioolstoffen. Daarnaast verricht
te Van 't Hoff ook diagnostisch onderzoek op urine, faeces en sputum. 

Het laboratorium was al direct tamelijk groot opgezet. Er werkten zeven per
soneelsleden (onder wie de oprichter van de Nederlandse Chemische Vereniging 

82 Chemisch Weekblad 15 (1918) 613. 
83 De Knecht-van Eeke1en, Rationele Zuigelingenvoeding, 77-79. 
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W.P. Jorissen) die over betrekkelijk geavanceerde diagnostische faciliteiten kon
den beschikken. Bovendien werd er samengewerkt met het Coolsingelzieken
huis dat juist in deze tijd begon uit te groeien tot het medisch-wetenschappelijk 
centrum van de regio. Aan de patholoog-anatoom en bacterioloog van het zie
kenhuis G. van Houtum (1870-1949) - een leerling van de later te bespreken 
Utrechtse hoogleraar C.H.H. Spronk - konden ' tumoren worden gezonden' om 
in het Chemisch Instituut te worden onderzocht. Een jaar na de opening beschik
te het laboratorium tevens over rontgenapparatuur. Ten slotte kende het Instituut 
vanaf 1897 een 'onderwijsinrichting', waar men suiker- en gistcursussen kon 
volgen. Helaas overleed Van Dijken vroegtijdig in 1900, waarna het bedrijf door 
de nieuwe eigenaar J.G.c. Vriens is ondergebracht in een vennootschap met de 
eerder besproken firma Schalkwijk & Pennink. Het Vennootschap werd echter al 
na een jaar ontbonden, waarna het Chemisch Instituut nog slechts twee jaar heeft 
bestaan. X4 

Een jaar na Van Dijkens overlijden en de geleidelijke sluiting van diens labora
torium richtte de chemicus L. Weed a het 'Bacteriologisch laboratorium en in
stituut L. Weeda' aan de Nieuwekade in Rotterdam op. Het laboratorium zette 
althans ten dele de werkzaamheden van het bedrijf van Van Dijken voort, want in 
1903 trad diens compagnon H.J. van ' t Hoff tot de firma toe, waarna men bij hem 
een cursus theoretische en praktische bacteriologie kon volgen . De activiteiten 
van het vanaf 1906 zogeheten ' Scheikundig, hygienisch en bacteriologisch labo
ratorium en instituut dr. H.J . van 't Hoff en L. Weeda ' bestonden uit bacteriolo
gisch, scheikundig en pathologisch-anatomisch onderzoek, maar er werden ook 
voedingsbodems, kleurstofoplossingen, preparaten en reinculturen geproduceerd 
en verkocht. Daarnaast werden er 'vraagstukken op industrieel en fabrieksge
bied' behandeld.K5 Het laboratorium bleef tot 1940 bestaan, in welk jaar het is 
overgenomen door dr. W. Schut en voortgezet onder de naam 'Laboratorium voor 
Chemisch en Bacteriologisch Onderzoek dr.W.Schut N.V' Het bedrijf verhuisde 
van de Nieuwekade naar de Pieter de Hoochweg en is vervolgens tot in de jaren 
zeventig actief gebleven . 

Het door A.I.A. de Bosson (1851-1917) sinds 1882 beheerde apothekersbe
drijf 'Firma K.G.W. de Bosson' in Dordrecht was eveneens een typisch gemengd 

84 Mogelijk heeft Van Dijken zijn laboratorium willen uitbouwen naar het voorbeeld van het 
Amsterdamse Scheikundig Laboratorium 'Boldingh & Van der Heide' , want in 1899 associ
eerde hij zich met het Amsterdamse Chemisch laboratorium van dr. H.W. Salomonson in de 
' Vereenigde proefstations voor ertsen en edele metalen'. Snelders vermeldt dat Van Dijken 
na de opheffing van het vennootschap de leiding van het Instituut op zich nam, maar dit is 
waarschijnlijk onjuist, daar Van Dijken reeds in 1900 overleed . Snelders, De geschiedenis 
van de Scheikunde, 167. 
85 Het Chemisch en Geneeskundig Jaarboekje geven in de jaren 1904-1905 verschillen
de namen voor het laboratorium op. Nadat Van 't Hoff het bedrijf in 1919 had verlaten, kwam 
de leiding weer bij Weeda te berusten. 
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bedrijPfi Het omvatte niet aileen een apotheek en een groothandel in chemical i

en en drogerijen, maar ook een bureau voor chemisch onderzoek, waar in op
dracht van de gemeente onderzoek van voedingsmiddelen werd uitgevoerd . Bo
vendien konden er analyses van handelswaren en van urine worden uitgevoerd. In 
1907 werd het laboratorium omgedoopt in het 'Bureau voor chemisch- , bacte
riologisch en microscopisch onderzoek' . Na het overlijden van De Bosson in 
1917 namen de ingenieur A. van Oven jr. (1880-1945) en de apotheker A. J. 
Bronkhorst de leiding van de firma op zich.x7 Maar al in 1920 wist de indertijd 
succesvolle N.Y. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades & Sthee
man de groothandel en het laboratorium op te kopen. Waarschijnlijk heeft Bronk
horst het apothekersgedeelte daarna aileen voortgezet. Het Brocades-filiaal werd 
in 1927 gesloten, maar Van Oven is nog wei enige tijd voor Brocades & Sthee
man werkzaam gebleven. 

In Amsterdam tenslotte werd vanaf 1898 bacteriologisch en chemisch onder
zoek van pathologische producten en levensmiddelen gedaan in het 'Bacteriolo
gisch-Hygienisch Laboratorium' de Keizersgracht 488 van de medicus F. Base
nau (1865-1930). Basenau had in de jaren negentig samen met de hoogleraar in 
de hygiene J. Forster aan het Hygienisch Instituut een methode voor bacteriolo
gisch onderzoek van vlees ontwikkeld.xx Daarnaast gaf Basenau als privaatdocent 
in Leiden theoretisch en praktisch onderwijs in de de bacteriologie en hygiene. 
In de eerste twintig jaar van zijn bestaan moeten de werkzaamheden voor belang
rijk deel sterk op die van Hamel Roos hebben geleken, maar vanaf 1920 ging de 
firma Basenau naast het hygienisch en diagnostisch-medische onderzoek ook 
chemisch-technische analyses van grondstoffen en fabrikaten en fabriekscon
troles verrichten voor handel en industrie . 

4. Medische laboratoriumactiviteiten, 1890-1914 

In de loop van de negentiende eeuw waren chemische laboratoriumbepalingen 
een bescheiden plaats gaan innemen in de klinisch-diagnostische praktijk. Met 
name chemisch onderzoek van de urine op suiker, aceton en diaceetzuur in ver
band met diabetes en enkele bloedbepalingen in verband met bloedarmoede (het 
tellen van rode bloedlichaampjes en vaststellen van Hb) werden na 1875 vrij al
gemeen als belangrijke aanwinsten voor de diagnostiek gezien, ook voor de bui-

86 Het bedrijf was opgericht door diens vader K.G .w. de Sosson (1819-1866). 

87 De vader van Van Oven was in een eerder huwelijk getrouwd geweest met A.A.C. de 
Sosson, zuster van De Sossonjr. Op deze manier kon het bedrijf in de familie blijven. Mon
delinge mededeling van mevr. A. van Oven, 25-11-1997. 
88 P.A. Koolmees, Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-
1985. (Utrecht, Stichting Histosearch, 1991) 45. 
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ten het ziekenhuis werkzame medicus practicus. Voor hem verschenen er tegen 
het eind van de eeuw verschillende handboeken, waarin technieken werden be
sproken die naar wetenschappelijke maatstaven weliswaar niet nauwkeurig ge
noeg gevonden werden, maar voor de dagelijkse praktijk goed genoeg werden 
geacht. 

In de jaren tachtig en negentig nam het arsenaal van laboratoriumbepalingen 
belangrijk toe als gevolg van de ontwikkeling van betrekkelijk betrouwbare bac
teriologische en serologische technieken . Vooral de zogenaamde serologische 
bepalingen die tussen 1890 en 1910 op de markt verschenen, wekten groot en
thousiasme. De hoge verwachtingen ten aanzien van de serologie waren geba
seerd op het feit dat men hiermee niet aileen diagnostische maar ook therapeuti
sche technieken op het terrein van de infectieziekten leek te hebben verkregen, 
de zogenaamde serum- en vaccinotherapie. Naar het scheen, was deze therapie 
niet aileen werkzaam tegen difterie, maar zelfs ook tegen tal van niet-infectieuze 
ziekten. Dramatisch waren ook de innovaties in de syfilisdiagnostiek. Nadat in 
1905 de verwekker van syfilis was ge·identificeerd, volgde een jaar later de be
kendmaking dat er een voor syfilis specifieke diagnostische test was ontwikkeld 
(de 'Wassermanreactie'). In 1910 verbaasde de medische wereld zich over het 
nieuws dat de Duitse onderzoeker Paul Ehrlich nu ook een specifiek geneesmid
del tegen syfilis had gevonden. Daardoor ging men des te meer waarde hechten 
aan de kort tevoren ontwikkelde specifieke syfilisdiagnostiek. 

Het prestige van deze nieuwe vormen van diagnostiek en therapie groeide na 
1890 duidelijk in medische kring. De Leidse hoogleraar W. Nolen toonde zich in 
zijn oratie van 1891 opgetogen over de nieuwe serologie en zag 'aan den hori
zont het lichtend schijnsel van een schoone toekomst voor de behandeling en de 
voorkoming der wreedaardigste ziekten'. De bacteriologie had de geneeskunde 
in zijn ogen zelfs 'nieuw leven' geschonken.X9 En de indertijd gezaghebbende 

Rotterdamse arts H. Klinkert aarzelde in een van de eerste zeer uitvoerige arti
kelen over haematologische bepalingen in 1894 niet te beweren 'dat de haemo
meter een even onmisbaar instrument voor den medicus is , als de thermometer 
en de stethoscoop'. 'Nu wij in het bezit zijn van den haemometer, mogen wij ons 
niet meer laten leiden door de subjectieve gewaarwordingen van den patient, maar 
zijn verplicht eerst dan van genezing te spreken , wanneer het bloedonderzoek 
normale verhoudingen heeft leeren kennen', aldus KlinkertYo Tekenend is ook 
dat een twintigtal Amsterdamse vooraanstaande medici, zoals R.H. Saltet, B .l. 
Stokvis, M. Straub en 1.K.A. Salomonson , de Utrechtse hoogleraar fysische che
mie E. Cohen in 1901 verzochten voor hen een cursus fysische scheikunde te 

organiseren. 

89 W. Nolen, Baclerioiogie en Geneeskunde (Rotterdam: W J van Hengel, 1891) 34-36. 
90 H. Klinkert, ' De Clinische waarde van het haematologisch onderzoek', Ned. Tijds . Ge
neesk. 30 (1894) 1,348 en 871. 
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Vee I auteurs hebben in verschillende toonaarden beschreven hoe het laborato
rium rond de eeuwwisseling een belangrijke plaats in de medische praktijk ging 
innemen . Nadat het laboratorium in de negentiende eeuw vooral dienst had ge
daan als plaats voor onderwijs en experimenteel onderzoek, verkreeg het tegen 
het eind van de eeuw een vaste positie in bijvoorbeeld ziekenhuizen en binnen 
instellingen voor de open bare hygiene, terwijl ook over de medicus buiten het 
ziekenhuis is vastgesteld dat hij toen inmiddels over goedkope instrumenten kon 
beschikken om chemische bepalingen van lichaamsstoffen uit te voeren . Ver
schillende onderzoekers hebben op grond daarvan wei geconcludeerd dat de ge
neeskunde rond 1900 een soort laboratoriumrevolutie doormaakte, waarbij de 
laboratorium-bepaling tot een standaard-onderdeel van de medische diagnostiek 
werd.~ ' 

Inderdaad valt ook voor Nederland waar te nemen dat na 1890 een markt voor 
medische laboratoriumbepalingen ontstaat. De forse toename van het aantal art
sen - van 1800 in 1890 naar 3000 in 1918 - zal ongetwijfeld voor een uitbrei
ding van de potentieIe klantenkring hebben gezorgd, maar ook kwalitatieve ver
anderingen in de medische praktijk hebben waarschijnlijk veel gewicht in de schaal 
gelegd. Uit de vele handboeken, praktische handleidingen en andere publicaties 
valt af te leiden dat in deze jaren een f1ink aantal binnen- en buitenlandse bedrijf
jes aile mogelijke laboratoriuminstrumenten en noodzakelijke chemicalien spe
ciaal voor de medische diagnostiek op de markt brachten. Evenals bij de labora
tori a voor de open bare hygiene stijgt na dat jaar het aantal laboratoria voor de 
medische diagnostiek . In 1900 kunnen er twaalf worden geteld , in 1914 is dat 
aantal tot twintig gestegen. Daarnaast werden in de periode tot 1915 nog eens 27 
'gemengde' laboratoria opgericht waar diagnostische bepalingen werden verricht. 
Bovendien mogen we aannemen dat de groei van de markt voor medische labora
toriumdiagnostiek niet volledig weerspiegeld wordt in de stijging van het aantal 
laboratoria. Evenals dat bij de hygienische laboratoria het geval is, stonden veel 
apothekers die diagnostische bepalingen op verzoek van een medicus uitvoerden 
niet als laboratorium geregistreerd. Met andere woorden, op basis van onze ge
gevens kunnen geen definitieve uitspraken worden gedaan over de verspreiding 
van de laboratoriumdiagnostiek in de medische praktijk in de jaren 1890-1940.92 

Toch kan in deze ontwikkelingsfase van de medische laboratoriumbepaling de 
snelheid waarmee de betekenis van het chemisch, haematologisch en bacteriolo
gisch-serologisch onderzoek voor de diagnostiek is toegenomen ook gemakke
lijk worden overschat. De verwachtingen waren in bepaalde kring weliswaar hoog 

91 A. Cunningham & P. Williams (eds.) , The Laboratory Revolution in Medicine. (Cam
bridge: CUP, 1992); S.J. Reiser, Medicine and the Reign of technology (Londen: 1978) 
122-145; J .D. Howell , Technology in the Hospital. Transforming Patient Care in Ihe 
Early Twentieth Cenlury (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995) 69-102, 169 ev. 
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gespannen, maar de nieuwe laboratoriumdiagnostiek ging ook met veel prakti
sche moeilijkheden en tegengeslagen gepaard. Aan de betrouwbaarheid van bijna 
aile bepalingen werd wei meer of minder getwijfeld. Na het aanvankelijke en
thousiasme rezen er in de loop van de jaren twintig zelfs steeds meer twijfels 
over het nut van bepaalde vormen van laboratoriumdiagnostiek. Bovendien zijn 
er aanwijzingen dat lang niet aile medici bereid waren om de diagnostiek of een 
deel daarvan over te dragen aan een medewerker van een laboratorium. Een posi
tieve Wasserman bijvoorbeeld, waarvan de betrouwbaarheid nog lange tijd vol
gens velen twijfelachtig was, mocht aileen tot de diagnose syfilis leiden, als ook 
de van oudsher bekende tekens, zoals de sociale predispositie, in die richting 
wezen. 93 AI met al moeten we aannemen dat veel artsen het vaak zonder laborato
riumbepalingen meenden te kunnen doen, niet omdat zij alles bij het oude wilden 
laten, maar omdat de toegevoegde waarde niet opwoog tegen de kosten, het uit 
handen geven van een eigen oordeel en soms het ongemak. 

Bacteriologie, serologie en klinische chemie in particuliere laboratoria 
Hoe dit verder ook zij, tegen de achtergrond van een groeiend prestige van het 
laboratorium in de geneeskunde en een toename van het aantal artsen yond er na 
1890 een specialisering in het verrichten van medisch-diagnostische laborato
riumbepalingen plaats . Onder degenen die zich op het pad van het particuliere 
diagnostische laboratorium waagden, bevonden zich vanzelfsprekend artsen, vooral 
in de grotere steden. Daarnaast valt te zien dat tevens een f1ink aantal handelsla
boratoria diensten gaan aanbieden op het terrein van de medische diagnostiek. 
De belangrijkste groep in deze periode vormden echter de apothekers. Dat be
hoeft geen verwondering te wekken. Nadat de farmacie in 1876 een duidelijke 
academische status had verworven, ontstond in de apothekerswereld een krachti
ge beweging in de richting van innovatief laboratoriumwerk ten behoeve van de 
medische praktijk en de open bare hygiene . De Utrechtse hoogleraar in de farma
cie H. Wefers Bettink bijvoorbeeld sprak in 1877 de hoop uit dat de apotheker in 
de toekomst 'niet enkel de bereider van geneesmiddelen (zal zijn), maar ook de 
onderzoeker van pathologische producten, ook de praktische hygienist, ook de 
deskundige op het gebied van levensmiddelenonderzoek' . In de jaren tachtig en 

negentig omvatte het apothekersexamen ook vaardigheden in het doen van kli-

92 Zoals gezegd, blijft ook de medicus practicus die bepalingen voor zijn eigen praktijk deed, 
buiten beschouwing. 
93 Bijvoorbeeld: J.M.C. Mouton, 'De reactie van Wasserman en de medicus practicus ', 
Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland (1911) 577-580; J.Ph. Staal, ' De 
reaktie van Wasserman ', Geneeskundige Bladen uil Kliniek en Laboralorium XV (1911) 
177-208. 
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nisch-chemisch onderzoek, zoals het onderzoek van urine op de aanwezigheid 
van suiker.~4 

Een belangrijk deel van deze laboratoria is in het voorgaande reeds besproken 
of eerder door Van Lieburg vermeld: een groot aantal in Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam en verder diverse particuliere laboratoria in Dordrecht, Utrecht, 
Groningen, Leeuwarden, Apeldoorn, Zutphen, Culemborg en Nijmegen. De mees
te eigenaars van deze laboratoria waren van oorsprong apothekers. Aan deze reeks 
van laboratoria kan - ten dele op grond van vermeldingen in het Chemisch Jaar
boek en het Geneeskundig Jaarboekje - nog een tiental laboratoria worden toe
gevoegd die bijna aile door apothekers in middelgrote en kleine steden in de 
eerste jaren van de twintigste eeuw zijn opgericht. 

Zoals gezegd, verrichtte veel van de laboratoria ook bepalingen voor handel en 
industrie. Andere laboratoria waren tevens aetief op het terrein van de open bare 
hygiene, zowel in opdracht van gemeentelijke overheden als op verzoek van par
ticuliere bedrijven (levensmiddelenfabrikanten, boeren, waterleiding, zwemba
den) . Weer andere boden plaats voor cursussen laboratoriumdiagnostiek voor 
artsen of adverteerden met bijzondere diagnostische en therapeutisehe facilitei
ten, zoals rontgendiagnostiek en hoogtezontherapie. Van de expliciet vermelde 
activiteiten vormt de urine-analyse verreweg de belangrijkste categorie. Het spu
tumonderzoek wordt eveneens vaak vermeld, op enige afstand gevolgd door bloed
en faecesonderzoek. In enkele laboratoria - vooral die in de wat grotere steden -
vond serologische diagnostiek (de Wasserman- en Widalreactie op resp. syfilis 
en tyfus) en pathologisch-anatomisch onderzoek plaats. Uitzonderlijk in deze 
tijd was onderzoek van het maagsap, van exsudaten en van cerebrospinaalvocht.Van 
sommige laboratoria is bekend dat zij een loopmeisje of -jongen in dienst had
den, die medicamenten moest rondbrengen of materiaal voor diagnostiek bij de 
arts moest ophalen. 

Rotterdam 
Rotterdam is een van de eerste steden waar al in de jaren negentig sprake is van 
enige infrastructuur voor laboratoriumdiagnostiek, ook in de particuliere sector. 
Daarbij heeft de aanwezigheid van het Coolsingeiziekenhuis, dat zich in deze tijd 
tot een medisch-wetensehappelijk centrum ontwikkelde, een duidelijk herken
bare stimulerende rol gespeeld. In het voorgaande is in dit verband reeds het 
Chemiseh Instituut van Van Dijken en de firma 'Van 't Hoff en Weeda' vermeld. 
Maar ook kan worden gewezen op het bedrijf van de apotheker A. Robertson 
(1857-1947). Robertson, wederom een leerling van de hoogleraar Gunning, was 
van 1883 tot 1887 de apotheker geweest van het Coolsingelziekenhuis. Vervol
gens ging hij het pathologisch-chemisch onderzoek doen voor het in 1890 opge-

94 A.1. Bierman, ' De winkel en de wetenschap. Artsenijbereidkunde en toxicologie als uni
versitaire vakken ' , Tijds. Gesch. Geneesk., Natuurw., Wisk. en Techniek 16 (1993) 146-1 SO. 
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richte Sanatorium en nam hij de apotheek over van zijn vader W. Robertson (1830-
1922), die ooit zelf de eerste apotheker van het Coolsingelziekenhuis was ge
weest. Vanaf 1891 exploiteerde hij de apotheek als een 'Inrichting tot chemisch 
en microscopisch onderzoek van urine, sputa, drinkwater' .~5 Het laboratorium 
hield om onduidelijke redenen in 1920 op te bestaan. 

Tot een van de eersten die een particuliere laboratorium voor medisch gebruik 
exploiteerde, behoorde tevens de Rotterdamse districts-veearts J. Poels (1851-
1927). Op advies van de Gezondheidscommissie bood het Rotterdamse bestuur 
hem in 1893 diagnostische faciliteiten aan in het Gemeentelijk Laboratorium, 
waar bacteriologisch en serologisch onderzoek voor het Coolsingelziekenhuis 
en plaatselijke huisartsen kon worden verricht en waar men tevens voor vaccina
ties terecht kon . Hij verzorgde er verder een cursus bacteriologie. Poels richtte 
in 1904 aan de Vinkendwarsstraat de Rijks Serum Inrichting op, bedoeld voor de 
bestrijding van ziekten onder het vee - waarschijnlijk de eerste in zijn SOOft in 
Europa. In 1910 verkreeg hij de functie van directeur van het Gemeentelijk Bac
teriologisch Laboratorium en een jaar later werd hij in Leiden tot (bijzonder) 
hoogleraar in de bacteriologie benoemd.% 

Mogelijk zijn de werkzaamheden van Poels voortgezet door de chemicus S.S. 
Cohen (over\' in 1947), want deze richtte omstreeks 1906 in Rotterdam aan de 
Stadhuissteeg zijn 'Laboratorium voor chemisch en bacteriologisch onderzoek' 
op. In 1910 trad de medicus N. Waterman (1883-1961) tot het bedrijf toe, die 
als bacteriologisch-serologisch onderzoeker tevens werkzaam was (geweest?) 
aan de Rijks Serum Inrichting van de eerdergenoemde Poels. Het nieuwe, uitge
breide 'Scheikundig, Bacteriologisch en Hygienisch Laboratorium ' aan de Hoog
straat kende nu twee afdelingen , een voor klinisch-bacteriologisch en chemisch
pathologisch onderzoek, zoals de Wassermanreactie en de analyse van urine, 
sputum en maagsap, en een afdeling voor pathologisch-anatomisch onderzoek. 
De experimenteel ingestelde Waterman moet volgens sommige historici om
streeks 1913 dichtbij de ontdekking van het insuline zijn geweest, maar hij wist 
daarvoor geen internationale erkenning te verwerven. Waterman verliet het labo
ratorium in 1916 voor de betrekking van directeur van de Openbare Gezond
heidsdienst op Cura~ao, waarna de arts L. Frenkel tot 1932 - het jaar waarin het 
laboratorium zijn deuren sloot - de medische diagnostiek van het laboratorium 
voor zijn rekening nam.97 Overigens voerde Cohen vanaf 1908 het beheer over 
nog een tweede laboratorium, namelijk een handelsproefstation waar onder an-

95 Het bedrijf was althans in naam de voortzetting van het in 189 I gesloten laboratorium 
van de in Rotterdam bekende medicus F.J. Dupont (1830-189 I). 
96 H. Klinkert, ' In Memoriam Prof.dr. 1. Poels', Ned. Tijds.Geneesk. 7 J (1927) 1414-1417. 
97 Na zijn terugkeer in Nederland kwam Waterman aan het in 1915 opgerichte Nederlandse 
Kankerinstituut in Amsterdam te werken. In jaren 1925-1950 ontwikkelde hij zich tot een van 
de meest vooraanstaande kankeronderzoekers. 
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dere metalen, voedingsmiddelen en brandstoffen werden geanalyseerd . Dit labo
ratorium bleef tot 1931 bestaan. 

Amsterdam 
Een ware kweekvijver van expertise op het terrein van laboratoriumdiagnostiek 
is het eerder besproken Amsterdamse laboratorium Boldingh & Van der Heide 
geweest. Door toedoen van Boldingh moet de geest van diens opleider J.W. Gun
ning - voorzitter van de landelijke commissie voor het praktisch apothekersexa
men en direct verantwoordelijk voor de verbreding van het yak in de richting van 
de klinische diagnostiek - in het laboratorium hebben geheerst.~K In de eerste 
jaren van het bestaan van dit laboratorium hebben namelijk tal van artsen en apo
thekers hier als 'Iaborant' emplooi gevonden, om vervolgens een eigen laborato
rium te beginnen. Kort na de oprichting van het laboratorium in 1894 werd de 
apotheker B.A. van Ketel (1862-1928) er aangesteld voor het bacteriologisch 
onderzoek. Van Ketel was zich na zijn apothekersexamen in 1888 als een van de 
eersten in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam gaan toeleggen op de 
bestudering van de bacteriologische technieken. Na drie jaar bij het laborato
rium van Boldingh te hebben gewerkt, richtte hij samen met A.C. Antusch een 
eigen laboratorium voor medische diagnostiek op. In zijn aan de Brouwersgracht 
56 gevestigde 'Bacteriologisch-Scheikundig Onderzoeksbureau' vond tot 1931 
diagnostiek voor difterie, tuberculose en tyfus plaats, werd urine- en bloed on
derzoek uitgevoerd en konden na 1900 tevens kinabastanalyses worden aange
vraagd en cursussen laboratoriumdiagnostiek worden gevolgd. 

In 1897 breidde het laboratorium van Boldingh zijn diensten uit in de richting 
van pathologisch-anatomisch onderzoek, waarvoor de arts J.H. Eberson werd aan
gesteld. In hetzelfde jaar volgden de artsen H. Zeehuisen (1859-1938) en A. Klein 
(1865-1946) Van Ketel op. Klein had in de voorgaande jaren al naam gemaakt als 
propagandist van de bacteriologie en de serologie.99 Ook hij richtte na enige tijd 
een eigen laboratorium op. Vanaf 1899 tot waarschijnlijk 1907 exploiteerde hij 
het 'Bacteriologisch-Hygienisch Instituut', waar tevens de latere hoogleraar far
macologie E.C.van Leersum kwam te werken. Klein organiseerde er cursus
sen laboratoriumdiagnostiek voor artsen, en was in deze jaren tevens privaat
docent gezondheidsleer aan de Gemeentelijke Universiteit. In 1907 werd hij in 
Groningen tot hoogleraar in de Hygiene en de Farmacologie benoemd. 1oo Klein 
werd in 1901 bij de firma Boldingh & van der Heide opgevolgd door de apothe
ker c.J. Koning (1863-1932), die zich vooral op de melkhygiene heeft toege-

98 Bierman, 'De winkel en de wetenschap', 147-148. 
99 Bijvoorbeeld: A. Klein, Immuniteit. Voordracht gehouden Ie Leeuwarden, 22Jebruari 
1894, in de aJdeling Friesland der NMG (Leeuwarden: Handelsdrukkerij , 1894). 
100 Naast Koning waren er nog de artsen T. Tanja en F.H. Quix (1874-1946) werkzaam. 
Na 1910 staat het laboratorium niet meer in het Ceneeskundig Jaarboekje verme1d. 
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legd. Koning, die in Bussum een apotheek bezat, startte in 1904 in zijn woon
plaats tevens een laboratorium voor chemisch en bacteriologisch onderzoek. Wei 
bleef hij ook nog tot 1910 analyses uitvoeren v~~r het Amsterdamse bedrijf. 
Vanaf dat jaar deed hij de keuring van waren voor de gemeente Bussum en bouw
de hij een nieuw 'Iactologisch-biologisch laboratorium' dat verbonden was met 
de beroemde modelmelkveehouderij 'Oud-Bussum' .]0] Zeehuisen bleef tot 1906 

aan het laboratorium van Boldingh werkzaam en was ondertussen lid geworden 
van de Nationale Commissie voor de nieuwe Farmacopee. In de jaren 1897-1900 

publiceerde hij het tweedelige boek Chemische diagnostiek aan het ziekbed, 
waarin het urine-onderzoek en vele andere vormen van chemische en bacteriolo
gische diagnostiek worden behandelt, aangevuld met een handleiding van Klein. 1lJ2 

Na 1910 verlegde de firma de activiteiten geheel naar de handel en industrie. 

Den Haag 
Een opmerkelijk groot aantallaboratoria treffen we aan in Den Haag. Voor 1918 

adverteerden aileen al op medisch gebied negen, mogelijk tien bedrijven met de 
mogelijkheid voor medisch laboratoriumonderzoek, terwijl ook door het labora
torium van het Gemeenteziekenhuis, evenals in Rotterdam het geval was, labora
toriumonderzoek voor derden verricht werd.]03 

Het 'Laboratorium voor chemisch en microscopisch onderzoek' van de apo
theker J.1. Hofman (1866-1942) behoorde tot de eerste van een lange reeks van 
laboratoria. Nadat Hofman van 1889-1892 de apotheker van het Coolsingelzie
kenhuis was geweest, vestigde hij zich in Den Haag waar hij zowel een apotheek 
als een 'gemengd laboratorium' en een fabriek 'ter bereiding van Nectar Essen
ces en Hofman's Kunstmatige Kunstzouten' oprichtte. Hofman was een typische 
representant van de moderne, wetenschappelijke farmacie : experimenteel ge
orienteerd, vol ondernemingszin en ook in maatschappelijk opzicht zeer actief. 
Hij is een groot aantal jaren voorzitter geweest van de NMP en heeft in die func
tie gestreefd naar de wettelijke erkenning van het beroep 'Ievensmiddelenana
list' . In 1910 werd hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging v~~r Chemische 
en Pharmaceutische Industrie en in 1931 was hij mede-oprichter van de Neder
landse Vereniging van Apotheken. Aan het eind van de jaren dertig nam zijn zoon 

101 Chemisch Weekblad 7 (1910), 359; H. Treub, F. Vos en C.J. Koning, De 'Hofstede 
Oud-Bussum' (Amsterdam: Bureau Industria, 1917). 
102 H. Zeehuisen, Chemische diagnostiek aan het ziekbed. DU. Chemische diagnos
tiek der urine aan het ziek bed (Haarlem, 1897); Dl. II, Chemische diagnostiek van 
concrementen, digestie- en circula tieapparaat, huid, respiratie- en genitaalapparaat 
(Haarlem, 1900). 
103 Van 1908 tot 1918 het laboratorium voor pathologisch en bacteriologisch onderzoek, van 
L. Polak Daniels. 
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L.FJ. Hofman de firma over, die het in elk geval tot 1955 als 'pharmaceutisch
chemische fabriek ' heeft voortgezet. 

Een voorbeeld van een laboratorium waar hoogstwaarschijnlijk uitsluitend 
medisch onderzoek gedaan werd, is de 'Inrichting voor chemisch-pathologische 
en microscopische onderzoekingen' van de arts B.J.H. Kam (1870-1946) aan de 
Gedempte Burgwal in Den Haag. Nadat Kam in 1898 in Leiden was gepromo
veerd op het proefschrift Bijdrage tot de kennis der urinezuuruitscheiding, 
startte hij met het doen van laboratoriumonderzoek voor derden . Het uitgevoer
de urine-onderzoek werd volgens Fehling gedaan. I04 Het laboratorium , sinds 1912 
gelegen aan de Barentzstraat, moet in een behoefte hebben voorzien want het 
werd pas in 1943 gesloten. 

Haarlem en Utrecht 
Een mogelijk unieke uitzondering op het verspreidingspatroon van medische la
boratoria vormt Haarlem en omgeving. De volledige afwezigheid van particulie
re mediseh-diagnostische laboratoria in Haarlem en omliggende gemeenten is 
wellieht het gevolg van de aetiviteiten van het eerder besproken Haarlemse 'La
boratorium voor de pathologische bacteriologie' van L.W. Havelaar. Nadat het 
laboratorium in 1904 verbonden was met de Gemeentelijke Geneeskundige 
Dienst, nam het tevens een belangrijk deel van de diagnostiek van het St. Eliza
beth-ziekenhuis, de Maria Stichting en het Diaconessehuis in Haarlem voor zijn 
rekening. Havelaar, die lessen van Poels in Rotterdam had gevolgd, deed de klini
sche diagnostiek voor difterie, tyfus, dysenterie, tbe, gonococeen, malaria en 
etter. (geen Wasserman). Tamelijk uniek was de mogelijkheid tot de zogenaamde 
opsonine-bepaling met behulp van de 'Opsonische index'. Deze indertijd ver
maarde, maar later verguisde serologische techniek was door de Engelse arts sir 
Almroth Wright ontwikkeld om de weerbaarheid van patienten tegen de meest 
uiteenlopende ziekten te meten.105 

Vanaf 1910 gingen Havelaar en zijn medewerkers niet aileen voor Haarlem 
maar ook voor de omringende gemeenten werken. Zandvoort was de tweede ge
meente die gebruik maakte van de diensten van het laboratorium, gevolgd door 
Santpoort, Sehoten en Spaarndam in 1911. Vanaf 1913 werd deze hulp aan de 
omliggende gemeenten zelfs contractueel geregeld. Door deze overeenkomst 

104 Mondelinge mededeling B.J. Kam, 29 oktober 1997. 
105 Wright ontwikkelde een diagnostische techniek, de zogenaamde opsonine-index, die kon 
aangeven in hoeverre het lichaam opsoninen produceerde, stotlen die bacterien geschikt 
maakten voor fagocytose door leucocyten (normaal = 0,8 -1,0); P. Keating, 'Vaccine therapy 
and the problem of opsonins' , Journal of the history of medicine 43 (1988) 275-296; Mi
chael Worboys, 'Vaccine therapy and laboratory medicine in Edwardian Britain ' .In: John Y. 

Pickstone, Medical Innovations in Historical Perspective (New York : St. Martin's Press, 
1992) 84-103. 



VLEDDER, HOUWAART EN HOMBURG PARTICULIERE LABORATORIA 289 

kan het Haarlemse laboratorium waarschijnlijk als het eerste officiele streekla
boratorium in Nederland worden beschouwd. Het succesvolle laboratorium voerde 

in de jaren 1900-1930 enkele duizenden bepalingen per jaar uit, een aantal dat in 
1943 was uitgegroeid tot 42000 per jaar. 

Van een geheel andere orde tenslotte was het Bacterio-Therapeutisch Instituut 
in Utrecht. Aan dit instituut werd sinds 1895 op initiatief van Ir. W.C.M. van 
Eeten het zogenaamde antidifterieserum geproduceerd, dat vervolgens bij apo
theken aan ' vermogenden' te koop werd aangeboden. De werkzaamheden van het 

Instituut stonden onder toezicht van de Utrechtse hoogleraar in de algemene 

ziektekunde C.H.H. Spronck (1858-1932) die dit serum eveneens sinds 1895 in 
zijn Pathologisch Instituut vervaardigde en het koste1oos ter beschikking stelde 
aan 'on- en minvermogenden en aan instellingen van weldadigheid' . 

Het nieuws over het in Duitsland ontwikkelde heilserum tegen difterie had ook 
in Nederland in de jaren negentig bij menig arts en politicus groot enthousiasme 

gewekt, maar verzoeken aan de Regering om geld vrij te maken voor de productie 
van dit serum waren aanvankelijk van hand gewezen met als argument dat initia
tieven zoals die van Spronck voorlopig in de behoefte konden voorzien. Uitein
delijk besloot de regering in 1897 het Bacterio-Therapeutische Instituut toch 
een bescheiden subsidie te verlenen . In de daarop volgende twintig jaar groeide 
het Instituut onder leiding van Spronck uit tot een laboratorium met eigen paar
denstallen waar voor het gehele land twaalf sera tegen uiteenlopende ziekten 
werden geproduceerd die vervolgens werden gedistribueerd via de Koninklijke 
pharmaceutische Handelsvereniging in Amsterdam. Het Instituut verkreeg daar
mee in Nederland de positie die eerder het Institut Pasteur in Parijs, het Lister 
Institute in Londen en de Sachsische Serumwerke in Dresden hadden verworven. 
Omstreeks 1918 was het aantal leveringen van antidifterieserum gestegen tot 
ruim 30000. De productie van serum was zelfs zo groot, dat men in de oorlogs
jaren enige tijd difterieserum aan de Sachsische Serumwerke kon leveren . In al 
deze jaren ontving het laboratorium weliswaar subsidie van de overheid, maar 
moest het zijn inkomsten vooral uit de verkoop van het serum aan particulieren 
verwerven. 

Na een groot aantal jaren van financiele moeilijkheden nam het Rijk in 1919 
het Instituut over, maar de verkoop van sera moest vooralsnog op commercieie 
basis worden voortgezet. Spronck bleef nog tot 1923 directeur van het nieuwe 
'Rijksserologisch Instituut' , waarna het laboratorium werd voorgezet als de sero
logisch-vaccinologisch afdeling van het Centraal Laboratorium ten behoeve van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid . 'Ofi Spronck zelf was in de loop van de 
jaren twintig in wetenschappelijk opzicht enigszins in de marge geraakt. Ondanks 
groeiende scepsis in de medische wereld over de mogelijkheden van de zoge
naamde, door de eerdergenoemde Engelse arts Wright ontwikkelde, vaccinothe-

106 Vooreen uitvoeriger behandeling van het Instituut, zie: Van Zon, RIVM, 42-48 en 85-96. 
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rapie, bleef Spronck hardnekkig op zoek naar nieuwe vormen van deze thera
pie . lI17 Zijn nieuwe particuliere laboratorium in Zeist werd wetenschappelijk en 
commercieel een mislukking. 

5. Een breuk in de ontwikkeling: de jaren 1910-1918 

Vanaf 1900 ontstond er een maatschappelijk draagvlak om laboratoriumtaken op 
het gebied van de open bare gezondheidszorg en de geneeskunde aan de overheid 
toe te vertrouwen. In 1907 werd in Leiden een Rijksbureau voor Onderzoek van 
Handelswaren opgericht, in 1910 gevolgd door het in Utrecht gevestigde Cen

traal Laboratorium ten behoeve van het Geneeskundig Staatstoezicht op de Volks
gezondheid. Bovendien richtten verschillende steden in die tijd gemeentelijke 
Keuringsdiensten van Waren op. De Warenwet van 1919 bekrachtigde deze ont
wikkeling en verplichtte de gemeente zelfs tot het treffen van regelingen met 
betrekking tot de keuring van waren. Oat deze ontwikkelingen niet geruisloos aan 
de particuliere laboratoria voorbij zijn gegaan, moge duidelijk zijn. In het tweede 
deel van dit artikel zullen we stilstaan bij de oorzaken van deze omslag in de 
verhouding tussen het particulier initiatief en overheid en bij de gevolgen daar
van voor de marktsituatie van de particuliere laboratoria. 

107 C.H .H. Spronck, 'Vaccinotherapie', Ned. Tijds.Geneesk.65 (1921) \, 2116; Verder: De 
wetenschap der immuniteit en hare vruchten voor de prohylaxis en therapie der infec
tieziekten. Oratie (Utrecht, 1920). (met Mej. W. Hamburger); Spronck, 'Vaccinotherapeu
tische behandeling der tuberculose met een bepaalden mutatievorm (B .T.T.x.) van den hu
manen en bovinen tuberkelbacil', Geneeskundige Bladen voor Kliniek en Laboratoriwn 
XXV (1926) 3. 



XI 

De ontwikkeling van rontgentechnologie in de be
ginjaren van het Philips' Natuurkundig Laborato
rium l 

KEES BOERSMA 

1. Inleiding 

"In het nieuwe laboratorium der Philips fabrieken te Eindhoven zijn de knapste 
koppen dag-in, dag-uit ermede bezig, aan de natuur de geheimen van het licht te 
ontwringen, om de Philips-lamp op te stu wen tot de hoogste volmaking." Deze 
leuze, vol van Philips-retoriek, was in 1925 te lezen in een advertentie ter gele
genheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Natuurkundig Laborato
rium (in het vervolg afgekort als Nat.Lab.) van de NV Philips' Gloeilampenfa
brieken in Eindhoven. In de advertentie worden wetenschappers als beloftevolle 
talenten gepresenteerd. Zij moesten ervoor zorgen dat de Philipsproducten, dank
zij hun wetenschappelijke inbreng, tot een hoge mate van perfectie werden ge
bracht. 

Het Nat.Lab. van Philips waar zij werkten, is een voorbeeld van een belangrijke 
innovatie van de twintigste eeuw: het industriele researchlaboratorium. Een re
searchlaboratorium is een bedrijfsonderdeel waarin wetenschappelijke en tech
nische kennis wordt verworven ter ondersteuning en mogelijk ter uitbreiding van 
ondernemingsactiviteiten.2 Sinds het midden van de 1ge eeuw is de wederzijdse 
bevruchting van wetenschappelijke en technische kennis een niet meer weg te 
denken fenomeen bij de ontwikkeling van producten. 3 Om dit te laten zien, ko-

Ik dank Ivo Blanken, Frederiek van der Kaaden, Peter van Overbeeke, Lamber Royak
kers, Peter Staal, Geert Verbong en Marc de Vries voor hun commentaar op eerdere versies 
van dit artikel. 
2 Lintsen, H., Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 1ge eeuw, in Visser, 
R.P.W., C. Hakfoort, Werkplaatsen van Wetenschap en Techniek. Industriele en Acade
mische Lahara/aria in Nederland. 1860-1940, (Amsterdam 1987) 175. 
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men de auteurs van 'Het technisch labyrint', een overzichtswerk van drie indus

trieIe revoluties, tot de volgende uitspraak: "De ondernemers konden de beteke

nis van de individuele uitvinder, het genie en het toeval terugdringen door grote 
laboratoria op te richten, waarin teams van wetenschappers en lager personeel 
aan systematisch onderzoek werden gezet."4 Hier wordt de wetenschap als een 
aparte, bei"nvloedbare en welhaast probleemloze praductiefactor gei"ntroduceerd. 
Echter, in een industrieel researchlaboratorium komen de successen, maar juist 

ook de spanningen van de wissel werking tussen wetenschap en techniek duide

lijk naar voren . 
De meeste grate industriele researchlaboratoria zijn opgericht in het begin 

van de twintigste eeuw. Grote industrieIe ondernemingen zoals General Electric 
en Bell uit de V.S . namen het initiatief om natuurwetenschappers in huis te halen 
om in goed geoutilleerde laboratoria onderzoek te doen.5 Ook in Nederland ver
scheen in de eerste decennia van de twintigste eeuw een aantal industriele labo
ratoria.6 Het Nat.Lab. van Philips was in Nederland het eerste natuurkundig labo
ratorium. Het Nat.Lab heeft zich voor Nederlandse begrippen in de loop del' jaren 
een unieke positie weten te verwerven . Het researchlaboratorium ontpopte zich 
in korte tijd als een belangrijke kennisbron . Voor het ontstaan van het Nat.Lab. 
moeten we terug naar 1914. In dat jaar namen Anton en Gerard Philips, de toen
malige directeuren van Philips, Gilles Holst, een fysicus atkomstig van de Leid
se school van Kamerlingh Onnes, in dienst om het laboratorium gestalte te ge
ven. 7 In de beginjaren van het laboratorium werkten de onderzoekers, nog beperkt 
in aantal , vooral aan de verbetering van de gloeilamp, die toentertijd het hoofd
product was van de Philips-onderneming. AI spoedig zou blijken dat de natuur
wetenschappelijke onderzoekers in staat waren het productenarsenaal van Phi-

3 Verbong pleit voor de metafoor van de siamese tweeling om de relatie tussen weten
schap en techniek te beschrijven: 'Techniek en wetenschap zijn met elkaar vergroeid en 
daardoor volstrekt van elkaar afhankelijk geworden zonder dat zij hun eigen identiteit volledig 
hebben verloren. ' Verbong, G. , Techniek en wetenschap: een siamese tweeting, in: Jaar
boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, (Amsterdam 1990) 34. 
4 Pieterson, M., (red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie 
industriele revoluties, (Amsterdam 1981) 178. 
5 Van een aantal van deze laboratoria heeft met name Reich de geschiedenis geschreven, 
zie bijvoorbeeld Reich, L.S., The Making of American Industrial Research. Science and 
Business at GE and Bell, 1876-1926, Cambridge: (Cambridge 1985) waarin hij de ont
staansgeschiedenis van de laboratoria van GE en Bell met elkaar vergelijkt. 
6 Hutter, J.J., Nederlandse Laboratoria 1860-1940, een K wantitaLief Overzicht, in: Visser, 
R.P.W. , C. Hakfoort, Werkplaatsen van Wetenschap en Techniek. Industriele en Acade
mische Laboraloria in Nederland 1860-1940, (Amsterdam 1987). 
7 Blanken, U., Geschiedenis van Philips Electronics N. V. De Onlwikkeling van de 
N. V. Philips'Gloeilampenfabriekenlol Electronisch Concern, (Leiden 1992) 9. 
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lips te verbreden. Dat wil overigens niet zeggen dat elk nieuw product dat Philips 
op de markt zette zijn wortels had in het Nat.Lab. 

In dit artikel staat het onderzoek naar de ontwikkeling van rbntgenbuizen en -
apparaten door de onderzoekers van het Nat.Lab. centraal. Het artikel maakt deel 
uit van een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Nat.Lab.x De ont
wikkeling van rbntgentechnologie op het Nat.Lab. is een case uit dat onderzoek. 
Voor de Nat.Lab.-onderzoekers zelf was de rbntgenbuis een van de eerste nieuwe 
producten waarin zij zich zouden vastbijten. Allereerst zal ik in dit artikel ingaan 
op de rbntgenwetenschap en -techniek. Bij de ontwikkeling van rbntgentechno
logie was specifieke kennis en vaardigheid vereist die de Nat.Lab.-onderzoekers 
hadden ontwikkeld bij het onderzoek naar bijvoorbeeld materiaaleigenschappen 
en vaculimtechnieken. Het onderzoek naar rbntgentechnologie opende een nieu
we markt voor Philips. Om een indruk te krijgen van de voor Philips nieuwe markt, 
zal ik het gebruik van rbntgenapparatuur door Nederlandse artsen en de kennis 
over de schadelijkheid van rbntgenstralen toelichten. De verrichtingen op het 
Nat.Lab. worden op deze wijze in een bredere, maatschappelijke context geplaatst. 

In dit artikel zal blijken dat successen op wetenschappelijk en technologisch 
terrein niet zonder meer leiden tot een goed eindproduct zonder technische man
kementen. Ook zal naar voren komen dat de introductie van nieuwe producten op 
de markt lang niet altijd direct omgezet kan worden in financieie successen. Van 
Lente heeft laten zien dat de introductie van nieuwe technologie meer dan eens 
gebaseerd is op verwachtingen van successen in de toekomst die lang niet alle
maal en altijd worden waargemaakt.~ 

De hoofdvraag die in dit artikel aan de orde komt is hoe kennis die ontwikkeld 
werd in het Nat.Lab. is ingezet om tot succesvol nieuw product te komen. Con
crete vragen die daarbij aan bod komen zijn: Hoe raakte Holst ge· .. nteresseerd in 
rbntgentechnologie? Welke producten kwamen voort uit de activiteiten van de 
Nat.Lab.-onderzoekers onder leiding van Holst en Albert Bouwers, de groeps
leider van het rbntgenonderzoek? Met welke problemen kregen zij te maken en 
hoe werden die opgelost? 

Dit artikel is als voigt opgebouwd. In paragraaf twee worden de rbntgenweten
schap en -techniek ge"lntroduceerd en kort toegelicht. Vervolgens laat ik in para
graaf drie zien hoe de rbntgentechnologie in Nederland was ingeburgerd. In para
graaf vier wordt zichtbaar hoe de rbntgentechnologie een plaats kreeg op het 
Nat.Lab. Dan wordt in paragraaf vijf uitgewerkt welke activiteiten Bouwers ont-

8 Mijn promotieonderzoek is onderdeel van het project 'Geschiedenis van het Philips Na
tuurkundig Laboratorium' uitgevoerd door dr. M.J. de Vries. Het onderzoek vindt plaats bij 
de sectie Algemene Wetenschappen van de faculteit Technologie Management van de Tech
nische Universiteit Eindhoven en staat onder leiding van prof. dr. ir. H.W. Lintsen. 
9 Lente, H. van, Promising Technology. The Dynamics of Expectations in Technologi
cal Developments, (Delft \993). 
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plooide in de jaren twintig. In paragraaf zes worden de inspanningen van Philips 
op de rontgenmarkt besproken. De rol van Bouwers is het onderwerp in para
graaf zeven. Paragraaf acht laat zien hoe de financiele situatie van de rontgenaf
deling was. Tot slot voigt er een korte conclusie. 

Yoor de reconstructie van de geschiedenis van de rontgenafdeling binnen het 
Nat.Lab. is, naast enkele theoretische en geschiedkundige verhandelingen, ge
bruik gemaakt van het Philips Concern Archief (het PCA, het archief van het 
Nat.Lab. maakt hier deel van uit)1I1, het Aigemeen Rijks Archief te Den Haag (het 
ARA) en het archief van het Boerhaave Museum te Leiden. 

2. De rontgenwetenschap en -techniek 

Rontgenstralen zijn vernoemd naar haar ontdekker. Wilhelm Conrad Rontgen deed 
in 1895, tijdens onderzoek naar de werking van kathodestralen, een ontdekking 
met verstrekkende gevolgen. In zijn donker gemaakte kamer in het laboratorium 
van de universiteit van WUrzberg in Duitsland, zag hij een scherm bedekt met 
bariumplatinacyanuur oplichten. Dit gebeurde onder invloed van straling afkom
stig van een Crookes-buis, een bepaald type elektronenbuis, waaraan hij metin
gen deed. Het was een voor hem onbekende straling, die hij daarom X-straling 
noemde. Alhoewel hij niet direct het belang van zijn ontdekking kon inschatten, 
begreep hij weI meteen dat hij met een interessant verschijnsel werd geconfron
teerd. In 1896 verscheen er van zijn hand een artikel waarin hij de ontdekking uit 
de doeken deed. I I 

Dit verschijnsel, het oplichten van materiaal onder invloed van een elektronen
bombardement, is in de jaren na de ontdekking van Rontgen onderzocht. Het werd 
al spoedig duidelijk dat de rontgenstralen werden opgewekt doordat elektronen 
met grote snelheid op een metaaloppervlak terechtkwamen. De rontgenstralen 
kregen een praktische toepassing in de rontgenbuis. In een rontgenbuis produ
ceert een negatief geladen elektrode, de kathode, een elektronenbundel die een 
positief geladen elektrode, de antikathode, raakt. 12 Hierdoor begint deze onder 
andere rontgenstralen uit te zenden . De antikathode is onder een hoek opgesteld, 
zodat de rontgenstralen buiten de buis kunnen treden . Niet aile (bewegings)energie 

IO Het Philips Concern Archiel' is gevestigd op de Emmasingel in Eindhoven. Ik wil met 
name Ben van Gansewinkel, medewerkerop dit archief, bedanken voor zijn hulp lijdens mijn 

archiefwerk. 
11 In het Nederlands vertaald: Rontgen, W.K. , 1896, Eennieuw .wort van stralen (Am
sterdam 1896) A.M . van den Broecke. 
12 De antikathode is een hulpelectrode voor de anode. Er bestaan ook uitvoeringen van 
buizen met aileen een kathode en een anode. Op het onderscheid tussen de twee buizen ga ik 
hier niet in. 
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Atbeelding I. Rontgenbuis 

die de elektronen bezitten wordt daadwerkelijk omgezet in rontgenstraling. Ver
reweg het grootste deel van de energie wordt omgezet in warmte in de antikatho
de. Om te voorkomen dat de antikathode zal smelten, moet het materiaal van de 
anode hittebestendig zijn en worden gekoeld. Coolidge, een toponderzoeker en 
Nobelprijswinnaar van General Electric, heeft het beschreven principe van de 
rontgenbuis bedacht. Rond 1900 heeft hij zijn vinding geoctrooieerd en vervol
gens voortdurend verder ontwikkeld. 

Rontgenstralen kunnen, doordat ze veel energie bezitten, gemakkelijk door stof
fen heen dringen die uit lichte atom en zijn opgebouwd. Zwaardere atomen, zoals 
die van metalen, absorberen de straling. Wordt de straling die door een object is 
gezonden op een scherm geprojecteerd, dan zijn de delen van het object die de 
stralen hebben geabsorbeerd, zichtbaar als witte plekken. Op die manier kan bij
voorbeeld de botstructuur van een menselijk lichaam zichtbaar gemaakt worden, 
daar botten de rontgenstralen absorberen en de weke delen van het lichaam de 
stralen doorlaten. Door die stralen vervolgens op een fotografische plaat te pro
jecteren, werden er opnames gemaakt. Zo heeft de ontdekking van de rontgen
stralen praktische toepassingen gekregen in zowel de industriele als in de medi
sche wereld. In de industrie hebben onderzoekers de buis gebruikt bij het onderzoek 
naar materiaalstructuren . Medici gebruikten de rontgenbuis voor bijvoorbeeld 
longonderzoek en het vaststellen van botbreuken . 
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Voor natuurwetenschappers en technici was de rbntgenbuis een interessant 
object van onderzoek en ontwerp. De eerst genoemden analyseerden de verschijn
selen die ten grondslag lagen aan de rontgenstraling. De metingen aan de intensi
teit van de stralen die zij uitvoerden, leverden bijdragen aan de verbetering van de 
kwaliteit van de opnames. Voor technici lag er de uitdaging om verworven weten
schappelijke en technische inzichten te gebruiken bij het ontwerp van rontgen
buizen . Twee specifieke wensen kregen daarbij veel aandacht: het ontwerpen van 
buizen waarmee scherpe opnames gemaakt konden worden en het bieden van vol
doende stralingsbescherming aan de gebruiker en, in het geval van de medi sche 
toepassing, ook aan de patient. Die bescherming was nodig, want spoedig na de 
ontdekking van Rontgen werd duidelijk dat de rontgenstraling schadelijk was voor 
de gezondheid van mens. De gebruiker van rontgenapparatuur moest dan ook af
doende tegen de schadelijke werking van de straling worden beschermd. De twee 
wensen bleken elkaar in de praktijk nogal eens tegen te werken. Voor de ontwer
pers lag hier de taak om de twee wensen toch zo goed mogelijk te verenigen in 
een ontwerp. 

3. Rontgentechnologie in Nederland rond de eeuwwisseling 

In zijn proefschrift uit 1966 beschrijft Wylick de opkomst van de rbntgentech
nologie in Nederland. 13 De ontdekker van de rbntgenstralen zelf had daarin een 
persoonlijke inbreng, zo blijkt uit Wylicks studie. Wilhelm Rontgen had een 
Nederlandse moeder en bracht zijn jeugd door in Apeldoorn en Utrecht. Ront
gens wetenschappelijke carriere vond plaats in Duitsland. Zijn leven lang heeft 
hij contacten gehad in Nederland. 

Enkele Nederlandse artsen en wetenschappers behoorden tot de eersten die 
zijn ontdekking op waarde hebben geschat: in november 1899 werd op de univer
siteit van Amsterdam een professoraat voor rontgenologie ingesteld, het eerste 
in Europa. Wertheim Salomonson, een neuroloog uit Amsterdam en een van de 
artsen waarmee Rontgen nauwe contacten onderhield, werd de eerste (buitenge
woon) hoogleraar die deze leerstoel bezette. Wertheim Salomonson, van wiens 
hand vele artikelen verschenen over rbntgentechniek en rbntgenologie (de toe
passing van rbntgenstralen in de geneeskunde), wist vele Nederlandse artsen en 
wetenschappers te mobiliseren. Op zijn initiatief werd in april 1901 de Neder-

13 Wylick , W.A.H. van, Rontgen en Nederland. Rontgens betrekkingen tot Nederland 
en de opkomst der Rontgenologie hier te lande, (Utrecht 1966). Uit deze dissertatie en uit 
die van Fokkema haal ik informatie over het gebruik van rontgenapparatuur door Nederland
se artsen. Het proefschrift van Fokkema behandelt de schade die ontstaat door rontgen- en 
radiumstraling: Fokkema, R.F. , Schade door Rontgen- en Radiumstraling. Een hoofds/uk 
uit de vroege geschiedenis van de radio logie, 1896-1939, (Groningen 1993). 
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landse Vereeniging voor Electrologie en Rontgenologie opgericht '4 , waarvan hij 
zelf voorzitter werd. 

De Nederlandse rontgenologen publiceerden hun ervaringen met het gebruik 
van rontgenapparatuur meestal in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 
In dit tijdschrift verschenen ook de vereenigingsverslagen (notulen van vergade
ringen) van de Nederlandse Vereeniging voor Electrologie en Rontgenologie. 
Wertheim Salomonson had in dit blad een grote inbreng. Opval\end is dat hij in 
zijn artikelen niet aileen de radiologie, maar ook de rontgentechniek, met name 
de werking van de Coolidge-buis, behandelde. '5 Uit de artikelen van de Neder
landse rontgenologen mag geconc\udeerd worden dat het be lang van de nieuwe 
techniek al vroeg na Rontgens ontdekking ook in Nederland werd ingezien . 

De rontgentechnologie werd dan weliswaar al in een vroeg stadium breed toe
gepast, de fabricage van rontgenapparatuur in Nederland kwam pas veel later op 
gang. In de beginjaren van de twintigste eeuw was de rontgenapparatuur afkom
stig van fabrikanten buiten Nederland. De Coolidge-buizen, bekend bij Wertheim 
Salomonson en zijn collegae, waren afkomstig van fabrikanten uit Duitsland. 
Philips hield zich pas vanaf 1917 bezig met rontgentechnologie. De onderzoe
kers van het Nat.Lab. hebben vervolgens bijdragen geleverd die het voor Philips 
mogelijk maakten met een nieuw product op de markt te komen. Hoe Philips met 
de rontgentechnologie in aanraking kwam en wat de bijdragen van de Nat.Lab.
ers waren, wordt hierna beschreven. 

4. De introductie van rontgentecbnologie op bet Nat.Lab. 

Duitse industrielen, onder wie C.H.F. Muller uit Hamburg '6, verwierven zich in 
het begin van de twintigste eeuw een toonaangevende positie op rontgengebied 
in Europa. Al in 1899 diende de firma c.H.F. Muller A.G. uit Hamburg een oc
trooi in op een rontgenbuis met een watergekoelde anti-kathode. 17 Deze buis 
werd met succes op de markt gebracht. Voor de constructie van de rontgenbuis 
werd het Coolidge-principe toegepast. Met deze techniek, die nog volop in ont
wikkeling was, werden de onderzoekers van het Nat.Lab. in 1917 geconfronteerd. 

Binnen Philips had men ervaring opgebouwd met lampenfabricage. Het Nat.Lab. 
van Philips, dat in die tijd nog een klein laboratorium met een informele struc-

14 ARA 2.19.042.34 Ned. Ver. voor Electrologie en R6ntgenologie. notulen vergadering 
1901-1954. 
15 Wertheim Salomon son, De Coolidge-buis, Nederlands Tijdschri ft voor Geneeskunde 1915, 
476-478. 
16 C.H.F. Muller was aan het eind van de negentiende eeuw als glasblazer actief in de 
Duitse industrie. Hij richtte een eigen buizenfirma op, de C.H.F. Muller A.G. 
17 Patentschrift Nr. 113430, Rontgenrohre mit durch Wasser gekuhlter Antikathode, vom 
21 Mai 1899. 
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tuur was, had hierin onder leiding van Holst een eigen inbreng. Ig Uit het Register 
Publicaties van het Nat.Lab. valt op te maken dat de eerste onderzoeken die uit
gevoerd werden, betrekking hadden op de gloeilamp, e1ektronenbuizen en onder
del en daarvan . 19 De Nat.Lab.-onderzoekers begonnen niet spontaan met de ont

wikkeling van de voor hen nieuwe rontgentechnologie. Via een omweg kwam de 

technologie het Nat.Lab. binnen . De omweg liep via de Nederlandse artsen die 
de rontgentechnologie onder de aandacht van de Nat.Lab-ers brachten. Omdat 
Duitsland in 1917 in oorlog was, kwam de toeleverantie van rontgenbuizen en -
apparaten naar Nederland in gevaar.20 Toen de levering van rontgenapparatuur van
uit Duitsland uitbleef, klopten de arts en bij Philips aan voor reparatie en onder

houd van hun apparatuur. Hun keus om de defecte rontgenapparatuur ter reparatie 
aan Philips aan te bieden, is verklaarbaar. De Nat.Lab.-medewerkers konden hun 
specifieke kennis en ervaring die zij hadden opgedaan bij hun onderzoek naar 
materiaaleigenschappen en vacuUmtechnieken inzetten bij de reparatie van de 
defecte rontgenbuizen . 

In 1917 was er binnen Philips nog geen sprake van een eigen produktie van of 
onderzoeksprogramma naar rontgentechnologie. Van de kant van de Nederlandse 

rontgenologen bleek er zelfs enige onrust te hebben bestaan over het uitblijven 

van een Nederlandse rontgenindustrie. In de 32ste Aigemene Vergadering van de 
Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Rontgenologie liet Wertheim 
Salomonson weten dat " ... pogingen zijnerzijds, om fabricatie van inductoria en 
rontgenbuizen hier te lande te doen plaats vinden, jammerlijk hebben gefaald."21 
De technici van Philips waren dan wei in staat om de apparatuur te repareren, 

nieuwe apparatuur konden ze niet aanbieden. Het zou echter niet bij reparatie 

blijven. De onderzoekers van het Nat.Lab. raakten zo ge"interesseerd in het ver
schijnsel van rontgenstralen, dat ze besloten een eigen onderzoek op dit gebied 

18 In 1914 zijn de volgende personen in dienst van het Nat.Lab.: dr. G. Holst als direeteur, 
dr. E. Oosterhuis en dr. S. Weber en een assistent R.K. Kloppers. In 1916 vertrekt Weber en 
komen er twee assistenten en een ingenieur bij. In 1917 komt dr. P.G. Cath de wetensehap
pelijke stat" versterken en komen er twee assistenten bij . In 1918 vertrekt er een assistent en 
komt er een bij. In 1919 wordt er een ingenieur aangenomen. In hetjaar 1920 worden vijf 
gepromoveerde wetensehappers aangenomen, waaronder dr. A. Bouwers. Zie: Gansewin
kel , B. van, 1989, 8eschrijvingen van publicaties en verslagen van het Natuurkundig 
Laboratorium 1914-1926, intern verslag, PCA. 
19 Zie Gansewinkel , B. van , 8 eschrijvingen van publicaties en verslagen van hel Na
tuurkundig Laboratorium 1914-1926, intern verslag 1989, PCA. 
20 PCA 815.1 Rontgen, Blanken, 1.1 ., 1992, 246, 246 en Bouwers, A, 1946, Natuurweten
schappelijk Onderzoek in de Industrie, in: De Ingenieur 26-7-1946, No. 29, A284. 
21 Nederlands Tijdsehrirt voor Geneeskunde, 1917,342. 
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op te starten.22 Wertheim Salomonson concIudeerde in 1918 met genoegen: " ... dat 

de firma Philips de vervaardiging van Rontgenbuizen ter hand genomen heeft ... "23 

Om inzicht te krijgen in de stand van de rontgentechnologie in Nederland, leg
de Holst in december 1917 een bezoek af aan het Antoni van Leeuwenhoekhuis 
te Amsterdam waar artsen zich met behulp van rontgenapparatuur specialiseer

den in het bestrijden van kanker. Uit een van zijn aantekeningenboeken waarin hij 

verslag deed van dat bezoek, blijkt dat hij daar gesproken heeft met de heer G.F. 

Gaarenstroom. 24 Deze Gaarenstroom, die regelmatig te vinden was op de verga
deringen van de Nederlandse Vereeniging voor Electrologie en Rontgenologie25

, 

was een broer van I .H. Gaarenstroom, een procuratiehouder en latere onderdi
recteur van Philips.26 Holst noteerde in zijn boek de aantallen buizen die deze 
Gaarenstroom betrok en ging na welke leveranciers er toentertijd in Nederland 

aanwezig waren. Hij ontdekte tijdens zijn bezoek dat de artsen Coolidge-buizen 

gebruikten die afkomstig waren van de Duitse firma C.H.F. Muller A.G .. Naast de 

gegevens over leveranciers en het aantal gebruikte buizen, die hem een indruk 
konden geven van de grootte van de afzetmarkt, noteerde Holst enkele weten
schappelijke en technische aandachtspunten die hem de moeite van onderzoek 
waard leken, zoals de hardheid van de buis, de vorm van de kathode en de gasvul

ling van de buis. Al in hetzelfde aantekeningenboek werkte Holst enkele formu

les uit die hij later kon gebruiken bij de berekening aan rontgenstralen. Het is 

interessant om te zien hoe Holst, als directeur van het Nat.Lab. niet aileen gein
teresseerd was in de wetenschappelijke en technische kant van de rontgenbuis , 
maar met zijn verkenning van de afzetmarkt ook lette op het bedrijfsbelang. Deze 
constatering past bij hetgeen Holst zelf altijd heeft uitgedragen, namelijk dat de 

22 PCAIS 657 Rontgen diversen. 
23 Zie het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1918, 1733. In de door mij geraad
pleegde archieven heb ik niet vast kunnen stellen dat hij persoonlijk contact heeft gehad met 
Anton Philips. Van Wylick concludeert aan de hand van de twee citaten van Wertheim Salo
monson wei dat hij dit contact heeft gehad. Wylick, WAH . van, 1966,211: 'Met zijn gezag 
als hoogleraar in de rontgenologie heeft Wertheim Salomonson op de hem blijkbaar wei wi 1-
lend gezinde heer Philips telkens weer opnieuw aandrang uitgeoeffend, ook ' rontgenlampen ' 
te gaan vervaardigen .. .'. 
24 PCA 726 NL Collectie Aantekeningenboeken Gilles Holst, boek 5. 
25 ARA 2. 19.042.34 Ned. Ver. voor Electrologie en Rontgenologie. notulen vergadering 
1901-1954. 
26 Verdere gegevens: lH. Gaarenstroom was al sinds 1908 in dienst van Philips, hij zou tot 
1940 bij Philips werkzaam blijven (PCA 6 A tim Z), G.F. Gaarenstroom was zijn broer, die tot 
1922 werkzaam was bij het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam als chirurg en radio
therapeut (PCA 9 UDC A tim Z). Holst maakte dankbaar gebruik van dit familienetwerk. 
We kunnen hier overigens nog een andere broer aan toevoegen: een zekere P. Gaarenstroom, 
die als arts in 1921 in dienst kwam bij de Geneeskundige Dienst van Philips (PCA 6 A tim Z). 
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Nat.Lab.-onderzoekers zich voortdurend af moesten vragen: welke praktische 
bijdrage heeft mijn onderzoek v~~r Philips. 27 

Holst en zijn coli ega Oosterhuis startten het eerste onderzoek naar de voor 
Philips onbekende technologie. Hun bevindingen mondden uit in een octrooi, 
andermaal passend in de strategie van Holst, die het verwerven van octrooien in 
het algemeen nodig achtte. 2R In het octrooi uit 1919 beschreven Holst en Ooster
huis een automatische regeneratie-inrichting voor rbntgenbuizen.29 De inrich
ting betekende de oplossing voor een praktisch probleem, namelijk het verdwij
nen van de gasvulling van de buis onder invloed van de elektrische ontlading. Als 

gevolg van dit verdwijnen werd de buis 'harder', dat wil zeggen dat de weerstand 
van de buis groter werd. 30 Met andere woorden: voor een gegeven aantal (mili) 
amperes was een hogere spanning nodig. Een buis kon zo hard worden , dat de 
stroomdoorgang onmogelijk werd, de kathode verdampte en de glaswand met 
metaa1deeltjes werd bedekt. Het was daarom zaak de gasdruk zo constant moge
lijk te houden door het voortdurend inbrengen van een nieuwe hoeveelheid gas . 
Dit proces werd regenereren genoemd. De uitvinding van Holst en Oosterhuis 
zorgde ervoor dat de gasvulling voortaan automatisch kon plaats vinden. Holst 
deed in die periode nog een vinding die later toegepast zou worden bij het ont
werp van rbntgenbuizen. Hij ontwikkelde een e1ektrode voor ontladingsbuizen 
met aangesmolten glaswand. Een octrooiaanvraag voor deze vinding werd in 1922 
door Holst ingediend. 31 De uitvinding van Holst was de oplossing voor een pro
bleem waar de technici voortdurend mee te maken kregen bij de constructie van 
ontladingsbuizen. Ontladingsbuizen toonden zich kwetsbaar vanwege de spannin
gen die ontstonden in de constructie juist op de plaatsen waar verschillende ma
terialen, namelijk het glas van de wand en het metaal van de elektroden, met el
kaar in aanraking kwamen. De spanning werd veroorzaakt door het feit dat de 
materialen niet gelijkmatig uitzetten ten opzichte van elkaar. De ontwerper van 
de buis moest ervoor zorgen dat de uitzettingscoefficient van het glas overeen 
kwam met die van het gebruikte materiaal van de elektroden. Daarbij moest nog 
rekening worden gehouden met de specifieke afkoelsnelheden van de materia-

27 Deze opvatting uitte Holst in diverse toespraken en artikelen, zoals bijvoorbeeld in: Holst, 
G., IndustrielaboralOria , ('S Gravenhage 1930) (zijn intreerede) en Holst, G. , Over het 
Natuurkundig Laboratorium der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, in: Polytechni sch 
Weekblad 1925, 847-851. 
28 Holst, G. 1930, 3. 
29 Octrooi No. 4122, Inrichting voor het vernieuwen of aanvullen van de gasvulling in 
ontladingsbuizen , dagtekening 23 juli 1919. 
30 Dit probleem is later door Bouwers beschreven in: Bouwers, A. , Physica en techniek 
der Rontgenstralen , (Deventer 1927) 113 e. v. 
31 Octrooi No. 12876, Electrode voor ontladingsbuizen met aangesmolten glaswand, 
dagtekening 15 october 1924. 
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len. Er werden met andere woorden specifieke eisen gesteld aan fysische con
stanten van gebruikte materialen, omdat die de begrenzing van de mechanische 
belasting van de buis bepaalden Y Holst paste een elektrode met een plaatvormig 
dee I van chroomijzer toe dat aan het glas werd gesmolten. Het bleek dat deze 
combinatie van materialen voldeed aan de specifieke eisen die aan de buis weren 
gesteld. Het idee van Holst was overigens te danken aan een toeval sbev inding. 
Bij een bezoek aan de glasfabriek van Philips was het hem opgevallen dat de 
blaaspijp van de glasblazers, gemaakt van een chroom-ijzerlegering, gemakkelijk 
vastsmolt aan het glas. Voor de glasblazers zelf was dit lastig, daar de glasballon 
zich moeilijk van de blaaspijp liet verwijderen. Voor Holst opende het verschijn
sel echter de weg tot het belangrijke octrooi. 

Vanaf 1918 werden op het Nat.Lab. op kleine schaal rontgenbuizen gefabri
ceerd. Het motief voor de start van de productie was tweeledig. Enerzijds wilde 
Philips op dat moment voldoen aan de vraag van de Nederlandse rontgenologen, 
geuit bij monde van Wertheim Salomonson. Anderzijds paste de start van de nieuwe 
onderzoeks- en productielijn in de bedrijfsstrategie van Anton Philips. Blanken 
beschrijft in deel drie van de geschiedenis van de NV Philips de gedachten ach
ter "de ontplooiing van nieuwe, buiten het terrein van de gloeilampenindustrie 
gelegen initiatieven" .33 Voor de op diversificatie van zijn productieprogramma 
gerichte Philips , was de markt voor rontgen- en meer nog die van radiobuizen 
een veelbelovende. Holst en zijn medewerkers durfden onderzoek naar de nieu
we technologie aan, aangezien zij de resultaten van hun onderzoek naar de gloei
lampentechnologie konden inzetten. Niet aileen de kennis van vacui.im- en glas
technieken en de metallurgie van met name wolfraam, maar ook de fysische kennis, 
zoals de studie naar het gedrag van elektronen in gas sen die zij hadden opgedaan, 
konden door de Nat.Lab.-onderzoekers worden ingezet.34 

De fabricage van de buizen was vooralsnog direct aan het onderzoek gekoppeld 
en vond plaats in het Nat.Lab. zelf, in het Philipsgebouw op de Emmasingel in 
Eindhoven. Tot 1923 zouden de rontgenbuizen op die plaats worden gefabriceerd. 
Aan het begin van de jaren twintig stonden er overigens voor het Nat.Lab. belang
rijke veranderingen op stapel. In 1922 werd vanwege ruimtegebrek in het Nat.Lab. 
op de Emmasingel begonnen met de bouw van een nieuw laboratorium aan de 
Kastanjelaan, toen nog aan de rand van Eindhoven. Vlak bij de nieuwe vestiging 
werd een proeffabriek gebouwd. In deze fabriek werden producten die ontwor
pen waren door de Nat.Lab.-onderzoekers op kleine schaal geproduceerd. Zo-

32 Oosterkamp, medewerker van de rontgenafdeling van het NaLLab., beschrijft in zijn 
proefschrift de problemen die ontstaan onder invloed van temperatuurverschillen tijdens het 
gebuik van buizen. Zie: Oosterkamp, W.J ., Problemen bi) de constructie van. technische 
ronlgenbuizen, (Delft 1939) H. 2. 
33 Blanken, I.l ., 1992, 147 en verder hoofdstuk 4 en 5. 
34 Blanken,U., 1992,148. 
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doende werden de 'kinderziektes' van nieuwe producten zichtbaar. De Proeffa
briek was bedoeld als een intermediair tussen het laboratorium en de fabrieken 
van Philips.35 Daar de rbntgenbuizen van Philips in die jaren nog op kleine schaal 
werden geproduceerd, werd er geen aparte fabriek opgericht, maar vond de pro
ductie plaats in de Proeffabriek. 

Welke typen rbntgenbuizen door Holst en zijn medewerkers rond het begin van 
dejaren twintig werden geproduceerd, komen we te weten uit een folder uit 1919.30 

Naast formulieren voor reparatie en onderhoud (de artsen kwamen immers met 
defecte apparatuur bij Philips) plaatste men in de folder onder andere de afbeel
dingen van twee soorten rbntgenbuizen: een opnamebuis zonder waterkoeling 
met wolfraamantikathode en een buis voor dieptetherapie met waterkoeling. In 
1920 was Holst zo ver dat hij namens Philips met deze rbntgenbuizen van eigen 
fabrikaat deel kon nemen aan een tentoonstelling in Utrecht voor het 18e Neder
landse Natuur- en Geneeskunde Congres. Nog in datzelfde jaar kwam Albert 
Bouwers als 27-jarige, natuurkundig onderzoeker van het universitair laborato
rium van Ornstein in Utrecht naar het Nat.Lab. om zich primair met de ontwikke
ling van rbntgentechnologie bezig te houden . Zowel als wetenschapper en als 
persoon heeft Bouwers een stempel op het rbntgenonderzoek gedrukt. 

5. De eerste jaren onder Bouwers 

De eerste uitvinding die Bouwers deed op het Nat.Lab. was een rbntgenbuis met 
stalen omhulsel. Het omhulsel diende ter bescherming tegen de schadelijke rbnt
genstraling . Er was in die tijd al het nodige bekend over de schade die straling 
kon veroorzaken Y In de eerste plaats was de rbntgenstraling zelf schadelijk voor 
de huid en de organen van de mens en moesten de gebruikers van de apparatuur 
afdoende tegen de straling worden beschermd. Daar bovendien met zeer hoge 
spanningen werd gewerkt, moesten de gebruikers van rbntgenapparatuur tevens 
beschermd worden tegen overslaggevaar. De nieuwe buis van Bouwers bood be
scherming tegen beide gevaren. Op deze buis, die al snel de 'Metalix' werd ge
noemd, vroeg Bouwers octrooi aan 3X 

Bouwers maakte bij zijn ontwerp van de wand van de Metalix-buis dankbaar 
gebruik van het eerder genoemde octrooi van Holst uit 1922. Want wat de buis 
zo bijzonder maakte, was de constructie van de wand. Door het grootste deel van 

35 PCA/NL 726 Proeffabriek. 
36 PCA 815.1 Rontgen. 
37 Zie: Fokkema, R.F. , Overigens kwam er in Nederland pas in 1933 een rontgenstralenwet, 
gegeven in het staatsblad 130 en 299, zie: Archief Boerhaave Museum, 10.4.0.2.I.a. 
38 Octrooi No. 16507, Ronlgenbuis, dagtekening 10 mei 1927. Oit octrooi was later voor 
Philips een wapen tijdens onderhandelingen met concurrenten. 



BOERSMA ONTWIKKELING VAN RONTGENTECHNOLOGIE 303 

Atbeelding 2. Metalix-buis 

a 

9 4 

to 
b 

De Philips Metalix, de eerste rontgenbuis met stralenbescherming (1924). a) De Metalix 
buis, gemonteerd aan een Philite houder. b) Doorsnede van de buis. J chroomijzeren omhulling. 
2 anode. 3 kathode. 4 glazen verbinding van de anode met de omhulling. 5 glazen verbinding van 
de kathode met de omhulling. 6 wolfraampastille met lijnfocus. 7 loodmantel voor stralenbe
scherming. 8 venster. 9 Philite cylinders. 10 waterkoeler. II steker voor de aansluiting \·an de 
gloeispanning. 

de wand uit metaal te maken, kon onmiddellijk om deze metalen wand een lood
laag aangebracht worden, die de in de buis opgewekte straling in ongewenste 
richtingen (strooistraling) kon tegenhouden. HoIsts vinding was hierbij onmis
baar, daar de metalen wand dankzij de ontdekte techniek rechtstreeks op het gla
zen gedeelte van de buis kon worden gesmolten. De straling trad dankzij de con
structie slechts naar buiten door het daarvoor bestemde venster. Tot aan die tijd 
moesten afzonderlijke beschermkappen van lood worden toegepast die voor ge
bruiker en patient zelden afdoende bescherming boden. Met de nieuwe construc
tie van Bouwers werd het stralingsgevaar voor de gebruiker van de buis sterk 
gereduceerd. 

Het nieuwe van deze buis ten opzichte van de bestaande Coolidge-buizen was dat 
de ontladingsruimte werd omgeven door een geaarde metalen wand. De werking 
van de buis was echter nog steeds gebaseerd op het octrooi van Coolidge van 
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General Electric uit 19l3. Dit octrooi van Coolidge is echter door Bouwers 
handig omzeild, door de buis te vullen met heliumgas tot een druk niet lager dan 
1/ I 000 mm Hg. Coolidge had zijn vinding namelijk geoctrooieerd voor een hoog
vacuum rontgenbuis. De heliumvulling bleek onverwachte positieve neveneffec
ten te hebben .39 Door de aanwezigheid van helium werd namelijk de elektrische 
oplading aan de binnenzijde van de gasballon verminderd . 

De constructie van de wand bood nog een ander belangrijk voordeel. Het mid
dengedeelte van de Metalix kon goed worden geaard en ge'isoleerd , waardoor de 
buis bescherming bood tegen overslag van spanning. Als isolatiemateriaal werd 

'Phi lite' gebruikt, een binnen Philips ontworpen isolatiemateriaal dat in vele vor

men geperst kon worden . Nadat het gevaar van de stralen tot een minimum was 

gereduceerd, werd nu ook het tweede gevaar, namelijk dat van de overslag, het 
hoofd geboden. 

In de jaren na de vinding hield Bouwers regelmatig voordrachten op congres
sen om de werking en de eigenschappen van de buis toe te lichten . Dit deed hij 
voor het eerst op de vergadering der Nederlandse Natuurkundige Vereeniging in 

1924.40 De Metalix-buis werd door de internationale wetenschappelijke en in

dustriele wereld met enthousiasme ontvangen. 41 Op grote, internationale tentoon
stellingen, zoals die te Stockholm in 1928, werd de buis getoond aan belangstel
lenden uit de industrie. De Metalix-buis werd daar door de aanwezige pers als het 
enig werkelijk nieuwe aangemerkt. 42 Niet aileen de vertegenwoordigers van de 
industrie, maar ook artsen, reageerden positief op de eigenschappen van de buis. 

Een in die jaren bekend rontgenoloog uit Utrecht, dr. B.J. Van der Plaats, rea

geerde enthousiast op de nieuwe buis. In een brief aan Bouwers beschreef hij 
zijn ervaringen met het gebruik van de Metalix . In maart 1927 had deze arts acht 
Metalix-buizen in gebruik, met hulp waarvan hij ongeveer 2000 opnamen maakte 
voor diagnose. Van der Plaats was met name zeer te spreken over de bescherming 
van de buizen tegen ongewenste uittredende straling. Hij gaf ten overvloede nog 

te kennen aile onbeschermde glazen Coolidge-buizen ingeruild te hebben voor 
Metalix-buizen .43 

39 PCA/NL 560 Rontgen. In een brief aan C.H.F. Muller van 28 mei 1925 zette Holst de 
eigenschappen van de buis met heliumvulling uiteen . Overigens had Siemens uit Duitsland, 
die de rechten van het Coolidge octrooi voor Europa in handen had, kritiek op de handelswijze 
van Bouwers. In een 'Streng Vertraulich ' verslag van 4 october 1927 maakte Siemens mel
ding van de klachten. Uiteindelijk werd dit meningsverschillangs diplomatieke weg opgelost, 
om dure proceskosten te vermijden. 
40 Naar aanleiding van deze voordracht verscheen er een publicatie: Bouwers, A. , Een 
nieuwe rontgenbuis, in: Het Tijdschrift voor Natuurkunde, 1924173-179. 
41 PCA 882 Duitsland C.H.F. Muller A.G. 
42 PCA/NL 560 Rontgen, map I. 
43 PCA/NL 560 Rontgen en PCA 6 A tim Z G.J. van der Plaats. 
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De prestaties van enkele typen Metalix-buizen zijn vastgelegd nadat deze door 
onafhankelijke experts waren getest op de technische werking en veiligheid. 44 

Met name op het punt van de stralingsbescherming gooiden de buizen hoge ogen. 
Dat blijkt uit rapporten van de onderzoekers die de Metalix hadden vergeleken 
met concurrerende rontgenbuizen met stralingsbeschermers, waarbij de Metalix 
als beste uit de bus kwam 45 

Ondanks aile positieve geluiden die Bouwers te horen kreeg, moest hij twee 
problemen zien te overwinnen. In de eerste plaats kwamen er klachten binnen van 
praktische aard. Een aantal artsen berichtte hem over hun bevindingen en klach
ten met betrekking tot de nieuwe buis. In een brief uit 1925 beschreven twee 
bekende Zweedse rontgenologen, dr. Forsell en dr. Akerlund , hun bevindingen 
met de Metalix-buis.4fi Weliswaar waren de eerste prestaties van de buis indruk
wekkend; de opnamen gemaakt met de Metalix-buis waren van een hoge kwali
teit, en de buis bood voldoende bescherming tegen ongewenste straling. Hun 
klacht betrof echter de technische kwaliteit van de buizen bij frequent gebruik. 
De buizen gingen erg snel stuk, zo bleek uit de praktijk. Een soortgelijke klacht 
kwam van dhr. Haver Droeze uit Bandoeng.47 Hij gaf in een brief te kennen dat de 
buizen als gevolg van een veel te hoge spanningspiek snel defect raken. Zo ont
stond er een reeks van klachten die Bouwers moest overwinnen. De meeste tech
nische mankementen hadden te maken met breuken in de aansluiting van het 
chroomijzer van de beschermkap op de glaswand van de buis en met het lekken 
van de buis waardoor het heliumgas ontsnapte.4K 

Een geheel ander probleem was het feit dat de rbntgenbuis werd gezien als een 
klant-specifiek product. Bij Philips was men tot die tijd gewend aan een groot
schalige afzet van gloeilampen zonder specifieke klanteneisen4~ Rbntgenbuizen 
werden echter op kleine schaal geproduceerd en afgezet door Philips. De Nat.Lab.
onderzoekers moesten dan ook om leren gaan met de specifieke wensen van de 
klant. Zo richtte bijvoorbeeld de heer Koningsbergen van het Botanisch Labora
torium te Utrecht zich met een speciaal verzoek tot Holst.50 Hij vroeg hem of hij 
in staat was een rontgenapparaat te leveren om daarmee opnamen te kunnen ma
ken van celwanden van planten. Koningsbergen had als directeur van het Suiker
proefstation te Pasoeroean goede ervaringen opgedaan met de Metalix-buis. Holst 
verwees hem met zijn verzoek door naar Bouwers, die de specifieke aanvraag 
vervolgens moest afhandelen. De onderzoekers van het Nat.Lab. kregen op deze 

44 PCA 882 Duitsland C.H.F. Miiller A.G. en PCA/NL 560 Rontgen. 
45 PCA/NL 560 Rontgen , map 1. 
46 PCA/NL 560 Rontgen. 
47 PCA/NL 560 Rontgen. 
48 PCAIS 546. 
49 Blanken, I.J ., 1992, H I. 
50 PCA/NL 560 Rontgen. 
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wijze te maken met specifieke klantenwensen . Lang niet altijd kon Bouwers een 
passende oplossing geven voor de wensen waarmee hij werd geconfronteerd. 

Om vragen op medisch gebied te kunnen beantwoorden, werden artsen in dienst 
genomen. Met hun specifieke kennis leverden zij belangrijke bijdragen aan Bou

wers ' onderzoek. Dr. Daan, een gespecialiseerd rontgenoloog , kwam in 1928 op 
het Nat.Lab. Hij hield zich vooral bezig met longonderzoek.51 Deze arts zou slechts 
voor een korte tijd werkzaam zijn op de rontgenafdeling. Al in 1930 werd hij 
opgevolgd door dr. G.J. Van der Plaats. Hij was de jongere broer van de eerder 
genoemde rontgenoloog B.J. van der Plaats uit Utrecht. G.J. Van der Plaats voer
de onderzoek uit op het Nat.Lab. en promoveerde uiteindelijk in 1938 op een 
verhandeling "Over de behandelingen van huidcarcinomen met rontgenbestraling 
volgens de Rontgenkaustiekmethode" .52 In zijn woord vooraf aan dit proefschrift 
bedankte hij Anton Philips en Bouwers voor de mogelijkheid om in het rontgen
laboratorium van Philips onderzoek te doen. 

De start van het rontgenonderzoek was spannend . Onduidelijk waren de overle
vingskansen voor Philips op dit nieuwe terrein . Het jaar 1926 is voor de rontgen

afdeling van het Nat.Lab. een overgangsjaar geweest.53 In de jaren kort ervoor 

hadden Bouwers en zijn assistenten te kampen met vele klachten die te wijten 
waren aan de eerder genoemde technische mankementen aan de buizen. De be
handeling van die klachten kostte veel tijd en geld. Het waren echter niet aIleen 
technische problemen die overwonnen moesten worden. Ook de afzet van Meta
lix-buizen vie I tegen, waarvoor twee oorzaken zijn aan te wijzen. In de eerste 
plaats probeerde de firma MUller gebruik te maken van de fabricagemethoden 
van de N.v. Philips om eigen 'Selbsschutsrohre' (met bescherming tegen onge
wenste straling) te maken en op de markt te brengen. 54 De firma voerde daarvoor 
een vrij agressieve campagne. De buizen van MUlIer waren overigens van veel 
mindere kwaliteit dan de Metalix-buizen van Philips , zo bleek uit onderzoek.55 

Toch hadden de verkopers van Philips moeite met de afzet van de Metalix-bui-

51 Daan, A. , Over de beleekenis van de Ronlgenbuis mel draaiende anode voor de 
Longrontgenographie, in: het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,jaargang 741930 
No. 15. 
52 Van der Plaats, die volgens eigen zeggen vee I van zijn broer heeft opgestoken, zou tot 
1936 op het Nat.Lab. blijven werken. Hij bleef in de jaren daarna weI verbonden aan de 
geneeskundige dienst van Philips. Van 1955 tot 1958 was hij hoogleraar in de radiologie aan 
de Universiteit van Groningen. In de jaren vijftig verschenen er diverse leerboeken over 
medische rontgentechniek van zijn hand. Zie PCA 6 A tim Z GJ. van der Plaats. 
53 PCA/NL 560 Rontgen Rapporten, Overzicht Metalix Situatie 1926. 
54 De spanningen tussen de twee bedrijven komen uit de archiefstukken naar voren. Zie 
PCA 882 Duits land C.H.F. MOller A.G. 
55 Oat de Metalixbuis beter was dan de buis van MOller blijkt uit testen die zijn uitgevoerd. 
Zie: Vliet, van , De Geschiedenis van Philips' Rontgen deel 3, (Eindhoven 1975) PCA 
Intern Manuscript en PCA/NL 560 Rontgen Rapportcn. 
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zen. Want naast een goed wapen tegen de harde concurrentie, ontbrak het Philips 
aan een goede organisatie voor de verkoop van rbntgenbuizen. Miiller daarente
gen bezat wei een degelijke verkooporganisatie. En zo'n goede verkooporgani
satie was hard nodig om de al bestaande gebruikers van rbntgenapparatuur te over
tuigen van het nut van de nieuwe buis . Daar de Metalix-buis niet compatibel was 
met de bestaande apparatuur, moest de in gebruik zijnde apparatuur aan de kant 
gedaan worden. 

De eerste toepassing van de Metalix-buis in een apparaat kreeg in 1928 gestal
teo Het nieuwe, draagbare rbntgentoestel werd met bijbehorende kabels geleverd 
in een koffer samen met een losse transformator. Het kon door artsen op locatie, 
letterlijk in het veld, worden gebruikt voor het vaststellen van botbreuken.56 Met 
behulp van het principe van de Metalix, is in de jaren twintig nog een aantal typen 
ontwikkeld voor specifiek gebruik, bijvoorbeeld voor tandartsen. 57 Uit de reeks 
van nieuwe buis-typen bleek Bouwers creativiteit. Aan een bijdrage van Bouwers 
aan de rbntgentechniek mogen we niet voorbij gaan. Want zijn creativiteit kwam 
eens te meer naar voren toen hij in 1927 met een nieuwe vinding kwam. Hij 
vroeg in dat jaar een octrooi aan voor een rbntgenbuis met een metalen ontla
dingsruimte gebaseerd op het Metalix-principe, maar met een roterende anode 
met behulp van lagers: de Rotalix . De methode van de draaiende anode was al in 
1898 op schrift gesteld door de onderzoeker Breton, maar nog nooit met succes 
toegepast. 5X De combinatie van de principes van de Metalix-buis en de draaiende 
anode betekende een belangrijke stap voorwaarts. De roterende anode loste na
melijk een moeilijk probleem op: de aantasting van de anode door overmatige 
hitte. Door de anode tijdens de opnametijd te laten roteren, kon de specifieke 
belastbaarheid (gemeten in Watt per vierkante mm.) worden vergroot.5~ Ais ge
volg van de rotatie kwamen steeds nieuwe, afgekoelde gedeelten van de anode 
onder de elektrodestraal. De draaiende anode zorgde ervoor dat de specifieke 
belastbaarheid kon worden vergroot, waardoor er scherpere opnames gemaakt 
konden worden. 60 De Rotalix werd door klanten, zoals artsen die de buis gebruik-

56 Uit: X-Ray Research and Development. A selection of the publications of the Philips 
X-ray Research Laboratoriesfrom 1923-1937, London: Waterlow & Sons Limited , 107. 
Deze combinatie werd vanaf 1928 geleverd. 
57 Bouldingh, H. , De Geschiedenis van Philips ' Rontgen, (Eindhoven 1975) PCA Intern 
Manuscript. 
58 Tuuk, J.H., van der, De Rotalix-buis voor Rontgendiagnostiek, in: Philips Technisch 
Tijdschrift,jaargang 3 1938 No. 10, 297. 
59 Tuuk, J.H. , van der, Rdntgenbuizen met draaiende anode, in: Philips Technisch Tijd
schrift, jaargang 8 1946 No.2. 
60 A. Daan, enigejaren als arts verbonden aan het Nat.Lab. lichtte dat toe in een artikel uit 
1929 Over de betekenis van de rontgenbuis met draaiende anode voor de longrontge
nographie, ecn voordracht gehouden voor de Nederlandse Vereniging van Tuberculose
artsen. 
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ten voor longopnames, goed ontvangen. Er deed zich wei weer een aantal techni
sche problemen voor, met name de warmte-afvoer bij de lagers was problema
tisch .(d 

6. Philips inspanningen op de rontgenmarkt 

Daar de technische en afzetproblemen langzamerhand mecr zichtbaar werden , 
was het niet zonder reden dat Philips met de Duitse firma Muller al sinds het 
begin van de jaren twintig in onderhandeling was over kennisuitwisseling. Deze 
firma bezat immers een veelheid aan kennis in de rbntgentechnologie, en be

schikte bovendien over een goede verkooporganisatie voor rbntgenapparatuur.62 

Het contact leidde tot een financieel aandeel van de Philips in de firma Muller, 
waardoor Philips haar mogelijkheden op de rontgenmarkt vergrootte. Daar MiiI
ler ondanks de goede verkooporganisatie in financiele moeilijkheden verkeerde, 
nam Philips de Duitse firma in 1927 uiteindelijk in zijn geheel over.63 In de jaren 
na de overname kwam er een intensieve kennisuitwisseling tussen de twee be

drijven op gang. Hoe de verkooporganisatie van Muller vervolgens in Philips werd 
ge"integreerd, is moeilijk uit het archiefmateriaal te reconstrueren. Blanken stelt 
dat de samenwerking tussen Hamburg en Eindhoven vanwege de botsende be
drijfsculturen vrij stroef verliep. Wei werd er hard gewerkt aan de kennisuitwis
seling tussen de twee bedrijven. In een bespreking op 28 juni 1928 tussen verte
genwoordigers van Philips en Muller werd voorgesteld om maandelijks een 
vergadering te beleggen waarop lopende technische en wetenschappelijke vragen 
besproken konden worden. Namens de firma Philips zou Bouwers zoveel moge
lijk deelnemen aan dergelijke 'Erfarungsaustausch-Konferenzen' .64 Op deze ver
gaderingen trachtten de onderzoekers van beide bedrijven meningsverschillen 
op technologisch en wetenschappelijk gebied op te lossen . Met grote regelmaat 
verschenen protocollen voor deze bijeenkomsten, waarin te bespreken proble
men werden toegelicht. Een opmerkelijk besluit was dat beide firma 's geen gro-

61 Voor de smering van de lagers werd fijn loodpoeder gebruikt, doch daarmee was het 
probleem niet geheel verholpen. AI vrij snel werden er constructies met kogellagers op teke
ning ontworpen, maar pas vanaf 1937 werden er daadwerkelijk kogellagers toegepast. 
62 Blanken noemt nog een reden voor Philips om met MUlier in onderhandeling te gaan. Via 
MUlier kon toegang verkregen worden tot de Duitse radiomarkt, daar MUlier een dochteron
derneming bezat die radiobuizen fabriceerde . Zie Blanken, J.J., 1992, 253. 
63 PCA 882 Duitsland C.H.F. MUlier A.G. Overigens speelde bij de overname nog een 
ander bedrijfsbelang. Philips trachtte zich op deze wijze een positie te verwerven op de Duit
se radiomarkt. MUlier bezat namelijk een grote radiobuizen fabriek. Zie: Blanken, I.J. , 1992, 
253. 
M PCA 882 Duitsland C.H.F. MUlier A.G., directie-beleidsbesprekingen 1925-1929. 
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te technische veranderingen mochten doorvoeren tussen twee kennisuitwisse
lingsconferenties door. Met andere woorden: de stand van de technologie in de 
twee bedrijven werd zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

Het was aanvankelijk, kort na de overname van Muller, de bedoeling dat het 
onderzoek naar rontgenbuizen en -apparaten in Eindhoven op het Nat.Lab. plaats 
zou vinden en de fabricage ervan in de fabrieken van Muller in Hamburg. De 
splitsing van fabricage en onderzoek werd in een bespreking van de rontgenafde
ling wenselijk geacht. fi5 Op de bespreking, waar onder andere Anton Philips, Holst 
en Bouwers aanwezig waren, werd tevens geconstateerd dat door het succes van 
Philips op rontgencongressen de behoefte bestond om een afzonderlijke labora
toriumruimte, een constructie- en demonstratieafdeling in te richten. In de prak
tijk bleek er echter van een strikte scheiding tussen fabricage en onderzoek geen 
sprake te zijn. Uit overzichten van gefabriceerde buizen blijkt dat Philips zowel 
in Eindhoven als in Hamburg rontgenbuizen vervaardigde. 66 WeI werd vastgelegd 
dat de verkoop van buizen zoveeJ mogelijk plaats yond vanuit Hamburg, terwijl de 
apparaten zo veel mogelijk vanuit Eindhoven werden geleverd. 67 Tussen de fabri
cage-afdelingen in Eindhoven en Hamburg bestonden nauwe contacten. Enkele 
medewerkers uit Eindhoven, zoals Van Vliet, gingen een aantal malen per jaar 
naar Hamburg om daar ervaringen uit te wisselen. 

De fabricage van rontgenapparatuur in Eindhoven yond sinds 1930 plaats in de 
Apparatenfabriek. In deze fabriek, die meerdere gebouwen omvatte, waren diver
se fabricageafdelingen van Philips gevestigd, zoals een afdeling voor ontvangap
paraten, een chemische groep en dan de rontgengroep. 6K De rontgengroep stond 
onder leiding van ir. Roeterink en dr. Bouwers. Vanwege de technische probJe
men tijdens fabricage en gebruik, werd eind jaren dertig besloten weer gebruik te 
maken van de kennis en ervaring uit de Proeffabriek. De leider van de proeffabri
cage Roeterink gaf ambitieus te kennen dat deze afdeling er zorg voor zou dragen 
dat geen product in fabricage zou worden gegeven, waarvan niet voor 100% was 
onderzocht, of het fabricage-rijp was.6~ 

De blik van Philips op de rontgenmarkt bleef overigens niet beperkt tot Euro
pa. Regelmatig kwam de te voeren politiek voor Amerika ter sprake op de Orien
tatie Commissies, ook wei Orco genoemd. 70 Bouwers had tijdens een bezoek aan 

65 PCA/NL 560 Rontgen Besprekingen map I. 
66 PCA/S 657 Rontgen diversen. Overzicht over het rontgengebied door mr H.P. Linthorst 
Homan van het Secretariaat van 24 januari 1937. 
67 PCA 882 Duitsland C.H.P. Muller A.G. een Sitzungsprotokoll der 4. Komm . E.A. Kon
ferenz, Eindhoven: 3 december 1929. 
68 PCA/NL 322 Apparaten. 
69 PCA 726 Proeffabriek, een verslag van een bespreking van 20 en 22 juli 1937. 
70 De Orco was in 193 I opgestart om vraagstukken en belangen van laboratori a en fabrie
ken van Phi Ii ps op e1kaar af te stemmen. De Orco-vergaderingen werden bijgewoond door 
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Amerika in 1928 grote indruk gemaakt. Eind december van dat jaar bracht Bou
wers verslag uit van zijn reis naar de Verenigde Staten , waar hij een congres, een 
tentoonstelling en enkele laboratoria had bezocht. 71 Op het "Congres der Radio
logical Society of North America" te Chicago werd hem, samen met de fysicus 
prof. Compton, een medaille verieend, voor bewezen verdiensten op rontgenge

bied.72 Bouwers bezocht op zijn reis de laboratoria van ondernemingen zoals 

Western Electric, Westinghouse Electric, het Bureau of Standards te Washing
ton , General Electric, de Chicago-University en diverse ziekenhuizen. Uit zijn 
reisverslag blijkt dat er veel belangstelling bestond voor de Metalixbuis van Phi
lips . In 1933 werd de 'Philips Metalix Corporation, New York' opgericht. Phi
lips produceerde vanaf dat moment ook rontgenbuizen in Amerika. De omzet 

viel echter tegen. Philips kreeg in Amerika te maken met felle concurrentie van 
met name General Electric die belangrijke octrooien, zoals die van Coolidge, in 
handen had. Op I november 1938 reorganiseerde Philips haar Amerikaanse ves
tiging, maar ook na deze ingreep waren de resultaten nog steeds niet veelbelo
vend.73 

Ondanks de tegenvallende commerciele resultaten werden er door Bouwers en 

zijn directe medewerkers volop nieuwe onderzoekingen verricht. Ook na het uit

breken van de Tweede Wereldoorlog ging de productie van rontgenbuizen en -
apparaten zo veel mogelijk gewoon door. Het Nat.Lab. kwam wei onder toezicht 
te staan van een Duitse directeur, een 'Verwalter'. Van Duitse zijde werd besloten 
dat de export van rontgenbuizen via Hamburg moest lopen , de plaats waar MUller 
was gevestigd. Na het bombardement van de Philipsfabrieken te Eindhoven c100r 
de Engelsen op 6 december 1942, stokte de productie en ontwikkeling van ront
genbuizen en -apparaten, daar het grootste deel van de rontgenafdeling werd ver
woest. 74 Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de bedrijfsstructuur van Phi
lips drastisch. De organisaties van de verschi llende productgroepen werden 
opgenomen in de zogenaamde Hoofd Industrie Groepen, de HIG's. De rontgen
fabricage maakte vanaf die tijd onderdeel uit van de HIG Rontgen en Medische 

vertegenwoordigers van de directie zoals ir. Otten en ir. F. Philips, Icden van de commerciele 
afdeling, met name dhr. Loupart, ir. Hijmans vertegcnwoordigde dc octrooiafdeling en dr. 
Holst en/of een van zijn medewerkers zoals dr. Bouwers was aanwezig namens het Nat.Lab. 
Zie PCA 75: 80rco. 
71 PCA/NL 560 Rontgen. 
72 PCA/NL 560 Rontgen. Edwin C. Ernst, M.D., President of the Radiological SOC, be
richt hierover in ecn brief van 22 december 1929. 
73 PCA 75:8 Orco. Op de Orco-vergadering van 4 september 1939 kwam de productie van 
rontgenapparatuur van Philips in Amerika ter sprake. 
74 Bouldingh, H., De Geschiedenis van Philips' Rontgen, (Eindhoven 1975) PCA Intcrn 
Manuscript. 
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Apparaten. Voor het eerst sinds de start van het rontgenonderzoek binnen Philips 
werden er kleine winsten gemaakt.75 

7. De roI van Bouwers 

Bouwers was een van de onderzoekers die het Nat.Lab. in het interbellum kleur 
hebben gegeven . Samen met vooraanstaande onderzoekers als Van der Pol (ra
dio-onderzoek) , Snoek (onderzoek naar magnetische materialen) , Elenbaas en 
Bol (ontwikkeling van gasontladingslampen) en Van Arkel, De Boer en Verweij 
(chemisch onderzoek) beschikte hij over een grote mate van vrijheid onder Holst. 
Toch is Bouwers positie ten opzichte van de anderen bijzonder te noemen . Met 
name hij had zich een vrijgevochten positie verworven . 

Albert Bouwers, een boerenzoon uit Drente, geboren op 23 mei 1893 , kwam 
in 1920 als jong, nog niet gepromoveerd onderzoeker van het universitair labo
ratorium van Ornstein uit Utrecht naar Eindhoven. Hij promoveerde in 1924 als
nog met lof bij professor Ornstein 'Over het meten der Intensiteit van Rontgen
stralen ' . In zijn proefschrift bedankte hij Philips: "Aan de Directie der NV 
Philips" Gloeilampenfabrieken betuig ik mede mijn dank, dat zij heeft goedge
vonden, deze onderzoekingen, in hare laboratoria verricht, tot mijn proefschrift 
samen te vatten. ' 76 Bouwers richtte zich na zijn promotie niet slechts op weten
schappelijk onderzoek, maar zette ook zijn praktische vaardigheden in om tot het 
ontwerp van de Metalix- en de Rotalix-buis te komen. Vanwege die verdiensten 
kreeg hij in 1961 de Nederlandse Speurwerkmedaille op het gebied der Techni
sche Fysica uitgereikt. 77 Tot aan zijn vertrek in 1941 naar de NV Optische In
dustrie de Oude Delft, waar hij tot 1968 zou blijven werken, zou hij de belang
rijkste persoon blijven op de rontgenafdeling van het Nat.Lab .n 

Bouwers, de 'grand seigneur', zoals hij door een van zijn medewerkers werd 
genoemd79 , heeft door zijn creativiteit, en ook door zijn eigenzinnig optreden, 
een stempel op de rontgenafdeling gezet. De rontgenafdeling was een vrij grote 
groep binnen het Nat.Lab. van Holst. Cijfermatige gegevens over aantallen per
soneel en gefabriceerde buizen uit de beginperiode van de rontgenafdeling zijn 
slechts mondjesmaat terug te vinden in het Philips Concern Archief. Een paar 
cijfers geven een indruk van de grootte van het Nat.Lab. en de rontgenafdeling: in 

75 PCA 729 HIG Rontgen en Medische Apparaten. 
76 Bouwers , A., Over het meten der Intensiteit van Rontgenstralen, (Eindhoven 1924). 
77 Casimir, H.B.G. , De technische natuurkunde in Nederland en het aandeel daarin 
van dr. A. Bouwers, in: De Ingenieur 1961 A427-A431 . 
78 Bouwers, A. , Selected Scientific Papers, (Amsterdam 1969). 
79 PCA 181.2 A tim Z, interview met Burgers, 20 april 1973. 
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Atbeelding 3. Albert Bouwers (1893 - 1972) 

1931 telde het Nat.Lab. 55 doctoren en ingenieurs, 124 assistenten en waren 
135 mannen werkzaam in diverse werkplaatsen. Onder leiding van Bouwers werk
ten 5 doctoren en ingenieurs, 18 assistenten en waren 24 medewerkers actief in 
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de werkplaats .so In 1933 werd Bouwers, als een van de weinige Nat.Lab.-onder
zoekers naast Holst, procuratiehouder van de N.V. Philips.S' 

Diverse medewerkers van Holst en Bouwers hebben zich in interviews over Bou
wers en zijn positie uitgelaten. Vit de woorden van Van der Vrk, een onderzoeker 
die op het rontgenlaboratorium werkte, blijkt dat Bouwers zich een bijzondere 
positie had verworven : " ... hij was de enige in het laboratorium die een secreta
resse had. Want die wou Holst niet. Holst had twee meisjes bij Drijver zitten en 
die moesten aile administratie doen en hij was als de dood van secretaresses. Van 
der Pol had ook geen secretaresse, maar Bouwers weI en Bouwers heeft zich 
schijnt helemaal via Anton Philips denk ik ook helemaal vrijgevochten ."82 In zijn 
periode bij Philips kwam Bouwers nog met vele nieuwe producten op de prop
pen. Dat zijn inventiviteit ook vaak tegen hem werkte, blijkt weI uit de reacties 
van oud-medewerkers van Philips en het Nat.Lab. Frits Philips liet zich in een 
interview ontvaIIen: " .. . Bouwers was natuurlijk een merkwaardige figuur, die een 
geweldige visie had en sneI iets maakte, maar altijd de moeilijkheid had, hij had 
dan weer een nieuw buisje en dat was dan vrijwel niet te reproduceren, maar hij 
goochelde het weI uit zijn zak wanneer er weer een of ander rontgencongres 
was ."83 Vit een interview met Hondius Boldingh, een medewerker van de ront
genafdeling van Bouwers, blijkt dat onder Bouwers de techniek nogal eens voor
rang had: "Het merkwaardige van die tijd was, dat de commerciele afdeling een 
betrekkelijk ondergeschikte rol speelde. De hele zaak werd eigenlijk gedicteerd 
van de kant van de techniek", zo stelt Boldingh vast.X4 Of schoon Bouwers nauw 
met andere onderzoekers samenwerkte, was hij soms behoorlijk eigenwijs. X5 Zo 
zag hij bijvoorbeeld niets in het toepassen van olie als isolatie-middel voor ront
genbuizen. Op de Orco-vergadering van 4 juli 1938 komt naar voren dat hierover 

80 PCA/NL 608 Overzicht personeel Nat.Lab. , I juni 1931. 
81 PCA 147 Procuratie Houders. Holst werd in 1922 procuratiehouder. In 1935 waren naast 
Holst de Nat.Lab.-ers Bouwers, Oosterhuis en Van der Pol officieel procuratiehouders . Holst 
had overigens weI een hogere volmacht. 
82 PCA 181.2 A tim Z, interview met Van der Urk, november 1973 . De opmerking van Van 
der Urk dat Bouwers een aparte positie had op het Nat.Lab. en zich had vrijgevochten via 
Anton Philips wordt door diverse andere oud-medewerkers van het Nat.Lab. bevestigd in 
diverse interviews. Zie: PCA 181.2 A tim Z, interview met Oosterkamp, 8 oktober 1973; 
PCA 181.2 A tim Z, interview met Burgers, 20 april 1973; PCA 181.2 A tim Z, interview met 
Rinia, 23 mei 1973; PCA 181.2 A tim Z, interview met Jansen Gration. 
83 PCA 181 .2 A tim Z, interview met Frits Philips, 20 november 1973. Dit beeld wordt 
bevestigd in een interview met Boldingh, PCA 181.2 A tIm Z, interview met Hondius Bol
dingh, 4 december 1962. 
84 PCA 181.2 A tim Z, interview met Hondius Boldingh, 4 december 1962. 
85 PCA 181.2 A tIm Z, interview met Oosterkamp, 8 october 1973. 
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irritatie bestond binnen Philips. "Het beginsel, dat steeds overheerscht heeft, 
t.w. geen toepassing van olie, heeft geleid tot een eenzijdige richting in de ont
wikkeling, welke technisch, wegens de eischen, die de fabriek nu eenmaal stelt, 
niet geheel verantwoordelijk lijkt. De markt vraagt veel meer naar apparaten, c.q. 
buizen, die voor alles bedrijfszeker zijn, dan dat aan het uiterlijk van de apparaten 
voor de bedrijfszekerheid in de allereerste plaats belang wordt toegekend."~6 

Op basis van de citaten uit de interviews en de notulen aileen valt Bouwers 
vanzelf niet in zijn geheel karakteriseren. Wat in elk geval zichtbaar wordt, is dat 
hij een bijzondere positie innam op het Nat.Lab. Ondanks zijn wetenschappelijk 
inzicht en technische creativiteit werd hij met tal van problemen geconfronteerd. 
Uit het bovenstaande wordt eens te meer duidelijk dat het onderzoek uitgevoerd 
op het Nat.Lab. en de markt goed op eIkaar moesten worden afgestemd om een 
technisch en commercieel succesvol product op de markt te kunnen brengen. 

8. De financiele situatie 

Het is duidelijk geworden dat Bouwers de man was met de nieuwe ideeen en 
uitvindingen, maar doordat hij voortdurend met iets nieuws kwam, werd de fabri
cage en verkoop van de rontgenapparatuur ernstig belemmerd . Harde cijfers to
nen aan dat de rontgenafdeling van Philips voortdurend in financiele problemen 
verkeerde. Diverse overzichten van de investeringen over de eerste jaren van de 
rbntgenafdeling laten een niets verhullend beeld zien van de financieIe situatie. X7 

Het totale gei"nvesteerde bedrag in de rbntgenafdeling van 1923 tot en met 
1930 bedroeg f 3.800.000,- gulden. Dit bed rag liet zich als voigt specificeren: 

gebouwen en inrichting laboratorium: 
gebouwen en inrichting fabriek: 
laboratorium kosten: 
verlies rontgen business88

: 

voorraden per 31.12.1930: 
totaal (afgerond): 

86 PCA 75:8 Orco, map 6. 

f 404.970,
f 243.069,
f 1.212.000,
f 340.000,
f 1.600.000,
f 3.800.000,-

87 PCA 882 Duitsland C.H.F. Mi.iller A.G. [nvesteringen Rontgen Eindhoven 1923-1930. 
88 Voor de jaren 1923 tot en met 1927 waren geen exaete eijfers bekend. Het gesehatte 
verlies bedroeg eehter: f 240000,-. De verliesberekening over 1928 tot en met 1930 liet een 
verlies zien van f 100000,-. Dit zijn bedragen zonder de laboratorium kosten die elders zijn 
opgevoerd. PCA 882 Duitsland C.H.F. Mi.iller A.G. 
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Vit deze cijfers blijkt dat er behoorlijk in de rontgenafdeling is ge'lnvesteerd, 

terwijl de afdeling jarenlang met verlies heeft gedraaid. Onderstaand overzicht 
bevestigt het beeld van de penibele financieie situatie~9: 

Tabel I. Financieel overzicht 

jaar rontgen- rontgen- rontgen- totale omzet verlies 
buizen buizen apparaten rontgen (opbrengst 
[aantal] [waarde [aantal] [waarde - kosten) 

in guldens] in guldens] [waarde 
in guldens] 

1925 425 
1926 784 
1927 967 
1928 11 .280 2.357.853 161 3.963.599 
1929 12.280 3.009.487 589 5.357.459 
1930 12.966 3.214.284 999 6.668.691 
1931 11.103 2.799.480 870 6.172.663 
1932 7.850 1.955.703 793 4.824.672 540.000 
1933 6.847 1.684.641 900 4.771.460 991.119 
1934 6.367 1.728.013 785 4.722.758 876.999 
1935 6.102 1.666.522 940 4.909.889 892.184 
1935/3690 891.034 
1936/37 660.104 

/937/38 1.253048 

Het is lastig de relatieve waarden van deze cijfers vast te stellen, daar er geen 
volledige kosten- en omzetcijfers van het Nat.Lab. gedurende deze periode zijn 

overgebleven. Vit een overzicht van de kosten van het Nat.Lab. van 1931 tot en 

met 1941 blijkt dat de rontgenafdeling gemiddeld zo'n 10% van de kosten van 

het Nat.Lab. voor haar rekening nam. 91 Dit percentage geeft aan dat de kosten van 

89 De tabel werd opgenomen in een overzicht van de rontgenafdeling van 14 januari 1937, 
opgesteld door mr. H.P. Linthorst Homan van het Secretariaat van Philips , PCAIS 657 Ront
gen Diversen. De omzetcijfers vanaf 1928 zijn inclusief de omzetten van de firma MUller die 
in 1927 door Philips werd overgenomen. 
90 De laatste drie verliescijfers zijn afkomstig uit een ander overzicht van 8 september 1938, 
PCA 815.1 Rontgen. Ze zijn door de auteur van dit artikel toegevoegd zichtbaar te maken dat 
het probleem ook in de jaren waarin de rbntgenafdeling een gevestigde plaats binnen het 
Nat.Lab. had gekregen, niet was opgelost. 
91 PCA/NL 608. 
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de rontgenafdeling een substantieel aandeel vormden van de totale kosten van het 
Nat.Lab. Holst en Anton Philips konden vanzelf niet om deze cijfers heen . 

Het is moeilijk om na te gaan wat voor motieven een rol hebben gespeeld om 

toch door te gaan met het onderzoek naar rontgenbuizen en -apparaten. De start 
van het rontgenonderzoek viel in een periode waarin Anton Philips besloot tot 
diversificatie van zijn productarsenaal. Daarvoor was investering nodig van man
kracht en geld. Zeker in de opbouwfase van de rontgenafdeling was het voor Bou

wers, Holst en Anton Philips moeilijk in te schatten wat de toekomstmogelijk

heden van de voor Philips nieuwe technologie waren. In een vergadering gehouden 

in hetjaar 1928 van de rontgenafdeling waren de drie genoemde heren aanwezig. 
Midden in de periode waarin de afdeling aileen geld kostte en financieel niets 
opleverde, werd " ... de noodzakelijkheid erkend om de rontgenafdeling in staat te 
stellen zich te blijven ontwikkelen op een wijze, die in overeenstemming is met 
onze hedendaagse positie op rontgentechnisch gebied.".92 Deze uitspraak maakt 

zichtbaar dat de heren sterk geinteresseerd waren in de technologie en veel min

der in de financiele positie van de afdeling. De interesse werd gedeeld door An
ton Philips zelf. Vit eerdere publicaties is naar voren gekomen dat Anton Philips 
belang hechtte aan de rontgentechnologie vanwege de betekenis ervan bij long
onderzoek.93 Zijn eigen personeel liet hij doorlichten met behulp van rontgenap
paratuur.94 Dat de onderzoekers van de rontgenafdeling ondanks de slechte finan
ciele situatie de kans kregen door te gaan met onderzoek, zou, zo valt te 

concluderen, te maken hebben met de persoonlijke voorkeur van Anton Philips. 

Terecht merkt Blanken op dat Antons motief waarschijnlijk pas vanaf het begin 
van de jaren dertig van de twintigste eeuw een rol zal hebben gespeeld. Tot die 
tijd heeft Anton Philips zijn belangstelling voor de rontgentechnologie niet ver

woord .95 

92 PCA/NL Rontgenbesprekingen. 
93 Zie de sterk geromantiseerde biografie van Anton Philips: Bouman, P.J ., 1966, Anton 
Philips. De mens de ondernemer, Utrecht: Prisma Boeken en Blanken, 1.1 ., 1992, 259-260. 
94 De belangstelling van Anton blijkt onder meer uit cen brief van 27 november 1934: ' In 
verband met het verzamelen van statistisch materiaal over de resultaten van het medisch 
onderzoek met rontgenstralen , waarvoor dr. A.F. Philips de medewerking van aile leden van 
het personeel heeft verzocht, verzoekt dr. G.C.E. Burger, leider van den Gezondheidsdienst, 
de wetenschappelijke stafvan het Natuurkundig Laboratorium hem in staat te stell en ook van 
elk van hen een doorlichting te maken .', PCA/NL 560 Rontgen. 
95 Wennekes, die Anton in zijn publikatie over de grondleggers van het Nederlandse be
drijfsleven een koel rekenende rationalist noemt, is blijkens het volgende citaat niet overtuigd 
van Antons humanitaire beweegredenen: 'Om propaganda voor rontgenonderzoek te maken 
gebruikte A.F. Philips zijn eigen bedrijf als showcase. Het he Ie personeelliet hij doorlichten 
en als resultaat maakte hij bekend dat aile tuberculeuzen uit de organisatie waren gelicht; dat 
het besmettingsgevaar tot een minimum was gereduceerd en dat het aantal verloren werkda-
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9. ConcIusie 

Vit de beschrijving is duidelijk geworden dat de vraag of de rontgenafdeling suc
ces had in de jaren onder Bouwers genuanceerd beantwoord moet worden. Bou
wers kwam weliswaar tot wetenschappelijke en technische successen, maar na 
verloop van tijd moesten technische, maar ook organisatorische en financiele 
problemen door hem worden opgelost. De vraag hoe Holst ge'interesseerd raakte 
in rontgentechnologie kan na de beschrijving van de rontgengeschiedenis van het 
Nat.Lab. weI eenvoudig worden beantwoord. De belangstelling naar rontgentech
nologie kwam in eerste instantie niet van Holst zelf, maar zijn interesse werd 
gewekt door de Nederlandse rontgenologen , de gebruikers van rontgentechnolo
gie. Vervolgens nam Holst zelf het initiatief om een eigen onderzoek op te star
ten . Het belangrijkste rontgenproduct dat het Nat.Lab. na verloop van tijd kon 
leveren, was de Metalix-buis, een vinding van Bouwers. Het octrooi op deze buis 
was voor Philips belangrijk bij de onderhandelingen tijdens de overname van de 
Duitse firma Muller. 

Bouwers heeft een belangrijke rol gehad in het rontgenonderzoek. De uitkom
sten van dit onderzoek onder zijn leiding leidden niet zonder meer tot financiete 
successen. Vit interviews met oud-Nat.Lab. medewerkers valt op te maken dat 
Bouwers steun probeerde te zoeken bij Anton Philips, zijn hoogste baas, om de 
onderzoeksactiviteiten door te kunnen zetten. Met succes, daar Anton volop be
reid was de hem gevraagde steun te geven, Bouwers wist zich bovendien, meer 
dan enig ander onderzoeker onder Holst, een relatief onafhankelijke positie te 
verwerven op het Nat.Lab. 

Anton Philips drukte de verliesgevende activiteit door. Hij baseerde zich daar
bij op persoonlijke verwachtingen met betrekking tot de markt van de rontgen
technologie. Los van Antons persoonlijke voorkeur voor de rontgentechnologie, 
moet vastgesteld worden dat het doorzetten van de rontgenactiviteit niet los ge
zien mag worden van de bedrijfsstrategie van Philips, die op diversificatie. 

In dit artikel is het samengaan van wetenschappelijk onderzoek en productont

wikkeling expliciet aan de orde gekomen. Vit het feit dat de wetenschappelijke 
kennis van Bouwers uitmondde in concrete producten, lijkt de wisselwerking van 
wetenschap en techniek zoals die plaats yond op rontgenafdeling succesvol te 
zijn geweest. Vooral onder leiding van Bouwers leverde het Nat.Lab. bijdragen 
aan de rontgentechnologie die door internationale wetenschappers en door indi-

gen drastisch was verminderd. De publieke opinie, de regering en de strijdkrachten werden 
op die manier met succes warm gemaakt voor de instelling van nationaal rbntgenonderzoek. ', 
in: Wennekes , W. , De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse BedrijJsleven, 
(Amsterdam 1993) 319. Daar de laatst genoemde auteur in het geheel niet verwijst naar 
primaire bronnen, is het onduidelijk waar hij deze uitspraak op heeft gebaseerd. 
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viduele gebruikers werden geroemd. De geschiedenis van de rbntgenafdeling laat 
echter tevens zien dat Bouwers met technische problemen te kampen had bij de 
implementatie van zijn ideeen in concrete producten. De problem en ging hij niet 
aileen met behulp van de wetenschap te lijf, maar hij maakte bij de ontwikkeling 
van de Metalix ook gebruik van zijn praktische constructiekennis. Ook de kennis 
van Holst, vastgelegd in een octrooi, heeft Bouwers goed kunnen benutten . 

Dat een wetenschappelijke afdeling in een bedrijf met een commercieel doel 
zo lang kon doorgaan met onderzoek, ondanks de slechte financiele resultaten is 
opmerkelijk te noemen. Immers pas na de oorlog zou de rbntgentechnologie 
voor de N.V. Philips positieve financiele resultaten opleveren . Op beslissende 
momenten konden Philips , Holst en Bouwers zich slechts baseren op ontwikke
Iingen die plaats vonden op het Nat.Lab. en daarbuiten. Die ontwikkelingen wa
ren niet altijd even helder. Uit de smeltkroes van wetenschap, techniek en markt96

, 

trachtten zij producten te filteren, waarvan het succes voor Philips op dat mo
ment onzeker was. 

96 Sarlemijn gebruikt deze metafoor om aan te tonen dat verschil lende factoren van invloed 
zijn op het productontwerp. Sarlemijn, A. , Designs are cultural alloys, ' STeMPJE' in design 
methodology, in: Vries , M.J. de, N. Cross, D.P. Grant, ed., Design Methodology and Rela
tionships with Science (Dordrecht 1992). 



XII 

Hinder maar geen hinderwet. De mijnen en het 
milieu, 1910-1965 

HENK VAN ZON 

1. Inleiding 

Het chemieconcern DSM heeft de afgelopen decennia diverse keren met milieu
problemen te maken gehad. Het ging daarbij niet om een nieuw verschijnsel. Van
af het begin van de grootschalige productie van steenkolen in Nederland, om
streeks 1900, werden de mijnbedrijven, zowe1 de particuliere als de Staatsmijnen, 
in verband gebracht met water- en luchtverontreiniging. De hiermee samenhan
gende problemen en discussies waren geen nieuw of uniek gegeven. Ook tijdens 
de beperkte vorm van kolenwinning in het achttiende-eeuwse Limburg veroor
zaakte de afvoer van het mijnwater vervuiling van de rivier de Worm door de 
stoffen die met dat water werden geloosd. 1 Evenmin verschilde de Nederlandse 
situatie van de omstandigheden elders. Zo werden de bevolking en de overheid 
vrij dicht over de grens, in het Ruhrgebied en omgeving, vanaf het midden van de 
negentiende eeuw geconfronteerd met milieuverontreiniging, veroorzaakt door 
onder andere mijnbedrijven . In de Limburgse discussies werd wei gerefereerd 
aan de situatie in het Ruhrgebied, maar de juridische en bestuurlijke omstan
digheden waren daar geheel anders dan in ons land. Instelling van een apart li
chaam voor de aanpak van de problem en, zoals daar de 'Emschergenossenschaft' , 
bleek bij voorbeeld in Limburg niet te realiseren. Parallellen aangaande de aan
pak van de prob\emen zijn daarom moeilijk te trekken.2 Opmerkelijk is het vrij
wei ontbreken van dit aspect in de literatuur over de Engelse mijnen. De schaarse 

Over de vervuiling van de Worm zie S.P. Ernst, Histoire du Limbourg ... (Liege, 1837), 
1, 64: 'il arrive 11 Rolduc en roulant une fange noire, epaisse et grasse, proven ant des fosses 
11 houille dont les eaux s'y dechargent.' Klachten worden niet vermeld. (voor deze en 
andere literatuursuggesties dank ik drs B.P.A. Gales. Hij gaf ook welkome inhoudelijke 
adviezen). 
2 Over Westfaalse problemen: Ulrike Gilhaus , 'Schmerzenskinder der lndustrie', Um-
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mededelingen dienaangaande wekken wei de indruk dat de problemen hier niet 
geringer waren dan in andere landen.3 

De klachten naar aanleiding van de twintigste-eeuwse problemen in Limburg leid
den tot veel overleg op provinciaal en landelijk niveau, tot het instellen van com mis
sies, tot Kamervragen en tot jarenlange gedachtewisseling tussen de betrokken 
ministers en departementen. De bezwaren betroffen vooral de lozingen van mijn
en afvalwater. 

In dit artikel zal een aspect van deze problematiek worden behandeld : de pogin
gen om de bovengrondse onderdelen van de mijnbedrijven onder de werking van 
de Hinderwet te brengen. Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht een weinig rele
vant onderwerp, meer iets voor juridische fijnproevers of haarklovers. Het zal 
echter blijken dat we aan de uitkomst van deze ogenschijnlijke detailkwestie (de 
toepassing van de ene of de andere wet) kunnen zien dat de uitkomst langdurende 
consequenties had voor het functioneren en de positiebepaling van de mijnbedrij
ven. Door het bereikte resultaat konden zij voortaan immers buiten de voor an
dere industrieen gangbare kanalen hun 'hinder' regelen, met minder problemen 
dan wanneer ze met plaatselijke en provinciale bestuurders te maken zouden heb
ben. Zo bezien is het onderwerp in twee opzichten van belang: ten eerste biedt het 
inzicht in de positie van de mijnen in de (Limburgse) samenleving. Ten tweede 
had de uitkomst van de discussie gevolgen voor die positie: betekende die een 
versterking of een verzwakking ervan? Het accent ligt in dit relaas op de vooroor
logse peri ode, omdat toen de discussie over de vraag welke wet voor de boven
grondse werken het meest in aanmerking kwam, het heftigst werd gevoerd. 

Binnen het milieuhistorisch onderzoek in ons land heeft de milieuoverlast van de 
mijnen nog weinig aandacht getrokken. Dit is opmerkelijk omdat we hier een 
concentratie van milieuproblemen kunnen vaststellen, zowel wat betreft het grond-

weltverschmutzung, Umweltpolitik und sozialer Protest imlndustriezeitalter in Westfalen, 
1845-1914 (Paderborn, 1995). Over het Ruhrgebied: Ulrike Klein , ' Die Gewasserver
schmutzung durch den Steinkohlenbergbau im Emschergebiet' , in : Hans-Jiirgen Teuteberg 
(Hrsg.), Westfalens Wirtschaft am Beginn des 'Maschinenzeitalters' (Dortmund , 1988), 
337-358. In het algemeen over Duitsland: Klaus-Georg Wey, UlIlweltfiolitik in Deutsch
land COpladen, 1982). Michael Stolberg, Ein Recht auf saubere Luft ? Umweltkonflikte am 
Beginn des Industriezeitalters CErlangen, 1994), wijst erop dat omstreeks 1800 al 'cine 
Reihe von Akten zu Klagen C ... ) gegen die Auswirkungen des Bergbaus ( ... ) in den franki
schen Regionen' in het Staatsarchief te Miinchen voorkomt (p. 68 , n. 4). Het ging hier om 
klachten over het water uit de steenkolenmijnen. 
3 In de vijfdelige, duizenden bladzijden tellende serie over de Engelse mijnbouw, The 
history of the british coal industry (Oxford, 1984-1993), komt het onderwerp sporadisch 
op een enkele pagina in enkele delen aan de orde. 
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gebied waarop zij zich afspeelden als wat betreft de intensiteit waarmee ze optra
den. De geringe belangstelling is anderzijds wei te verklaren: milieugeschiedenis 
behoort in Nederland nog tot de stiefkinderen van de geschiedwetenschap, de 
mijnen vormen een afgesloten hoofdstuk, de archieven waren tot voor kort deels 
moeilijk toegankelijk . 

Alvorens over te gaan tot de behandeling van het them a van dit artikel zal ik hier 
kort de invloed van de Limburgse mijnbouw op het aquatisch milieu schetsen.4 

Vrijwel vanaf het begin van deze eeuw gaf de steenkolenwinning aanleiding tot 
moeilijkheden. Deze werden aanvankelijk vooral veroorzaakt door het wassen 
van de kolen . Bij dit proces werden de lichtere kolen van de zwaardere mijn
stenen gescheiden. Het waswater werd uiteindelijk, al dan niet na bezinking, in de 
beken geloosd. Dit water bevatte echter nog zichtbare en onzichtbare restanten 
van het wasproces. Min of meer zichtbaar waren de zogeheten letten - kleine, 
onopgeloste slibdeeltjes - en de kooldeeltjes, die waterproblemen met zich mee
brachten. Duidelijk waar te nemen was de vertroebeling, de aantasting van de 
voorheen heldere stromen en stroompjes. Minder duidelijk was de geleidelijke 
ophoging van de beddingen en als gevolg daarvan een steeds geringere capaciteit 
van deze waterlopen . In tijden van grote watertoevoer, zoals bij heftige regens, 
traden de beken buiten hun oevers. Deze overstromingen veroorzaakten in twee
erlei opzicht overlast. In de eerste plaats schade aan akkerbouwgewassen en wei lan
den. Deze werd verergerd door de afzetting van kolenslib en letten op de landerij
en en de gewassen. 

Onzichtbaar waren de in het waswater opgeloste giftige fenoldeeltjes. Deze gif
tige stoffen in het afvalwater betekenden volgens de gedupeerden dat het gras na 
een overstroming was vergiftigd, dat het vee dit hetzij niet meer wilde eten, of er, 
nog erger, ziek van werd en stierf. Ook zou het drenken van het vee met het ver
ontreinigde beekwater tot ziekten leiden . 

Deze omstandigheden waren vooral in het tweede en derde decennium van deze 
eeuw aanleiding tot het uiten van klachten en het indienen van schadeclaims. 
Soms erkenden de mijnbedrijven vrij vlot hun verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken, in andere gevallen was sprake van langdurig touwtrekken over de 
schuldvraag. 

De toestand werd ernstiger toen de Staatsmijnen vanaf 1919 cokes gingen produ
ceren. Bij dit proces, het verhitten van vette steenkolen tot cokes, werden grote 

4 Oit onderwerp komt in zijn geheel aan de orde in een monografie die in het kader van 
het project Geschiedenis van de techniek in Nederland in de twintigste eeuw zal verschij
nen. Oit artikel is vrijwel geheel op bronnenonderzoek gebaseerd, omdat er geen weten
schappelijke literatuur over de Nederlandse omstandigheden bestaat. WeI kunnen we een 
enkele verzuchting of terloopse opmerking in vooroorlogse streekromans aantreffen. 
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hoeveelheden fenolhoudend blus- en afvalwater geproduceerd, die uiteindelijk in 
de beken terechtkwamen. Ook was er sprake van luchtverontreiniging, zowel als 
gevolg van de stoffen die tijdens het stoken werden uitgestoten, als van de dam
pen die bij het blussen vrijkwamen. De aandacht richtte zich echter vooral op het 
waterbezwaar. Deze werd versterkt door de overstromingen in de zomer en het 
najaar van 1924 en in mei 1926. Hoewel zij voor de Limburgse bevolking als 
voornaamste veroorzakers in aanmerking kwamen, verzetten de mijnbedrijven 
zich tegen het erkennen van hun verantwoordelijkheid voor de overlast. Zij we
zen op de bijdrage die de snel groeiende gemeenten aan de vervuiling leverden. 
Deze loosden via hun rioleringen het afvalwater van hun inwoners ongezuiverd 
op de beken, evenals gemeentelijke bedrijven zoals slachthuizen. Deze richtten 
volgens de mijnondernemingen het grootste kwaad aan. Het dichtslibben van de 
waterlopen was volgens de mijnen te wijten aan het slechte onderhoud dat de 
oevereigenaren pleegden. De discussies over de 'schuldvraag' sleepten zich ja
renlang voort, terwijl de vervuiling voortging. 

In 1925 stelde de provincie een commissie tot onderzoek van de beekvervuiling 
in , die ondanks het inwinnen van diverse juridische en technische adviezen en 
vele vergaderingen niet tot een uitspraak kon komen. De 'zwarte beken' en hun 
overstromingen gaven aanleiding tot het aanspannen van processen tegen de mijn
bedrijven, die in enkele gevaIlen decennia lang duurden . Bovendien verschenen 
in de regionale en landelijke pers vele tientaIlen artikelen, die zowel uitdrukking 
als bron van onrust waren. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 
elke suggestie die een oplossing of verbetering van de bestaande situatie leek in te 
houden, de moeite van het bespreken waard werd geacht. Aangezien de vigerende 
Mijnwet zoals gezegd in dit opzicht niet tot resultaten had geleid, leek voor velen 
de toepassing van de Hinderwet aIleen maar verbetering te kunnen brengen. 

2. Achtergronden 

De Nederlandse Staatsmijnen hebben sinds de jaren twintig en dertig diverse che
mische bedrijven opgericht die op de verwerking van steenkool waren geent. De 
grondslag hiervan vormden de cokesfabrieken van de mijnen Emma en Maurits , 
die resp. in de jaren 1919 en 1929 in bedrijf werden gesteld . In de jaren zestig 
werd behalve cokesovengas ook aardgas als grondstof gebruikt. Met ingang van 
1969 verdween het cokesgas geheel uit het bedrijfsproces en werd het door aard
gas vervangen. Voortaan zou de chemische neventak het hoofdbestanddeel van de 
activiteiten vormen. Van de oorspronkelijke naam bleef aIleen de afkorting DSM 
over, afgeleid van de Engelse vertaling van De StaatsMijnen. Hetjuridische kader 
waarbinnen de zich veranderende onderneming opereerde bleef echter tot de ja-
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ren tachtig grotendeels op de aanvankelijke, aan de mijnbouw refererende wortels 
gebaseerd. Dat betekende onder meer dat de milieuhygienische normen die haar 
werden opgelegd en de procedures die daarbij werden gevolgd aan de Mijnwet 
(1903) en de daarop aansluitende Mijnreglementen uit 1906 (Koninklijk Besluit 
van 22 september 1906, Stb. no. 248) en 1964 (Stb. no. 538) waren ontleend -
niet aan de Hinderwet. Het ging hier om de artikelen 9 en 10 van de Mijnwet en de 
artikelen 2 en 32 van de Hinderwet.5 

Hoewel in de Mijnwet van 1903 de mogelijkheid van voorschriften inzake ge
vaar, schade en hinder door bij de mijnen behorende bovengrondse werken en 
inrichtingen werd aangegeven, yond de effectuering hiervan in het Mijnregle
ment pas in 1942 plaats. Anderzijds bood artikel 2 van de Hinderwet een opsom
ming van fabrieken en inrichtingen waarop zij van toepassing was. Daarin ont
braken mijnen en daarmee in verband staande fabrieken en werkplaatsen . In dit 
artikel werd echter wei bepaald dat gasfabrieken en fabrieken van gascokes onder 
haar werking vielen. De wet bracht geen verandering in de bestaande regelgeving 
ten aanzien van de mijnen en aanverwante bedrijven. ~ 

Terwijl de andere chemische industrieen in Nederland onder de bepalingen van 
de Hinderwet vielen, ressorteerde de chemische sector van de Staatsmijnen onder 
een ander en - althans tot 1964 - minder streng regime. Plaatselijke en regionale 
omstandigheden en overwegingen, zoals de bescherming van de inwoners tegen 
overlast, speelden een geringere rol bij de verlening van een vergunning. De mij

nen bleven zich met succes als een op de kolenwinning gebaseerde nijverheid 
presenteren, waarvoor uiteraard het Mijnreglement behoorde te gelden. 

Niet iedereen yond deze situatie vanzelfsprekend. Er is in ieder geval geen sprake 
van een ontwikkeling die destijds aan de aandacht is ontsnapt en die zonder discus
sie is verlopen . Het is opmerkelijk datjuist tijdens de eerste twee decennia van de 
ontplooiing van de nieuwe activiteiten door de mijnen op landelijk niveau is ge
discussieerd over de vraag of aile onderdelen van de mijnen uitsluitend onder de 
Mijnwet behoorden te val\en . Deze discussie sloot aan bij andere. Zo was er tus
sen de Arbeidsinspectie, het Staatstoezicht op de Mijnen en de mijnondernemin
gen verschil van inzicht over het al dan niet hanteren van de Veiligheidswet in het 
mijnbedrijf. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wilde dat de Hinderwet op 
de bovengrondse werken, zoals kolenwasserijen, briketfabrieken en cokesovens, 
van toepassing werd verklaard . Deze hoorden daar volgens deze instantie met 
meer recht thuis. Langs die weg zouden schade en overlast voor de omgeving 
kunnen worden aangepakt. Het waswater van de kolenwasserijen had bij voor-

5 Wet van den 27sten April 1904 (Staatsblad no. 73), houdende nadere bepalingen be
treffende de mijnontginning ... Bekend als de Mijnwet 1903. Wet tot regeling van het toe
zicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorza
ken , 10 juni 1875 (Stb. no. 95). 
6 Resp. artikel 9, lid c en art. 10 van de Mijnwet en artt. 2 en 32 van de Hinderwet. 
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beeld vanaf het begin der steenkolenexploitatie ernstige hinder veroorzaakt, waar
tegen de aanvankelijk bestaande wettelijke bepalingen geen soelaas boden. De 
situatie verergerde bij de inbedrijfstelling van de cokesfabrieken, waartegen naar 
het scheen evenmin bepalingen van de Hinderwet in het geweer konden worden 
gebracht. 

Tijdens deze worsteling bleken de samenwerkende mijnondernemingen over de 
langste adem, c.g. de sterkste stelling, te beschikken. Gezien hun belangrijke rol 
in de regionale en nationale economie behoeft dat ons niet te verbazen: met hun 
positie als veruit grootste werkgever in de provincie werd rekening gehouden. 
Voorzover na te gaan was dit de eerste gelegenheid waarbij hun handel en op grote 
schaal kritiek uitlokte. Het is daarom de moeite waard om te zien hoe de mijnbe
drijven een poging tot een fundamentele wijziging van hun positie ter zake wisten 
te pareren en welke allianties zich aftekenden. Een in dit artikel niet te beantwoor
den vraag is of hier tevens de toon werd gezet voor de gang van zaken bij soortge
lijke kwesties in latere tijden. 

3. Betrokkenen buiten Limburg 

Omdat gebleken was dat de Mijnwet geen uitkomst bood tegen de ondervonden 
overlast, wezen gezondheidsfunctionarissen erop dat een regulering via de Hin
derwet betere uitkomsten mogelijk maakte. De Mijnwet bood volgens hen on vol
doende mogelijkheden of garanties om de milieuhygienische aspecten van de 
mijnactiviteiten op bevredigende wijze te regelen. Bij deze kwestie waren vooral 
twee ministeries betrokken. In eerste instantie ressorteerden de mijnen onder het 
departement van Landbouw, Handel en Nijverheid, na 1922 onder het ministerie 
van Waterstaat, sinds 1945 onder Economische Zaken. De belangen van volksge
zondheid (en milieu) vielen onder de verantwoordelijkheid van het departement 
van Binnenlandse Zaken, vanaf 1918 onder dat van Arbeid. Dit ministerie werd in 
1922 omgevormd tot Arbeid, Handel en Nijverheid, en in 1933 in Sociale Zaken. 
De wijziging van 1922 betekende tevens een verandering in de rolpatronen: voor 
dat jaar kwamen de klachten over waterverontreiniging door het afvalwater der 
mijnbedrijven bij Waterstaat terecht (in verband met de verantwoordelijkheid van 
dat departement voor de toestand van het oppervlaktewater). De bewindsman al
daar moest de zaak dan bij zijn ambtgenoot van Landbouw, Handel en Nijverheid 
aankaarten. Na 1922 waren de rollen omgekeerd. Nu berustte de zorg voor de 
kwaliteit van het oppervlaktewater bij het ministerie van Arbeid, Handel en Nij
verheid en werd vooral het hiertoe behorende Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
de instantie waar de klachten binnenkwamen. De ambtenaren daarvan legden deze, 
. evenals zelf ontdekte misstanden aan hun minister voor, die vervolgens met zijn 
coli ega van Waterstaat over de kwestie contact opnam. 
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Met deze laatste twee bewindslieden zijn enkele belangrijke protagonisten in het 
debat genoemd. Zij waren niet de enigen. Achter de minister van Waterstaat ston
den het Staatstoezicht op de Mijnen en de mijnondernemingen, achter de minister 
van Arbeid het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. De eerste groep legde in 
dezen aanmerkelijk meer gewicht in de schaal dan de tweede. De mijnen vorm
den een belangrijke factor in het economische leven in Nederland, waaraan in de 
ogen van het verantwoordelijke departement zo weinig mogelijk belemmeringen 
moesten worden opgelegd. De discussies speelden zich grotendeels af tijdens de 
economische crisis van de jaren dertig, een peri ode waarin de mijnindustrie met 
grote moeilijkheden te kampen had. Het opwerpen van nieuwe hindernissen zoals 
mogelijke strengere milieuvoorwaarden moest in die omstandigheden worden ver
meden. Het ministerie van Arbeid zat in dit opzicht in een lastige positie. Ais 
behartiger van de belangen van de volksgezondheid behoorde het aan te dringen 
op krachtige maatregelen tegen de vervuilers. Tevens moest het echter op de bres 
staan voor de nijverheid en uit dien hoofde mogelijke belemmeringen daarvoor 
proberen te vermijden. Zoals we zullen zien, werd deze tweeslachtigheid in zijn 
stellingname weerspiegeld. 

De mijndirecties hadden geen behoefte aan onderbrenging van gedeelten van 
hun inrichtingen onder een andere wet. In de bestaande situatie hadden zij te ma
ken met een controlerende instantie, het Staatstoezicht op de Mijnen, waarmee zij 
een goede verstandhouding hadden. Deze dienst werd bemand door mensen uit 
het yak, die de specifieke problemen van de mijnbouw kenden. Van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid en van de Arbeidsinspectie konden zij in dit opzicht 
minder begrip verwachten. De functionarissen van deze diensten zouden wei eens 
andere criteria kunnen hanteren en meer gewicht aan andere belangen hechten. 
Bovendien speelden de plaatselijke en provinciale autoriteiten bij de verlening 
van Hinderwetvergunningen en bij de controle op de naleving daarvan een belang
rijke rol. De Hinderwet bevatte diverse bepalingen die voor de mijnen grote onze
kerheden inhielden. Om enkele voorbeelden te noemen : in artikel II werden de 
redenen tot weigering van een vergunning omschreven. Deze waren ruim gefor
muleerd: gevaar, schade aan eigendommen, bedrijven of de gezondheid en hinder 
van ernstige aard, zoals het verspreiden van vuil of walgeJijke uitdampingen. Ar
tikel 17 bepaalde dat de verlener van de vergunning (meestal de gemeente, soms 
de provincie, in uitzonderlijke gevallen de Rijksoverheid) nieuwe voorwaarden 
kon opleggen als de praktijk dat noodzakelijk maakte. In artikel 18 stond dat het 
gemeentebestuur toezicht hield op de naleving van de voorwaarden van een ver
gunning en daartoe (art. 19) te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf had. Artikel 
20 tenslotte gaf de verlener van een vergunning de bevoegdheid tot het intrekken 
daarvan. 

Ook al had de ervaring van een halve eeuw Hinderwet uitgewezen dat deze 
bepalingen nauwe1ijks werden toegepast, deze papieren onzekerheden staken on
gunstig af bij de regelingen van de Mijnwet. Voor de mijnen betekende toepassing 
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van deze wet dus meer onzekerheden bij de procedures voor het verkrijgen van 
vergunningen en bij het ten uitvoer brengen daarvan . Gezien de ervaringen met 
de praktijk van de Hinderwet, zowel in Limburg als in andere delen van Neder
land in die jaren, is het zeer de vraag of gebruikmaking van deze wet enige verbete
ring in de toestand van de vervuilde beken zou hebben gebracht. Deze overwe
ging wettigt de veronderstelling dat voor tegen- en voorstanders meer in het geding 

was dan de keuze tussen twee wetten. Het doorbreken of instandhouden van het 
voor buitenstaanders gesloten circuit van betrokkenen bij het mijnbedrijf was waar
schijnlijk een minstens zo belangrijk aspect. Het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid had een ruimere taakomschrijving dan het Staatstoezicht op de Mijnen. 
Uit dien hoofde kon worden verwacht dat de eerstgenoemde dienst op meer be
langen zou letten dan de tweede. De mijnondernemingen konden de meeste baat 
verwachten wanneer aile toezicht bij een controlerende instantie - het Staatstoe
zicht op de Mijnen - berustte. 

Een in onze tijd onbekende acteur in deze aangelegenheid is de organisatie die de 
discussie in het openbaar aanzwengelde, de 'Hinderwetvereeniging'. Deze in 1924 

opgerichte organisatie besteedde o.a. aandacht aan waterverontreiniging. Meer in 
het algemeen wilde zij de naleving van de Hinderwet bevorderen. Nadat zij in 
1928 en 1929 aan de bel had getrokken, leek haar rol beeindigd en werd het debat 
buiten de openbaarheid voortgezet. Over deze vereniging is vrijwel niets bekend, 
terwijl het erop lijkt alsofhaar invloed in het beleid en de uitvoering van Hinder
wet- en aanverwante kwesties vrij groot is geweest.7 

Behalve de acteurs was er de context waarin zij opereerden. Niet aileen Zuid

Limburg werd in de jaren twintig geconfronteerd met ernstige waterverontreiniging, 

7 De vereniging is op 7 oktober 1924 opgericht. Zij bestond uit (gemeentelijke) am bte
naren die met het toezicht op de naleving van de Hinderwet belast waren. De eerste voorzitter 
was ir. M.E.H. Tjaden, directeur van het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Se
cretaris was C. Visser, hoofdinspecteur bij deze dienst: Ir. B.A. Verhey, directeur van het 
Technisch Adviesbureau van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, had sinds 
1926 zitting in het bestuur. 

Het archief van de vereniging, ruim 12 strekkende meter, berust onder beheersnum
mer (bnr.) 835 in het Gemeentearchief van Den Haag: Archief van de Hinderwet- en 
Bouwtoezichtvereniging, 1924-1989. Het is 1990 verworven, maar er is geen inventaris 
of plaatsingslijst. Een vluchtige blik in een aantal dozen doet vermoeden dat het een rijke 
en ten onrechte veronachtzaamde bron is . Op zijn minst opmerkelijk is het ontbreken van 
een vermelding van de vereniging in het werk van M.y.e. Aalders, Induslrie, milieu en 
welgeving. De Hinderwel lussen symboliek en ejfeclivileil (Amsterdam, 1984). Een enkele 
mededeling over de vereniging is te vinden in: Gemeente-Nieuws LXXIV (1924), no. 
3812 en Weekblad voor Gemeenlebelangen 1924,411 en 1926,59. 
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in geheeI Nederland kwamen in die periode klaehten over dit euvel voor. Zowel 
op landelijk als op regionaal niveau gaven deze regelmatig aanleiding tot (Iangdu
rige) diseussies over de vraag wie hiervoor verantwoordelijk was: industrieen of 
gemeenten. De mijnbedrijven waren in zoverre uniek dat zij behalve voor wa
terverontreiniging ook verantwoordelijk werden gehouden voor wateroverlast met 
vervuild water. Weliswaar bestonden in ons land sinds 1875 een wet, de Hinder
wet, en vaak al eeuwen diverse voorsehriften, vooral van watersehappen en hoog
heemraadsehappen, met bepalingen tegen milieuverontreiniging, maar de toepas
sing daarvan liet te wensen over. Afgezien van enkele ineidentele gevallen heeft 
het in Nederland tot de jaren zestig geduurd voordat een strueturele aanpak van de 
watervervuiling in zieht kwam. 

Zoals we zullen zien, verzandden de pogingen tot aanpassing van de Mijnwet en 
de Hinderwet na verloop van jaren, al werd de kwestie in de eerste jaren van de 
Tweede Wereldoorlog nog weer opgerakeld. 

4. Gang van zaken tot 1928 

In de beginjaren van de Staatsmijnen was soms een Hinderwetvergunning voor 
sommige gedeelten van het bedrijf aangevraagd, maar deze handelwijze werd 
later door de direetie onjuist geaeht. K In 1909 en 1910 waren ideeen over beper
king van overlast door de mijnen aan de orde geweest naar aanleiding van klaeh
ten over verontreiniging van de Caumer- en de Geleenbeek door de Oranje Nas
sau-mijn en de staatsmijn Wilhelmina. Het gemeentebestuur van Geleen en de 
Gezondheidseommissie te Sittard deden bij de minister van Waterstaat hun be
klag over de vervuiling van de Geleenbeek. 9 Zij wezen erop dat het vroeger door 
mensen en vee gebruikte 'zoo heldere' beekwater ' zoodanig vervuild is dat de 
vissehen dood gaan, het vee dat water niet meer kan drinken en dat water's zomers 
eene verpestende stank verspreidt'. Het gemeentebestuur verbaasde zieh erover 

8 Sociaal-Historiseh Centrum Limburg (SHC), archief Gemeenschappelijke Steenko
lenmijnen in Limburg-I 929 (GSL), inv.nr. 74. Brief directie Staatsmijnen aan de minister 
van Waterstaat, 16 april 1929. 
9 Centraal archief DSM, archief Schade en Hinder 1909-1939, inv.nr. l . Brief gemeen
tebestuur Geleen aan de minister van Waterstaat, 10 september 1909; brieven Gezondheids
commissie te Sittard aan de minister van Waterstaat, 18 en 30 november 1909; brief minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel (LNH) aan de directie der Staatsmijnen, 5 april 
1910; brief Staatstoezicht op de Mijnen aan de minister van LNH, 17 mei 1910; brief 
directie Staatsmijnen aan de minister van LNH, 2 juli 1910. De Gezondheidscommissie 
was behalve in Sittard in nog zeventien andere gemeenten werkzaam. Haar werkterrein 
besloeg een groot deel van midden Limburg. 
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dat de vervuiling ook door een staatsonderneming werd teweeggebracht. Van een 
particuliere onderneming als de Oranje Nassau-mijnen kon men zoiets nog wei 
verwachten, maar een maatschappij 'aan wier hoofd Nederlandsche staatsambte
naren staan', zou een ander gedrag moeten vertonen. Stelde de overheid niet 'aile 
pogingen in het werk' om de verontreiniging van openbare wateren tegen te gaan? 
De Gezondheidscommissie meende "dat de belangen def Volksgezondheid niet 

voor de zoogenaamde belangen der industrie moeten onderdoen." Zij stelde voor, 
in het toen ter tafel liggende voorstel tot wijziging der Hinderwet de "steen
kolenmijnen en de kolenwasscherijen op te nemen onder de inrichtingen, die ten 
behoeve van de reinhouding der open bare wateren eene speciale regeling behoe
ven."IO 

De minister van Waterstaat, mr. L.H.W. Regout, speelde de kwestie door aan 
zijn collega van Landbouw, Nijverheid en Handel, A.S. Talma. Deze vroeg de 
Staatsmijnen en het Staatstoezicht op de Mijnen om hun reactie. De Hoofdingenieur 
van de Mijnen, ir. D. Blankevoort, schreef in mei 1910 aan zijn minister dat onder
brenging van de mijnen onder de Hinderwet "bezwaren met zich [zou] sleepen." 
De Hinderwet kende "slechts het districtshoofd der Arbeidsinspectie" als deskun
dige "bevoegd tot het geven van adviezen en tot het instellen van beroep" - niet 
de hoofdingenieur der Mijnen. De laatste functionaris zou dus niet bij mijnzaken 
worden geraadpleegd. Bovendien zouden volgens het aanhangige ontwerp voor 
een nieuwe Hinderwet "elke mijn en ue ontwikkeling der mijnindustrie moei
lijkheden in den weg kunnen worden gelegd, welke mij overbodig voorkomen 
met het oog op het doorgaans onschuldig karakter van het van de mijnen afkomstige 
afvalwater en in verband met de mogelijkheid deze materie op andere wijze prac
tischer te regelen ." Het afvalwater was volgens hem weinig schadelijk. Hij onder
scheidde drie categorieen: het mijn- en hemelwater; het afvalwater van de kolen
wasserij , van het blussen van cokes en van de fabrieken van "bijproducten" van 
de cokesfabricage; het afvalwater van de bad- en wasgelegenheden van de mijnwer
kers en mogelijk ook nog van fecalien. 

De hoofdingenieur stelde dat het mijnwater "in den regel zoo weinig verontrei
nigd [was], dat aan de onmiddellijke loozing in openbare wateren geen bezwaren 
in den weg gelegd kunnen worden." Het is echter de vraag of deze mening juist 
was . De samenstelling van het mijnwater varieerde, maar verschilde in ieder ge
val sterk van het ontvangende oppervlaktewater. Zonder bezwaar zou de lozing 
daarvan niet kunnen plaatsvinden. Het afvalwater van de kolenwasserijen was 
"slechts door mineralogische stoffen verontreinigd". De zuivering hiervan kon 
"met geringe kosten en moeite" geschieden. "Eene eenvoudige bezinking in klaar
bassins is volkomen voldoende", heette het optimistisch. Uit eigenbelang zouden 
de mijnbedrijven hier al voorzieningen voor treffen, omdat zij "een niet te ver-

10 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Hinderwet, ingediend 28 september 1909. 
Dil is wei aan de Tweede Kamer aangeboden , maar niet in behandeling gekomen. 
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werpen bijverdienste" uit de verkoop van het bezinksel Ckolenslik) opleverden . 
Het afvalwater van cokes- en ammoniakfabrieken bezat weliswaar "lastige en 

onaangename eigenschappen", maar dergelijke bedrijven kende men toen nog 
niet in Zuid-Limburg. Daarmee hoefde volgens de hoofdingenieur dus ook geen 
rekening te worden gehouden. Hij omzeilde met die bewering de vraag van zijn 
minister over opname in de Hinderwet. 

Slechts het bad- en waswater bleven als bronnen van verontreiniging over. 
Zuiveringsinrichtingen daarvoor waren "tamelijk kostbaar". Aangezien het om 
betrekkelijk geringe hoeveelheden ging, konden de kosten op het grote geheel 
geen noemenswaardige invloed hebben. De verplichting tot zuivering brachten 
volgens deze redenering dan ook "geen overwegende bezwaren voor de mijnen". 
"Daarom" wees zich "als van zelf' een andere mogelijkheid voor de zuivering 
van afvalwater. In artikel 9 van de Mijnwet moest een bepaling worden opge
nomen om bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels te stellen voor het 
afvalwater van de boven- en ondergrondse werken. Tevens stelde hij voor, in het 
Mijnreglement van 1906 een voorschrift op te nemen dat het "van de boven- en 
ondergrondse werken eener mijn afkomstige mijn- en afvalwater C ... ) voldoende 
[moest] worden gezuiverd" voordat het in openbare wateren mocht worden ge
loosd. Zo'n regeling zou ook in het belang van de mijnindustrie zijn en de risico 's 
van een Hinderwetprocedure werden aldus vermeden. "Yoor het verlenen van 
meerdere vrijheid" in vergunningen voor mijnbedrijven bestonden "zeker goede 
gronden" gezien de afhankelijkheid van "zooveel meer omstandigheden" . Yoor 
het verkrijgen van eventueel gewenste nadere deskundige adviezen konden de 
Centrale Gezondheidsraad en het college van Gedeputeerde Staten worden inge
schakeld. 

De hoofdingenieur zag vier voordelen van zijn voorstellen. De verplichting tot 
zuivering zou "als regel" worden ingesteld; de mijnen die "aIleen mijnwater van 
slechts geringe onzuiverheid" loosden, zouden van deze algemene regel onthef
fing kunnen krijgen; bij de aanleg van mijnen zou "geenerlei oponthoud of moeilijk
heden worden ondervonden"; in de gevallen waarin het advies van de hoofdinge
nieur niet voldoende zou zijn , konden adviezen van de Centrale Gezondheidsraad 

en Gedeputeerde Staten aanvulling geven. Het was duidelijk dat de gemeentebe
sturen en de plaatselijke bevolking op deze manier buiten spel werden gezet. WeI 
repte de hoofdingenieur over 'plaatselijke autoriteiten', maar daarbij had hij het 
provinciaal bestuur in gedachten . Nu aile procedures in de sfeer van gezagsdra
gers en hun adviseurs werden afgewikke\d , zouden geen onverwachte of moeilijk 
te regisseren ontwikkelingen te vrezen zijn. 

In juli 1910 lieten de Staatsmijnen aan de minister weten dat ze konden instem
men met zo'n nadere wettelijke regeling." Zij wezen erop dat de Hinderwet vol
gens het daarin opgenomen artikel 32 niet op de mijnen van toepassing was. De 

11 Archief DSM , archief Schade en Hinder 1909-1939, inv.nr. 1. Brief Staatsmijnen in 
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plaats waar de steenkoollagen werden ontgonnen bepaalde de plaats waar de be
drijven werden gevestigd. Weigering van een vergunning zou het niet-ontginnen 
van een mijn betekenen. Wei vond het bedrijf dat "weI degelijk maatregelen" 
tegen waterverontreiniging door het afvalwater der mijnen konden worden geno
men. Zij dachten daarbij aan de hoofdingenieur der mijnen als normen stellende 
en beoordelende instantie. 

In latere jaren huldigden de mijnen de opvatting dat hun onder- en bovengrondse 
activiteiten niet onder de Hinderwet behoorden te vallen. '2 Zij voelden zich in die 
mening gesterkt door een rondschrijven van de minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid van 11 november 1921 aan de Gedeputeerde Staten van aile provincies 
over waterverontreiniging door het afvalwater van fabrieken. 13 Daarin werd een 
opsomming gegeven van bedrijven die voor hun lozingen over een Hinderwet
vergunning behoorden te beschikken. De mijnen werden daar niet in genoemd 
(weI chemische fabrieken en gasfabrieken), naar het oordeel van de directie der 
Staatsmijnen terecht. Ten aanzien van hun bedrijf zou volgens haar uitleg van de 
wet aileen de Kroon tot het verlenen van een vergunning bevoegd zijn, dus daar
voor maakte in dat opzicht de Hinderwet of de Mijnwet geen verschil. De overige 
mijnen zouden echter met het "ongewenschte en zonderlinge gevolg" te maken 
kunnen krijgen , dat een gemeentebestuur "ter vermijding van schade of hinder 
van derden te allen tijde" voorwaarden zou kunnen stellen. Impliciet werd daar
mee bedoeld dat zulke voorwaarden ook weI eens de uitoefening van het bedrijf 
onmogelijk zouden kunnen maken. Zo'n uitkomst zou in strijd zijn met de Wet 

betreffende Staatsexploitatie van Mijnen van 24 juni 1901 (Stb. no . 710) en met 
de Mijnwet van 1903. Daarin werd juist uitgegaan van de noodzaak om "in het 
algemeen belang" de steenkolenvoorraden te ontginnen. De noodzaak werd tot 
dwang uitgebreid: een bedrijf mocht de productie niet staken. 

In september 1924 stelde de Inspecteur voor Noord-Brabant en Limburg van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, A.H. van de Vel de, in een rapport over de 
verontreiniging van de beken in Zuid-Limburg een aanvulling van de Mijnwet 
voor. Daarin zou de mogelijkheid moeten worden geboden om bij Algemene 

Limburg aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 2 juli 1910; interne notitie 
Staatsmijnen, mei 1910. 
12 SHC, arch. GSL-1929, inv.nr. 74. Brief directie Staatsmijnen aan de minister van Water
staat, 16 apri I 1929. 
13 Missive van den Minister van Arbeid dd. II November 1921 , aan de Gedeputeerde 
Staten der provincies, betreffende de verontreiniging van openbare wateren door afvalwa
ter van fabrieken. De tekst is o.a. opgenomen in M.M. van Praag, De Hinderwet (Zwolle, 
1928), 233-234. Een afschrift van deze missive bevindt zich in SHC, arch. GSL-1931 , 
inv.nr.69. 
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Maatregel van Bestuur regels over de afvoer van het afvalwater van de mijnen te 
geven. Op die wijze zou verontreiniging door het zoute mijnwater, het met kolen

stof vervuilde was water en schadelijke stoffen (fenol) kunnen worden voorko
men. Hierover waren bij het provinciaal bestuur van Limburg "vele klachten" 
geuit. 14 Zijn chef, de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid dr. J.B.M. Coe
bergh, ondersteunde zijn voorstel. In een begeleidend schrijven aan de minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, mr. PJ.M. Aalberse, wees hij erop dat een 
wettelijke grondslag ontbrak om verbetering aan te brengen in de "ernstige vervui
ling van een groot aantal beken in Zuid-Limburg". Bovendien was er geen moge
lijkheid om een "soortgelijken toestand, welke elders dreigt te ontstaan, te voorko
men". Hij suggereerde de minister, bij zijn collega van Waterstaat "krachtig" aan 
te dringen op wijziging van de Mijnwet. Enkele maanden later verzochten Gedepu
teerde Staten van Limburg dezelfde minister eveneens om aanpassing van de 
Mijnwet ter bestrijding van de beekvervuiling. 

De Staatsmijnen namen nu een ander standpunt in dan in 1910.15 Ten eerste von
den ze het geen bezwaar dat de beken er vies uitzagen. Dat was volgens het be
drijf zelfs beter aangezien deze hun functie als leverancier van drinkwater hadden 
verloren. De bevolking werd dan niet in de verleiding gebracht het water te ge
bruiken. Zij verwezen daarbij naar het oordeel van de Hoofdingenieur van de 
Limburgse Provinciale Waterstaat, die zoiets "zelfs gewenscht" had genoemd. 
Vervuild water kon naar diens inzicht maar het beste smerig lijken, want dan was 
het voor ieder duidelijk dat het niet geschikt was voor gebruik. Er moest volgens 
de mijnen aileen op worden gelet dat het "water geene schade toebrengt aan de 
oeverlanden en dat het geschikt blijft voor aile zoodanige economische doelein
den, waarbij geen absoluut zuiver water vereischt wordt." De Staatsmijnen wil
den pas over nieuwe wettelijke bepalingen praten als het lopende onderzoek van 
de inspectie Volksgezondheid en van het Rijks Instituut voor Zuivering van Af
valwater (RIZA) was afgerond. Zo'n regeling was huns inziens "voorshands niet 
noodig ." Zij wilden hoogstens instemmen met een voorziening van "algemeenen 
aard", die dan voor aile industrieen en voor aile streken van ons land zou moeten 
gelden. "Wij vermogen niet in te zien, waarom de mijnindustrie hier zou moeten 
voorgaan", zo lieten zij hun minister, GJ. van Swaay, weten. 

14 Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling (A RA-II) , 2.06.055, Archief Ministerie van 
Economische Zaken, afd. Mijnraad, 1902-1955, inv.nr. 282. Rapport Van de Velde, 24 
september 1924, begeleidend schrijven Coebergh, 26 september 1924. Brief minister AHN 
aan minister Waterstaat, 9 februari 1925, met als bijlage schrijven G.S. Limburg van 2 
januari 1925. De verwijzing naar de toestand die dreigde te ontstaan had betrekking op de 
plannen tot ontginning van de steenkolenlagen in de Peel. 
15 ARA-II, 2.06.055, Archief Ministerie van Economische Zaken, afd. Mijnraad, 1902-
1955, inv.nr. 282. Brief Staatsmijnen aan minister van Waterstaat, 23 december 1924. 
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Deze nam hun visie over. If> In een brief van februari 1925, waarvan sommige 
strofen identiek waren aan het schrijven van de Staatsmijnen, berichtte hij zijn 
ambtgenoot van Arbeid dat een algemene regeling de voorkeur verdiende. Hij 
kon "vooralsnog" niet inzien "waarom juist aan de mijnindustrie speciale maat
regelen zouden moeten worden voorgeschreven." Ten aanzien van de vervuiling 
van de Zuidlimburgse beken verwees hij, in navolging van de mijnen, naar het 
aandeel van de gemeentelijke rioollozingen daarin. Het was voor hem met andere 
woorden nog maar de vraag of het verband tussen de lozingen van de mijnen en 
de vervuiling van de Limburgse beken zo duidelijk was dat daaraan zulke ver
gaande maatregelen moesten worden verbonden. De minister van Arbeid had het 
nakijken. Wei zond hij zijn collega al een week later een brief van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, die een wijziging van de Mijnwet volgens het voorstel van 
Van de Vel de toejuichten, met het verzoek om "spoedige beantwoording", maar 
die bleef achterwege. 

Gaandeweg sloot zich het front ter ondersteuning van het standpunt der mijnen. 
De laatste die zich in het gareel voegde was de Hoofdingenieur van de Mijnen. In 
juli 1927liet hij de minister van Waterstaat weten dat hij voorstander was van een 
algemene wettelijke regeling voor de zuivering van industrieel afvalwater, dus 
niet meer voor de mijnen afzonderlijk. De overheid zou de verontreiniging van 
oppervlaktewater kunnen verbieden en de wijze waarop dat tot stand moest wor
den gebracht aan de bedrijven zelf overlaten. Hij verwachtte in dit opzicht voor 
de mijnen "geen onoverkomenlijke moeilijkheden". De aanleg van de daartoe 
benodigde inrichtingen kon "tegen betrekkelijk geringe kosten" plaatsvinden. Zulke 
inrichtingen waren in het buitenland al in gebruik, zowel voor de zuivering van 
het kolenwaswater ("kolenstof of kolenslik en leem of letten"), als van de co
kesfabrieken en hun nevenbedrijven ("phenol"). Weliswaar was een "volkomen 
zuivering van elk soort afvalwater" nog niet mogelijk, maar de "snelle ontwikke
ling van de techniek" zou hierin spoedig voorzien. Had hij in zijn brief van no
vember 1924 nog geschreven dat de aanpak van de beekverontreiniging " thans 
( ... ) wei zeer urgent" was geworden en dat " bezwaarlijk langer [kon] worden ge
wacht met het opleggen der verplichting aan de mijnbestuurders tot zui vering van 
het mijn- en afvalwater", nu was er van urgentie kennelijk geen sprake meer. 
Vergeleken bij deze laatste brief was hij tweeenhalfjaar later tot sterk gewijzigde 
inzichten gekomen. 17 Gelet op het vervolg der gebeurtenissen waren de gelederen 
op tijd gesloten. 

16 ARA-II, 2.06.055, ArchieI' Ministerie van Economische Zaken, afd. Mijnraad. 1902-
1955, inv.nr. 282. Brief minister van Waterstaat aan minister van AHN , 2 februari 1925. 
Brief minister AHN aan minister van Waterstaat, 9 februari 1925 , met bijgevoegd schrij
yen van G.S. van Limburg van 2 januari 1925. 
17 De stukken geven geen inzicht in de redenen van deze verandering van standpunt. 
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Ook de bestrijders van de waterverontreiniging bleven aetief. In april 1928 liet de 
Commissie van Toezieht op het RIZA de minister van Arbeid, dr. 1.R. Siotemaker 
de Bru"lne, weten dat zowel de winning van steenkolen als het maken van allerlei 
produeten daaruit tot "toestanden" hadden geleid "die uit den aard der zaak vaar 
een kwart eeuw geheel onbekend waren." Vooral "de belangrijke uitbreiding der 
eokesindustrie" had tot een sterke toename van de klaehten geleid . Door het 
'elimineren' van de verontreiniging die de mijnen veroorzaakten zou de bestrij
ding van de beekvervuiling "betrekkelijk eenvoudig" worden. Volgens de Com
missie was de uitleg van de Hinderwet zoals die "ten opzichte van de mijnen 
sedert jaren gehuldigd" was, een belangrijke belemmerende factor gebleken. De 
Hinderwet was immers voor de mijnen "en aile daarmede in verband staande 
fabrieken en werkplaatsen eenvoudig ter zijde gesteld" en als gevolg daarvan was 
"geen enkele verplichting den steenkolenmijnondernemingen ooit opgelegd" om 
water- en luchtverontreiniging te voorkomen. Slechts de gemeentebesturen kon

den een niet toereikend artikel uit het Provinciaal Waterlossingsreglement hante
ren, waarin het vervuilen van waterlossingen werd verboden. De sanctie op de 
overtreding van dit verbod was eehter zo gering dat eventuele vervuilers hierdoor 
niet werden afgesehrikt. De eommissie stelde vervolgens een aantal teehnisehe 
oplossingen ter bestrijding van de problemen voor - geen juridisehe. 'x 

5. Actie van de Hinderwetvereeniging 

In juni 1928 stuurde de Hinderwetvereeniging een brief over de toepassing van de 
Hinderwet op de bovengrondse onderdelen van het mijnbedrijf aan de minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. ,g Zij wees op de overlast van de kolenwasse
rijen "die aan de omgeving ernstigen overlast van waterverontreiniging" veroor
zaakten. Volgens haar was het onjuist le denken dat artikel 32 van de Hinderwet 
niet op de mijnbedrijven van toepassing zou zijn. De vereniging stelde dat het 
Fabrieksbesluit van 31 januari 1824 geen bepalingen bevatte die de mijnen uit-

18 SHC, arch. GSL-I928 , inv.nr. 21. Notitie van de Commissie van Toezicht op het RIZA 
voor de minister van AHN. De 1aatste stuurde het stuk door aan de Commissaris van de 
Koningin in Limburg in diens functie a1s voorzitter van de Commissie tot onderzoek van 
de vervuiling der beken in Zuid-Limburg. 
19 ARA-I1, 2.16.26.02, Ministerie van Waterstaat, Afdeling Vervoer- en Mijnwezen 1927-
1940, inv.nr. 1886/2. Brief Hinderwetvereeniging aan de minister van AHN , 26 juni 1928; 
antwoord minister, 10 augustus 1928. 

GA-Den Haag, bnr. 835, Archief van de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging 
( onge"inventariseerd); 

Rijksarchief Limburg (RAL), 07.102, Archief Staatstoezicht op de Mijnen, inv.nr. 420, 
doss. Q 7, Toepassing Hinderwet op de mijnbedrijven, 1929 tim 1933. 
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zonderden. Daarin konden juist 'mijnwasscherijen' slechts met een vergunning 
van het 'plaatselijke bestuur' worden opgericht. Ook in de Hinderwet van 1875, 
de voortzetting van die regeling, waren de mijnen niet genoemd als tak van nijver
heid waarvoor deze wet niet van kracht was. Indien dit desondanks het geval zou 
zijn, zou die overweging ook voor andere bedrijven kunnen gelden . Evenmin 
bood de Mijnwet aanleiding voor een uitzonderingspositie. In artikel 10 van die 
wet werden wei de Arbeidswet en de Veiligheidswet niet van toepassing verklaard 
op onder- en bovengrondse onderdelen van het mijnbedrijf. Ais ook de Hinderwet 
was bedoeld, zou deze in dat artikel zijn genoemd. De brief eindigde met een 
bespreking van relevante passages uit de literatuur over de uitleg van de Hinder
wet, waaraan volgens de vereniging geen argumenten voor de destijds heersende 
praktijk konden worden ontleend. 

In een kort briefje van augustus 1928 antwoordde de minister dat "bezwaren 
van practischen aard" zich verzetten tegen toepassing van de Hinderwet op de 
mijnen, "wat ook de beteekenis van artikel 32 der Hinderwet moge zijn" . Het 
voor de vereniging onbevredigende antwoord was voor de ledenvergadering aan
leiding om het bestuur op te dragen een tweede poging bij de minister te onderne
men .20 Het bestuur constateerde dat haar visie in het ministeriele antwoord niet 
was tegengesproken of weerlegd . De 'bezwaren van practischen aard' waren niet 
nader aangeduid, dus daarnaar moest het gissen. Lagen deze in de procedure bij 
het verkrijgen van een vergunning of in de vrees voor op te leggen voorwaarden ? 
Dat was moeilijk voor te stellen, omdat de regering via een eventueel Kroonbe
roep invloed behield. In de derde plaats wekte het verbazing dat de minister mee
werkte aan een praktijk waarbij bepaalde bedrijven niet onder de Hinderwet vie
len zonder dat voor deze handelwijze een wettelijke basis bestond. Onder 
verwijzing naar de aanvraag die de Domaniale Mijn in die tijd voor het oprichten 
van een brikettenfabriek bij de gemeente Kerkrade had ingediend merkte de ver
eniging op dat niet aile mijnbedrijven zich bewust waren van de uitzonderingsposi
tie waarin zij zouden verkeren. Zij verzocht om over deze punten "breeder" te 

worden ingelicht. 

Zonder enige argumentatie antwoordde de minister in een brietJe van een zin 
dat hij "geen aanleiding" zag om over het onderwerp "in nadere beschouwingen 
te treden." Hiermee niet tevreden, wend de de vereniging zich onder overlegging 
van de met de minister gevoerde correspondentie in maart 1929 tot de leden van 
de Tweede Kamer. 21 Zij betoogde dat de uitzonderingspositie van de mijnen op 

20 GA-Den Haag, bnr. 835, Archief Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging, brief be
sluur Hinderwetvereeniging aan de minister van AHN, 12 januari 1929; antwoord van de 
minister, 22 januari 1929. 
21 GA-Den Haag, bnr. 835 , Archief van de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging. Brief 
aan de leden van de Tweede Kamer, 8 maart 1929. De stukken, genoemd in in deze en de 
vorige noot, zijn gepubliceerd in Bouwbedrijf van 15 maart 1929. 
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een onjuiste interpretatie van de wet berustte. Er was een "onhoudbaren toestand" 
ontstaan, zowel door het afvalwater van de kolenwasserijen als door het "sterk 
phenol-houdende afvalwater der cokesfabrieken", die tot "ernstige en alleszins 
gemotiveerde klachten" hadden geleid. Afschriften werden ook naar de pers ge
stuurd. In het Limburgsch Dagblad van die maand werden de lezers van de gedach
tenwisseling op de hoogte gesteld.22 

6. Kamervragen 

Vermoedelijk in overleg met de vereniging, maar in ieder geval door haar schrij
yen ge"inspireerd, stelde het SDAP-lid dr.ir. Th. van der Waerden in maart 1929 in 
de Tweede Kamer vragen aan de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.23 

Daarin informeerde hij of een "practisch bezwaar" tegen de toepassing van een 
wet voldoende reden was om deze inderdaad niet te hanteren. Zou het niet beter 
zijn om zoiets langs de normale wettelijke weg te regelen? Tevens vroeg hij of de 
situatie met de Limburgse beken een gevolg was van het niet-toepassen van de 
Hinderwet op de mijnen. Ook wilde hij weten of de minister nog over andere 
wettelijke mogelijkheden beschikte om de beekvervuiling tegen te gaan. De mi
nister was nu genoodzaakt een met redenen omkleed antwoord te geven. Hij raad
pleegde de Commissie van Toezicht op het Instituut voor Zuivering van Afvalwa
ter (het latere RIZA) en vroeg Gedeputeerde Staten van Limburg om adv ies. De 
Gedeputeerden gingen op hun beurt bij de gemeenten te rade om hun ervaringen 
met het toepassen van de Hinderwet op de mijnen te vernemen. Twee hiervan 
hadden bezwaar tegen de bestaande praktijk, waarin geen sprake was van ge
bruikmaken van de Hinderwet. Zij achtten dit om twee redenen van belang. Niet 
aileen om de waterverontreiniging, maar ook om andere vormen van hinder beter 
te kunnen tegengaan. 

Het rapport van het RIZA bood weinig verrassingen voor hen die het stellingna
me van zijn directeur ir. H.I .N.H. Kessener in de kwestie van de Limburgse beek
vervuiling kenden.24 De problemen werden geweten aan de kolenwasserijen en de 
cokesfabrieken. Vooral vanwege de "belangrijke uitbreiding" van de laatste wa-

22 SHe, arch. GSL-1929 , inv.nr. 74. 
23 Handelingen Tweede Kamer 1928-1929, Aanhangsel, p. 138 en 193 . 

GA-Den Haag, bnr. 835, Archief Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging. Hi eri n be
vinden zich enkele stukken inzake overleg over de Kamervragen, waaronder een 'Amice
briefje' van Van der Waerden aan een onbekende (waarschijnlijk aan de voorzitter van de 
Hinderwetvereeniging, If. M.E.H. Tjaden, of aan de secretaris, C. Visser). 
24 Het rapport van de commissie bevindt zich onder andere in de archieven van het Staats
toezicht op de Mijnen (RAL, 07.102, inv.nr. 420, doss. Q 7) en van de Hinderwet- en 
Bouwtoezichtvereniging, niet in het archief van het RIZA. 
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ren de klachten " in den laatsten tijd sterk toegenomen." De lozingen van de Staats
Illijnen met hun kolenwasserijen en cokesovens en van de kolenwasserijen van de 
Oranje Nassau-mijnen in de GeJeenbeek en haar zijtakken veroorzaakten een "pik
zwarte kleur" en een "onaangenamen reuk." Visteelt was "uitgesloten", de plan
ten werden "vergiftigd." Ophoging der beekbeddingen door bezinking van het 
kolenafvalleidde tot capaciteitsvermindering en frequentere overstromingen. "Niet 
onbelangrijke schade" aan de landerijen was hiervan het gevolg. Volgens het RIZA 
voerden de mijnen Illeer water in de GeJeenbeek dan deze gemiddeld per jaar 
afvoerde. Het was een niet te loochenen feit dat in Zuid-Limburg een belangrijke 
toename van de bevolking plaatsvond, die tot ernstige waterverontreiniging leid
de. Het ontbreken van een behoorlijk rioleringssysteem voor de bevolkingskernen 
was daarvan de reden. "De overheerschende verontreinigingsbron" waren echter 
de mijnen, die bovendien "het in vele opzichten weerzinwekkende karakter" aan 
de vervuiling gaven. Als die oorzaak werd weggenolllen, zou de opheffing van 
het bezwaar van fecalien en huishoudelijk afvalwater "betrekkelijk eenvoudig 
zijn." 

De Commissie van Toezicht van het RIZA Illeende dat de interpretatie van de 
Hinderwet in dit opzicht "een belangrijke rol" had gespeeld. Deze wet was ten 
aanzien van de mijnen "eenvoudig tel' zijde gesteld" en aan deze bedrijven was 
"geen enkele verplichting ( ... ) ter voorkoming van de verontreiniging van damp
kring of openbaar water" opgelegd. De commissie yond dit een "zeer gewaagde 
wetsinterpretatie". De gemeentebesturen zouden slechts het provinciaal waterlos
singsreglement kunnen toepassen. Daarin stond een artikel tegen het vervuilen 
van waterlopen. De eventueel daaruit voortvloeiende boetes waren echter gering 
en zouden bedrijven niet weerhouden van voortzetting van hun overtreding. Zelfs 
bij hoge boetes waren de kosten voor afdoende maatregelen veel hoger, en dus 
niet interessant. Elders in Nederland was daarmee volgens de commissie al erva
ring opgedaan. 

Vervolgens kwalll de commissie met een plan dat het RIZA al in 1924 had ge
lanceerd. Dit behelsde de aanleg van een afvoerleiding naar de Maas met een 
daaraan verbonden centrale zuivering voor het afvalwater van de Staats- en Oran
je Nassau-mijnen. De nog aanwezige fenolen zouden geen "ernstige verontrei
niging" in de rivier veroorzaken. Bij uitbreiding van de cokesfabrieken en toe
name van fenollozingen kon "altijd nog tot chemische behandeling worden 
overgegaan." Als voornaamste leverancier van afvalwater kwamen de Staatsmij
nen als eerste in aanmerking voor de aanleg en financiering van zo' n rioo!. 

Van aandringen op een speciale wettelijke regeling verwachtte de commissie 
niets. Dan zou de verbetering "nog ad calendas Graecas" kunnen wachten. Aan
leg van verbeteringswerken op kosten der Staatsmijnen, met de mogelijkheid daar 
in een later stadium de Oranje Nassau-Illijnen op aan te sluiten, was nu de enige 
oplossing. Hiermee was een bedrag van ongeveer f 1.000.000,-. gemoeid. De 
minister werd geadviseerd bij zijn co llega van Waterstaat aan te dringen op de 
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realisering van deze werken. De minister van Binnenlandse Zaken zou de gemeen

tebesturen moeten stimuleren om een eind aan de verontreiniging door de Oranje 

Nassau-mijnen te maken. De overige mijnbedrijven zouden zich bij een te vor
men 'Wormgenossenschaft' moeten aansluiten.25 

7. Ministerieel overleg I: 1929 

Zoals ook in andere gevallen plaatsvond, werd de minister van Waterstaat, mr. H. 
van der Vegte, bij de kwestie betrokken . Hij vroeg zijn ambtenaar in Limburg, de 
Hoofdingenieur der Mijnen, om advies.2~ Deze antwoordde in april 1929 dat er 
"geen enkel verband met de vervuiling der beken" en de onderhavige kwestie 
bestond. Later in dezelfde maand gaven de Staatsmijnen hun kijk op de zaak. Zij 
meenden dat de beekvervuiling "op een of andere wijze tot oplossing" moest wor

den gebracht, maar dat "dit vraagstuk geenszins zoo urgent [is] , als uit de vragen 

van den heer van der Waerden zou kunnen worden afgeleid." Voor Van der Vegte 
was er voldoende reden om te veronderstellen dat de zaak nog niet zo aan de orde 
was, omdat volgens hem "technisch nog geen middelen ( ... ) voor een algeheele 
zuivering van het afvalwater" bestonden Y In dat opzicht verschilden de mijnen 
niet van allerlei andere bedrijven. Op het oog liet hij daarmee dit praktische punt 

boven het principiele prevaleren. We zagen echter al dat er bezwaar bestond tegen 

meer dan een controlerende instantie. Deze bedenking had weI degelijk ook een 
fundamentele kant, omdat die andere controlerende functionaris, de inspecteur 
van de Volksgezondheid, nu eenmaal andere prioriteiten stelde dan zijn coli ega 
van het Mijnwezen. 

Vervolgens ontstond in juni 1929 onenigheid tussen beide bewindslieden over 

de inhoud en de formulering van het antwoord aan Van der Waerden.2x De mening 

25 In de jaren twintig werden in Duitsland plannen tot oprichting van deze Genossenschaft 
besproken. Deze was gedacht naar analogie van de 'Emschergenossenschaft' uit 1904. Zo ' n 
lichaam bestond uit vertegenwoordigers van industrieen, gemeenten en andere belangheb
benden. Zij had verordenende bevoegdheden, een budget en technische mogelijkheden voor 
het uitvoeren van zuiveringswerken. In de 'Wormgenossenschaft' zouden Duitse bedrijven 
en gemeenten samenwerken. Nederlandse lozers op de Worm lOuden aan lO'n samenwer
kingsverband kunnen deelnemen. De plannen werden uiteindelijk niet gerealiseerd. 
26 SHe, arch. GSL-1929 , inv.nr. 74. Brieven Hoofdinspecteur der Mijnen aan de minis
ter van Waterstaat, 3 april 1929, directie Staatsmijnen aan de minister van Waterstaat, 16 
april 1929, minister AHN aan de minister van Waterstaat, 13 juni 1929. 
27 ARA-II, 2.16.26.02, Archief Ministerie van Waterstaat, Afd. Vervoer- en Mijnwezen 
1927-1940, inv.nr. 1886/2. Brief min. Waterstaat aan min. AHN, 26 april 1929. 
28 RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, Doss. Q 7, brief minister van 
AHN aan minister van Waterstaat, 15 juni 1929; minister Waterstaat aan minister AHN, 20 
juni 1929, 24 juni 1929. 
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van de minister van Arbeid dat de "bestaanden toestand C ... ) onwettig" was , kon 
niet op instemming bij Waterstaat rekenen. Evenmin zal daar waardering zijn ge
weest voor zijn visie dat het gebruik van de Hinderwet "het aangewezen middel" 
was tegen "bezwaren van gevaar, schade of hinder", noch voor zijn opmerking 
dat hij het "niet verantwoord" yond "voor de inrichtingen der mijnen een uitzon
deringsbepaling te scheppen". Voor andere bedrijven gold zo'n bepaling immers 
ook niet, "zelfs niet voor inrichtingen ten algemeene nutte, opgericht door het 
Rijk, provincien, gemeenten of waterschappen." Helemaal onverteerbaar zal de 
mededeling zijn gevonden dat de minister "voornemens" was , de gemeentebesturen 
in staat te stellen voor de bestaande inrichtingendie zonder Hinderwetvergunning 
werkten, een soepele overgang naar de door hem gewenste situatie bieden. Zij 
zouden nog vijf jaar de tijd krijgen om orde op zaken te stellen. Deze termijn bood 
tevens de mogelijkheid tot afstemming van de bepalingen in af te geven vergun
ningen met de maatregelen die het provinciaal bestuur van Limburg tegen de 
waterverontreiniging zou nemen. 

De brief bevatte nog meer onwelkome elementen. De bewindsman wenste niet 
mee te werken aan een wettelijke regeling die "tot de mijnen behoorende inrich
tingen" uitzonderde van de Hinderwet. Bovendien was hij tegenstander van het 
scheppen van een "uitzonderingsbepaling" voor de mijnen in het algemeen. Gelet 
op de "toenemende schade of hinder, door de mijnen veroorzaakt" , yond hij de 
huidige praktijk niet stroken met zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de Hinderwet. De juridische, noch de praktische argumenten tegen de toepas
sing van de Hinderwet konden hem overtuigen. De gebondenheid van mijninrich
tingen aan een bepaalde plaats had voor de Staatsmijnen "in het geheel geen be
teekenis" en voor de particuliere mijnen bood het beroep op de Kroon "de noodige 
waarborg" dat vergunningen "niet dan om zeer overwegende redenen" konden 
worden geweigerd. 

De minister van Arbeid had hiermee de kwestie zo duidelijk op scherp gezet dat 
zijn collega van Waterstaat in een eerste reactie aandrong op een "meer objectieve 
wijze" van antwoorden . "Uit den aard der zaak" was hij het niet met de visie van 
zijn ambtgenoot eens. Hij wilde dat dit meningsverschil ook in het antwoord aan 
Van der Waerden tot uitdrukking zou komen . Hij zag evenmin in dat de waterver
vuiling aan het niet-toepassen van de Hinderwet toe te schrijven was. Waren de 
wateren in Twente en Groningen niet even ernstig vervuild, ook al vielen de bedrij
yen daar weI onder de Hinderwet? Het had hem bovendien zeer gestoord dat het 
overleg niet werd voortgezet, maar dat de minister van Arbeid zijn beslissing op
legde. Ook al werd diens bevoegdheid daartoe niet betwist, deze handelwijze werd 
weI "ongewoon" genoemd, zeker omdat het ging om "een terrein, dat aan de zor
gen van mijn Departement is toevertrouwd." Bij Waterstaat werd de zaak hoog 
opgenomen, want enkele dagen daarna yond overleg tussen de bewindslieden 
plaats. Daarbij bleek dat de minister van Arbeid minder eigenmachtig wilde op-



VAN ZON DE MIJNEN EN HET MILIEU 1910-1965 339 

treden en slechts in overeenstemming met zijn coli ega de vragen wilde beant
woorden. 

In feite haalde de minister bakzeil. Dit blijkt uit zijn antwoord aan het Kamerlid 
in juli 1929.29 Daarin liet hij zijn eigen mening buiten beschouwing. Onder ver
wijzing naar de zienswijze van anderen hanteerde hij analoge argumenten als zijn 
collega van Waterstaat. Er waren de al bekende juridische en praktische bezwaren, 
maar ook een economische overweging. Weigering van een Hinderwetvergunning 
zou stillegging van een bedrijfbetekenen. Verlening van een Hinderwetvergunning 
"onder te bezwarende voorwaarden" zou "de natuurlijke ontwikkeling van een 
mijnonderneming ( ... ) kunnen stuiten", stelde de bewindsman . Hiermee voegde 
hij zich volledig naar de wensen van de bedrijfstak. Ook de wijze van formuleren 
wekt sterk de indruk dat hij in dit deel van zijn antwoord meer de visie van ande
ren - lees: de minister van Waterstaat en de mijnen - dan zijn eigen standpunt 
vertolkte. In de interne gedachtenwisseling werden dus andere standpunten ge
presenteerd dan aan de buitenwereld. Zo werd een aan de minister van Arbeid 
gestelde Kamervraag in wezen door diens collega van Waterstaat beantwoord en 
was van de aanvankelijke afwijkende visie geen spoor meer overgebleven. De 
discussie werd niet tot het eind doorgezet, omdat in augustus 1929 een nieuw 
kabinet aantrad. 

8. Ministerieel overleg II: 1929-1930 

Voor de buitenwereld was de zaak hiermee afgedaan, maar achter de schermen 
ging de gedachtewisseling verder. In oktober 1929 benaderde de nieuwe minister 
van Arbeid , mr. TJ. Verschuur, opnieuw zijn collega van Waterstaat, mr. PJ. Rey
mer, over de kwestie?' Weliswaar ging het als gevolg van de kabinetswisseling 
om andere personen, maar de ambtelijke en principiele uitgangspunten bleven 
dezelfde. De vorige minister van Arbeid was van plan geweest de kwestie in de 
Ministerraad te brengen, maar het aftreden van het kabinet had dit voornemen 
verijdeld . De nieuwe bewindsman wilde alsnog het oordeel van het gehele ka
binet inwinnen, maar vroeg eerst de mening van zijn collega. Hij stelde echter 
voorop dat hij evenals zijn voorganger yond dat de Hinderwet ook voor de mijnen 
moest geJden. Hij zag, "aanvankelijk althans", niet in waarom dit niet het geval 
zou zijn en noemde als in aanmerking komende bedrijfsonderdelen onder andere 
"cokes- en brikettenfabrieken". Ais de enige reden voor het niet-toepassen van de 

29 Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 1928- 1 929, 193. 
30 SHe, arch. GSL-I929, inv.nr. 74. Brief minister AHN aan minister van Waterstaat, 5 
oktober 1929; minister van Waterstaat aan de GSL, 18 oktober 1929; concept-antwoord 
GSL aan de Hoofdingenieur der Mijnen; arch. GSL- 1 930, inv.nr. 69, concept-antwoord 
van de Hoofdingenieur aan GSL, 8 januari 1930. 
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Hinderwet was gelegen in het feit dat zij tot een mijnbedrijf behoorden, dan kon 
hij daar niet mee accoord gaan. Hij leek de zaak zeer serieus te willen aanpakken 
en gewaagde eveneens van een peri ode voor de mijndirecties om zich aan "den 
nieuwen toestand aan te passen." Als de minister van Waterstaat het niet met deze 
opzet eens was, zou eerst nog een rechterlijke uitspraak over dit punt kunnen 
worden uitgelokt. Hij wilde nog weI bezien of sommige bovengrondse werken 
die voor het ondergrondse bedrijf noodzakelijk waren, buiten de Hinderwet kon
den worden gehouden. 

Vanzelfsprekend waren de belanghebbenden hier niet gelukkig mee. Nieuw 
overleg tussen de minister, de Hoofdingenieur der Mijnen en de gezamenlijke 
mijnen volgde. Hieruit kwamen geen nieuwe standpunten naar voren. 31 De ondeel
baarheid van het mijnbedrijf en de ondeskundigheid van lokale besturen waren 
belangrijke argumenten tegen een wijziging. Een eenvoudige aanpassing van het 
Mijnreglement zou de mogelijkheid van preventieve maatregelen kunnen bieden. 
Daarin zou dan een bepating moeten worden opgenomen aangaande de oprich
ting van "inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken", dus 
een analoge formulering als bij de Hinderwet. In het geval van de mijnen zou 
hiervoor de goedkeuring van de Hoofdingenieur der Mijnen nodig zijn "onder 
eventueel door dezen aan die goedkeuring te verbinden voorwaarden." 

Een passage over het uitlokken van een rechterlijke uitspraak over de competentie 
van de diverse overheidsinspecties in dezen was in de ruggespraak met de mijnen 
gesneuveld. De Hoofdingenieur was evenmin voorstander van zo'n stap. Hij had 
daartegen "zeer ernstige bezwaren, omdat het aanzien van de betreffende Rijks
diensten daardoor belangrijk kan worden geschaad." We kunnen slechts gissen 
naar de reden waarom de mijnen hier niet mee accoord wilden gaan. Zouden ze 
het veiliger hebben gevonden deze niet geheel risicoloze stap zo weinig mogelijk 
aandacht te geven om hem aldus uit de belangstelling te halen? 

Deze correspondentie werd afgesloten met het antwoord van de minister van 
Waterstaat aan zijn cOllega van Arbeid, Handel en Nijverheid in begin juli 1930, 

dat wil zeggen ongeveer negen maanden nadat de laatste hem had benaderd.32 De 
strekking van zijn schrijven zal na het voorgaande geen verrassing betekenen: hij 
had "ernstige bezwaren" tegen toepassing van de Hinderwet op de mijnen . De 
bedrijven bestonden uit een "samenstel van onderdeelen van verschillenden aard", 
die "even weI technisch een nauw samenhangend geheel" uitmaakten. Het hante
ren van twee verschillende wetten zou niet aIleen "practisch van slechts zeer wei
nig nut" zijn, maar bovendien zou de samenhang binnen het bedrijf worden door-

31 SHC, arch. GSL-1930, inv.nr. 69. Brief Hoofdingenieur aan de minister van Water
staat, 17 april 1930, afschrift hiervan aan GSL, 17 apri l 1930, briefGSL aan ministe r van 
Waterstaat, 19 april 1930. 
32 SHC, arch. GSL-1930, inv.nr. 69. Brief minister van Waterstaat aan de mini ster van 
AHN, 4 juli 1930. 
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broken. In navolging van de Hoofdingenieur der Mijnen suggereerde hij de mo

gelijkheid van aanvullingen van de Mijnwet van 1903 en van het Mijnreglement 
van 1906 als een betere oplossing. Deze toevoegingen zouden in de geest van de 
Hinderwet moeten zijn, zij het dat de beslissing bij het Staatstoezicht op de Mij
nen zou moeten berusten. Hij was evenmin voorstander van het idee om de rech
ter te laten bepalen welke wet in dezen van kracht was. Dergelijke kwesties moes
ten "zoo mogelijk steeds door onderling overleg" worden geregeld. 

9. Ministerieel overleg III: 1931-1933 

Eind januari 1931, dat wil zeggen weer ruim een half jaar later, werd de draad 
nogmaals opgepakt door de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. Hiermee 
werd een nieuwe briefwisseling ingeluid, die tot in 1933 zou duren .33 In zijn brief 

van januari 1931 stelde de minister dat de bevoegdheid tot afgifte van een Hin
derwetvergunning voor de Staatsmijnen bij de Kroon zou liggen. Voor de particu
liere mijnen kon een soortgelijke bepaling in de Hinderwet worden opgenomen. 
Op die manier werd inmenging van de gemeentebesturen vermeden. Met deze 
uitzonderingsbepaling hoopte hij de vrees van de mijnen voor ongewenste lokale 
en regionale invloeden weg te nemen. Uit zijn voorstel wordt niet duidelijk of in 
deze procedure de mogelijkheid van het indienen van bezwaren door omwonen
den , belanghebbenden en particuliere of overheidsinstanties was ingeruimd. Ge
let op de bestaande onbevredigende situatie en op de lange tijd die het onderwerp 
nu al in beslag nam, drong hij aan op spoed. 

Naar aanleiding hiervan nam de Hoofdingenieur contact op met de mijnen. Hij 
wees hierbij op de veiligheidstoestand van de Limburgse mijnen, die beter was 
"dan in eenig ander land ter wereld". Deze was bereikt binnen de mogelijkheden 
van de Mijnwet en "door harmonieuse samenwerking van mijn dienst met de 

33 SHe, arch. GSL-1931, inv.nr. 69, minister AHN aan min. Waterstaat, 27 januari 1931; 
min . Waterstaat aan GSL, 5 februari 1931; mijnen aan min . Waterstaat, 13 februari 1931; 
Hoofdingenieur Mijnen aan GSL, 20 februari 1931,9 april 1931 , 12 mei 1931 ; mijnen aan 
min. Waterstaat, 18 mei 1931 (concept-versie) en 27 mei 1931 , Levens verzonden aan 
Hoofdingenieur; Hoofdingenieur aan min. Waterstaat, 30 mei 1931; min. Waterstaat aan 
min. AHN, 14 oktober 1931 ; Hoofdingenieur aan min. WaLerstaat, 18 januari 1933; 

RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, Doss. Q 7, minister AHN aan 
minister van Waterstaat, 30 maart 1932; Notitie 'Toepassing Hinderwet ', 4 mei 1932; 
interne notitie GSL over hinderregeling, 6 maart 1933; GSL aan minister van Waterstaat, 
29 mei 1933; Hoofdingenieur Mijnen aan Directeur-Generaal Arbeid, 14 september 1933; 
minister van Waterstaat aan Hoofdingenieur Mijnen , 25 september 1933; minister Sociale 
Zaken aan minister van Waterstaat, 12 oktober 1933; Hoofdingenieur Mijnen aan D-G 
Arbeid, 21 oktober 1933; Hoofdingenieur Mijnen aan minister van Waterstaat, 27 oktober 
1933; Hoofdingenieur Mijnen aan gemeentebestuur Eygelshoven, 18 juni 1934. 
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mijnbestuurders ." Een nieuwe opzet, zou "weI een volkomen negatie van deze 
meer dan goede resultaten" betekenen. Hij was geen tegenstander van preventie
ve maatregelen, maar dan weI als ze door zijn dienst werden bepaald. Hij hechtte 
aan de "eenheid van toezicht", die ook nodig was vanwege de "speciale beoor
deeling" die v~~r de mijnen nu eenmaal nodig was . Hij wilde slechts discussieren 
over de procedure, niet over de invulling daarvan. 

Bijna negen maanden na het verzoek van de minister van Arbeid, in oktober 
1931, kwam een betrekkelijk kort antwoord . Daarin meldde de minister van Wa
terstaat dat hij het ongerijmd yond als de Kroon eerst volgens de Mijnwet een 
concessie aan een mijnonderneming zou verlenen en vervolgens in een geheel 
andere procedure (die van de Hinderwet) die onderneming zou opzadelen met 
voorwaarden die aan die concessie atbreuk konden doen . Hij vreesde "administra
tieve en andere moeilijkheden" bij toepassing van diverse wetten . WeI liet hij de 
mogelijkheid voor een "nadere regeling" voor het "preventief toezicht" open -
maar dan weI binnen het kader van de Mijnwet. Hij kon instemmen met een "af
zonderlijke regeling ( ... ) buiten de Hinderwet om". De bedrijven in kwestie waren 
"van zoo overwegend belang ( ... ) voor streek en bevolking", dat daartegen geen 
bezwaar hoefde te bestaan. 

De minister van Arbeid liet vervolgens in maart 1932 weten dat hij het niet eens 
was met de aangevoerde argumenten. 34 De belangrijkste overweging voor hem 
was echter "dat aan den bestaanden onwettigen en chaotischen toestand ( ... ) zoo 
spoedig mogelijk een einde komt." Hij bracht nog weI de beekvervuiling in het 
geding, maar de verantwoordelijkheid voor de 'onwettigen en chaotischen toe
stand' woog voor hem het zwaarste . De oplossing kon nu wat hem betreft ook weI 
bestaan uit een "afzonderlijke regeling ( ... ) buiten de Hinderwet om." WeI moest 
"zooveel mogelijk ( ... ) de procedure van de Hinderwet" worden gevolgd en moesten 
"omwonenden en belanghebbenden een recht van beroep op de Kroon, en niet op 
eenig ambtenaar" hebben. 

De minister van Arbeid vroeg zijn coli ega om een voorstel, dat in ieder geval 
aan drie voorwaarden moest voldoen. In de eerste plaats zou het onderwerp bij 
wet moeten worden geregeld, opdat de volksvertegenwoordiging zich erover zou 
kunnen uitspreken. Ten tweede moest voor "omwonenden en andere belang
hebbenden" beroep op de Kroon openstaan. Als derde voorwaarde gold dat een 
regeling "zooveel mogelijk" de procedure van de Hinderwet zou volgen. De Hoofd
ingenieur der Mijnen werd nu door zijn minister belast met het opstellen van een 
regeling. In een commentaar hierop schreef hij dat het in de "controverse" tussen 
Waterstaat en Arbeid over de wederzijdse bevoegdheden ten aanzien van de bo-

34 RAL, 07 .102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, Doss. Q 7. Minister AHN aan 
minister van Waterstaat, 30 maart 1932. 
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vengrondse werken van het mijnbedrijf ging. Het leek hem daarom beter, af te 
wachten totdat dit "hoofdprincipe" zou zijn opgelost.35 

10. Voorstel van de Hoofdingenieur voor de Mijnen 

Hoewel deze oplossing in 1933 nog niet bereikt was, had de Hoofdingenieur, Van 
Waterschoot van der Gracht, zijn ontwerp in januari van dat jaar gereed .3fi In IS 
artikelen werd gepoogd de materie te regelen. Opmerkelijk was de belangrijke rol 
die de Hoofdingenieur daarin voor zichzelf had gedacht. De vergunning zou door 
hem worden verleend (art. 1 en 5), hij zou het gemeentebestuur van een aanvraag 
om vergunning in kennis stellen (art. 3), aan hem moest het verslag van de hoor
zitting met daarbij het advies van het gemeentebestuur worden gezonden (art. 4), 
hij kon ontheffing van de naleving der gestelde voorwaarden verlenen (art. 9), hij 
kon de termijn verlengen waarbinnen een verleende vergunning moest worden 
geeffectueerd (art. (0), hem kwam de bevoegdheid tot het opleggen van nieuwe 
voorwaarden toe (art. 13), hij kon een vergunning wegens niet-naleving van de 
voorwaarden intrekken (art. 14), hij kon een bedrijf dat niet over de vereiste ver
gunningen beschikte, (Iaten) sluiten (art. 15). De meeste bepalingen waren op de 
Hinderwet geent of waren parafraseringen van artikelen uit die wet, zoals over de 
gang van zaken bij het indienen van een aanvraag (art. 2) , het ter visie leggen 
daarvan (art. 3), over het houden van een hoorzitting (art. 4), de termijn waarbin
nen over een aanvraag moest worden beslist (art. 5), de stukken die bij een vergun
ning moesten worden gevoegd (art. 6), over de gronden tot weigering van een 
vergunning (art. 8), of tot ontheffing van de voorwaarden (art. 9), het vervallen 
van een vergunning wanneer een bedrijf niet binnen een bepaalde termijn in wer
king was gesteld (art. 10), over de mogelijkheid van beroep op beslissingen (art. 
12), over het opleggen van nieuwe voorwaarden (art. 13), over het intrekken van 
een vergunning bij niet-naleving van de voorwaarden (art. 14) en over het sluiten 
van een bedrijf (art. IS). 

Met het presenteren van dit ontwerp begon een nieuwe ronde van overleggen, 
corresponderen of om elkaar heen draaienY In eerste instantie tussen de mijnbe
drijven onderling, daarna tussen de hoofdingenieur en de mijnbedrijven, vervol-

35 RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, Doss . Q 7, Notitie 4 mei 
1932. 
36 lr. Blankevoort was op I mei 1932 met pensioen gegaan. Zijn opvolger was mr.dr.ir. 
J.A.W.M. van Waterschoot van der Gracht, die onder andere secretaris van de Mijnraad en 
directeur van de Rijksdienst voor opsporing van delfstoffen was geweest. Het ontwerp 
was op 18 januari 1933 aan de minister van Waterstaat gezonden (SHe, arch. GSL-1931 , 
inv.nr. 69). 
37 zie noot 33, passim. 
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gens tussen de minister van Waterstaat en de Hoofdingenieur en tenslotte tussen 
het ministerie van Waterstaat en het inmiddels tot Sociale Zaken omgedoopte 
ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De particuliere mijnen hechtten sterk aan de prominente rol van de Hoofdinge
nieur ("geven ( ... ) Uwe Excellentie met aandrang in overweging"), terwijl de Staats
mijnen die positie ook weI aan de minister van Waterstaat wilden laten.3X Nadat de 
mijnen de minister in mei 1933 hadden laten weten in de laatstgenoemde zin met 
het ontwerp in te stemmen, en na het voorstellen van enkele correcties, vond in 
juni en september van dat jaar mondeling en schriftelijk overleg plaats tussen de 

Hoofdingenieur en de Directeur-Generaal van den Arbeid. De laatste leek even

min bezwaren tegen de voorgestelde regeling te hebben.3~ Als het ware om deze 
besprekingen onder druk te zetten vroeg de minister van Sociale Zaken in oktober 
1933 aan zijn coli ega waar het anderhalf jaar eerder gevraagde voorstel voor een 
regeJing bleef. Enkele dagen later werd dit ontvangen. Met dit wapenfeit eindig
den de pogingen tot opstellen van bepalingen waarmee de mijnen toepassing van 
de Hinderwet in de Mijnwet trachtten te integreren.40 WeI nam de Hoofdingenieur 

in 1934 een voorschot op de uiteindelijke beslissing, toen hij het gemeentebestuur 

van Eygelshoven liet weten dat een regeling in de maak was waarbij niet het 
gemeentebestuur, maar de minister van Waterstaat voor het verlenen van een ver
gunning verantwoordelijk was. 

11. Voortzetting 

In 1936 kwam het onderwerp weer even in de belangstelling te staan. 41 In januari 
was een wetsontwerp tot wijziging van de Hinderwet aan de Tweede Kamer aan
geboden. De mijnen haakten hierop in en vroegen de minister van Waterstaat of er 
geen bepaling in kon worden opgenomen waarbij hun bovengrondse installaties 
hier niet onder zouden vallen. Zij wezen erop dat ook een wijziging van de Mijn
wet aanhangig was gemaakt waarin "een analoge regeling als die der Hinderwet" 

werd opgenomen. De zaak zou met andere woorden in orde komen en kon dus 
elders buiten beschouwing blijven. "Ter vermijding van dubbelzinnigheicl" zou 
een vermelding in het wetsontwerp voor de Hinderwet een duidelijke afbakening 

38 RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, doss. Q 7. GSL aan minister 
van Waterstaat, 29 mei 1933. 
39 RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht Mijnen, inv.nr. 420, doss. Q 7. Hoofdingenieur 
Mijnen aan minister van Waterstaat, 3 juni 1933. 
40 De archieven geven geen uitsluitsel over de redenen waarom, ondanks de bereikte 
overeenstemming, geen afronding aan het overJeg werd gegeven. 
41 SHe, arch. GSL-1936, inv.nr. 69. Brief van de gezamenJijke mijnen aan de minister 
van Waterstaat, 26 februari 1936; antwoord van de minister, II maart J 936. 
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bieden. De minister liet daarop weten dat hij hiertoe geen stappen zou onderne
men . 

Bij het ministerie van Sociale Zaken werd daarentegen aandacht geschonken 
aan de voorgenomen wijziging van de Mijnwet. Hier werd geconstateerd dat er 
geen steekhoudende juridische argumenten tegen toepassing van de Hinderwet 
op de bovengrondse mijnbedrijven waren, maar dat dit "feiteli)k" niet gebeurde. 
Deze situatie "waarbij de mijnen dus practisch geheel vrij zijn" werd "zeer onbevre
digend" genoemd. Nogmaals werd d·e "door de mijnen veroorzaakte verontreini
ging van de Limburgsche beken" als een van de gevolgen van deze onwettige 
toestand gepresenteerd. Het werd bovendien "bedenkelijk" genoemd dat "practi
sche bezwaren" de toepassing van "een wet, waarvan de toepasselijkheid eigen
lijk nauwelijks aan twijfel onderhevig is" konden verhinderen. Er werd op gewe
zen dat "herhaaldelijk" was aangedrongen op toepassing van de Hinderwet op de 
mijnen .42 Het is tekenend voor de wederzijds verstarde posities dat de mijnen een 
voorgenomen wijziging van de Hinderwet aangrepen om nu eens en voor al bui
ten schot te geraken, terwijl de andere partij juist een voorgestelde wijziging van 
de Mijnwet tot haar voordeel probeerde aan te wenden. 

In de wijziging van de Mijnwet die in 1938 werd afgekondigd (Stb. no . 251) 
werd bepaald dat bij Algemene Maatregel van Bestuur een regeling tegen het 
ontstaan van gevaar, schade of hinder zou worden gepresenteerd. Volgens de Me
morie van Toelichting op het wetsvoorstel moest hiermee een bijzondere hin
derregeling voor de mijnen mogelijk worden gemaakt. Geconstateerd werd dat er 
geen eenstemmigheid bestond over de vraag "of de Hinderwet al dan niet van 
toepassing is op de mijnen en de daarbij behorende werken en inrichtingen". Deze 
wet werd in ieder geval niet gehanteerd. WeI werd een hinderregeling wenselijk 
geacht. Die moest dan "zoveel mogelijk" met de Hinderwet overeenstemmen. 
Het Mijnreglement van 1939 bevatte echter geen bepalingen tegen gevaar, schade 
ofhinder.43 Oorzaak hiervan was de vertraging die bij de wijziging van de Hinder
wet was ontstaan. Voor het opnemen van dergelijke bepalingen moest eerst een 
verwijzing in de Hinderwet zijn opgenomen. 

Onder norm ale omstandigheden zou het hier waarschijnlijk gedurende jaren bij 
gebleven zijn. De Duitse bezetting zorgde echter voor een nieuwe episode in deze 
kwestie. 44 Nu mengde de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland zich erin. 

42 ARA-II , 2.15.31 , Ministerie van Sociale Zaken, inv.nr. 502. Ongesigneerd en ongeda
teerd memo (tussen 25 juni 1936 en 22 juli 1936). 
43 Besluit van 2 december 1939 tot vaststelling van een Aigemeene Maatregel van Be
stuur volgens artikel 9 der Mijnwet, met intrekking van het Mijnreglement van 1906, Stb. 
no. 568. 
44 SHe, arch. GSL-1940, inv.nr. 69. Brief Inspecteur-Generaal voor de Mijnen aan GSL, 
5 juli 1940; brief GSL aan Inspecteur-Generaal, 23 augustus 1940; brief waarnemend 
Inspecteur-Generaal aan GSL, 3 september 1940. 
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Hij zou een hinderregeling voor de mijnen willen opstellen in de zin zoals de 
Hoofdingenieur der Mijnen in 1933 had voorgesteld. De mijnen waren daar in de 
gegeven situatie niet voor en lieten in augustus weten dat zij de invoering wilden 
uitstellen "tot minder bewogen tijden". Ook de waarnemend Inspecteur-Generaal 
(de opvolger van de Hoofdingenieur) verklaarde zich met dit standpunt accoord . 
De terughoudendheid van deze instanties legde kennelijk onvoldoende gewicht 
in de schaal, want in de Nederlandsche Staatscourant van 16 september 1942 
werd een wijziging van het Mijnreglement gepubliceerd.45 Daarin werden bepa
lingen afgekondigd die de besproken lacune moesten opvullen. Deze waren min 
of meer analoog aan de voorschriften van de Hinderwet, zij het dat de Inspecteur
Generaal der Mijnen de benodigde vergunningen moest verlenen. De open bare 
bekendmaking van een vergunningaanvraag, het aanschrijven van omwonenden 
en de mogelijkheden tot het indienen van bezwaren waren geent op de bepalingen 
die dienaangaande in de Hinderwet voorkwamen . 

Deze verandering sloot aan bij een iets eerder afgekondigde wijziging van arti
kel 32 van de Hinderwet. Bij besluit van de waarnemend Secretaris-Generaal van 
het departement van Sociale Zaken van 3 november 1941 werd dit artikel zo 
geformuleerd dat de wet niet gold voor de "ondergrondse werken van de mijnen, 
benevens de bij de mijn behorende bovengrondse inrichtingen, tenzij daarop de 
Arbeidswet 1919 van toepassing is .''46 Gedurende de oorlogsjaren zouden deze 
nieuwe regelingen een slapend bestaan \eiden. Bovendien werden zij, evenals 
allerlei andere tijdens de Duitse bezetting afgekondigde maatregelen , daarna bui
ten werking gesteld.47 Vervolgens was de situatie dus "weer even onbevredigend 
zoals ( .. . ) tevoren", zoals de Inspecteur-Generaal der Mijnen in zijn verslag over 
1949 opmerkte.4K 

Bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1949 werd, als aanvulling op het Mijnregle
ment van 1939, een nieuwe hinderregeling voor de mijnen afgekondigd (Stb. no. 
1.266). Deze bevatte analogieen met de regeling uit de bezettingstijd. Zo berustte 
de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning bij de minister van Economi
sche Zaken, terwijl de Inspecteur-Generaal der Mijnen een adviserende rol had 

45 Nederlandsche Staatscourant van 16 september 1942, No. 180. Besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van Waterstaat, houdende wijziging en aanvulling 
van het Mijnreglement 1939. 
46 Nederlandsche Staatscourant 1941, no. 246. De vermelding van de Arbeidswet heeft 
betrekking op de briketfabrieken. 
47 VersLag van de Inspecteur-GeneraaL der Mijnen over het jaar 1949, 24; J.L. Greven. 
De hinderregeling voor de mijnen en de hinderwet Technisch Gemeenteblad LI (1965), 
377. De intrekking geschiedde bij de Wet Bezettingsmaatregelen van 27 juni 1947, Stb. 
no. H. 195. 
48 La.p., 24. 
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gekregen. Ook hier bestond voor de burgers de mogelijkheid tot het indienen van 
bezwaren en het instellen van beroep, op dezelfde wijze als bij de Hinderwet. In 
1964 kwam een nieuw Mijnreglement tot stand. Dit bevatte voorschriften ter 
voorkoming van gevaar, schade of hinder door de bovengrondse werken en in
richtingen van de mijnen waarop de Hinderwet niet van toepassing was. Veel 
bepalingen hiervan waren analoog aan die van de Hinderwet. Nu waren ook de 
gemeenten bij de procedure betrokken. De aankondiging en ter visie legging von
den op gemeentelijk niveau plaats. Er was de mogelijkheid tot het indienen van 
bezwaren, waarover het gemeentebestuur advies zou uitbrengen. De Inspecteur
Generaal vervulde in de vergunningprocedure een controlerende en bemiddelende 
rol, de minister nam de beslissing.49 De controle op de naleving van de vergun
ningvoorwaarden lag bij het Staatstoezicht op de Mijnen. 

De laatste fase in deze kwestie hangt samen met de overschakeling van cokes- op 
aardgas in het midden van de jaren zestig. Nu was de voorheen beleden onlosma
kelijke verbondenheid van de onder- en bovengrondse onderdelen van het mijn
bedrijf niet meer te verdedigen. Dit betekende dat ook de grondslag onder de 
juridische uitzonderingspositie van de chemische, op de verwerking van cokes
gas gebaseerde gedeelten van de mijnindustrie was verdwenen en niet langer was 
vol te houden. Ter beeindiging van deze situatie trad in 1973 de Wet Overgangsre
geling Steenkolenmijnen (Wet van 7 september 1973, Stb. no . 499) in werking. 
Daarin werd bepaald dat de vergunningen die volgens het Mijnreglement in ver
band met gevaar, schade of hinder waren afgegeven, geacht werden op grond van 
de Hinderwet te zijn verleend . Inrichtingen die tot een mijn hadden behoord, zo
als oorspronkelijk de chemische bedrijven, zouden voorlopig hun oude status be
houden , maar na enkele jaren niet meer onder de Mijnwet vallen. Deze opzet 
kreeg zijn beslag bij de afkondiging van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhy
giene (13 juni 1979, Stb. no. 442). Deze was op beide wetten van toepassing. 
Procedures bij het verlenen van vergunningen werden gelijk getrokken. Deze ge
lijkvormigheid gold ook voor de beroepsmogelijkheden. Het maakte nu geen ver
schil meer of de Mijnwet dan weI de Hinderwet werd toegepast. In de latere uit
breiding van deze wet tot de Wet Milieubeheer (10 mei 1994, Stb. no . 331) werd 
bepaald dat de inrichtingen die technisch geen samenhang hebben met de onder
grondse werken, onder deze wet vallen. WeI wordt de vergunning door de minis
ter van Economische Zaken verleend. so 

49 Koninklijk Bes1uit van 21 december 1964, Stb. no. 538. Zie ook Greven, De hinderre
ge1ing, 377-385. 
50 E.N. Neuerburg, P. Verfaille, Schets van het Nederlandse milieurecht (Alphen aan den 
Rijn, 19954), 244. 
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12. Nabeschouwing 

We hebben in het voorgaande te maken met een kwestie waarvan de afuandeling 
in wezen niet veel tijd hoefde te kosten , maar waarbij de belangentegenstellingen 
te groot waren voor een vlotte afwikkeling. Deze gang van zaken was niet onge
woon bij allerlei omstandigheden waar zowel de belangen van de mijnen als van 
landschap en milieu in het geding waren .51 

Tenminste een van de betrokkenen (de minister van Waterstaat) was niet ge"in

teresseerd in een snelle behandeling van de zaak, en een partij (de mijnonderne
mingen) had aileen maar voordeel bij uitstel dan weI niet doorgaan ervan. De 
vertragingstactiek van de minister had in ieder geval tot resultaat dat het onder
werp, ondanks het voornemen van de minister van Arbeid in 1929, niet in de 
ministerraad aan de orde is geweest. Zolang het nog werd behandeld in het over
leg tussen twee bewindslieden en hun ambtenaren, was er v~~r Waterstaat weinig 
te vrezen. Opmerkelijk is bij voorbeeld het ontbreken van een verzoek om een 
advies aan het ministerie van lustitie, dat toch noodzakelijk was bij wetswijzigin
gen. Deze afwezigheid zegt iets over de inzet van de discussie: het ging niet om 
het verkrijgen van een correcte rechtskundige interpretatie van de wet, maar om 
het antwoord op de vraag aan wie de bevoegdheid tot nadere regulering van dit 
maatschappelijke aspect van het mijnbedrijf toebehoorde. 

Het meningsverschil paste in een meer algemene controverse tussen de twee 
betrokken departementen over de "afbakening van bevoegdheden en bemoeiin
gen der wederzijdsche ambtenaren" aangaande de mijnen, vooral met betrekking 
tot de bovengrondse werken. Het was daarom vol gens een ambtenaar van Water
staat in 1932 beter om het hier besproken onderdeel "niet afzonderlijk te behan
delen maar eerst nadat het hoofdprincipe is opgelost."52 

De houding van de mijnen in 1940 bevestigt de veronderstelling dat zij de zaak 
het liefst bij het oude wilden laten . Toen zich immers de mogelijkheid van een 
voor hen niet ongunstige afwikkeling voordeed, kozen zij daar niet voor, maar 
probeerden zij de kwestie weer op de lange baan te schuiven - met succes, zoals 
de tijd zou leren. Via het Staatstoezicht op de Mijnen en de minister van Water
staat werden zij nauw bij het overleg betrokken. Zolang de minister hun visie 
vertolkte, was er in dat stadium weinig reden voor ongerustheid. 

Een andere overweging die vooral als verklaring voor de houding van de Staats
mijnen kan dienen is de verwevenheid van de diverse onderdelen van het bedrijf. 

51 zie de opmerking bij noot 4. 
52 RAL, 07.102, Archief Staatstoezicht op de Mijnen, inv.nr. 420, doss. Q 7. Memorie 
van den heer Verbeek van 4 Mei 1932 'Toepassing Hinderwet'. De citaten zijn ont1eend 
aan aantekeningen die op dit stuk zijn gemaakt, waarschijn1ijk door Van Waterschoot van 
der Gracht. 
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Als de verwerking van kolen tot de meest uiteenlopende chemische producten als 
een onlosmakelijk deel van het kolenwinnings- en verwerkingsproces werd be
schouwd, was het niet logisch en wellicht ongunstig om dit aan een ander juri
disch bewind te onderwerpen. Het opsplitsen van het bedrijf in twee groepen -
een waarvoor de Mijnwet, een waarvoor de Hinderwet van toepassing was - was 
minder wenselijk, in ieder geval een stap in het ongewisse. De ervaringen met de 
Arbeidsinspectie, die controle over de briketfabricage uitoefende, waren in dat 
opzicht weinig bemoedigend. De status aparte van de Staatsmijnen werd bij de 
formulering van de Bedrijvenwet van 1928 (Wet van 21 juli 1928, Stb. no. 249) 
nog eens extra bevestigd. Aile reden dus om zich te verzetten tegen onderbrenging 
in een wet die deze bijzondere positie niet honoreerde. De verwevenheid werd 
ook, zoals we hiervoor hebben gezien, door de Hoofdingenieur der mijnen als 
argument gehanteerd. 

De betrokkenheid van een andere partij, de minister van Arbeid , Handel en Nij
verheid, was niet groot genoeg om de traagheid dan wei tegenwerking van de 
tegenstrevers te doorbreken . De termijnen die men ook aan deze zijde liet ver
strijken, wekken niet de indruk dat het onderwerp daar hoog op de agenda stond. 
Er is al op gewezen dat deze bewindsman als behartiger van zowel de belangen 
van de nijverheid als van het milieu en de volksgezondheid in een tweeslachtige 
positie verkeerde. Dit aspect vinden we terug in zijn aanvankelijke, bijna botte 
afwijzing in 1928 van het verzoek van de Hinderwetvereeniging. In 1929 en 
daaropvolgende jaren leek hij echter wei overtuigd van de juistheid van haar voor
stel en probeerde hij in ieder geval de kwestie op de agenda te houden. Het is niet 
duidelijk waardoor deze wijziging van standpunt is veroorzaakt.53 Waarschijnlijk 
heeft hij zich door zijn adviseurs laten overtuigen van het ongerijmde van de 
uitzonderingspositie voor de chemische bedrijven van de (staats)mijnen. Die ad
viseurs waren niet de geringsten: de voorzitter van de Commissie van Toezicht op 
het RIZA, ir. H .A. van I1sselsteyn, was immers zelf van 1918 tot 1922 minister 
van Arbeid geweest. 

Het aandeel van de Hinderwetvereeniging bleef beperkt tot die van aangever. We 
komen haar althans in latere jaren niet meer in de stukken tegen. De aanleiding tot 
de kwestie, de beekvervuiling, speelde aileen in de beginfase van het overleg 
tussen de Haagse departementen en de Limburgse betrokkenen een rol. Voor som
migen was die vervuiling een heuse kwaal, waarvoor desnoods de wet moest 
worden aangepast, voor de bestuurders en beleidsmakers leek het eerder een moge
lijkheid tot het nader bepalen van de competenties. De Limburgse bevolking, noch 
de Limburgse politiek hebben zich in deze kwestie laten gelden. Slechts het pro-

53 In het archief van het Ministerie van AHN en de rechtsopvolgers daarvan bevinden 
zich geen stukken die hierover uitsluitsel kunnen geven. 
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vinciaal bestuur mengde zich af en toe in de discussie, zij het op bescheiden wij
ze. Hoewel de minister van Arbeid in zijn brief van januari 1931 naar klachten 
van "eenige mijngemeenten" verwees, lijkt het gehele debat zich buiten hen om te 
hebben afgespeeld. Het geringe aantal vermeldingen van het onderwerp in de 
Limburgse pers bevestigt deze constatering. De vele artikelen die daarin aan de 
beekverontreiniging zijn gewijd staan in sterk contrast tot de aandacht die aan de 
onderhavige, op het oog formeel juridische kwestie is besteed . 

Opmerkelijk is de constatering dat klachten over luchtverontreiniging, stank en 
stofoverlast in deze discussie geen rol speelden, hoe wei de Hinderwet daar even
zeer tegen zou kunnen worden aangewend en of schoon daarover eveneens klach
ten werden geuit. Ais verklaring hiervoor kan gelden dat de 'zwarte beken' in 
Limburg ook elders in het land de aandacht trokken, maar dat de door de mijnen 
veroorzaakte luchtverontreiniging de gemoederen slechts op lokaal niveau bezig
hield. Een andere uitleg kan zijn datjuist de waterverontreiniging aanleiding was 
tot het verzoek van de Hinderwetvereeniging en van de vragen van het kamerlid 
Van der Waerden en dat daarmee de inhoud van de gedachtenwisseling was be
paald. 

Interessant is tenslotte de beduchtheid van de zijde van 'Waterstaat' en aanver
wante categorieen voor de toepassing van de Hinderwet. Er bestaat verschil van 
inzicht over de vraag of deze wet als een milieuwet kan worden beschouwd.54 Als 
we de hiervoor geschetste discussie in dat licht bezien, kunnen we stellen dat 
zowel in kringen van ambtenaren als van mijnondernemers de milieubeperkingen 
die het gebruik van de Hinderwet zou kunnen opleveren als een ernstig risico 
werden beschouwd. Het gedrag van de voorstanders van deze wet gaf aanleiding 
tot deze vrees . Uit de reacties en gedragingen van de pleitbezorgers der mijnbe
drijven krijgen we de indruk dat zij in ieder geval bevreesd waren dat een ver
andering van de bestaande regeling paal en perk zou stellen aan een onbelemmerde 
bedrijfsvoering. Zij leken ervan uit te gaan dat bij het volgen van de procedures 
van de Hinderwet meer aandacht zou worden geschonken aan het tegengaan van 
ongewenste gevolgen zoals waterverontreiniging. De mijnbedrijven wezen nogal 
schamper op het geringe rendement van deze wet, juist bij het beteugelen van 
waterverontreiniging. In hun eigen belang hielden zij het op de aangenamere per
spectieven van de Mijnwet. 

54 J. Lintsen Sr., De werking van de hinderwet tijdens de industrialisatie van Nederland. 
In: laarboek voor de Ceschiedenis van Bedrijf en Techniek IV (1987),190-209 en de 
daarin aangehaalde literatuur. 
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Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, de oogst van vijf
tien jaar 

KEETIE E. SLUYTERMAN 

1. Inleiding 

Het yak bedrijfsgeschiedenis heeft de afgelopen decennia een opvallende bloei 
doorgemaakt, opvallend vooral omdat de academische inbedding beperkt was en 
nog steeds is. De bedrijfsgeschiedenis heeft haar werkterrein verbreed, waar
door het yak niet langer gezien wordt als uitsluitend onderdeel van de economi
sche geschiedenis, hoewel er nauwe band en tussen beide disciplines blijven be
staan. Het gaat eigenlijk ook niet zozeer om de afbakening van een werkterrein, 
maar om de bepaling van de blikrichting. Ais onderdeel van de geschiedenis zou 
men de bedrijfsgeschiedenis kunnen omschrijven als het yak dat het verleden 
bestudeert vanuit het perspectief van de bedrijven.' Vandaar waaiert het uit naar 
de bedrijfstak, de bedrijfsorganisaties, de ondernemers, de werknemers, de omrin
gende instellingen en de algemene maatschappelijke context. Maar men kan de 
definitie ook omdraaien en redenerend vanuit de economische discipline beto
gen dat de bedrijfsgeschiedenis de bedrijven bestudeert vanuit het perspectief 
van hun ontwikkeling in het verleden. Waarom groeien en bloeien bedrijven en 
waarom gaan zij ten onder? Hoe slaagden de ondernemingen erin een bron van 
inkomsten te scheppen en hoe verdeelden zij die inkomsten? Hoe verliepen die 
processen? Welke krachten en welke personen waren daarvoor verantwoorde
lijk?2 In beide gevallen is de onderneming 'het punt van uitgang en terugkeer', 
zoals Johan de Vries in 1978 al schreef.3 Uitgaande van deze benadering van 

lohan de Vries, '8edrijfsgeschiedenis', in: H. 8audet en H. van der Meulen (red.), Kern

problemen der economische geschiedenis (Groningen 1978) 180-192. 
2 H.W. de long, 'Ondernemerschap in Nederland J 840- J 940; succes en falen van onder
nemers vanuit markttheoretisch perspectief', laarboek voor de geschiedenis van bedriJf 
en techniek (lbGBT), 5 (J988) 53-85. 
3 lohan de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland' , in: Economisch- en 
SociaaL-Historisch laarboek 37 (J 974) J -22. 
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bedrijfsgeschiedenis zal ik in dit artikel de ontwikkelingen in de Nederlandse 
bedrijfsgeschiedenis gedurende de afgelopen vijftien jaar schetsen en enkele sug
gesties voor verder onderzoek doen.4 

Aan de ene kant kent het yak bedrijfsgeschiedenis via het schrijven van gedenk
boeken een lange traditie, aan de andere kant heeft het yak pas in de jaren zeven
tig enige academische erkenning gekregen. Wei moet gewezen worden op de 
oprichting van de vereniging het Nederlands Economisch-Historisch Archief 
(NEHA) in 1914, die niet aileen het startpunt vormde voor de ontwikkeling van 
het yak economische geschiedenis, maar door het belang dat aan het behoud van 
bedrijfsarchieven werd gehecht eveneens grote betekenis heeft gehad voor de 
bedrijfsgeschiedenis. Vanaf het begin van de eeuw is er een gestage stroom van 
bedrijfsgeschiedenissen verschenen van zeer wisselende kwaliteit. De minder 
goede hebben de reputatie van de gedenkboeken danig bedorven. De goede daar
entegen zijn vanwege de zorg waarmee archiefmateriaal is verzameld en gepre
senteerd nog steeds van waarde als bron, zelfs als de opzet nu verouderd wordt 
geacht. Een gedenkboek als bijvoorbeeld dat van Proost en Brandt uit 1942 heeft 
nog een extra dimensie omdat de ondernemer Ulco Proost zelf aan het woord 
is. s In de jaren zestig en zeventig kwam een nieuwe groep onderzoekers naar 
voren die pleitte voor een duidelijker inkadering van het te beschrijven bedrijf in 
de algemene economische ontwikkeling. Een goed voorbeeld van die benadering 
is het boek van lohan de Vries verschenen bij het 75-jarig bestaan van de Rabo
bank.6 In dit boek kreeg de context net zoveel ruimte als de jubilerende onderne
mingo In de jaren tachtig verschoof de belangstelling weer meer in de richting 
van de interne bedrijfsgeschiedenis. Boekhoudingen werden uitgeplozen , ar
beidsprocessen geanalyseerd, het bedrijfsbeleid afgewogen. Inmiddels heeft de 
reactie zich weer ingezet en bestaat er weer behoefte aan het aangeven van grote
re verbanden, en een roep om meer synthese in de bedrijfsgeschiedenis. 7 

Langs drie verschillende kanalen is de afgelopen vijftien a twintig jaar onze 
kennis van de bedrijfsgeschiedenis vergroot. Ten eerste is er een gestage stroom 
proefschriften. Ten tweede kunnen we de boeken noemen, die in opdracht van 
bedrijven zijn geschreven. Dit betreft grotendeels monografieen en enkele 

4 Dit artikel is gebaseerd op het paper 'British and Dutch Business History ', dat ik samen 
met Geoffrey Jones heb geschreven voor het internationale colloquium 'Business History 
Around the World at the end of the Twentieth Century', Milaan 15-17 oktober 1998. Graag 
wil ik Joost Jonker, Helene Winkelman, Jan Luiten van Zanden en twee anonieme referenten 
van het NEHA-JAARBOEK hartelijk bedanken voor hun waardevolle suggesties bij een eer
dere versie. 
5 U. Proost, Twee eeuwen Brandt en Proost (Amsterdam 1942). 
6 Joh. de Vries, De Cooperatieve RaifJeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-
1973; van exponent tot component (1973). 
7 Karel Davids en Ben Gales, 'Ter inleiding: ondernemersgeschiedenis in Nederland en 
Belgie', NEHA-JAARBOEK 59 (1996) 15-20. 
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bedrijfstakstudies. Ten derde zijn er de tijdschriftartikelen. Met name de oprich
ting van het laarboek voor de Geschiedenis van BedriJf en Techniek in 1982 
heeft ertoe bijgedragen dat het yak bedrijfsgeschiedenis een eigen gezicht kreeg. x 

N a tien jaar was die plaatsbepaling voldoende duidelijk om het jaarboek in 1994 
te laten samengaan met het Economisch- en Sociaal Historisch laarboek tot 
NEHA-1AARBOEK voor economische, bedriJfs- en techniekgeschiedenis. Ver
der hebben de Nederlandse bedrijfshistorici de weg naar buitenlandse tijdschrif
ten gevonden, waaronder Business History en Business History Review en zien 
we steeds vaker Nederlandse bijdragen in buitenlandse bundels. Dit laatste is 
mede te danken aan de toenemende Europese samenwerking in de European Bu
siness History Association (EBHA) .9 Ten onrechte wordt het yak bedrijfs
geschiedenis zowel binnen als buiten de universiteit vaak vereenzelvigd met de 
in opdracht geschreven boeken, terwijl voor een goede beoordeling van het yak 
aile drie stromen in aanmerking genomen moeten worden. De opdrachten bieden 
een unieke mogelijkheid om het bedrijfsleven van binnenuit te leren kennen, niet 
aileen door de bestudering van de archieven maar ook door de ondernemers en 
hun medewerkers over hun eigen yak met de daarbij behorende specifieke pro
blemen te horen vertellen . In de artikelen kunnen de resultaten van dit of ander 
onderzoek in gecondenseerde vorm met speciale aandacht voor de theoretische 
aspecten aan het academisch forum voorgelegd worden. De context van een 
proefschriftonderzoek leent zich uitermate goed voor een thematische aanpak, 
een branchegewijs of een internationaal comparatief onderzoek. Het is juist de 
wissel werking tussen de drie stromen die het yak in het bijzonder zo'n dynamiek 
geeft. Eigenlijk zouden we ook een vierde stroom kunnen onderscheiden van 
publicaties die vanuit andere vakgebieden geschreven zijn maar ook voor de 
bedrijfsgeschiedenis relevante informatie bevatten. Zonder dit werk te willen 
c1aimen als bedrijfsgeschiedenis, zal ik er in dit overzicht wei af en toe op wijzen 
omdat het bij verder onderzoek behulpzaam kan zijn. 

Bij het maken van dit overzicht heb ik gekozen voor een thematische indeling, 
waarbij het hoofdthema van de ontwikkeling van de ondernemingen in het verle-

8 In deel X staat een korte beschouwing over het bereikte in tienjaarboeken: E.S.A Bloe
men en K.E. Sluyterman, 'Epiloog. Tienjaar laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en 
Techniek', JbGBT 10 (1993) 307-318. Zie ook: E.J. Fischer e.a., 'Bedrijfsgeschiedenis: een 
overzicht over de laatste jaren' , JbGBT5 (1988), waarin op thematische wijze de ontwikkelin
gen in Engeland, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland in de jaren tachtig met elkaar zijn 
vergeleken. 
9 Zie bijvoorbeeld de Nederlandse participatie in twee congresbundels: M. Davids, F. de 
Goey en D. de Wit (red.), Proceedings of the Conference on Business History, October 24 
and 25, 1994 (Rotterdam 1995); U. Olssen (red.) , Business and European Integration 
since 1800. Regional, National and International Perspectives. Proceedings of the Inau
gural Conference in Goteborg, Sweden, August 30- September I, 1996 (Gbteborg 1997). 
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den is onderverdeeld in een aantal deelonderwerpen, zoals de opkomst van het 

grootbedrijf, het familiebedrijf, de persoon van de ondernemer, de arbeidsver

houdingen, de relatie tussen bedrijf en overheid, de finaneiering, de teehnologie 
en de internationalisatie. ]() Ieder them a heb ik toegelieht aan de hand van reeente 
literatuur. De verwijzingen naar de literatuur zijn meer exemplariseh dan volle
dig, al heb ik geprobeerd een zo groot mogelijke spreiding aan te brengen. Ge
zien de hoeveelheid literatuur die de afgelopen vijftien jaar is versehenen, is het 

onmogelijk om een eompleet beeld te geven en volledig reeht te doen aan aile 

thema's die in aile boeken en artikelen zijn besproken. Voor een eompleet over
zieht van de literatuur op het gebied van de Nederlandse bedrijfsgesehiedenis zij 
verwezen naar de twee bibliografieen die het Centrum voor Bedrijfsgesehiede
nis in Rotterdam heeft uitgegeven. Hierbij is de literatuur geordend volgens de 
bedrijfselassifieatie van het CBS en daarbinnen verdeeld naar de rubrieken on
dernemer, onderneming en bedrijfstak. 11 

Bij het op het spoor komen van literatuur heb ik intensief gebruik gemaakt van 
de boekbesprekingen en literatuursignalering in het NEHA-Bulletin voor de eco
nomische geschiedenis in Nederland. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de 
bovengenoemde jaarboeken. Uiteraard steunt dit overzieht tevens op de kennis 

die ik in de afgelopen vijftien jaar al werkende heb vergaard. Onmiskenbaar is het 
een persoonlijke en daarmee subjeetieve interpretatie van het verleden. In dit 
overzieht heb ik mij beperkt tot de Nederlandse bedrijfsgesehiedenis betreffen
de de negentiende en twintigste eeuw. Dit is geen prineipiele keuze maar een 
praktisehe afbakening op grond van mijn eigen bekendheid met het materiaal. 
Het moet eehter uitdrukkelijk gezegd worden , dat in feite deze seheiding in de 
tijd kunstmatig is en dat er alles voor te zeggen is om de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven vanaf de zestiende eeuw tot heden te bestuderen en met elkaar in 
verband te brengen. 12 Juist een thematisehe benadering leent zieh uitstekend voor 

10 Voor literatuur op het gebied van concurrentieverhoudingen zie: K.E. Sluyterman en 1.L. 
van Zanden, 'Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' , NEHA-Bulletin voor 
de economische geschiedenis, 13 (1999) nr. I. 
II A. Klamer (samensteller), Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam 1993); 
het vervolgdeel , dat in september 1999 zal verschijnen en dat het Centrum voor Bedrijfsge
schiedenis samen met het NEHA heeft samengesteld, zal 600 extra vermeldingen bevatten. 
12 Terecht hebben Gelderblom en Van Zanden onlangs gepleit voor een grotere samenwer
king tussen de historici die de 17e en 18e eeuwse ondernemingen en ondernemers onderzoe
ken en zij die zich niet de 1ge en 20e eeuw bezighouden. Als eerste stap in deze richting 
suggereerden zij meer aandacht te besteden aan de overgang van het handels- naar het 
industriele kapitalisme, een onderzoeksterrein waar beide groepen met vrucht zouden kunnen 
samenwerken: O. Gelderblom en 1.L. van Zanden, 'Vroegmodern ondernemerschap in Neder
land', NEHA Bulletin, II (1997) nr. 2, 3-15. Een initiatief in deze richting is ook het congres 
over 'Entrepreneurship and Institutions in a comparative perspective: Europe and Asia, I 6th-
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vergelijkingen door de eeuwen heen. 13 Regelmatig heb ik naar de beoefening van 
de bedrijfsgeschiedenis in het buitenland verwezen, niet omdat de Nederlandse 
bedrijfshistorici het buitenland slaafs zouden moeten navolgen, maar weI omdat 
wij ons door het buitenlandse voorbeeld kunnen laten inspireren. 

2. De opkomst van grootbedrijf en professioneel management 

Binnen de bedrijfsgeschiedenis is de analyse van de opkomst van de grootschali
ge ondernemingen en het professioneel management een belangrijk onderdeel, 
dat nauw verbonden is met de persoon van A.D. Chandler jr.. Decennia lang heb
ben zijn generalisaties de bedrijfshistorische literatuur in het buitenland gedo
mineerd . In Nederland is zijn invloed echter lange tijd verrassend beperkt ge
weest. 14 Ten eerste was in de jaren zestig en zeventig de aandacht van de 
Nederlandse economisch-historici sterk gericht op processen van economische 
groei , zoals de groeistadia van W.W. Rostow met de plotselinge verhoging van de 
investeringen als beslissend keerpunt en de vernieuwende ondernemer van 
Schumpeter die op gezette tijden zorgt voor de essentieie doorbraken in het 
economisch proces. IS Veel minder belangstelling hadden historici in deze jaren 
voor het management en de interne organisatiestructuren. Daar kwam bij dat het 
aantal economisch historici in Nederland klein was en weinigen van hen speciaal 
op de bedrijfsgeschiedenis waren gericht. Ten tweede zijn de meeste Nederland
se bedrijven van een volstrekt ander formaat dan de Amerikaanse waarover Chand
ler schreef. Slechts weinig Nederlandse ondernemingen bezaten de schaalgrootte 
die nodig was om de beroemde multidivisionele structuur in te voeren. Twee 
bedrijven die in dit opzicht in het schema van Chandler gepast zouden hebben, 
Unilever '6 en Koninklijke Shell, hadden hun bedrijfsgeschiedenis laten schrijven 
voordat Chandler zijn generalisaties had geformuleerd. En hoewel de vijf delen 

20th centuries' dat het N.W. Posthumusinstituut, het Centre for Asian Studies te Amsterdam 
en het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam in januari 2000 organiseren. 
13 H.W. delong, 'In Unity Power? Business Combinations in Dutch Economic History ', in : 
Davids, De Goey en De Wit (red.), Proceedings Rotterdam, 208-230. 
14 De belangrijkste drie werken van A.D. Chandler jr. zijn: Strategy and Structure, chap
ters in the history of the industrial enterprise (Cambridge 1966), idem, The visible han{l. 
The managerial revolution in American business (Cambridge 1977) en idem, Scale and 
Scope. The dynamics of industrial capitalism (Cambridge/Londen 1990). Het is frappant 
dat l.F.E. Blasing de eersle twee boeken van Chandler niet noemt in zijn in 1990 verschenen 
Hoofdlijnen van de moderne bedrijfsgeschiedenis (Leiden/Antwerpen 1990). 
15 J.A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 
1968); P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over ondernemersgedrag op 
de Hollandse stapelmarkt (Assen 1965). 
16 Ch. Wilson, History of Unilever, a study in economic growth and social change 
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van Gerretson niet verder rei ken dan 1922, heeft Shell helaas nog steeds geen 
opdracht voor een vervolgstudie gegeven. 17 Van AKZO-Nobel is evenmin een 
veelomvattende serieuze bedrijfsgeschiedenis ' verschenen. 

Pas toen Chandler zelf in zijn boek Scale and Scope de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten vergeleek met die in Groot Brittannie en Duitsland kwam zijn 
werk ook in Nederland ter discussie te staan. Oat leidde tot onderzoek naar de 
opkomst van het grootbedrijf, het blijvend belang van het familiebedrijf en de 
omvang van de kartelvorming. Het hoeft niet te verbazen dat juist de geschied
schrijver van Philips, Ivo Blanken, aanknopingspunten vond bij de ideeen van 
Chandler. Hij kwam tot de conclusie dat Chandler's 'three-pronged investment 
in production, marketing and management' het perfecte model vormde om Phi
lips' succesvolle entree op de markt van de radio's in de jaren twintig te beschrij
ven. 1K Blanken is echter niet ingegaan op de vraag in hoeverre de kritiek van Chand
ler op het familiebedrijf geldingskracht bezat voor Philips. De onderneming was 
op dat moment weliswaar een naamloze vennootschap, maar Anton Philips en 
zijn (schoon)familie gaven nog steeds leiding aan het bedrijr Was het succes van 
Philips te danken aan het feit dat de invloed van de familie nog steeds zo groot 
was of juist aan het feit dat het management een toenemende verantwoordelijk
heid kreeg? In een korte congresbijdrage bekeek Jaap Barendregt de geschiede
nis van Unilever in het licht van Chandler en Porter's Competitive Strategy. Hij 
vond bij Unilever veel continu'iteit maar ook een toenemende rol voor research 
en schaalvergroting. Over bruikbaarheid van de gehanteerde theorieen deed hij 
echter geen uitspraak. 19 

De vergelijking die Chandler in Scale and Scope trok tussen de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannie en Duitsland inspireerde vele onderzoekers, waaronder 
ook Nederlanders, tot het opstellen van lijsten van de honderd belangrijkste indus
trieIe ondernemingen in hun land. Erik Bloemen, Jan Kok en Jan Luiten van Zanden 
rangschikten de honderd belangrijkste Nederlandse industrieIe ondernemingen 
over de periode 1913 tot 1973, met aanvullend materiaal v~~r 1990. Zij hadden 

(Londen 1954) 2 din; Unilever /945-1965. Challenges and response in the Pos/- War 
Industrial Revolution (Londen 1968). 
17 F.e. Gerretson, Geschiedenis der 'Koninklijke', dl. I en 2 (Utrecht 1934), dl. 3 (Utrecht 
1942), nagelaten werk d1. 4 en d1. 5 (Baarn 1973); eenjournalistiek boek over honderdjaar 
Shell in Nederland verscheen in 1990: H. Gabriels en K. Jongman, Koninklijke Olie: de 
eerste honderdjaar /890-1990 (Den Haag 1990); onlangs is een soortgelijk boek over de 
Engelse Shell verschenen: Stephen Howarth, A century in Oil. The "Shell" transport and 
trading company, /897-/997 (Londen 1997). 
18 1.1. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics NY. De ontwikkeling van de NV 
Philips ' Gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern (Leiden 1992). 
19 J. Barendregt, 'Change and continuity. A history of Unilever: 1871-1994', in: Davids, De 
Goey en De Wit (red.), Proceedings ROllerdam, 14-26; M. Porter, Competitive Strategy 
( 1992). 
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niet tot doel de rol van het management te onderzoeken, maar zij wilden nagaan 
hoe belangrijk de grote bedrijven waren voor de economische ontwikkeling van 
Nederland. Ook onderzochten zij de vraag of de industrieIe ondernemingen die 
als eerste op een bepaald gebied een voorSProng bereikten, deze ook in de daar
opvolgende jaren konden vasthouden. Hun conclusie was dat de stabiliteit in de 
top vijf inderdaad verrassend groot was. De bedrijven direct onder deze top vijf 
vertoonden echter een aanzienlijke mobiliteit. Nieuwe bedrijven drongen de top 
honderd binnen, terwijl andere daaruit weer verdwenen. Die sterke mobiliteit 
werd ten dele veroorzaakt door fusies. Ret belang van de top honderd voor de 
Nederlandse economie was relatief groot en nam tot 1970 toe, maar stabiliseer
de na 1973. Terwijl het grote belang van de Nederlandse top honderd de ideeen 
van Chandler lijkt te bevestigen, past het gebrek aan groei sinds 1973 minder in 
zijn patroon, temeer daar die afnemende groei gepaard ging met een proces van 
desintegratie en bewuste schaalverkleining.20 Dat er vanaf het einde van de ne
gentiende eeuw grote ge'jntegreerde ondernemingen zijn ontstaan en dat zij ge
durende decennia een toonaangevende, bijna onaantastbare machtspositie heb
ben ingenomen, valt niet te ontkennen. De ontwikkelingen vanaf midden jaren 
zeventig roepen echter de vraag op of deze grote industrieIe ondernemingen ook 
de blijvende bron van dynamiek zijn. 

3. Familiebedrijf 

De grote aandacht voor de opkomst van de door managers geleide onderneming 
als een belangrijke bron van vernieuwing, overschaduwde het traditionele fami
liebedrijf en plaatste het zelfs in een minder positief daglicht. Al in de jaren 
vijftig en zestig hadden in Nederland economen en sociologen het familiebedrijf 
als een overwegend negatief fenomeen benaderd. Zij vielen de geprivilegeerde 
positie van de familieleden en hun overgeerfde rijkdom aan, die niet langer zou
den passen in een democratische samenleving. Familieleden zouden minder 
professioneel zijn dan ingehuurde managers. Bovendien zouden de familiebedrijven 
de economische groei belemmeren door de expansie van hun bedrijven te beper
ken tot hun eigen financiele speelruimte. 21 In de jaren tachtig, toen de grote in-

20 E. Bloemen, J. Kok , J.L. van Zanden, De top /00 van indus/ride bedrijven in Neder
land, /913-/990, Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Den Haag 
1993); idem, 'De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste industriele bedrijven, 1913-
1950', JbGBT 10 (1993), 133-160; zie ook hoofdstuk 3, 'De opkomst van het industriele 
grootbedrijf' in J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiede
nis van Nederland /9/4-/995 (Utrecht 1997). 
21 S. Cambien, Kracht en zwakheid van de Jamilie-vennootschappen (z.p., 1961); Fa
milieproblemen in het bedri)J (Amsterdam 1965); De hervonning van de onderneming. 
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dustrieIe ondernemingen sterk de terugslag van de tweede oliecrisis ondervon
den , beleefde het familiebedrijf een opvallende herwaardering.22 

Nederlandse historici namen tot nu toe weinig deel aan debatten over de meri
tes van het familiebedrijf. 23 In 1984 verwees Van Schelven naar het internationale 
debat over het familiebedrijf in de appendix van zijn boek over de textielon
derneming Van Heek & Co .. Hij greep terug op de term 'familisme' om het belang
rijkste doel van de familieonderneming te omschrijven, speciaal in vroeger tij
den : materiele en sociale zekerheid garanderen voor komende generaties. De 
familie zal zo nodig het kapitalistische winststreven ondergeschikt maken aan de 
bloei, het prestige en de continuiteit van de familie. Van Schel ven betoogde dat 
' familisme ' niet aileen kenmerkend was voor de textielbaronnen maar voor aile 

familiebedrijven in hun vroege fase. Van Schelven ging niet in op de vraag wat er 
met het familiebedrijf in latere fasen gebeurde, maar in het geval van zijn textielon
derneming concludeerde hij dat het 'familisme' positief stimulerend werkte voor 
de onderneming in haar fase van groei en expansie, maar negatief beperkend in 
de latere periode van neergang.24 Het probleem met deze conclusie is dat het 
moeilijk valt te bepalen of andere managers en andere organisatiestructuren tot 

een andere uitkomst geleid zouden hebben voor dezelfde onderneming in dezelf
de peri ode. De periode waarin Van Heek in een proces van neergang belandde, 
was immers in het algemeen een moeilijke peri ode voor de katoenindustrie. 

In zijn studie naar de Tilburgse wolspinnerij Pieter van Dooren, gebruikte 
Muntjewerff eveneens de term 'familisme', maar hij herformuleerde het begrip 
als een conflict tussen de economische en de sociale belangen van de familie. 
Met betrekking tot zijn bedrijf kwam hij tot de conclusie dat de familie uit welbe
grepen eigenbelang in de jaren zestig desinvesteerde en uiteindelijk tot sluiting 
van de fabriek overging. 25 Muntjewerff gaat niet in op de vraag of het ook vanuit 
algemeen economisch standpunt rationeel was om de gelden uit de wolspinnerij 
terug te trekken en elders aan te wenden. Als dit inderdaad het geval was, wat heel 
waarschijnlijk is , dan zou dit inhouden dat de familie geen afbreuk deed aan het 
proces van economische groei, terwijl zij haar eigen belangen naar beste weten 

Herziening van het vennootschapsrecht in verband met medezeggenschap in en toe
zicht op de ondememing (Amsterdam, tweede druk 1959); D. Horringa, Leiderschap en 
organisalie in de onderneming (Assen, derde druk 1969). 
22 Zie als voorbeeld van de hernieuwde belangstelling: R.H. Floren, P.c. Leach, E.J. Wijers, 
Handboek van het familiebedrijf (Nederlandse bewerking, 1993). 
23 Er was bijvoorbeeld geen Nederlandse bijdrage in de bundel van H. Daems en H. van 
der Wee, The Rise of Managerial Capitalism (LeuvenlDen Haag 1974). 
24 A.L. van Schelven, Ondememing enfamilisme. Opkomsl, bloei en neergang van de 
texlielondememing Van Heek & Co Ie Enschede (Leiden 1984), 203, 223-231. 
25 H.A. Muntjewerff, De spil waar alles Olll draa ide. Opkomsl, bloei en neergang van 
de Tilburgse familie-onderneming; Wolspinnerij Pieler van Dooren, /825-/975 (Til
burg 1993) 22-26; 260-269. 
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diende. Hoewel zijn studie in 1993 verscheen, mengde Muntjewerff zich niet in 
het debat over het familiebedrijf dat Chandler's studie uit 1990 met zijn kritiek 
op het Britse familiebedrijf had losgemaakt. 

Een bescheiden overzicht van de tot dan toe gevoerde discussies in het buiten
land verscheen in 1992.26 De negatieve kijk van Chandler op het familiebedrijf 
werd in 1993 genuanceerd door Sluyterman en Winkelman. Zij stelden voor het 
jaar 1930 een lijst op van de honderd belangrijkste ondernemingen in de sector 
industrie en onderzochten hoeveel daarvan nog als familiebedrijven te typeren 
waren. Daarbij keken zij met name naar de sectoren van de Tweede Industriele 
Revolutie, dus de olie-industrie, elektrotechniek, chemie en machine-industrie. 
Hun conclusie luidde dat in Nederland net als in Groot-Brittannie de invloed van 
de familie en het familiebedrijf aanzienlijk was, maar dat dit niet noodzakelij
kerwijze negatief ge'interpreteerd hoefde te worden. Hoewel grote, gei'ntegreerde 
ondernemingen in Nederland inderdaad zelden voorkwamen, wilde dat niet zeg
gen dat de kleinere bedrijven niet efficient waren of dat zij dynamiek en con
currentiekracht ontbeerden. Veel Nederlandse ondernemingen concurreerden met 
succes op buitenlandse markten. Evenmin vonden zij een bewijs dat familiebe
drijven meer winst zouden uitkeren dan naamloze vennootschappen. Tenslotte 
constateerden zij dat de vele persoonlijke (en financieIe) banden als een alter
natief voor integratie en diversificatie fungeerdenY In een artikel over het familie
bedrijf De Kuyper dat gedurende drie eeuwen stand hield, wordt gesuggereerd 
dat het familiebedrijf wellicht een stabiliserende invloed heeft op de economie. 
In perioden van economische groei zal de familie weliswaar geneigd zijn de ex pan
sie van het bedrijf binnen de grenzen van de eigen financieIe mogelijkheden te 
houden, maar in tijden van economische recessie is de familie vaak bereid extra 
gelden in de onderneming te stoppen teneinde deze door de moeilijke jaren heen 
te loodsen om deze aan volgende generaties te kunnen overdragen. 2X Vit veel 
bedrijfsmonografieen blijkt dat familiebedrijven met een zekere hardnekkigheid 
hun onderneming gedurende period en van economische recessie in stand hiel
den. 29 Viteraard geven de gedenkboeken in dit opzicht het risico van een verteke-

26 K.E. Sluyterman, 'Het familiebedrijf als speciaal aandachtsveld binnen de bedrijfsge
schiedenis',1t Beaken, 54 (1992), nr. 1/2, 15-26. 
27 K.E. Sluyterman en H.J .M. Winkelman, 'The Dutch Family Firm confronted with Chand
ler's Dynamics of Industrial Capitalism, 1890-1940' , Business History, vol. 35 (1993) , 152-
183. 
28 K.E. Sluyterman, 'Three Centuries of De Kuyper: the Strength and Weakness of a Fa

mily Firm, in: M. Dritsas en T. Gourvish (red.) , European Enterprise. Strategies of adaptation 
and renewal in the twentieth century (Athene 1997) 105-122; over de geschiedenis van De 
Kuyper zie verder: H.H. Vleesenbeek m.m.v. K.E. Sluyterman, Anno 1695. Tien genera
ties De Kuyper betrokken bi) de )eneverindustrie (Schiedam 1995). 
29 Zie bijvoorbeeld: D. de Wit, 60 + 40 is waarschi)nlijk honderd. A hrend, passers, 
penn en, potloden en pro)ecten (Zwolle 1996). 
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ning, omdat aileen de langlevende ondernemingen aan een gedenkboek toeko
men. Onderzoek naar de 'sterfteeijfers' van bedrijven, zoals in Frankrijk is ver
rieht, is in Nederland nog niet aangepakt. 30 Algemene diseussies over de verdien
sten van het familiebedrijf worden geeomplieeerd door het feit dat de typisehe 
kenmerken van het familiebedrijf zowel een positief als negatief effect kunnen 
hebben zowel voor de onderneming als de eeonomie. Meer onderzoek op dit 
gebied is dan ook hard nodig, vooral ook omdat het familiebedrijf nog steeds 
springlevend is . Dat het familiebedrijf nog steeds een waardevolle bijdrage le
vert tot de eeonomisehe groei zou men ook kunnen afleiden uit het feit dat 
familiebedrijven geliefde overname-objeeten zijn. Een systematisehe vergelij
king tussen de autonome en geacquireerde groei van grote ondernemingen zou 
een interessant Iicht kunnen werpen op het belang van familiebedrijven. Overi
gens hebben auteurs als Scranton, Sabel en Zeitlin ook voor de Verenigde Staten 
het beeld dat het grootbedrijf met haar massaproductie de economie zou domi
neren ter discussie gesteld. 31 

4. Karteis, fusies en overnames 

Het derde onderzoeksterrein waarop Chandler's studie Scale and Scope een sti
mulerende invloed uitoefende was dat van de kartelvorming. Zo schetste Chand
ler de volgende tegenstelling tussen de VS en Duitsland : 'Whereas in the United 
States the passage of the Sherman Antitrust Act in 1890 and its enforcement by 
the federal courts reflected a shared belief in the value of competition, in Ger
many the strong support given to cartels and other interfirm agreements by the 
nation's courts reflected a shared belief in the benefits of industrial cooperation. '32 

Leek Nederland in dit opzieht op Duitsland? In hoeverre participeerden Neder
landse ondernemingen in binnen- en buitenlandse kartels? Hoewel Nederlandse 
ondernemers vanwege de beperktheid van de eigen markt aarzelden zich bij inter
nationale kartels aan te sluiten, was in 1930 een derde van de top-honderd indus
triele ondernemingen bij een of ander kartel aangesloten. In de daaropvolgende 
jaren zou dit aantal aileen maar toenemen. Het funetioneren van internationale 

30 Philippe 10bert en Michael Moss (red.), The birth and death of companies. An histo
rical perspective (Carnforth and Park Bridge, 1990); idem, Naissance et mort des enter
prises en Europe, XIXe-XXe siecie (Dijon 1995). 
31 Philip Scranton, Endless novelty: specialty production and American industrializati
on, 1865-1925 (Princeton 1997); c.P. Sabel en 1. Zeitlin, 'Historical alternatives to mass 
production: politics, markets and technology in nineteenth-century industrialization', Past and 
Present 108 (aug. 1995) 133-176; idem, World of possibilities. Flexibility and mass pro
duction in western industrialization (Oxford 1997). 
32 Chandler, Scale and Scope, 395. 
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kartels en de rol van een Nederlandse onderneming daarbinnen, komt zeer goed 
naar voren in de boeken van Heerding over de geschiedenis van Philips.33 Zelfs in 
de heterogene sector van de voedingsmiddelen kwamen in deze periode talloze 
prijsafspraken op de Nederlandse markt voor, waarbij ook een onderneming als 
Unilever was betrokken, lOals Arnoldus onlangs liet zien 34 De studie van Van 
Waarden over de ondernemersorganisatie in de textielindustrie tussen 1800 en 
1940 laat duidelijk zien hoe machtig het textielkartel was, lOwel in haar relatie 
tot de arbeiders als tot de overheid. 35 In de oorlog was er uiteraard sprake van 
vergaande overheidsbemoeienis en regelgeving. Na de oorlog werden veel kartel
afspraken gewoon voortgezet, niet aileen in Nederland maar in heel Europa, lo

als uit onderzoek van Wendy Asbeek Brusse en Richard Griffiths blijkt.36 Recen
telijk betoogde Harm Schroter dat Nederland behoorde tot de kleine landen die 
tot de Duitse categorie van 'cooperative capitalism' behoorde. Na de Tweede 
Wereldoorlog kreeg het Amerikaanse 'competitive capitalism' echter snel de 
overhandY Of dit voor Nederland inderdaad opgaat, lijkt mij nog open voor dis

cussie. Hoe vooroorlogse overeenkomsten een taai !even konden leiden, heeft 
Marlou Schrover beschreven in haar artikel over de FlV A. 3K Wei kan men de vraag 
stellen hoe effectief de kartels werkelijk waren en of zij door hun bescherming 
nieuwe initiatieven bevorderden of juist tegenhielden. 

Terwiji nog onderzoek gaande is naar de intensiteit van de kartelvorming in de 
naoorlogse jaren, is weI al duidelijk dat in de jaren zestig de ondernemers in 

toenemende mate integratie boven samenwerking verkozen. Weinig aspecten van 
de bedrijfsvoering zuHen lo frequent in de bedrijfsgeschiedenissen besproken 
zijn als de fusie. Vaak is er sprake van een serie kleine overnames en een of twee 
cruciale fusies. Er bestaat uiteraard ook een uitgebreide economische literatuur 

33 A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, dl I, Het 
ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie (Den Haag 1980), deel II, Een on
derneming van vele markten thuis (Leiden 1986). 
34 DJ.G . Arno1dus, 'Nederlandse kartelvorming in de o1ien- en vettenindustrie in de jaren 
dertig ', NEHA-JAARBOEK 60 (1997), 226-257. 
35 F. van Waarden, Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste 
grootindustrie van Nederland, 1800-1940 (AmersfoortlLeuven, 1987). 
36 W. Asbeek Brusse en R.T. Griffiths, 'The Management of Markets: Business, Govern
ments and Cartels in Post-War Europe' , in: U. 01ssen (red.) , Business and European Inte
gration since 1800. Regional, National and International Perspectives. Proceedings of 
the Inaugural Conference in Gdteborg, Sweden, August 30- September 1, 1996 (Gote
borg (997). 
37 H.G. Schroter, 'Small European nations: cooperative capitalism in the twentieth century', 
in: A.D. Chandler, F. Amatori en T. Hikino (red.), Big business and the wealth of nations 
(Cambridge 1997). 
38 M. Schroyer, 'De Fiva als een bijzondere variant van collectieve verticale prijsbinding, 
1928-1975' , NEHA -JAARBOEK, 59 (1996). 
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over dit fenomeen, waarop in dit overzicht niet kan worden ingegaan. Hiervoor 
zij verwezen naar H.W. de Jong, die onlangs een handzaam overzicht van visies op 
fusies schreef.39 Hij betoogt in zijn dynamische markttheorie dat in de economi
sche geschiedenis perioden van grotere en geringere fusieactiviteit elkaar afwis
selen. Hij legt hierbij een verband met zowel de productlevenscyclus als de in
tensiteit van de concurrentie. Inderdaad komt uit de vele monografieen die tot nu 
toe geschreven zijn een patroon naar voren dat over het algemeen goed past in 
het schema van De Jong. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was sprake van een 
opvallende fusieactiviteit, wat aileen al blijkt uit de oprichting van vele 'Veree
nigde' Fabrieken, zoals de Chemische, Conserven-, Touw- en Sigarenfabrieken. 
Ook CSM als overkoepelende holding voor aile particuliere suikerfabrieken en -
raffinaderijen stamt uit deze periode. In de Veembedrijven kwam eveneens in 
deze periode een belangrijke fusie tot stand.40 De fusieactiviteit hield aan tot 
omstreeks 1930. In de jaren daarna bleken de ondernemingen de voorkeur te 
geven aan samenwerking boven concentratie. 

In de jaren zestig begon een nieuwe ronde van verhoogde fusieactiviteit. De 
eerste bedrijfshistoricus die het fenomeen fusie aan de orde stelde was Huib 
Vleesenbeek in zijn dissertatie over het ontstaan van Nijverdal-ten Cate. Hij was 
vooral ge"lnteresseerd in de motieven voor de fusie en de vraag of hieruit een 
innoverende of aanpassende strategie naar voren kwam. Zijn conclusie luidde dat 
de fusie niet op korte termijn financieel noodzakelijk was geweest, maar getuig
de van een vooruitziende blik van de bestuurders die voorzagen dat de katoenin
dustrie op termijn in een moeilijke situatie zou komen te verkeren. 41 In zijn voet
spoor volgden twee publicaties die respectievelijk de fusie tussen NRC en 
Handelsblad en die tussen Nedlloyd en KNSM behandelden.42 In beide gevallen 
was er sprake van een duidelijk economische noodzaak. De kranten zagen hun 
oplagen gestaag teruglopen en voor KNSM gold dat haar voortbestaan op het 
spel stond. Deze laatste fusie paste overigens in de structuur en bedrijfscultuur 
van afstemming en samenwerking tussen de Nederlandse rederijen en in de Rotter
damse haven.43 De vele gedenkboeken leveren eveneens een vracht aan materiaal 

39 H.W. de long, ' Fusiegolven: theorie en praktijk', TAB, 102, december 1998,446-451. 
40 H. van Driel , Vier eeuwen veembedrijf De voorgeschiedenis van Pakhoed /616-
1967 (Rotterdam 1992); K.E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM. Cash flow, strategie en 
mensen (Diemen 1995). 
41 H.H. Vleesenbeek, De eerste grate industriele fusie in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog. He! ontstaan van Nijverdal-ten Cate - een bedrijfshislorische analyse -
(Rotterdam 1981). 
42 P.T. van de Laar, 'Twee heren vinden elkaar ': De fusie tussen de NRC en het Alge
meen Handelsblad bedrijfshistorisch bekeken (Rotterdam 1989); H. van Oriel , £ en Ver
enigde Nederlandse Scheepvaart. De fusie lussen Nedlloyd en KNSM in /980-1981 , 
een bedrijfshislorische analyse (Rotterdam 1988). 
43 H. van Oriel, Samenwerking in haven en vervoer in hel conlainerlijdperk (Delft 1990). 
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over fusies op, met name over de motieven zoals die door de ondernemers zelf 
naar voren werden gebracht. De vorming van de EEG en de toenemende Europe
se concurrentie die men daarvan verwachtte, de schaalvergroting die daardoor 
bevorderd zou worden en de introductie van de toenmalige computertechnologie 
met zijn mainframes, waren drie vrij algemeen gehanteerde argumenten, naast 
argumenten die specifiek voor de eigen sector of onderneming golden. Vanaf 
begin jaren zeventig begon de term 'synergie' aan haar onstuitbare opmars: de 
som zou meer zijn dan de delen . Het is een moeilijk kwantificeerbaar begrip, dat 
vooral getuigt van vertrouwen in de langetermijn voordelen van de fusie . 

In hoeverre de fusies inderdaad meerwaarde voor de ondernemingen schiepen, 
valt niet eenvoudig vast te stellen. Deze vraag heeft dan ook vooralsnog in de 
diverse bedrijfsgeschiedenissen niet voorop gestaan. Bij hun onderzoek naar de 
fusie tussen de Raiffeisen- en Boerenleenbank tot Rabobank in 1972 hebben de 
auteurs geprobeerd hierover gegevens te verzamelen. 44 Deze fusie had een spe
ciaal karakter, omdat hier twee cobperatieve organisaties samengevoegd moes
ten worden. Door het democratisch karakter van cobperaties vereiste deze fusie 
aanzienlijk meer afstemming tussen centraal en lokaal niveau dan bij meer hierar
chisch georganiseerde organisaties.45 De auteurs constateerden dat inderdaad een 
aantal jaren na de fusie de beoogde gunstiger verhouding tussen kosten en baten 
tot stand gebracht was. Tevens schiep de fusie meer cobrdinatie tussen het cen
trale en lokale niveau. De presentie in het buitenland bleef ook na de fusie be
perkt. Barendrecht en Langenhuyzen komen voor de Nationale Nederlanden even
eens tot de voorzichtige conclusie dat de fusie, nadat lange tijd met integratie 
was gewacht, uiteindelijk enige kostenvoordelen opleverde. Het verkrijgen van 
een sterkere marktpositie was overigens een belangrijker motief voor de fusie 
dan kostenbesparingen. De fusie op haar beurt vormde voor de concurrerende 
verzekeraars een stimulans om naar fusiepartners uit te kijken. 46 De studie van 
Douwe van der Werf over de bankenfusies uit 1964 gaat uitvoerig in op de fu
siemotieven van de vier banken (NHM, de Twentsche Bank, de Amsterdamsche 
Bank en de Rotterdamsche Bank). Ook de onderhandelingen komen uitgebreid 
aan de orde. Aan een beoordeling van de effecten van de fusies op korte of lange 
termijn heeft de auteur zich echter niet gewaagd.47 Dat aspect staat juist weI cen-

44 K. Sluyterman, 1. Dankers, 1. van der Linden en 1.L. van Zanden , He! cooperatieve 
altematief Honderd jaar Rabobank /898-/998 (Den Haag 1998). 
45 Overigens kennen ook maatschappen dit probleem. Bij fusies kunnen zelfs delen van de 
organisatie weigeren mee te doen, zoals accountantskantoren rege1matig moesten ervaren: 
K.E. Sluyterman, Moret 110 jaar. Van accountancy naar multiprofessionele dienstverle
ning (Cahier-reeks CBG, nr. 10, Hilversum 1993). 
46 1. Barendregt en T. Langenhuyzen, Ondernemend in risico. Nationale-Nederlanden, 
1845-/995 (Amsterdam 1995). 
47 D.C.J . van der Werf, Banken, bankiers en hunfusies. Hel ontstaan van de Algeme-
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traal in de studie van Nawas naar de fusie tussen ABN en AMRO uit 1990. Was 
dit de beslissende 'strategische sprong' voorwaarts? Nawas meent dat inderdaad 
van een succesvoJle fusie gesproken kan worden. De strategische doeleinden die 
vooraf werden geformuJeerd werden na de fusie ook systematisch uitgewerkt en 
het integratieproces werd met zorg bestuurd. 4x 

De specifieke problemen van een grensoverschrijdende fusie komen uitge
breid aan de orde in het boek over Hoogovens.49 In 1972 fuseerde Hoogovens 
met het Duitse staalbedrijf Hoesch, waaruit het in 1982 weer ontbonden ESTEL
concern ontstond. Dankers en Verheul laten zien hoe de verschiJlen in bedrijfs
culturen een positief samengaan in de weg stonden . Overigens kan men zich ook 
afvragen of de fusie weI het juiste antwoord was op de gesignaleerde problemen 
in deze sector. De fusie tussen Hoogovens en Hoesch komt eveneens aan de orde 
in het proefschrift van Olie, die drie Nederlands-Duitse fusies heeft vergeleken: 
Enka-Glanzstoff (1969), VFW-Fokker (1969) en Hoogovens-Hoesch (1972), 
waarbij hij ook de bevindingen van Dankers en Verheul verwerkt heeft. Centraal 
in deze studie staat het compJexe proces de fusie gestalte te geven nadat het 
besluit daartoe is genomen, een proces dat ernstig bemoeilijkt werd door het 
verschil in nationaliteit. Aileen de eerste fusie bleek een succes te zijn. De ande
re twee fusies werden na korte tijd weer ontbonden. Olie concJudeert dat cul
tuurverschillen inderdaad in aIle drie gevallen een belemmerende rol speelden, 
hoewel het minst bij VFW-Fokker. Daarnaast waren echter de economische 
omstandigheden, het strategisch concept, de organisatiestructuur en de visie van 
het top-management bepalende factoren voor succes of falen. 50 

Pogingen tot vijandelijke overnames hebben zich tussen Nederlandse bedrij
yen enkele malen voorgedaan. Zo probeerde Suiker Unie in 1973 CSM tegen 
haar zin over te nemen. Iohan de Vries geeft een spannend journalistiek verslag 
van Elseviers poging om Kluwer over te nemen, een poging die Kluwer aileen 
kon afwenden door zich aan te sluiten bij Wolters Samson.51 Dirk de Wit heeft de 
hero·tsche strijd beschreven die Ahrend voerde om te ontsnappen aan de omar
ming door Biihrmann-Tetterode, die al de meerderheid van aandelen Ahrend in 
haar bezit had. Dankzij een beschermingsconstructie via een administratiekan
toor wist Ahrend zelfstandig te blijven. De aanval van buiten had het voorspelbare 

ne Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over 
de periode 1950-1964 (NIBE, Amsterdam 1999). 
48 M.E. Nawas, Management van fusie en integratie. De vorming van ABN-AMRO 
(Ti1burg 1995). 
49 J.1. Dankers en 1. Verheul, Hoogovens /945-1993. Van. staalbedrijf tot twee-meta
lenconcem . Een studie in industriele strategie (Den Haag 1993). 
50 R.L. Olie, European transnational mergers (Maastricht 1996). 
51 lohan de Vries, Four windows of opportunity. A study in publishing (Amsterdam 
1995). 
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effect dat intern de gelederen gesloten werden.52 Uiteindelijk gingen aile drie 
vijandige overname-pogingen niet door, wat ongetwijfeld iets zegt over het Neder
landse ondernemersklimaat. 

5. De persoon van de ondernemer 

Drie jaar geleden heeft Ferry de Goey in het NEHA-JAARBOEK een overzicht 
gegeven van de Nederlandse literatuur op het gebied van de ondernemersge
schiedenis, waarin hij de ontwikkelingen in Nederland en Belgie afzet tegen die 
in de Verenigde Staten.53 Aangezien hij in het notenapparaat uitvoerige litera
tuurverwijzingen heeft opgenomen, kunnen we hier over dit onderwerp kort zijn. 
Wat de negentiende en twintigste eeuw betreft wijst De Goey erop dat tot nu toe 
weinig theorieen inzake het ondernemerschap zijn gebruikt, afgezien van Schum
peter en Sombart. Verder merkt hij op dat het schrijven van ondernemersbiogra
fieen geen geliefde bezigheid is geweest, hoewel hij toch nog een respectabel 
aantal biografieen opsomt in zijn notenapparaat, vooral in de rubriek 'sociale 
ondernemers'. Ook verwijst hij onder het hoofd 'collectieve biografie' naar en
kele branchestudies, onderzoeken naar elites en netwerken en naar Joodse 
ondernemers. De Goey komt tot de conclusie dat in Nederland nooit zo'n scherp 
onderscheid is gemaakt tussen bedrijfsgeschiedenis en ondernemersgeschiedenis 
als in de Verenigde Staten in de jaren vijftig. Hoewel er wei enige discussie is 
gevoerd over de vraag of beide gebieden een aparte benadering vereisten, werden 
in de praktijk de ondernemer en de onderneming vaak tegelijkertijd en in combi
natie onderzocht. 

De vraag hoe belangrijk de figuur van de ondernemer is bij het leiden van on
dernemingen en speciaal bij het leiden van grote, complexe ondernemingen, houdt 
de geesten nog steeds bezig. Zo betoogde H.W. de Jong onlangs dat gediversi
ficeerde ondernemingen het tegenwoordig moeilijk hebben zich tegen de con
curren tie van gespecialiseerde ondernemingen te handhaven, tenzij het conglo
meraat door een ondernemer met visie bijeen wordt gehouden.54 In Frankrijk en 
Engeland zijn uitvoerige studies verschenen omtrent de opleiding van de onderne
mers, die wat betreft Engeland vooral wezen op het gebrek aan technische en 
economische kennis bij de ondernemers.55 Soortgelijke onderzoeken naar de 

52 De Wit, 60+40 is waarschijnlijk honderd, 274-281. 
53 F. de Goey, 'Ondernemersgeschiedenis in Amerika, Nederland en Belgie (1940-1995) . 
Trends in vraagstellingen, onderzoekmethoden en thema's: een overzicht', NEHA-JAAR

BOEK, 59 (1996),21-65. 
54 H.W. de Jong, 'Financiele sector koestertconglomeraat', Financieele Dagblad, 18 maart 
1999. 
55 Y. Cassis, Big business, the European experience of the industrial enterprise (Cam
bridge 1997). 
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opleiding van ondernemers zijn voor Nederland nog niet voorhanden . Welke mid
delbare school doorliepen ze, gingen ze dam-na naar een universiteit of techni
sche hogeschool of gaven zij de voorkeur aan een praktische stage binnen de 
ondernemingen of hadden ze wellicht helemaal geen formele educatie? Het fa
meuze boek Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden met zijn korte 
levensschetsen zou een interessante mogelijkheid bieden om een dwarsdoor
snede te maken van de opleiding en achtergrond van de Nederlandse onderne
mers an no 1938.50 

6. Arbeidsverhoudingen; human resource management 

Over arbeiders en arbeidsverhoudingen is door historici weliswaar veel geschre
yen , maar hun werk wardt traditiegetrouw eerder onder 'vakbondsgeschiedenis' 
of 'labour history' gerekend dan onder bedrijfsgeschiedenis. Het is ondoenlijk 
om de literatuur op dit gebied te vermelden, hoewel bedrijfshistorici hier zeker 

hun voordeel mee kunnen doen. De studie van Marlou Schroyer, bijvoorbeeld, 
gaat over arbeidsverhoudingen en het succes van vakbondsacties, maar om haar 
probleemstelling te lijf te kunnen gaan, moest zij wei over een lange peri ode 
gegevens verzamelen over de margarine-, cacao- en chocolade-industrie.57 Som
mige studies bevinden zich duidelijk op het grensgebied , zoals bijvoorbeeld de 
studies over de lengte van de werkdag en het effect van verkorting daarvan op de 

ondernemingen.58 De invloed van de spoorwegen op de structuur van de arbeids
markt is een ander voorbeeld . Bij dit onderzoek heeft Pit Dehing zich onder meer 
laten inspireren door Chandler, die voor de Verenigde Staten aantoonde dat de 
Amerikaanse spoorwegen door hun grote aantal medewerkers over een geogra
fisch wijd verspreid gebied een vitale rol hebben gespeeld bij de organisatie van 
de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voar Nederland kon Dehing eenzelfde effect 
constateren.59 Een interessante combinatie van sociale- en bedrijfsgeschiedenis 

vormt de studie van Jacques van Gerwen naar de verzekeringsmaatschappij De 
Centrale. Deze maatschappij had niet aileen ten doel de arbeiders op adequate 

56 Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlan
ders en hun werk (Amsterdam 1938). 
57 M. Schrover, Het vette, het zoele en het wederzijds profijt. Arbeidsverhoudingen in 
de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-
1960 (Hilversum 1991). 
58 Zie de dissertaties van L. Karsten, De achturen dag. Arbeidstijdverkorling in histo
risch perspecliej, 1817-1919 (Groningen 1989) en L. Heerma van Voss, De doodsklok 
voor den goeden ouden lijd. De achlurendag in de jaren twintig (Amsterdam 1994). 
59 P.W.N .M. Dehing, ' .. Eene saort van dynastie van spoorwegbeambten ': arbeids
markt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914 (Hilversum 1989). 
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wijze te verzekeren, maar beoogde ook met de winsten uit de bedrijfsvoering de 
emancipatiestrijd van de arbeiders te ondersteunen. De onderneming slaagde er 
in beide doelstellingen te verwezenlijken. Toen de verzekeraar echter in de jaren 
zeventig de klantenbasis wilde verbreden, bleek dat gezien de nauwe associatie 
met de vakbeweging moeilijk te realiseren. Pas door duidelijker de commer
ciele en ideele doelstellingen van elkaar te onderscheiden en prioriteit aan de 
eerste te geven, kon een nieuwe peri ode van expansie ingezet worden. 611 Het 
NEHA-project 'Zekerheid in Nederland 1500-2000' bevindt zich eveneens op 
het snijvlak van sociale en bedrijfsgeschiedenis. Het project beoogt de ge
schiedenis van de zekerheidsregelingen op een veelomvattende wijze in kaart te 
brengen. Enerzijds worden de risico's van de verschillende sociale groepen van
af 1500 geanalyseerd en anderzijds wordt bestudeerd op welke wijze deze groe
pen zich tegen deze risico's probeerden in te dekken. Een eerste publicatie is in 
1998 verschenen. 61 

Onmiskenbaar hebben in de meeste bedrijfsmonografieen de auteurs meer 
belangstelling getoond voor zaken als strategie, innovatie en financiering, dan 
voor het personeel. Dit gebrek aan aandacht heeft ten dele te maken met de bron
nen. De jaarverslagen en notulen van de directie en commissarissen geven hier
over weinig informatie, terwijl dit juist de stukken zijn die overwegend bewaard 
zijn gebleven. Daarentegen zijn de archiefstukken die over het personeel gaan, 
waaronder loonstaten, vaak verdwenen, omdat ze te veel ruimte in beslag namen, 
of pri vacy-gevoelig waren en dus vernietigd werden of omdat ze niet op het hoofd
kantoor lagen maar op de productiebedrijven. Dat neemt niet weg dat in enkele 
studies over de textielindustrie niet aileen het personeel maar zelfs hun hele 
woonomgeving in het onderzoek is betrokken.62 In de bedrijfsmonografieen komt 
in de hoofdstukken na de Tweede Wereldoorlog de ondernemingsraad met enige 
regelmaat naar voren, soms niet meer dan terloops dan weer uitgebreider. De 
positie van de ondernemingsraad binnen de onderneming heeft in de loop der 
jaren een duidelijke verandering doorgemaakt, die een nadere bestudering van dit 
onderwerp zeer de moeite waard maakt. Bleven in de begintijd discussies vaak 
beperkt tot de kwaliteit van de kantine en de regeling van vakantiedagen, in 1971 

60 J. van Gerwen, De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale arbeiders
verzekerings- en depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 
1900 (Amsterdam 1993). 
61 1.L.1.M. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarran
gementen, risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de middel
eeuwen (Amsterdam 1998). 
62 E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten. Twente, Borne en de katoennijverheid 
1800-1930 (Utrecht 1983); E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, H.1 .M. Winkelman, Beslem
ming Semarang. Geschiedenis van de lextieifabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-
1970 (Amsterdam 1991); Van Schelven, Ondememing enfamilisme. 
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werden de wettelijke bevoegdheden flink uitgebreid, zodat de ondernemingsraad 
zich uitdrukkelijk met het hele beleid ging bemoeien. Met name het recht van 
advies bij ingrijpende investeringsbeslissingen zoals fusies en overnames gaf de 
ondernemingsraad de mogelijkheid de directie ter verantwoording te roepen . 
Interessant in dit verband is ook de rol van de ondernemingsraad bij bedrijfsslui
tingen, zoals de spectaculaire bezetting van Enka Breda. fi3 De laatste jaren bestaat 
juist weer de tendens de ondernemingsraad met voorbijgaan van de vakbonden te 
gebruiken voor de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.64 Die verande
rende rol van de ondernemingsraad zou in verband gebracht kunnen worden met 
de discussie over 'governance structures'. Aan het eind van de jaren zestig werd 
in Nederland de onderneming gezien als een samenwerkingsverband tussen ar
beid en kapitaal , waarbij met beide belanghebbenden serieus rekening gehouden 
moest worden. In de jaren tachtig en negentig kregen de aandeelhouders en hun 
belangen toenemende aandacht, waardoor de ondernemingsraad meer in de posi
tie van verdediger van deelbelangen kwam te verkeren. Inmiddels lijkt het schep
pen van 'shareholder's value' weer te worden vervangen door het ruimere begrip 
'stakeholder's value', waarbij het person eel opnieuw een factor van betekenis in 
het bedrijfsbeleid is . 

Kijken we naar de bedrijfstakgeschiedenissen dan krijgt, anders dan in de meeste 
monografieen, het personeelsbeleid veel vaker aparte ruimte toebedeeld. Bij stu
dies over bakstenen , textiel, sigaren en suiker komen zaken als lonen, werk
gelegenheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsprocessen uitdrukkelijk aan de orde, 
terwijl de interactie tussen arbeiders en hun machines met name is geanalyseerd 
in de context van de geschiedenis van de techniek. fi5 Net als in het buitenland is in 
Nederland de aandacht duidelijk verschoven van vakbondsstrijd en arbeidsver
houdingen naar de situatie op de werkvloer en het personeelsmanagement. Van 
Elteren heeft in zijn studie over Hoogovens 'industriele accommodatieproces
sen' geanalyseerd. Hij onderzocht hoe de ondernemingsleiding probeerde het 
personeel in te schakelen in het industriele complex van Hoogovens , waarbij 
enerzijds de bestaande medewerkers moesten leren omgaan met nieuwe produc-

63 J.e. Visser, Bedri)Jsbezetling; hel verleden van een nieuw aCliemiddel, een hislO
risch comparatieJ onderzoek naar de bedri)Jsbezelting als industrieel actiemiddel 1873-
1983, in hel bi)zonder 1taliii 1920, Frankri)k 1936-37 en Nederland 1965-83 (Amster
dam 1986). 
64 Zie bijvoorbeeld de sociale hoofdstukken in: K.E. Sluyterman, Winnen met papier. Vi)J
tig )aar uit de 250-)arige geschiedenis van Proost en Brandt, 1942- 1992 (Diemen 1992). 
65 M. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindus
trie, 1858-1919 (Amsterdam 1989); G.B. Janssen, BaksteenJabricage in Nederland 1850-
J 920 (Zutphen 1987); K.E. Sluyterman, Ondememen in sigaren. Analyse van bedri)Jsbe
leid in vi)J Nederlandse sigarenJabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 
(Tilburg 1983); G.P.J. Verbong, Technische innovaties in de katoendrukkeri) en -ververi) 
in Nederland 1835-1920 (Amsterdam 1988). 
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tieprocessen en anderzijds nieuwe groepen arbeiders, zoals buitenlanders, hun 
weg in een hun vreemde wereld moesten leren vinden. Soortgelijk werk verricht
te hij ten aanzien van Oce-van der Grinten. ('(i In dit verband kunnen hier verder de 
studies naar het Scientific Management genoemd worden, waarnaar ook in Neder
land onderzoek is gedaan. Erik Bloemen kwam tot de conclusie dat ook Neder
landse ondernemers in bescheiden mate deze ideeen in hun bedrijven toepasten. 
Tevens liet hij zien hoe zich hieruit het beroep van organisatieadviseur ontwikkel
de. De verdere ontplooiing van dit beroep tot in de jaren zestig is inmiddels door 
twee organisatie-adviseurs te boek gesteld.67 Vrouwen bleken hun eigen visie op 
het ideaal van het Scientific Management management te hebben, zoals Olden
ziel en Willemars hebben laten zien in hun artikel over het International Institute 
for Industrial Relations . Dit artikel springt er uit omdat het een van de weinige 
artikelen binnen de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis is waarin het them a 'gen
der' aan de orde wordt gesteld. 6X Een ander voorbeeld van 'gender' benadering 

zijn de artikelen van Gertjan de Groot en Marlou Schroyer over technologische 
veranderingen en hun effect op de werkverdeling tussen mannen en vrouwen. 69 

7. Relatie tussen bedrijf en overheid 

De relatie tussen bedrijf en overheid kan vanuit verschillende gezichtspunten 
bestudeerd worden. De overheid heeft de mogelijkheid de belangen van het be
drijfsleven te bevorderen of daar juist grenzen aan te stellen. Verder kan de over
heid zelf als ondernemer optreden. Om met dit laatste te beginnen kan de over
heid in zijn rol van aandeelhouder onderzocht worden, zoals het geval is in studies 
van de Nederlandse spoorwegen, de Staatsmijnen en de PTT.70 De interactie tus-

66 M.C.M. van Elteren, Staal en arbeid (Leiden 1986); idem, 'Tussen verlicht paterna
lisme en functioneel-zakelijk management', in H.F.1 .M. van den Eerenbeemt, Van boter
kleursel naar kopieersystemen. De ontslaansgeschiedenis van Oce-van der Grinten, 
1877-1956 (Lei den 1992). 
67 E.S .A. Bloemen, Scientific Management in Nederland, 1900-1930 (Amsterdam 1988); 
p. Hellema en 1. Marsman, De organisatie-adviseur. Opkomst en groei van een nieuw 
vak in Nederland, 1920-1960 (Meppe1 1997). 
68 R. Oldenziel en V. Willemars, 'Vrouwen en het ideaal van Scientific Management: de 
geschiedenis van het International Institute for Industrial Relations, 1922-1946', NEHA-JAAR
BOEK, 58 (1995). 
69 G. de Groot en Marlou Schrover (red.), Women workers and technological change in 
the Europe in the nineteenth and twentieth centuries (Londen 1995). 
70 F.A.M. Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotge
vallen van een regionale herstructurering, 1955-1975 (Leiden 1988); W. van den Broe
ke, Financien en financiers van de Nederlandse spoorwegen, 1837-1890 (Zwolle 1995); 
1.A . Faber (red.), Het spoor. Honderd vijftig jaar spoorwegen in Nederland (Amster-
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sen bedrijven en hun lokale of regionale overheid kwam aan de orde in studies 
van electriciteitsondernemingen en Schiphol.71 Hoewel de meeste auteurs in
gaan op de speciale positie van hun bedrijven ten opzichte van de overheid, is er 
in Nederland geen debat gevoerd over de voor- en nadelen van staatsbedrijven 
zoals dat bijvoorbeeld in Engeland is gevoerd. Waarschijnlijk heeft dit mede te 

maken met het feit dat zelfs in die situaties waarin de Nederlandse overheid de 
meerderheid van de aandelen bezat, de feitelijke bedrijfsvoering op commer
ciele basis plaats yond. Een volgend aspect van de relatie overheid-bedrijfsleven 
is de houding van de overheid ten aanzien van kartels en andere vormen van sam en
werking. Dit thema is boven al apart aan de orde geweest. 

Een derde interessant thema vormt het beleid van de overheid ter bevordering 

van het bedrijfsleven en de pogingen van de ondernemers om hun belangen bij de 
overheid te bepleiten. Speciaal de mercantilistische politiek van koning Willem I 
aan het begin van de negentiende eeuw heeft de nodige aandacht van historici 
getrokken. Terwijl er een aanzienlijke scepsis bestaat ten aanzien van de moge
lijkheden en wenselijkheid van overheidssteun aan de industrie, lijken de posi
tieve effecten van investeringen in infrastructuur (kanalen en spoorwegen) aan

toonbaar aanwezig.72 Salzmann bestudeerde de pogingen van overheid en 
bedrijfsleven om de handel met de Verenigde Staten te bevorderen via de 'Ne
therlands Chamber of Commerce in the United States'. Of die pogingen per sal
do geslaagd waren, vindt Salzmann moeilijk vast te stellen. Wei constateert hij 
dat bedrijfsleven en overheid beide bereid waren de 'Netherlands Chamber of 
Commerce' financieel te ondersteunen. Verder was de informatie die deze in-

dam 1989); A.1. Veenendaal, De ijzeren weg in een land vol water: beknopte gesehiede
nis van de sfJoorwegen in Nederland, 1834-1958 (Amsterdam 1998); G. Hogesteeger, 
Van lopende bode tottelematica. Geschiedenis van de fJlI in Nederland (Groningen 1989); 
idem, 200 jaar Post in Nederland (PTf Post 1998); M. Davids, 'De weg naar zeljstan
digheid. De voorgesehiedenis van de verzeljstandiging van de P7T in 1989' (Rotter
dam, 1999). 
71 J.F.E. Biasing, Mensen en spanning en. Soeiaal-eeonomische gesehiedenis van de 
N. V. Provineiale Noordbrabantse Eleetrieiteitsmaatschappij, 1914-1985 (Lei den 1992); 
E.1. Fischer, Stroomopwaarts. De elektrieiteitsvoorziening in Overijssel en Zuid-Dren
the tussen circa 1896 en 1986 (Zwolle 1986); F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar 'Bron van 
lielLt en welvaart' (Utrecht 1991); J. van den Noort, Pion of pionier. ROllerdam - gemeen
telijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw (Rotterdam 1990); A.M.C.M. Bouwens en 
M.L.J. Dierikx, Op de drempel van de Lucht; Tachtig jaar Schiphol (Den Haag 1996). 
72 R. Filarski, Kanalen van de koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart 
en kanalenbouw in Nederland en Belgie in de eerste helft van de negentiende eeuw 
(Amsterdam 1995); C.M. Boortman, ' Regeringsbeleid en bedrijfsvoering; het ontstaan van 
de Haagse stoommetaalgieterij van E.B.L. Maritz en L.E. Enthoven: 1823-1840', in JbGBT, 
vol. 2 (1985),32-47; B. Gales en R. Fremdling, 'l1zerfabrikanten en industriepolitiek onder 
koning Willem I: de enquete van 1828', NEHA-JAARBOEK 57 (1994) 287-347. 
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stelling kon verstrekken vooral relevant voor het midden- en kleinbedrijf, omdat 
het grootbedrijf zijn eigen kanalen had. Ten derde was penetratie van de Ameri
kaanse markt vrijwel onmogelijk voor het midden- en kleinbedrijf vanwege hun 
beperkte productiecapac iteit en geringe mogelijkheden voor het voeren van dure 
reclamecampagnes.73 Taselaar stelde de vraag in hoeverre de Nederlandse kolo
niale lobby (dat wil zeggen de lobby in Nederland ten behoeve van de in Neder
lands-Indie werkende Nederlandse bedrijven) gedurende het Interbellum in staat 
was het beleid van de Nederlandse en Nederlands-Indische regeringen te be'lnvloe
den. Wat de verhoudingen in Nederland betreft, kon de koloniale lobby in de 
jaren dertig duidelijk niet op tegen de Nederlandse industrie en het 'groene front'. 
In Nederlands-Indie echter raakten overheid en bedrijfsleven door de wereld
crisis steeds nauwer op elkaar betrokken. Het goed georganiseerde Westerse 
bedrijfsleven wist zijn belangen veel beter bij de overheid te verdedigen dan de 
inheemse producenten. Anderzijds steunde het koloniale gezag op de aanwezig
heid van een door Nederlanders gedomineerd bedrijfsleven. De koloniale over
heid en het koloniale bedrijfsleven waren tot elkaar veroordeeld, zo concludeert 
Taselaar.74 

De industrialisatiepolitiek van de overheid in de jaren vijftig en zestig had on
miskenbaar succes, maar of dit succes te danken was aan het overheidsbeleid of 
aan de algemeen gunstige economische omstandigheden valt moeilijker te beoor
delen .75 In zij n studie over de industrialisatie van de Rotterdamse haven, beschrijft 
De Goey hoe de gemeente Rotterdam de industriele ontwikkeling rond de haven 
tot 1970 stimuleerde. Daarna, toen de recessie begon, trok de gemeente haar 
steun terug en nam zij zelfs een enigszins vijandige houding aan uit milieuover
wegingen . Hoewel dat niet het standpunt is dat De Goey zelf inneemt, zou men 
kunnen zeggen dat de lokale overheid weinig effectief opereerde ten aanzien van 
de industrie door haar steun terug te trekken juist toen het economisch moeilijk 
begon te worden , hoewel deze beleidswijziging ongetwijfeld het milieu ten goe
dekwam .76 

73 W.H. Salzmann, Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands 
Chamber of Commerce in the United States, Inc. 1903-1987 (z.p. 1994). 
74 A. Taselaar, De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische fJolitiek 
1914-1940 (Leiden 1998). 
75 Wijers betoogde dat het industrialisatie beleid tot medio jaren zes tig een succes was , 
maar dat het beleid in het algemeen een nogal reactief karakter had. De feitelijke economi
sche problemen bepaalden het karakter van de industriele structuurpolitiek. Ordeningspoli
tieke principes speelden een ondergeschikte rol. GJ. Wijers, IndustriefJolitiek. Een onder
zoek naar de vormgeving van hel overheidsbeleid gericht OfJ industriele sectoren (Lei den 
1982). 
76 F. de Goey, Ruimle voor industrie. ROllerdam en de vesliging van industrie in de 
haven 1945-1975 (Rotterdam 1990). 
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Met de vraag of steun moet worden geven aan individuele ondernemingen, heeft 
de overheid enorm geworsteld. Voor de textielindustrie, die vanaf het begin jaren 
zestig in de problemen kwam, zag de overheid duidelijk geen taak voor haarzelf 
weggelegd. 77 Daarentegen bezweek zij voor steun aan de scheepsbouw en 
staalconstructiebedrijven, die achteraf gezien kostbaar en niet effectief bleek te 
zijn.7X C. de Voogd, die de neergang in de scheepsbouw en andere industrieIe 
bedrijven analyseerde, kwam tot de conclusie dat een neergang van een bedrijfs
tak door structurele oorzaken, zoals een trendbreuk in de vraag of de opkomst 
van een substitutieproduct of van nieuwe industrielanden, in het algemeen niet te 
voorkomen of tegen te houden is. De betrokken ondernemingen zowel als de 
overheid zouden er goed aan doen een dergelijke neergang als gegeven te beschou
wen en daarop hun beleid van inkrimping en aanpassing te baseren. Daarbij consta
teerde hij eveneens dat een neergang door de opkomst van een substitutieproduct, 
zoa1s bij de mijnen het geval was, of van nieuwe industrielanden, beter voorspe1-
baar is dan de neergang als gevolg van een trendbreuk in de vraag. Gebrek aan 
inzicht in de toekomstige ontwikkelingen is een van de factoren die het tijdig 

uittreden uit neergaande bedrijfstakken verhindert. 79 

Het overheidsbeleid oefent ook invloed uit op het ruimelijk economisch pa
troon, zoals J.J. van der Werf laat zien in zijn studie over de rol van de industrie in 
de provincie Groningen in de peri ode 1840-1980. Hij onderzocht de verschui
vingen van de positie van Groningen binnen het ruimtelijk economisch patroon 
in Nederland en analyseerde deze verschuivingen aan de hand van de industriele 
ondernemingen, de staat en de globale economische ontwikkelingen. Hij maakte 
hierbij onder meer gebruik van de dynamische markttheorie van H.W. de Jong. 
Wat de overheid betreft kwam hij tot de conclusie dat de marges voor beleid 
smal waren en de politieke wil tot ingrijpen gering.xu 

Een zeer specifiek probleem vormde de verhouding tot de eigen en bezettende 
overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het algemeen heeft een aanval van 
buiten tot gevolg dat intern de rijen gesloten worden, waardoor overheid en bur
gers hun onderlinge verschillen laten rusten om gezamenlijk tot een krachts
inspanning te komen. Wordt een land echter bezet door een vreemde mogend
heid , dan ligt de situatie geheel anders. De ondernemers kwamen voor heel nieuwe 
dilemma's te staan. Moest de bezetter gehoorzaamd worden en in hoeverre was 

77 Zie bijvoorbee1d de 1aatste hoofdstukken in: J.K .S. Moes en B.M.A. de Vries (red.), SIO! 
uil hel Leidse verLeden. Zeven eeuwen lexlieLnijverheid (U trecht 1991). 
78 Zie onder meer: DJ. Haank en R. de Lange, De uitvaarl van Nederhorsl (Gorcum 
1979); A.F. P. Wassenberg, Dossier RSV. Schijnbewegingen van de induslriepoLiliek (Lei
den! Antwerpen 1983). 
79 C. de Voogd, De neergang van de scheepsbouw en andere induslride bedrijfstak
ken (V1issingen 1993). 
80 J.J. van der Werf, InduSlrie en regia. Een economisch hislOrische sludie naar de roL 
van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Groningen 1989). 
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het verantwoord om de bedrijven te laten doorwerken? Tot hoe ver strekte de 
verantwoordelijkheid van de ondernemers zich uit? Vragen waarop in de loop van 
de tijd verschillende antwoorden werden gegeven. Vooralsnog is het vooral be
langrijk een beter inzicht te krijgen in hoe de ondernemers in feite tijdens de 
oorlog hebben gehandeld. Het bedrijfsleven tijdens de Tweede Wereldoorlog be
gint eindelijk de nodige aandacht te krijgen. In gedenkboeken wordt deze periode 
meer dan voorheen meegenomen voorzover het beschikbare materiaal dit toe
laat. Dat gebeurt dan wei binnen de context van het boek als geheel, waarbinnen 
die vijf jaren maar een bescheiden plaats innemen. Ivo Blanken heeft zelfs een 
heel boek aan de Nederlandse Philipsbedrijven gedurende de oorlogsperiode 
besteed. Zorgvuldig heeft hij daarin de bronnen en de vele verhalen die de ronde 
deden tegen elkaar afgewogen om zo tot zijn visie op de ontwikkelingen te ko
men. In sommige gevallen ook bleek het bronnenmateriaal onvoldoende om kwes
ties definitief te beslissen. x, De afgelopen jaren heeft Hein Klemann zich inten
sief met dit onderwerp beziggehouden. Zijn onderzoek tot nu toe heeft hem tot 
de overtuiging gebracht dat het Nederlandse bedrijfsleven tot 1942 volop heeft 
kunnen produceren dankzij het opengaan van de eind jaren dertig goeddeels geslo
ten Duitse markt en dankzij het overheidsbeleid dat gericht was geweest op het 
tijdig aanleggen van grote voorraden grondstoffen. Na 1942 nam de productie 
geleidelijk steeds verder af, totdat bij het beeindigen van de oorlog de voorraden 
geheel uitgeput waren. De productiecapaciteit kon echter over het algemeen goed 
op peil gehouden worden, waardoor na de oorlog een snel herstel mogelijk was. X2 

8. Financiering, rol van banken 

De geschiedenis van banken en financiele instellingen heeft zich inmiddels als 
apart specialisme ontwikkeld. Er is een aparte internationale vereniging voor 
bankhistorici en een Engelstalig tijdschrift Financial History Review. In Neder
land hebben zowel de banken als het thema bedrijfsfinanciering evenmin over 
belangstelling van de zijde van historici te klagen. X3 

81 I.J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics NY, vol. IV Onder Duits Beheer 
(Zaltbommel 1997). 
82 H.A.M. Klemann, ' De Nederlandse economie tijdens de Tweede WereJdoorlog' , Tijd
schrift voor Geschiedenis I 10 (I 997),3-40; idem, 'De economische exp loitatie van Neder
land door de bezetter' , in : H. Flap en W. Arts, De organisatie van de bezetling (Amster
dam 1997), 117- I 38; H.A.M. Klemann (red.) Mooiejaarcijfers .. Enige onderzoeksresultaten 
betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog' , 
Utrechtse Historische Cahiers, 18 (1977) nr. 4. 
83 Zonder op imperialistische wijze financiele geschiedenis tot de bedrijfsgeschiedenis te 
willen rekenen, wi! ik in dit verband toch noemen: A. 't Hart, J. Jonker en J.L. van Zanden 
(red.), A financial history of The Netherlands (Cambridge 1997). 
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De uitvoerige discussies over de late industrialisatie van Nederland gingen onder 
meer over de vraag of de banken in het industrialisatieproces wei een voldoende 
stimulerende rol hadden gespeeld. Hadden zij wellicht belemmerend gewerkt 
doordat zij weigerden zich met langetermijn financiering bezig te houden? Aan
vankelijk kreeg de banksector het verwijt dat zij ouderwets was, omdat er zich in 
Nederland geen industriebanken hadden ontwikkeld zoals in Duitsland of Frank
rijk. Vervolgens kregen de Nederlandse investeerders de schuld omdat zij con
servatief en risicomijdend zouden zijn geweest. Een nieuw gezichtspunt werd 
geopend met de suggestie dat eenvoudigweg aantrekkelijke investeringsmoge
Iijkheden hadden ontbroken. Onderzoek in de archieven van industriele onderne
mingen maakte duidelijk dat over het algemeen de financiering voor de onder
nemingen geen belemmerende factor vormde, omdat de ondernemingen via 
zelffinanciering en kortetermijn leningen afdoende in hun behoefte aan finan
ciele middelen konden voorzien. 84 Onlangs concludeerde Joost Jonker dat de 
Amsterdamse geldmarkt weliswaar anders maar niet noodzakelijk minder flexi
bel of tegemoetkomend werkte dan de buitenlandse geldmarkten. Ais investeer
ders nu en dan aarzelden op leningen in te tekenen, dan hadden zij daarvoor meestal 
gegronde zakelijke redenen . Wellicht dat sommige ondernemingen in de provin
cie inderdaad enige moeite hadden om hun zaken gefinancierd te krijgen, maar er 
was zeker geen ernstig tekort aan kapitaal en evenmin een algemeen falen van de 
financiele markten .KS 

Bezorgdheid omtrent de beschikbaarheid van financiele middelen voor de in
dustrie hield beleidmakers ook in latere jaren in de ban, in het bijzonder in tijden 
van economische recess ie, echter ook direct na de Tweede Wereldoorlog. In zijn 
proefschrift over de financiering van ondernemingen in de Rotterdamse maritie
me sector in de jaren 1945-1960 kwam Paul van de Laar tot de conclusie dat 
deze zorgen overbodig waren voorzover het deze sector betrof. De ondernemin
gen konden hun expansie grotendeels financieren uit eigen middelen .K6 Uit de 
stapel bedrijfsmonografieen komt evenmin naar voren dat de toegang tot finan
ciele middelen voor de bedrijven een specifiek probleem is geweest, maar hier
aan moet worden toegevoegd dat dit aspect in de betreffende boeken voor de 
twintigste eeuw niet uitdrukkelijk is onderzocht, zoals wei het geval was voor de 
negentiende eeuw. De toegang tot financiele middelen vooral voor het midden
en kleinbedrijf bleef de overheid zorgen baren . Dit kwam onder meer in 1981 tot 

84 Een goed overzicht van het hele debat is te vinden in: J. Jonker, 'Lachspiegel van de 
vooruitgang. Het historiografische beeld van de Nederlandse industrieFinanciering in de ne
gentiende eeuw', NEHA-Bulletin, 5 (1991) nr. 1,5-23. 
85 J. Jonker, Merchants, Bankers, Middlemen. The Amsterdam Money Market During 
the First Half of the 19th Century (A msterdam 1996). 
86 P.Th. van de Laar, Financieringsgedrag in de ROllerdamse Maritieme Sector, 1945-
1960 (Rotterdam 1991). 
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uitdrukking in de stimulering via een garantieregeling van partlclpatiemaat
schappijen, die met name het midden- en kleinbedrijf van kapitaal moesten voor
zien, via een verliesparticipatie. Die fiscale maatregelen hebben inderdaad een 
'venture capital' industrie in het leven geroepen, maar de omvang van de langs 
deze weg verstrekte financieringen was aan het eind van de jaren tachtig nog be
perkt. X7 

Bij het verschaffen van financiele middelen is betrouwbare informatie over 
het wei en wee van de ondernemingen van essentieel belang. Dit roept de vraag 
op in hoeverre bankiers zich via hun netwerken, in het bijzonder de commissaria
ten, van de nodige informatie voorzagen en of zij via hun zetels in de raad van 
commissarissen invloed uitoefenden. Dat er al vanaf de negentiende eeuw per
sonele verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven bestonden en dat die de 
vorm hadden van het over en weer bezetten van commissarissenplaatsen is uit 
verschillende onderzoeken duidelijk geworden. xx In hoeverre zij ook invloed op 
het bedrijfsbeleid uitoefenden, valt moeilijker aan te geven, omdat in Nederland 
de raad van commissarissen over het algemeen een afwachtende houding ten op
zichte van de directie aannam. De rol van de aandeelhouders in naamloze ven
nootschappen was tot voor kort nog geringer, een kwestie die momenteel volop 
in discussie staat. Grotere invloed van de aandeelhouders wordt wenselijk geacht 
om de directie 'bij de les' te houden. Volgens Herson en Olie vervullen in Neder
land de vakbonden en ondernemingsraden deze rol, waarbij ook de internationale 
concurrentie ervoor zorgt dat het management niet te vee I naar binnen gericht 
• Xl) 
IS. 

De bank kan niet aileen als verschaffer van financiele middelen maar ook zelf 
als bedrijf bestudeerd worden. De laatste paar jaar zijn een aantal bankgeschiede
nissen verschenen, waaronder die van de NMB, Mees & Hope, Rabobank, twee 
vervolgdelen over De Nederlandse Bank en de Bank van LeningY<> Hoewel het 

'07 M. Roodenburg, Investeren in ondernemen. Het ontstaan, de ontwikkeling en struc
turering van een venture capital industrie in Nederland (Eburon 1990). 
88 H. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite. Personele verbindingen 
in het Nederlandse bedri)fsleven aan het eind van de negentiende eeuw (Amsterdam 
1993); J. Jonker, 'Sinecures or sinews of power? Interlocking directorships and bank-indus
try relations in the Netherlands, 19 I 0- I 940', Economic and social history in the Nether
lands, 3 (1991), 119-132; H. Baudet en M. Fennema, Het Nederlands belang bi) Indie 
(1983), hfdst. VII; FN. Stokman, FW. Wasseur en D. Elsas, 'The Dutch network: types of 
interlocks and network structure ' , in: FN. Stokman, R. Ziegler en J. Scott (red.), Networks 
of corporate power: comparison of ten countries (Oxford 1985). 
89 A. van Iterson en R. Olie, 'European business systems: the Dutch case' , in: R. Whitley, 
European business systems. Firms and markets in their national contexts (Londen etc. 
1992). 
90 J.B.P. Jonker, Schakel tussen verleden en toekomst; 275 )aar traditie en vernieu
wing in het Nederlandse bankwezen (1997) ; H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en 
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geen Nederlandse bank betreft, kan in dit rijtje ook het onderzoek van Van de 
Burgt naar de Bank for International Settlements genoemd wordenY' Met de ge
schiedenis van het Nederlandse bankwezen van 1860 tot 1914 zijn onlangs twee 
auteurs bezig geweest, Wijtvliet en Kymmell. Wijtvliet koos voor een opzet met 
een aantal cases gebaseerd op grondige studie van studie van archiefmateriaal, 
terwijl KymmelJ in drie delen een algemeen beeld van de hele sector in zijn econo
mische en sociale, zelfs internationale, context schetst. In het eerste deel heeft 
hij een overzicht van publicaties op dit gebied gegeven.n 

9. Technologie 

De keuze voor een bepaalde technologie, het onderhandelen over licenties met 
het oog op koop of verkoop, en het investeren in research zijn belangrijke 
beleidsoverwegingen voor ondernemers die verstrekkende gevolgen voor de groei 
van hun onderneming kunnen hebben. In de boeken over innovatieve bedrijven 
zoals Philips en Oce komen deze zaken dan ook uitgebreid aan de orde. In dit 
opzicht zijn de bedrijfshistorici gesteund en ge"inspireerd door de techniekhisto
rici. Deze samenwerking bestaat sinds het begin van de jaren tachtig en werd 
versterkt door het gezamenlijk oprichten van het laarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en Techniek. Aanvankelijk richtten de onderzoekers, vaak ingenieurs, 
hun aandacht op de diffusie van technologie, speciaal in de negentiende eeuw. 
Dit onderzoek liet zich buitengewoon goed combineren met dat van de be
drijfshistorici naar de achtergronden van de late industrialisatie van Nederland 
en met name de vraag of economische omstandigheden dan weI gebrek aan onder
nemersinitiatief hiervoor verantwoordelijk waren. Bedrijfshistorici neigden er
toe de ondernemers vrij te spreken. Beide groepen bogen zich over de vraag wan
neer de toepassing van stoomenergie en windenergie het meest rationeel was. 
Het vasthouden aan de oude technologie van de windmolens was vaak econo
misch rationeel zolang er sprake was van een beperkte omzet. Onderzoekers gin-

sociaal krediet. De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland van Lombard 
tot Gemeentelijke Kredietbank (Hilversum, 1993); J. Stoffer, Het ontslaan van de NMB. 
De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 lot 1927 (Deventer 1985); 
Sluyterman e.a., Het cooperatieve altematief; Joh. de Vries , Geschiedenis van de 
Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. dl. V, Visserings tijdvak 1914-1931 (Amster
dam 1989); idem, dl. VI. Trips tijdvak onderbroken door de Tweede Wereldoorlog (Am
sterdam 1994). 
91 Th. GJ.M. van de Burgt, De 'Bank for International Selllements' te Bazel /930-1948. 
Een historische synthese en analyse van bijzondere onderwerpen (z.p. 1997). 
92 CA. M. Wijtvliet, Expansie en dynamiek, de ontwikkeling van hel Nederlandse han
delsbankwezen 1860-1914 (Amsterdam 1993); J. Kymmell , Geschiedenis van de algemene 
banken in Nederland 1860-1914, dl. 1 (Amsterdam 1992), d1 lIa en lib (Amsterdam 1996). 
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gen ook meer gedetailleerd naar nieuwe produkctieprocessen kijken, naar het 
moment van de introductie en de keuze voor bepaalde technologieen. De con
c1usie was dat zelfs imitatie vaak een grote mate van creativiteit vereiste, omdat 
nieuwe technologieen aan lokale omstandigheden en lokale grondstoffen aange
past moesten worden. Dit onderzoek wierp ook nieuw licht op het thema innova
tie en ondernemerschap.93 

Onder de stimulerende leiding van Harry Lintsen, hoogleraar in Eindhoven en 
Delft, werden deze eerste onderzoeken samengebracht in een groot project over 
'Techniek in Nederland in de negentiende eeuw'. Gaande dit project kwamen deel
studies gereed, waarvan sommige sterk tegen de bedrijfsgeschiedenis aanleun
denY4 Het project resulteerde in zes delen handelende over de modernisering van 
Nederland en de interactie tussen technologische en maatschappelijke ontwik
kelingen . Het uitgangspunt was dat technici, ambachtslieden, lokale en nationale 
overheden, wetenschappers, ondernemers en de dagelijkse gebruikers van tech
nologie allemaal betrokken waren bij de ontwikkeling van de technologie. Daar
door moest de bijdrage van al deze verschillende groepen geanalyseerd en afge
wogen worden. Bovendien vonden deze ontwikkelingen plaats binnen een grotere 
technologische, economische en sociale context. Deze veelomvattende benade
ring vroeg om de deelname van een groot aantal onderzoekers vanuit verschillen
de disciplines, waaronder bedrijfshistorici, die zowel bijdragen leverden als profi
teerden van de resultatenYs Toen het project in 1995 werd geevalueerd, waren de 
organisatoren terecht trots op wat was bereikt, maar zij waren zich er ook van 
bewust dat het project onder hun handen was veranderd van theoretisch gezichts
punt. Van discussie over de late industrialisatie was het project opgeschoven naar 

93 Een aantal van de eerste resultaten werd gepubliceerd in het lbGBT, vol. 5 (\ 988), 
waarin de papers zijn gepubliceerd van de conferentie over bedrijfsgeschiedenis, Soester
berg 1987. 
94 Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing; Yerbong, Technische innovaLies, W.H.P.M. 
van Hoorr, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 
1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam 1990) ; zie ook de deel
studies over papier en bier: O. de Wit, Papierfabricage in Nederland in de negentiende 
eeuw; van molen naar fabriek (Den Haag 1990): H. Schippers, Het nieuwe biet: Techni
sche innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negen
tiende eeuw (Zutphen 1992). In deze traditie, hoewellater verschenen , staat ook het proef
schrift van M. Leidemeyer, Van suikermolen tot grootbedrijf Technische vernieuwing in 
de lava-suikerindustrie in de 1ge eeuw (Amsterdam 1997). 
95 H.W. Lintsen (hoofdredacteur), met M.S.C. Bakker, E. Homburg, D. van Lente, l.W. 
Schot, G.P.J. Yerbong (redacteuren), Geschiedenis van de techniek in Nederland: de 
wording van een moderne samenleving 1800-1890, zes delen (Zutphen, Walburg Pers, 
1992-1995). Yoor een bespreking van deze zes delen zie de serie artikelen in het NEHA 
lAARBOEK, 58 (1995); voor het belang van deze serie voor bedrijfshistorici , zie de bespre
king van K.E. Sluyterman in het NEHA-Bulletin 10 (1996) nr. 1. 
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analyse van de processen van techniekontwikkeling zelf en haar maatschappelij
ke consequenties. De invloed van sociologische theorievorming was aanmerke
lijk toegenomen.% Inmiddels hebben de onderzoekers zich gewend tot de twin
tigste eeuw en weI de peri ode \890-1970. Het nieuwe project is nog ambitieuzer 
dan het eerste. Het heeft niet aileen ten doel een 'contextuali stische techniekge
schiedenis' te schrijven, waarbij de beschrijving en analyse van de techniek wor
den ge'integreerd in een bredere maatschappijgeschiedenis. Het nieuwe project 
beoogt ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied zelf 
door het gebruik van technieksociologie en -economie als hulpwetenschappen, 
zodat nieuwe visies op de maatschappelijke ontwikkelingen in de twintigste eeuw 
zullen ontstaan.97 Het eerste deel met de verantwoording van de opzet van het 
project en de behandeling van de onderdelen 'Waterstaat' en 'Kantoor en 
Informatietechnologie' is inmiddels verschenen.~x 

10. Internationalisatie 

Veel bedrijfsgeschiedenissen komen in hun laatste hoofdstuk toe aan het thema 
' internationalisatie'. Dat ondernemingen hun activiteiten tot buiten de eigen lands
grenzen uitbreiden is interessant, omdat dit iets zegt over internationale concur
rentieverhoudingen. Bedrijven zullen naar het buitenland gaan wanneer zij door 
hun product, of productiemethoden of hun management bepaalde concurrentie
voordelen bezitten. Het is ook mogelijk dat zij voornamelijk hiertoe worden aan
gezet door bepaalde lokale omstandigheden . Misschien willen zij de markt uit
schakelen door in- of verkoop in het buitenland binnen de onderneming te 
integreren. Hoewel dit them a in veel bedrijfsgeschiedenissen wordt aangeroerd 
om de ontwikkelingen in de eigen onderneming te beschrijven , wordt het ver
schijnsel zelden in zijn algemeenheid geanalyseerd. Dit is opvallend omdat buiten
landse bedrijfshistorici dit onderwerp al lange tijd hoog op de agenda hebben 
staan. Ook is bij de analyse relatief veelvuldig gebruik gemaakt van economische 

96 E. Homburg, 'Techniek in Nederland (TIN): de (voor)geschiedenis van een project', 
NEHA-IAARBOEK, 58 (1995) 13-22. 
97 J. Schot e.a. , 'Naar een techniekhistorisch overzichtswerk voor de twintigste eeuw. Een 
contextualistische geschiedenis van de techniek voor Nederland internationaal vergeleken' , 
NEHA-IAARBOEK, 60 (1997) 339-375. 
98 l .W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip en A.A. Albert de la Bruheze (red.), Techniek in 
Nederland in de twintigste eeuw, dl. I, Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en 
inJormatietechnologie (Zutphen 1998). Over de computerinduslrie zie ook: D. de Wit, 'The 
Construction of the Dutch Computer Industry: The Organisational Shaping of Technology ' , 
Business History , 39 (1997) nr. 3. Zie ook: D. de Wit, The Shaping oj automation. A 
historical analysis oj the interaction between technology and organization, /950-1985 
(Hilversum 1994). 
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theoriecn. YY Economen hebben uitvoerig geschreven over de motieven voor 
internationalisatie, de wegen waarlangs internationale presentie werd vorm
gegeven, en de mate waarin succes werd geboekt. Sommige van deze studies be

treffende de ontwikkelingen in Nederland hebben een langetermijn perspectief 
waardoor deze voor historici van extra belang zijn. !(Xl In navolging van buitenland
se bedrijfshistorici is ook in Nederland gebruik gemaakt van economische theo
riecn, waaronder met name het eclectisch model van J.H. DunninglOI, om de inter
nationalisatie van ondernemingen te beschrijven en te analyseren.102 Gales en 
Sluyterman hebben een overzichtsartikel gemaakt van de Nederlandse multinatio
nals in de twintigste eeuw, waarbij zij niet aileen aandacht hebben besteed aan de 

bekende grote multinationale ondernemingen, maar ook aan kleinere bedrijven 
en de dienstensector. I03 De Duitse historicus Harm Schrbter heeft Nederland 
opgenomen in zijn studie over multinationals uit kleine landen tot 1914. Hij is 
echter van mening dat investeringen in kolonicn geen buitenlandse investeringen 
zijn, waardoor in zijn overzicht Nederland aanzienlijk minder internationaal is 
geworden. I04 Een overzichtswerk over Nederlandse multinationale ondernemin
gen bestaat nog niet. Wei verscheen onlangs een bundel artikelen over Nederlandse 
multinationale ondernemingen samengesteld door (bedrijfs)economen en ma
nagement consultants. Hoewel de aandacht in eerste instantie op het heden is 
gericht, gaan vee I artikelen terug tot in de jaren zeventig. Vanaf dat moment is er 
ook meer gedetailleerd cijfermateriaal over buitenlandse investeringen, expor-

99 Een prima overzicht van de literatuur en de gevoerde discussies geeft: G. Jones , The 
Evolution of International Business. An Introduction (Londen en New York 1996). 
100 M. van Nieuwkerk en R.P. Sparling, De internationale investeringspositie van Ne
derland (Deventer 1985); T. van Rietbergen, J. Bosman en M. de Smidt, Internationalisering 
van de dienstensector; Nederlandse ondernemingen in 11l0ndiaal perspectief (Muider
berg 1990); R. K. Jagersma, Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen 
(dissertatie KUB, 1994); H.A. Post, Internationalisatie van professionele dienstverlening 
(dissertatie KUB, 1995); H.W. de Jong en J.T. de Mare, Multinational Enterprises and the 
Structure of the Dutch Economy, Department of Economics. Research Memorandum no. 
8415 (Amsterdam 1984). 
101 J .H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy (Wokingham 1993); 
idem, Alliance Capitalism and Global Business , hoofdstuk 3, 'Reappraising the eclectic 
paradigm' . 
102 K.E. Sluyterman, 'Oce-van der Grinten in the International World , 1922-66', Business 
History, 34 (1992), nr. 2, 28-49; idem, 'The Internationalisation of Dutch Accounting Firms ', 
Business History , 40 (1998), nr. 2, 2-21. 
103 B.Gales en K.E. Sluyterman, 'Outward bound. The Rise of Dutch Multinationals' , in: 
G. Jones en H.G. Schroter (red .), The Rise of Multinationals in Continental Europe (AI
dershot, 1993). 
104 H.G. Schroter, Aufstieg der Kleinen. Multinationale Unternehmen aus funf kleinen 
Staaten vor 1914 (Berlijn 1993). 
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ten, octrooien en hun geografische spreiding beschikbaar. Hiervan hebben de di
verse auteurs ruim gebruik gemaakt, waarbij zij de Nederlandse ervaringen met 
die in het buitenland hebben vergeleken. De auteurs hebben verschillende theore
tische invalshoeken gekozen, waardoor hun concJusies niet altijd met elkaar stro
ken. Ferry de Goey schreef een korte historische inleiding, waarin hij tegelijker
tijd portfolio- en directe investeringen behandelde. 105 Zijn argument om beide 
vormen van investeringen samen te behandelen, was dat over de vroegere jaren 
het cijfermateriaal geen scheiding toelaat. Bovendien kon de ene vorm in de an
dere overgaan, zoals in enkele situaties het geval was bij de Nederlandse investerin
gen (voornamelijk portfolio) in de Amerikaanse spoorwegen.IOfi Het beschikbare 
cijfermateriaal legt uiteraard beperkingen op, maar inhoudelijk zijn de twee vor
men van buitenlandse investeringen zo verschillend, dat een duidelijk onderscheid 
uitermate relevant blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat de verklaringen voor beide 
fenomenen in heel verschillende richtingen gezocht moeten worden. 

Verwant met het onderzoek naar de multinationale onderneming is de door Mira 
Wilkins aangezwenge1de discussie over de 'free standing enterprise', een onder
neming die in het buitenland haar activiteiten heeft en in het eigen land aileen een 
hoofdkantoor. Het verschijnsel trok de aandacht omdat het niet paste in de heer
sende schema's die ervan uitgingen dat een bedrijf eerst in eigen land een sterke 
positie opgebouwd moet hebben, voordat het zich buiten de landsgrenzen zal be
geven. Wat Nederland betreft was het verschijnsel 'free standing companies ' een 
overwegend koloniaal fenomeen. I07 

Over de Nederlandse verhouding tot de kolonien, speciaal lndonesie, bestaat 
een uitgebreide literatuur die deels ook voor het thema internationalisatie rele
vant is, maar die grotendeels losstaat van de discussies die bedrijfshistorici voe
reno Hiervoor zij verwezen naar een overzichtsartikel van Thomas Lindblad. In dit 
artikel geeft hij aan dat een veelbesproken thema de geschiedenis van de VOC 
betreft, met name ook de vraag of haar bestaan positief of negatief voor Indone
sie is geweest. Een soortgelijke discussie wordt gevoerd over de invloed van het 
cultuurstelsel. Recentelijk wordt aan de agrarische ontwikkeling van Java een 
grotere dynamiek toegeschreven. De beperkte pogingen om Java te industrial i
seren hebben enige aandacht gekregen als ook het effect van de dekolonisatie op 
een aantal Nederlandse ondernemingen. I08 Een eindeloos debat is gevoerd over 

105 R. van Hoesel en R. Narula (red.) , Multinational Enterprises from the Netherlands 
(Londen en New York 1999). Hierin onder meer: F. de Goey, ' Dutch overseas investments in 
the very long run (c. 1600-1900)',32-60. 
106 AJ. Veenendaal, jr. , Slow Train to Paradise. How Dutch Investment Helped Build 
American Railroads (California 1996). 
107 B.P.A. Gales en K.E. Sluyterman, 'Dutch Free-Standing Companies, 1870-1940', in: 
M. Wilkins en H. Schroter, The Free-Standing Company in the World Economy, 1830-
1996 (Oxford University Press 1998). 
108 1.Th. Lindblad, 'The economic history of colonial Indonesia: an historiographical sur-
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het karakter van het Nederlandse imperialisme. Dit had in het bijzonder betrek
king op de Buitengewesten, die aan het eind van de negentiende eeuw in het Neder
landse rijk werden ge·integreerd, op het moment dat het Westerse bedrijfsleven 
hogelijk ge·interesseerd was in het opzetten van plantages en de economische 
exploitatie van minerale bronnen. I09 Een belangrijk aspect van de economische 
en politieke integratie was het transport over zee en tussen de eilanden, zoals a 
Campo heeft laten zien in zijn studie over de Koninklijke Paketvaart Maatschap
pij."O De activiteiten van Nederlanders in hun kolonie waren overigens lang niet 
altijd succesvol, zoals blijkt uit een serie artikelen over bedrijven in de Buitenge

westen. I I I Een eclatante mislukking was ook de NY Oliefabrieken Insulinde, die 

volgens Kamerling ten onderging doordat de leiding in Nederland niet goed 
communiceerde met die in koloniaal Indonesie. 1I2 Het bedrijfsleven tijdens het 
Interbellum is door Lindblad in diverse artikelen beschreven. 1I3 Bij een vergelij
king tussen twee Nederlandse en twee Nederlands-Indische ondernemingen kwam 
hij tot de conclusie dat de Nederlandse bedrijven sterker op winst gericht waren 
en minder op continu"iteit. 114 Dit zou erop wijzen dat er v~~r het land zelf bepaal
de nadelen kleven aan afwezige eigenaren. 

vey ', Economic and social history in the Netherlands, I (1989). P. van der Eng schreef 
onlangs eveneens het overzichtsartikel over de geschiedschrijving van Indonesie, waarin hij 
ook aandacht aan de bedrijfsgeschiedenis geeft. P. van der Eng, 'Challenging changes: cur
rent themes in the economic history of Indonesia', NEHA-Bulletin, 10 (1996), no. 2. 
100 Voor een overzicht van het imperialisme-debat, zie: M. Kuitenbrouwer, ' Het imperial is
me-debat in de Nederlandse geschiedschrijving ', Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden, 113 (1998) , nr. I, 56-73. 
1 IO J.N.F.M. a Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staats
"orming in de Indonesische archipell888-1914 (Hilversum 1992). Zie ook: J.N.FM. a 
Campo, 'The rise of corporate enterprise in colonial Indonesia' , in J.Th. Lindblad e.a. (red.), 
Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s (Amsterdam 
1996), 71-94. 
III A.H.P. Clemens en J.Th. Lindblad (red.). Het be lang van de Buitengewesten: Eco
nomische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands
Indiii 1870-1942 (Amsterdam 1989); FP.A. Gevers, 'Koloniale bedrij fsvoering in het inter
bellum: de N.V. Delimaatschappij aan Sumatra's Oostkust, 1918-1940', JbGBT8 (1991); 
J.Th. Lindblad, 'The petroleum industry in Indonesia before the Second World War' , Bulle
tin of Indonesian Economic Studies 25 (1989) no. 2, 53-78. 
112 R.N.J. Kamerling, De NV Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indiii (Franeker 1982). 
113 J.Th . Lindblad , 'Het bedrijfs1even in Nederlands-Indie in het Interbellum ', ESHJ 54 
(1991) 183-211; idem, 'Foreign investment in late-colonial and post-colonial Indonesia', Eco
nomic and Social History in the Netherlands 3 (1991), 183-208; idem, 'Ondernemen in 
Nederlands-Indie' , c. 1900-1940', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden , 108 (1993) 699-711. 
114 J. Th. Lindblad, 'Business strategies in late colonial Indonesia' ,in Lindblad, Historical 
foundations 71-94. 
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Weinig twijfel over de grote bezwaren van afwezige eigenaren bestaat er ten 
aanzien van die andere Nederlandse kolonie in 'West-Indie'. Twee proefschrif
ten over suikerplantages in Suriname geven een treurig beeld van de gang van 
zaken op de ondernemingen. Oostindie heeft de geschiedenis van een suiker- en 
koffieplantage tot op de bod em uitgezocht, waarbij aile aspecten van financie
ring, bedrijfsvoering en slavenarbeid alsmede de relatie met de Nederlandse 
geldschieters de revue passeren. Aan het slot concludeert Oostindie: 'Meer dan 
een eeuw lang verI oren de eigenaren, later ook de obligatiehouders, van Roosen
burg en Mon Bijou hun geld aan de plantages. Zij lieten er honderden slaven voor 
zich werken - voor niets. De geschiedenis is niet aileen tragisch, maar ook ab
surd'. Het absentei"sme speelde in dit debacle een belangrijke 1'01. Op basis van 
de archieven van een groot aantal Surinaamse plantages heeft Van Stipriaan even
eens een beeld geschetst van de plantage-economie, het systeem van slavernij en 
de leefwereld van de plantagebewoners. Hij gebruikt daarbij de tegenstelling tus
sen rootbouw en overleven, die staat voor korte- en langetermijn beleid. On
danks de vele mislukkingen bleek de Surinaamse economie niet statisch te zijn 
geweest. 115 

De internationalisatie roept tegelijkertijd de vraag op naar de verschillen tus
sen nationale culturen. De Nederlandse socioloog Hofstede schreef in 1972 een 
baanbrekende studie. Zijn werk was een reactie op de toen heersende visie in de 
management literatuur die langs economisch-technische weg op zoek was naar 
de beste manier om organisaties te leiden. Volgens Hofstede vall en er geen alge
mene regels te geven, omdat managers altijd rekening moeten houden met natio
nale cultuurverschillen. Op basis van gegevens die hij voor de jaren 1968 en 1972 
binnen IBM en de buitenlandse dochters verzamelde, ontwierp hij een schema 
van nationale kenmerken ."(i Hoewel zijn werk inspirerend werkte voor manage
ment consultants, waaronder Trompenaars die weer een eigen schema ontwikkel
de 117

, hebben de bedrijfshistorici zich nog niet op dit gebied gestort. Een van de 
redenen voor hun aarzeling is misschien twijfel of de ervaringen uit de jaren 
1968-1972 opgedaan bij een modern innovatief bedrijf als IBM algemene gel
digheid bezitten voor andere perioden en andere typen bedrijven. Ad van Iterson 
heeft het werk van Hofstede gebruikt voor zijn onderzoek naar de ondernemer 

lIS G. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, lwee Surinaamse plantages, 1720-1870 
(Dordrecht 1989); A. van Stipriaan, Surinaams conlrasl; roofbouw en overleven in een 
Caraibische plantagekolonie, 1750-1863 (Caribbean series 13, Leiden 1993). 
116 Geert Hofstede, Culture s consequences. International differences in work-related 
values (London 1984). 
117 F. Trompenaars, Riding the waves of culture. Understanding Cultural Diversity in 
Business (London 1993); Ch. Hampden-Turner en Fons Trompenaars, The seven cultures 
of capitalism. Value systems for creating wealth in Ihe Uniled States, Britain, Japan, 
Germany, France, Sweden, and the Netherlands (New York 1993). 
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Petrus Regout, maar gaf zelf al aan dat de nationale kenmerken , zoals Hofstede 
die yond, generalisaties betroffen die niet noodzakelijkerwijze voor ieder indi
vidu hoeven te gelden. Om die reden gaf hij dan ook de voorkeur aan het begrip 
'Management style', omdat dit begrip individualistischer is .IIX Genoemd is al het 
boek van Olie over het belang van nationale cultuurverschillen bij drie Neder
lands-Duitse fusies. Van Iterson en Olie schreven samen nog een artikel over 
Nederland in een bundel waarin 'business systems' van Europa met elkaar wer
den vergeleken. Zij zijn van mening dat Nederland zich kenmerkt door een inter
nationale orientatie en een nadruk op handel en diensten (tezamen met landbouw). 
Deze kenmerken, samen met de Nederlandse consensus cultuur, zijn in hun ogen 
terug te voeren tot de zeventiende eeuw. 119 

11. Theorie en synthese 

Sinds de bedrijfsgeschiedenis zich als een aparte wetenschappelijke discipline 
heeft ontwikkeld, is er bezorgdheid geuit ten aanzien van het gebruik van theorie
en. Een theoretisch kader kan helpen om het empirisch materiaal te ordenen en 
betekenis te geven aan de gevonden resultaten. Hierover zijn de onderzoekers 
het wei met elkaar eens. Maar welke theorie is het meest geschikt en welke rol 
moet die theorie spelen in het onderzoek? Kijken we naar de theorieen die tot nu 
toe door Nederlandse bedrijfshistorici gebruikt zijn, dan zien we een veelheid 
aan invalshoeken. Er zijn relatief veel verwijzingen naar de innovatietheorie van 
Schumpeter, maar voor het overige gaan de wegen van de onderzoekers sterk 
uiteen. De een gebruikt financieringstheorieen, de ander wendt zich tot de regio
nale economie, de industriele organisatie, transactiekosten , institutionele eco
nom ie, management theorieen, en verder, zoals we al vermeldden, het eclectisch 
paradigma van I .H. Dunning, de dynamische markttheorie van H.W. de long en de 
generalisaties van A.D. Chandler. Deze lijst is niet uitputtend. Kijken we naar de 
manier waarop de theorieen in het onderzoek functioneren, dan is duidelijk dat 
zij dienen als referentiekader, om de gedachten te ordenen en interessante sa
menhangen op het spoor te komen. Zelden bestaat er de uitgesproken ambitie om 
de gebruikte theorie te toetsen, laat staan om tot nieuwe theorievorming bij te 
dragen. Bovendien worden de theorieen vaak in een zeer vereenvoudigde vorm 
gepresenteerd en gebruikt. Meer gecompliceerde uitwerkingen hebben vaak ook 
weinig zin, gezien de beperktheid van het historische materiaal dat met de theo
rie te lijf wordt gegaan. Om de zaken nog verder te bemoeilijken blijken de theo-

118 A. van Iterson, "Vader, Raadgever en Beschermer", Petrus Regout en zijn arbei
ders J 834-J 870 (Diss. Maastricht, 1992) 195-197; idem, 'Enterpreneurial style: Petrus Regout 
(1801-1878), , Proceedings Rotterdam. 
119 Van Iterson en Olie, 'European business systems: the Dutch case', 112-113. 
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rische concepten en de aandachtsvelden zich ook snel te ontwikkelen. Voor histori
ci die slechts met veel zorg en tijd hun data kunnen vergaren, gaat die theorievor
ming vaak wei erg snel. Tegen de tijd dat zij hun bewijsmateriaal hebben verza
meld, lijkt niemand meer ge·interesseerd te zijn in hun antwoord. Dat betekent 
niet dat historici zich in een empiristisch dataverzamelen zouden moeten terug
trekken. De bedrijfshistorici hebben er baat bij om voor theorieen bij de sociale 
wetenschappen leentje buur te spelen en enigszins van de relevante theorievorming 
inzake hun gekozen onderwerp op de hoogte te zijn, maar op een zeker moment 
moeten historici niet aarzelen zelf met een f1inke dosis gezond verstand naar hun 
empirisch materiaal te kijken om daarin de belangrijkste langetermijn ontwikke
lingen te selecteren en patronen en samenhangen te ontdekken. 

Een algemeen aanvaarde 'theorie van de bedrijfsgeschiedenis' was in de jaren 
zeventig weliswaar nog niet voorhanden, maar leek toen wei binnen handbereik. 
Niets is echter minder waar gebleken. Kijken we naar het buitenland, met name 
naar de Verenigde Staten en Groot Brittannie, dan zien we dat het yak een hoge 
vlucht heeft genomen (dat wil zeggen een toenemend aantal beoefenaren kent), 
maar dat tegelijkertijd het aantal invalshoeken is verveelvoudigd. Zo schreef 
Galambos onlangs dat in de Verenigde Staten in de jaren tachtig het Chandleri
aanse paradigma alomtegenwoordig was, waardoor onder de bedrijfshistorici een 
redelijke mate van consensus bestond. In de jaren negentig kwam hieraan een 
einde. Niet aileen verschoof de belangstelling van het grootbedrijf met zijn mas
saproductie naar de kleine onderneming met f1exibele productie ingebed in een 
netwerk van relaties, maar ook de bijna vanzelfsprekende relatie tussen econo
mie en bedrijfsgeschiedenis verdween. Sociologen, biologen, technici, politici 
bleken allemaal een zinvolle bijdrage tot de bedrijfsgeschiedenis te kunnen leve
ren .120 En daar bleef het niet bij. Ook het postmodernisme met zijn scepsis ten 
aanzien van de grote schema's en verbanden deed zijn intree in de be
drijfsgeschiedenis. '21 In 1997 schreven Scranton en Horowitz over de toekomst 
van de bedrijfsgeschiedenis: 'We also noticed that at the points of intersection 
between business history and studies of culture, gender, ideology, race, work, 
the environment, and of course, technology, scholars (few of whom described 
themselves as business historians) were accomplishing intriguing and innovative 
research on the activities of businesses . Could we interest these innovative scho
lars in business history as a worthy field with which to engage?' Na de nieuwe 
benaderingen uiteen te hebben gezet, concludeerden zij: 'Though it is unlikely 

120 L. Galambos, 'Identity and the boundaries of business history: an essay on consensus 
and creativity' , paper gepresenteerd op het internationale colloquium 'Business history around 
the world at the end of the twentieth century', Milaan 15-17 oktober 1998. 
121 A. Roberts , The very idea of theory in business history; discussion papers in ac
counting, finance and banking, University of Reading , series D, vol. IX (1997/98), no. 
54. 
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that a rush towards a new consensus perspective will occur any time soon, we 
expect that continuing exchanges about theoretical questions will animate busi
ness history in the coming years and will bring its practitioners into closer con
tact with scholars in related fields.' 122 

In 1974 sprak Johan de Vries de hoop uit dat wanneer wij het eenmaal eens 
zouden zijn over de theoretische uitgangspunten, wij vervolgens aan de synthese 
zouden kunnen beginnen . Het is duidelijk dat dit doel verder weg is dan ooit. 
Maar dat hoeft geen reden te zijn om te wanhopen. Het hoeft ons niet te verhin
deren nu aan de slag te gaan om een visie te ontwikkelen op de langetermijn 
ontwikkelingen in Nederland. In hun inleiding bij het themanummer van Busi
ness History over instituties en de ontwikkeling van het moderne bedrijfsleven 
riepen Casson en Rose op tot een nauwere samenwerking tussen de verschillen
de sociale wetenschappen en moedigden zij de bedrijfshistorici aan 'to build their 
own conceptual models to make sense of the complexities of the past and the 
present. >123 Met Nederland als overzichtelijke afgrenzing kan onderzocht wor
den hoe de thema's die hier besproken zijn in hun onderlinge wisselwerking de 
ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven hebben vorm gegeven. Op zijn 
minst zouden we over de interpretatie van het verleden een discussie moeten 
openen . 

In vergelijking met de VS en Engeland hebben wij in Nederland betrekkelijk 
weinig debatten gevoerd en al helemaal niet op het gebied van de bedrijfsge
schiedenis. Wij zijn ook minder uitgedaagd door buitenlanders die ons 'verwij
ten ' maakten zoals bij de Engelsen het geval was. Wat betreft de negentiende 
eeuw was het belangrijkste debat dat over de late industrialisatie, een debat waar
in zich (waarschijnlijk is dat geen toeval) ook buitenlandse auteurs met verve 
gemengd hebben . Hieraan hebben bedrijfs- en techniekhistorici in een wat latere 
fase een eigen bijdrage geleverd. 

Discussies over hoe de twintigste eeuw geYnterpreteerd kan worden , moeten 
nog op gang komen . Jan Luiten van Zanden heeft daartoe in zijn boek over Neder
land in de twintigste eeuw enkele stimulerende voorzetten gegeven. Hij betoogt 
dat Nederland vanaf het eind van de negentiende eeuw tot de jaren zeventig drie 
kenmerkende ontwikkelingen heeft doorgemaakt: de opkomst van de grootin
dustrie, een toenemende macht van de vakbonden en een groeiende betrokken
heid van de overheid. Aile drie ontwikkelingen kunnen begrepen worden vanuit 
een wantrouwen in de kracht van de markt als zodanig en vanuit de wens deze te 
beheersen door meer efficiente of meer rechtvaardige organisatievormen. Er
gens in de jaren zeventig en tachtig kwam echter een omslagpunt en nam het 

122 Philip Scranton en Roger Horowitz, '''The Future of Business History", an introduc
tion ' , Business and Economic History , vol. 26, no. I, Fall 1997, 1-4. 
123 M. Casson en M.B. Rose, ' Introduction ', Business History, special issue Institutions 
and the Evolution of Modern Business, 39 (1997) nr. 4, 1-8. 
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industriele grootbedrijf in belang af, verminderde de macht van de vakbonden en 
trok de staat zich enigszins terug . Deze ontwikkelingen waren niet uniek voor 

Nederland, maar de processen verliepen wei op een typisch Nederlandse manier: 
zij zeUen relatief laat in, en hadden vervolgens de neiging extreme vonnen aan te 
nemen. 124 Deze interpretaties van de twintigste eeuw, zowel wat betreft de feite
lijke ontwikkelingen als de achterliggende attitude van Nederlanders , vormen ook 
voor bedrijfshistorici een uitnodiging tot testen, bijvallen en tegenspreken . 

12. Tot slot 

Zoals gebruikelijk bij dit soort overzichten, kan de conclusie luiden dat veel be
reikt is en dat nog veel te wensen overblijft. Ten eerste zijn er nog uitermate 
interessante en relevante bedrijven waarvan een nadere studie wenselijk is . Ik 
denk hierbij allereerst aan Koninklijke Shell, Akzo-Nobel, DSM en SHV125, maar 

ook aanjonge innovatieve bedrijven, de internationale ' nicheplayers' zoals ASML, 

de toeleveranciers van de chipindustrie, en het inmiddels in moeilijkheden ge
raakte software-bedrijf Baan. Maar ook detailhandelsbedrijven als Zeeman-tex
tiel vormen een onderdeel van het bedrijfsleven dat nog onvoldoende aan bod is 
geweest. 

Ten tweede is er een dri ngende behoefte aan meer thematisch onderzoek, waarbij 
tevens de relevante theoretische invalshoeken kunnen worden verkend. In het voor

afgaande overzicht zijn al enkele thema's genoemd, zoals buitenlandse multina
tionals in Nederland , de mate van kartelvorming en de gevolgen daarvan op inno
vatie, het functioneren van de ondernemingsraad of de voor- en nadelen van 
privatisering. Maar we kunnen ook denken aan reclame, marketing l2

C> of het suc
ces van bepaalde ondernemingsstrategieen. Hiermee zou nu al een begin gemaakt 
kunnen worden door de bestaande literatuur systematisch op bepaalde thema's na 
te pluizen. Het grote aantal bedrijfsmonografieen biedt hiertoe een reele moge
lijkheid, al zal aanvullend onderzoek zeker nodig zijn.127 Meer internationaal com-

124 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van 
Nederland 1914-1995 (Utrecht 1997). 
125 SHY heeft weliswaar bij haar honderdjarig bestaan in J 996 een jubileumboek gepubli
ceerd, maar dat is moeiJijk verkrijgbaar en door zijn extravagantie niet geschikt als naslag
werk. Er is weJiswaar veel bronnenmateriaal in gepubliceerd, maar aile stukken zijn vertaald 
in het Engels. Het boek heeft geen titel , noch paginering en om de samenstellers te kunnen 
traceren, moet men ergens in dit boek van meer dan duizend pagina's de juiste plek weten te 
vinden. 
126 Een eerste aanzet in deze richting is geven door: P. Ingenbleek, 'Marketing als bedrijfs
historische invalshoek: de case van Ylisco in West Afrika, 1900-1996', NEHA-JAARBOEK 
60(1997). 
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paratief onderzoek kan helpen deze thematische aanpak vorm te geven, wantjuist 
via thema's kan men tot een zinvolle vergelijking komen. Een blik op de agenda 
van de internationale conferenties doet vermoeden dat we hierin op de goede 
weg zlJn. 

Ten derde bestaat er een dringende behoefte aan samenvattende interpretaties 
van de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Ook 
in dit opzicht zou Nederland het buitenlandse voorbeeld moeten volgen. In Groot 
Brittannie zijn in het korte bestek van vier jaar niet minder dan drie overzichts
werken van de Britse bedrijfsgeschiedenis verschenen, terwijl ook gewezen kan 
worden op een Amerikaans en een Europees overzicht. 12X Soortgelijke overzich
ten zouden er ook voor Nederland moeten komen. Niet aileen kan daardoor de 
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis voor buitenlandse onderzoekers toegankelij
ker gemaakt worden, maar synthesen kunnen ook dienen om de tot nu toe bereik
te resultaten te evalueren en tot nieuw onderzoek te inspireren. Door Nederland 
met het buitenland te vergelijken zou een beter inzicht verkregen kunnen worden 
in het algemene en typisch Nederlandse van bepaalde ontwikkelingen in het be
drijfsleven. In hoeverre bestaat een Nederlands patroon in het relatieve beJang 
van groot- en kleinbedrijf, waarom is de industrieIe sector zo laat op gang geko
men en al zo vroeg aan de terugtocht begonnen, hoe valt het belang van de dien
stensector te verklaren? Waarom heeft in de Nederlandse NV's de directie zo'n 
grote macht en de factor arbeid een duidelijke stem, terwijl de aandeelhouder 
nauwelijks aan bod komt? Hoe verhoudt de neiging van ondernemers tot samen
spraak op de Nederlandse markt zich tot de bereidheid op internationale markten 
risico's te lopen? Zijn deze schijnbare tegenstellingen te verklaren uit de Neder
landse bedrijfscultuur? Valt de Nederlandse bedrijfscultuur inderdaad te typeren 
met stereotypen, zoals onze preferentie voor handel, een moralistische (om niet 
te zeggen Calvinistische) houding, het streven naar consensus met de daarbij be
horende vergadercultuur en de internationale orientatie? Voor niet-historici zijn 
de antwoorden op deze vragen vaak duidelijk, maar bedrijfshistorici wagen zich 
er niet snel aan. Het wordt tijd deze schroom te overwinnen. 

127 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van onderzoek op basis van een gegeven 
stapel gedenkboeken, zie: G.P.J. Verbong, 'Naar aanleiding van' , NEHA-bulletin 8 (1994) 
nr. 2,93-100. 
128 M.W. Kirby en M.B. Rose (red.), Business enterprise in modern Britain (Routledge 
1994); J.F. Wilson, British business history, /720-/994 (Manchester 1995); OJ. Jeremy, A 
business history of Britain, /900-/990s (Oxford 1998); M.G. Blackford en K.A. Kerr, 
Business Enterprise in American History (Boston e.a. 1986); Cassis, Big business. 
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Ret commerciele bankwezen in Nederland in de twin
tigste eeuw - Een historiografisch overzicht 

JOHAN A. VAN DER LUGT1 

1. Inleiding 

De laatste jaren zien steeds meer bankhistorische publicaties, waaronder gedenk
boeken, het Iicht. Veel van deze gedenkboeken zijn geschreven door historici die 
hun sporen hebben verdiend in de bedrijfsgeschiedenis. Lange tijd echter is bank

historisch onderzoek gebaseerd op wetenschappelijke gronden geen gemeengoed 
geweest in ons land. Er is ten aanzien van het Nederlandse bankwezen "niet echt 
sprake van een sterke traditie van bedrijfsgeschiedschrijving" en "het niveau is 
behoudens enige uitschieters Iaag" , zo oordeelde De Vries in 1974.2 Dit enkele 
uitzonderingen daargelaten, met name beschrijvingen van de geschiedenis van het 
cObperatieve bankwezen en van de Nederlandsche Bank (DNB). Gaandeweg heeft 

de bestudering van bankgeschiedenis een professionalisering in de breedte onder

gaan. Zo stimuleerde het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) 
in 1986 de bancaire geschiedschrijving door de uitgave van een overzicht van 
archiefbewaarplaatsen en gedenkliteratuur.3 Actualiseringen ten aanzien van de 

Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven. Dank gaat uit naar de redactie en 
naar Ton de Graaf (ABN AMRO) voor het waardevolie commentaar. Vanzelfsprekend 
berust iedere verantwoordelijkheid bij de auteur persoonlijk. 
2 Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland ' , Economisch- en 50-
ciaal-Historisch laarboek, 37ste dee 1 (NEHA: 's-Gravenhage, 1974), 1-22,20-21. 
3 J.L.J.M. van Gerwen, Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse bank
wezen in de Jge en 20e eeuw (Amsterdam: NEHA, 1986). Gedenkliteratuur: P. Dehing en 
C. Seegers (samenst.), KataLogus van gedenkboeken - De kollektie gedenkboeken van 
ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische BibLiotheek (Amsterdam: 
NEHA, 1988),237-246 en 267-271; A. Kramer (samenst.), BibLiografie voor de bedrijfs
geschiedenis (Rotterdam: Centrum voar Bedrijfsgeschiedenis, 1993),271-293. 
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archieven verschenen in 1992 en 1998 in de NEHA-reeks 'Historische Bedrijfsar
chieven' .4 

Binnen het bankwezen zelfbegon men de eigen geschiedenis ook steeds serieu
zer te nemen. Het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE), 
opgericht in 1968, stelt zich in algemene zin ten doel de kennis van het bank- en 
effectenbedrijf te bevorderen. De studie naar het rijke veri eden van het bankbe
drijf wordt onder meer gestimuleerd met een speciale Bankhistorische Reeks. Een 
ander interbancair initiatief is de oprichting van de European Associationfor Ban
king History (EABH) in 1990, een forum voor onderzoek in bankgeschiedenis. 
Deze organisatie streeft ernaar de dialoog tussen Europese bankiers, wetenschap
pers en archivarissen te bevorderen. Een van de eerste initiatieven was de publica
tie van een handboek voor de Europese bankgeschiedenis.5 Op individueel bank
niveau besloot de ABN AMRO in 1992, korte tijd na de fusie, tot de oprichting 
van een Stichting ABN AMRO Historisch Archief. Een van de taken is het behe
ren en bewaren van de archieven van de bank en al haar voorgangers. Het veri eden 
- dat teruggaat tot de Nederlandsche Handel-Maatschappij van 1824 - wordt ge
koesterd "omdat wij de historie van onze bank beschouwen als het fundament van 
heden en toekomst", aldus de Raad van Bestuur.6 

In deze bijdrage wordt op de eerste plaats een vergelijkend overzicht gegeven 
van de belangrijkste bankhistorische Iiteratuur voor Nederland in de twintigste 
eeuw betreffende het particuliere bedrijf. Een dergelijke studie is nog niet eerder 
ondernomen, zo meent ook Winkelman wanneer zij opmerkt dat "de tijd rijp is 
voor een kritische bibliografie over de Nederlandsche bankgeschiedenis".7 Yoor 
de historiografie van de Nederlandsche Bank wordt verwezen naar andere bron
nen. K Banken hoofdzakelijk actief in de voormalige Nederlandse overzeese ge-

4 Historische Bedrijfsarchieven: Bankwezen - Een geschiedenis en bronnenoverzichl 
(Amsterdam: NEHA, 1992) en H.J.M. Winkelman en T. de Graaf (samenst.), Historische 
Bedrijfsarchieven: Bancair-Historische Gids - Archievenoverzicht 1998 (Amsterdam: 
NEHA, 1998). 
5 M. Pohl en S. Freitag (red.), Handbook on the History of European Banks (Leicester: 
EABH, 1994). Hierin is een bijdrage opgenomen van Joh. de Vries, 'The Netherlands 
financial empire', 719-730. 
6 Zie de brochure ABN AMRO - De historie (Amsterdam: ABN AMRO Historisch Ar
chief, 1993) waarin een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis van de veertien 
rechtsvoorgangers van de bank. Tevens maakt men de omissie ten aanzien van De Twent
sche Bank goed door de uitgave van het boekje Van Katoentjes tot Persoonlijke Lening. 
Geschiedenis van De Twentsche Bank 1861-1864 (Amsterdam: ABN AMRO Historisch 
Archief, 1996). 
7 H.J.M. Winkelman, 'MeesPierson: 275 jaar traditie en vernieuwing' (boekbespreking) , 
Bank- en Effectenbedrijf, september 1998, noot I. 
8 W.C. Boeschoten, Some aspects of the historiography and history of the Nederland
sche Bank - prepared for the Conference on the History of Central Banks (Amsterdam, 
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biedsdelen worden buiten beschouwing gelaten.Y Hetzelfde geldt voor de hypo
theekbanken. 1o Ten aanzien van de spaarbanksector zal blijken dat er nog maar 
weinig studies zijn verschenen over de ontwikkeling in de twintigste eeuw. Behal
ve een bespreking van gedenkboeken komen ook andere publicaties zoals mono
grafieen, dissertaties, overzichtsstudies en ego-studies aan bod. Dit ter beantwoor
ding van de vraag of de bestaande (in boekvorm verschenen) publicaties een 
evenwichtig beeld van het bankwezen in de twintigste eeuw vormen, of dat be
paalde (groepen) banken zijn onderbelicht. Een ander aspect dat aan de orde komt 
is de verwetenschappelijking van het bancaire gedenk-/jubileumboek. De vraag 
hierbij is of er wetenschappelijke criteria kunnen worden toegepast op de gepubli
ceerde bankgeschiedenissen, en zo ja welke. De wijze van totstandkomen speelt 
hierbij een belangrijke rol. 

Alvorens de bankhistorische literatuur over de twintigste eeuw aan een beschou
wing te onderwerpen, voIgt eerst een beknopte beschrijving van de structurele 
ontwikkeling van de sector. Hierdoor wordt een comparatief beeld verkregen van 
de veranderingen op bedrijfstak- en op ondernemingsniveau. Een dergelijk inzicht 
is noodzakelijk indien men de (gedenk)literatuur in een breder kader wil plaatsen. 
Vanwege de aard van dit artikel zal slechts op hoofdlijnen worden ingegaan. 

1987). De geschiedenis van de Bank is uitgebreid geboekstaafd door A.M. de Jong, Ge
schiedenis van de Nederlandsche Bank 1814-1914, vier delen in vijf banden (Amsterdam, 
1967). De eerste drie delen over de periode 1814-1864 verschenen al eerder in 1930 en 
gingen in 1967 opnieuw ter perse. Opvolger is Joh. de Vries, Geschiedenis van de Necler
landsche Bank van 1914-1948. Deel 1: Visserings tijdvak 1914-1931 (Amsterdam: NIBE
Bankhistorische reeks, 1989), Deel2: Trips tijdvak 1931-1948 onderbroken door de Tweede 
Were1doorJog (Amsterdam: NIBE-Bankhistorische reeks, 1994). Zie verder het afscheids
college van professor De Vries als hoogleraar economische geschiedenis aan de Katholie
ke Universiteit Brabant: Joh. de Vries, De Nederlandsche Bank-geschiedenis nader be
schouwd (Leiden, 1992). 
9 Voor de (deels) twintigste eeuwse bankgeschiedenis van Neder1andse banken in Ne
der1ands-Indie en Suriname kan men raadplegen: Nederlandsch Indische Handelsbank 
Amsterdam 1863 - 14 juli - 1913 (Amsterdam, 1913). Over de Javasche Bank: L. de Bree, 
Gedenkboek van de lavasche Bank 1828 - 24 januari - 1928, twee delen (1928). De Bree 
heeft in opdracht van president en directeuren een omvangrijk boekwerk nagelaten met 
een totale omvang van 1198 pagina's! De geschiedenis wordt vrij uitgebreid weergegeven 
tot 1906. Een veel geringere omvang heeft het boekwerkje De Surinaamsche Bank N. V. 
Paramaribo 1865 - 19 januari - 1965 (1965). 
10 Ter algemene introductie tot het hypotheekbedrijf zie J. van der Woud , De hYPolheek
bank: haar wezen en hare waarde (Amsterdam, 1947) en J.R. VoOte, HYPolheekbanken 
vroeger en nu (NIBE: Amsterdam, 1989). De historie staat onder meer beschreven in stu
dies als: Vijftig jaren 1882 - 14 juli - 1932: een overzicht van de geschiedenis van de n. v. 
Utrechtsche Hypotheekbank (Utrecht, 1932); LJ . van Coeverden (samenst.), Van zilveren 
daken: (samengesteld op verzoek van de directie van de Westlandsche Hypotheekbank bij 
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2. Ontwikkeling van bet NederIandse bankwezen in de twintigste eeuw ll 

Tot omstreeks het laatste decennium van de negentiende eeuw stond het (com mer
ciele) bankwezen nog in de kinderschoenen. Ret had nog een sterk lokaal karakter, 
de kapitalisatiegraad was laag l2 

- met name van de provinciale banken -, en het 
filiaalbedrijf was weinig ontwikkeld. 13 AI met al was het bankbedrijf een passieve 
sector; zij droeg maar in beperkte mate bij aan de groei van de Nederlandse econo
mie. Vanaf ongeveer 1900 namen de handelsbanken - gestructureerd in de juridi
sche vorm van de naamloze vennootschap - in omvang toe. Er voltrok zich boven
dien een omvangrijk concentratieproces. Ret beginpunt van deze beweging wordt 
door sommigen gesteld op hetjaar 1911 vanwege het fusiebesluit van de Rotter
damsche Bank en de Deposito- en Administratie-Bank (J 900) om de Rotterdam
sche Bankvereeniging (Robaver) te vormen. Deze krachtenbundeling werd be
schouwd als de impuls tot een herschikking van het bankenlandschap. De 
achterliggende motivatie was onder meer "het besef dat het gestadig in ontwikke
ling voortgaande Rotterdam behoefte had aan een krachtig geldinstituut".14 De 
Rotterdamsche Bank was gespecialiseerd in de kredietverlening aan het bedrijfs
leven en de Deposito- en Administratie-Bank in effectenzaken . In hetzelfde jaar 
verschafte de nieuwe bank zich toegang tot de Amsterdamse effectenbeurs door de 
overname van de Amsterdamse effectenfirma Determeyer, Weslingh en Zoon. Twee 

gelegenheid van het 75-j arig bestaan van de bank) Cs-Gravenhage, 1968); J. de Wilde, 
'Een eeuw financiering van onroerend goed', in: G. Bolle en C.A. Snepvangers, SpiegeL 
van onroerend goed - Verhandeling over een aantal onderwerpen het onroerend goed 
betreffende. gesehreven en gebundeld ter gelegenheid van het IOO-jarig bestaan van de 
makelaarsvereniging te Amslerdam (Dcventer, 1977), 147-168; en J.L. Bouma en H. Vis
ser, 75 jaar Nederlandse vereniging van hypotheekbanken (Nijmegen, 1981 ). 
II Zie ook WM. Westerman, 'Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijf en twintig 
jaren ', in: W.G. de Bas (red.), Gedenkboek 1898-1923; uitgegeven ler gelegenheid van het 
zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, op 6 
september 1923 (Voorschoten, 1923) 477-486. Verder: J. Barendregt en H. Visser, 'To
wards a new maturity, 1940-1990' , in : M. ' t Hart, J. Jonker en J.L. van Zanden (red.), A 
financial history of The Netherlands (Cambridge, 1997); en G.J.M. Vlak , 'Structuurver
anderingen in het Nederlandse bankwezen sinds 1960', in: J.H. Koning, G.P.L. van Roij 
en J.1. Sijben (red.), Ziehl op Baneaire en Monelaire Wereld - Opslellen aangeboden aan 
profdr. H. Wi. Bosman ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum op 1 maart 1984 als 
hoogleraar in het geld-. krediet- en bankwezen aan de Katholieke Hogesehool Tilburg 
(Leiden, 1984),97-116. 
12 De omvang en samenstelling van het (eigen) vermogen. 
13 H.M. Hirschfeld, Nieuwe stroomingen in het Nederlandsehe bankwezell (Roermond, 
1925), 10. 
14 Gedenksehrift Rotterdamsehe Bank thans Rotterdamsehe Bankvereeniging 1863 -1913 
(Rotterdam, 1914). 
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jaar later, in 1913, volgde de overname van Labouchere Oyens & Co's Bank. Hier
door klom de Robaver op van vierde tot eerste van de 'Grote Vijf'. In volgorde 
van grootte, gemeten naar balanstotaal, gaat het om: de Amsterdamsche Bank 
(1871), de Twentse Bankvereeniging (1861) - vanaf 1917 kortweg De Twentse 
Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824) en de Incasso-Bank (1891). 

De Rotterdamsche Bankvereeniging, nu de grootste en zwaarst gekapitaliseerde 
bank van Nederland, acquireerde vele lokale banken. President-directeur Willem 
Westerman (1864-1935) stond vanwege zijn expansie- en acquisitiebeleid dan ook 
bekend als 'Willem de Veroveraar' .15 

De vier andere grootbanken - deze term werd na de fusies rond 1911 gebezigd 
ter aanduiding van grote, zwaar gekapitaliseerde handelsbanken -lieten zich niet 

onbetuigd. Zo nam de Twentsche Bankvereeniging in dezelfde periode de Wissel
en Effectenbank over. De binnenlandse bancaire activiteiten van de Nederland
sche Handel-Maatschappij (NHM) namen toe als gevolg van de samenwerkings
overeenkomst met de Geldersche Credietvereeniging, welke in 1916 zijn beslag 
kreeg. 16 Vervolgens ging in 1918 het kassiershuis Jan Havelaar & Zoon over naar 
de NHM. In de jaren 1910 werden er ook er nieuwe banken opgericht, zoals de 
Cooperatieve Zuivelbank in Friesland (1913). De Utrechtse Cooperatieve Centra
le Raiffeisen-Bank stond achter de plannen en verstrekte een relatief hoge krediet
limiet. 17 In 1921 ging ook de Rotterdamse kassiersfirma van de Gebroeders Cha
bot op in de NHM. Na deze algemene expansie- en concentratieperiode volgde 
een peri ode van consolidatie. Opvallend is dat de Amsterdamsche Bank in veel 
mindere mate deelnam aan het overnameproces van provinciale bankiershuizen. 
Een belangrijke oorzaak voor de bankfusies lag in de industrialisatie die duidelijk 
vorm begon te krijgen en de daaruit voorkomende schaalvergroting in het bedrijfs
leven. Een aantal zelfstandige provinciale bankiers en kassiers was niet meer in 
staat zelfstandig aan deze groeiende kredietbehoeften te voldoen. Zij werden over
genomen door de grootbanken die streefden naar een groter aantal vestigingen 
(bijkantoren) om zodoende het hele land te kunnen bestrijken (opzetten van een 
filialenstelsel). 

Het is niet onomstreden het jaar 1911 aan te wijzen als beginpunt van 'de' con
centratie in het Nederlandse bankwezen. Deze kwalificatie stamt van Eisfeld in 
navolging van de ontwikkelingen in het Duitse bankwezen. lx Ook W.M. Wester-

IS Joh. de Vries, 'Het Nederlandse financiele imperium - Schets van de gesch iedenis van 
het Nederlandse bankwezen', in: Historische Bedrijfsarchieven: Bankwezen - Een ge 
schiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam: NEHA, 1992), 13-56, 35. 
16 Dit resulteerde in 1936 in een volledige fusie tussen de twee instellingen. 
17 Vanaf 1963 lOU de C06peratieve Zuivelbank los komen te staan van de raiffeisenorga
nisatie. Naamswijziging in 1969 in C06peratieve Vereniging Friesland Bank, kortweg Fries
land Bank. 
18 C. Eisfe ld , Das Niederldndische Bankwesen (twee delen) (Den Haag, 1916). 
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Afbeelding 1. De clientenhal van de Rotterdamsche Bankvereeniging, Amsterdam 
1921. 

Collectie ABN AMRO Historisch Archief 

man nam deze voorstelling van zaken over. Toch was er op dat moment geen spra
ke van een algehele concentratiebeweging. De Rotterdamsche Bank was sterk ach
terop geraakt ten opzichte van de Twentsche Bankvereeniging en de Amsterdam
sche Bank. Dit deed de bank besluiten tot een spectaculaire inhaalslag. De coup 
kwam geheel onverwachts en baarde groot opzien. Uit de latere analyse van Kym
mell blijkt dat zowel 1900, 1910 als 1928 zijn aan te merken als beginpunt. Er 
worden twee concentratiegolven onderkend: de eerste welke optrad tussen 1900 
en 1914 en de tweede welke begon in 192811929. 19 Gemeten in aantal banken is de 
concentratie in Nederland pas begonnen in 1929 en niet in 1911 . V 66r die tijd is 
het aantal banken, alsook de sector als geheel, aIleen maar gegroeid. Deze bijdra
ge onderschrijft de opvatting van Kymmell. 

19 1. Kymmell, Geschiedenis van de Algemene Banken in Nederland 1860-1914 (Am
sterdam: NIBE-Bankhistorische reeks, 1992), deel II-A, 93-105. 
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Van overheidswege werd in 1918 een Postcheque- en Girodienst (PCGD) opge
richt ter bevordering van het giroverkeer. Hier was een lange periode van voorbe
reiding aan vooraf gegaan. Daarnaast bestond het in 1917 in bedrijf gestelde Giro
kantoor der Gemeente Amsterdam. Een ander initiatief waar de overheid bij 
betrokken was, betrof de oprichting van de Nederlandsche Middenstandsbank 
(NMB). Deze vormde een samenbundeling van drie groepen van verzuilde mid
denstandsbanken. De Hanzebanken waren opgericht in 1908 met steun van rooms
katholieke geestelijken. Daarnaast opereerden de Boazbanken, opgericht op pro
testants-christelijke grondslag. De feitelijke voorloper van de NMB was echter de 
neutrale Algemeene Centrale, opgericht in 1914. 

Ais gevolg van de financiele depressie in de eerste helft van de jaren twintig, 

vooral ingegeven door de economische crisis in Duitsland, kwamen vele banken 
in de problemen. Talrijke kleinere, vee1al provinciale, bankfirma's konden de bank
crisis niet aileen te boven komen en lieten zich door een van de handelsbanken 
overnemen. Ook de grote Rotterdamsche Bankvereeniging wankelde vanwege 
omvangrijke debiteurenverliezen en een verlies bij haar Bank voor Indie. Er was 
teveel krediet verleend zonder voldoende reserves aan te leggen . Dankzij een bij

zondere staatsgarantie en reddingsactie - De Nederlandsche Bank kocht massaal 
aandelen in om de koers te steunen - bleef men op de been.20 Hierna werden aile 
deelnemingen in banken met buitenlandse vestigingen afgestoten. Westerman, van 
1910 tot 1924 president-directeur, moest het veld ruimen. Er is, zo moet achteraf 
worden geconcludeerd, duidelijk nog een algemeen gebrek aan deskundigheid en 
ervaring, met name in het provinciale bankbedrijf. Gaandeweg verdween het pro
vinciale bankbedrijf van het toneel door een oprukkend handelsbankwezen. In 
aansluiting op deze consolidatietendens ontstond geleidelijk een bredere bancaire 
deskundigheid en ervaring in Nederland. 

Vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben vervolgens weer een aantal belang
rijke grote fusies plaatsgevonden ingegeven door een voortschrijdende economi
sche groei en kapitaalvraag. Zo ging de Incasso-Bank in 1948 op in de Amster
damsche Bank, waardoor het aantal grootbanken werd gereduceerd van vijf naar 
vier. De nieuwe combinatie was naar balanstotaal gemeten vergelijkbaar met de 
NHM en aanzienlijk groter dan de Rotterdamsche Bank of de Twentsche Bank. 
Voor het filialennet van de Amsterdamsche Bank betekende het een aanzienlijke 
uitbreiding. In 1952 verenigden de Amsterdamse kassiersbedrijven de Kas-Veree
niging, de Associatie-Cassa (1806) en de Rente-Cassa zich tot de Kas-Associatie. 
Ook De Twensche Bank deed een aantal grote overnames. In 1950 werd de Van 
Ranzow's Bank te Arnhem geacquireerd, twee jaar later gevolgd door de Brabant
se bankinstelling Van Mierlo en Zoon. De personele unie tussen de kassiers- en 
commissionairsfirma's Pierson en Co. en Heldring & Pierson mondde in 1958 uit 

20 Minister van Financien Co1ijn gaf in 1924 opdracht aan De Neder1andsche Bank om 
de Robaver te hulp te schieten. Drie jaar later was de crisis bezworen. 
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Afbeelding 2. Een nieuwe vorm van dienstverlening in de jaren zestig, de 'drive
in-bank'. 

Collectie Rabobank Nederland 

in een volledige fusie onder de naam Pierson, Heldring & Pierson.21 Op het vlak 
van de regelgeving werd de toezichthoudende taak van DNB verankerd in de Bank
wet van 1948. Met de inwerkingtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen van 
1952 werd het banken verboden dee I te nemen in andere kredietinstellingen of te 
fuseren met andere ondernemjngen of instellingen, tenzij DNB een verklaring van 
geen bezwaar verstrekte (het zogenaamde structuurbeleid). 

In de jaren zestig lieten de handelsbanken zich steeds meer in met middellange 
financiering en het aantrekken van spaargelden van particulieren (met name het 
aanbieden van de termijnspaarrekening) als tegenwicht. De particulier werd inte
ressant voor de (handels)banken, dit mede ingegeven door een algemene welvaarts-

21 In 1942 hadden Pierson en Co. , en Heldring & Pierson al een belangengemeenschap 
gesloten om elkaar in moeilijke tijden te steunen. 
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Afbeelding 3 : In 1964 fuseert De Twentsche Bank met de Nederlandsche Handel
Maatschappij tot ABN. 

Collectie ABN AMRO Historisch Archief, copyright D. Toussaint 

groei (kredietvraag bedrijfsleven) en loonexplosie. Het begrip 'retail banking'22 
doet zijn intrede en maakt geleidelijk een einde aan de scherpe grenzen tussen de 

22 Over het algemeen wordt hieronder zowel de bancaire (gestandaardiseerde) activitei
ten gericht op particulieren als die gericht op het midden- en kleinbedrijf verstaan. De te 
prefereren term 'consumer banking' duidt louter de financiele dienstverlening aan de par
ticuliere client aan. 
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werkgebieden van handelsbanken, boerenleenbanken, spaarbanken en girodien
sten. Men start de opbouw van een fijnmazig netwerk van vestigingen, het loon
zakje wordt verruild voor salarisbetaling via de banken en de salarisrekeningen, 
gezinsrekeningen, girobetaalkaarten en betaa1cheques doen hun intrede. De auto
matisering speelde hierin een belangrijke rol, omdat hierdoor een massale verwer
king van gegevens en van het girale geldverkeer mogelijk werd. Zo werd in 1967 
door de banken de Bankgirocentrale opgericht als gemeenschappelijk giraal ver
rekeningscentrum. 

Al met al droeg de diversificatie bij tot een concentratie- en fusieproces in het 
Nederlandse bankwezen. Daarnaast stelde de schaalvergroting in het bedrijfsle
yen hogere eisen aan het bankwezen. Qua grootte was de bancaire combinatie van 
Hope & Co. (1762) en R. Mees & Zoonen (1720), gevormd in 1962, nog van 
geringe betekenis. Het absolute sluitstuk was hetjaar 1964, waarin twee voorheen 
ongekend grote handelsbanken ontstonden. De NHM en De Twentse Bank fuseer
den tot Aigemene Bank Nederland (ABN) en de Amsterdamsche Bank en Rotter
damsche Bank vormden de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro Bank).23 

Opmerkelijk is dat de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank reeds in 
1939 waren begonnen met de fusiebesprekingen . De Tweede Wereldoorlog veran
derde de situatie, waardoor uiteindelijk pas vijfentwintig jaar later de besprekin
gen weer werden hervat! Korte tijd na de tweede concentratiegolf werd de finan
cieIe wereld halverwege de jaren zestig opgeschrikt door de gang van zaken bij het 
bankiershuis Teixeira de Mattos. Deze bank had op omvangrijke schaal ongedekt 
krediet verstrekt en moest surseance van betaling aanvragen. Het \eidde uiteinde
lijk tot een deconfiture. 

Om de concurrentie met de grootbanken aan te kunnen moesten de kleinere ban
ken hun bedrijf verbreden. Sommigen zochten vroeg of laat aansluiting bij een 
grootbank, daar de eigen kapitalisatiegraad veelal tekort schoot. In 1968 nam de 
ABN de Hollandsche Bank-Unie (HBU) over. Ook kwamen de Nederlandse Over
zee Bank (1954) en Mees & Hope tot een fusie, Bank Mees & Hope (BMH). In 
1975 werd vervolgens Pierson, Heldring & Pierson (PHP) opgenomen in de Amro 
Bank, terwijl de ABN Bank zich enkele maanden later ontfermde over BMH. In 
1967 was de Utrechtse bankfirma Vlaer & Kol, welke zich had ontwikkeld tot een 
regionale algemene bank, nog toegetreden tot PHP. Ook in het middenstandsbank
wezen fuseerde men . Zo acquireerde de NMB in 1966 de Verenigde Bank Bedrij
yen, inc1usief de Crediet- en Effectenbank. In het landbouwkredietwezen yond in 
1972 een belangrijke fusie plaats tussen de centrales van de Utrechtse Raiffeisen
bank en de Eindhovense Boerenleenbank onder de combinatienaam Rabobank. In 

23 De Rotterdamsche Bank had in 1960 nog de Nationale Handelsbank (tot 1950 Neder
landsch-Indische Handelsbank geheten) overgenomen. Deze integratie werd in 1964 vol
tooid. 
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1981 nam BMH nog een van de laatste zelfstandige provinciale banken, de King
ma's Bank, over. 

De hypotheekbanken leden in het begin van de jaren tachtig ernstige verliezen 
vanwege een terugvallende onroerend goedmarkt. Hierop besloten de minister van 
Financien en DNB het structuurbeleid te versoepelen. Er zou een verklaring van 
geen bezwaar worden afgegeven, wanneer bank- of verzekeringsinstellingen wil
den deelnemen in hypotheekbanken ter versterking van de eigen vermogenspositie 
van die hypotheekbanken. Aileen de verzekeraars gingen hiertoe over. Aan het 
einde van de jaren tachtig brak een nieuwe ronde aan in het proces van branche
vervaging. Banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen betra
den in toenemende mate elkaars markt. Spaargeld stroomde weg naar beleggingen 
en verzekeringen, ten koste van de traditionele bankbesparingen. Dit had tot ge
volg dat het structuurbeleid tussen banken en verzekeraars vrijwel volledig werd 
geliberaliseerd per I januari 1990. Banken en verzekeraars mogen onderling fuse
ren, zij het dat DNB nog altijd goedkeuring moet verlenen en dat beide activiteiten 
niet door een en dezelfde rechtspersoon mogen worden uitgeoefend. Een belang
rijk motief hiervoor was het beleid gevoerd in andere Europese landen met het oog 
op de interne markt. De Nederlandse financiele sector moest hiermee in de pas 
lopen om haar concurrentiepositie op de thuismarkt te kunnen behouden. Geheel 
nieuwe machtsverhoudingen kwamen als gevolg hiervan tot stand. NMB en Post
bank fuseerden in 1989. De geprivatiseerde Postbank was in 1986 ontstaan door 
een fusie van de Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst. 24 Vervol
gens ging in 1990 de Verenigde Spaarbank sam en met verzekeringsmaatschappij 
AMEV. De Rabobank acquireerde op haar beurt verzekeraar Interpolis en ging 
een strategische alliantie aan met vermogensbeheerder Robeco (in 1996 verwierf 
men de helft van de aandelen). Groot en verrassend nieuws was de aankondiging 
in 1990 van de Amro Bank en ABN Bank, dat zij een onderzoek startten naar de 
mogelijkheid van een fusie. In 1991 trad men officieel naar buiten als ABN AMRO. 
Uniek hieraan is dat hiermee historisch gezien de 'Grote Vijf' - de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, De Twentsche Bank, de Rotterdamsche Bank, de Amster
damsche Bank en de Incasso-Bank - opgenomen zijn in een bankconcern. Ook de 
NMB Postbank zat niet stil en fuseerde in hetzelfde jaar met Nationale Nederlan
den tot Internationale Nederlanden Groep. De andere Nederlandse bankverzeke
raar, AMEV/VSB, en de Belgische verzekeraar AG vormden in 1991 de Fortis 
Groep. In hetzelfde jaar acquireerde een groep spaarbanken de Bank der Bonds
spaarbanken waarop de SNS bank (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) 
ontstond. Binnen ABN AMRO yond in 1993 een samensmelting plaats van de 

24 Beide instellingen werkten sinds 1977 samen als Postgiro/Rijkspostspaarbank. 
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twee 'merchant banken'25 Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson tot 
MeesPierson; sinds 1997 maakt MeesPierson onderdeel uit van Fortis. Ook Credit 
Lyonnais Bank Nederland - de voortzetting van de in 1983 in de problemen ge
raakte Siavenburg's Bank - kreeg een nieuwe eigenaar. De bank werd in 1995 
overgenomen door de Belgische Generale Bank en omgedoopt tot Generale Bank 
Nederland. In 1998 ontspon zich vervolgens een spannende overnamestrijd rond 
de Generale Bank (de houdstermaatschappij). Fortis bracht als eerste een bod uit, 
hetgeen volkomen onverwachts door de ABN AMRO werd overtroffen . Uiteinde
lijk sprak het bestuur van de Generale Bank zich uit voor een overname door 
Fortis, waarmee de Generale Bank Nederland alsnog in handen kwam van Fortis. 

In figuur 1 worden de belangrijkste structuurwijzigingen in het Nederlandse 
banken1andschap in kaart gebracht. 

Figuur 1. Oprichtingen en concentraties in het Nederlandse particuliere bankwe
zen vanaf 190026 

1900 Deposito- en Administratiebank (fusie met de Rotterdamsche Bank in 1911) 
1901 Groninger Bankvereeniging Schortinghuis & Stikker (overname Groninger 

Bank door De Twentsche Bank in 1930) 
1911 Rotterdamsche Bankvereeniging (vanaf 1947 weer Rotterdamsche Bank 

geheten; fusie met de Amsterdamsche Bank in 1964) 
1913 Cooperatieve Zuivelbank (vanaf 1969 Friesland Bank), Zuid-Nederland

sche Handelsbank (in 1920 opgenomen in de Nationale Bankvereeniging/ 
Natobank) 

1914 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika (in 1933 fusie tot Hollandsche Bank
Unie) 

1916 Van Ranzow & Co.'s Bank (overname door De Twentse Bank in 1950), 
Staal & Co. (Staal Bankiers), oprichting Nationale Bankvereeniging (gaat 
in 1929 op in de Rotterdamsche Bankvereeniging) 

1917 Friesche Bank (overname door de Amsterdamsche Bank in 1934), Giro
kantoor der Gemeente Amsterdam (fusie met de PCGD in 1978) 

1918 Nederlandsche Landbouwbank (voortgezet als Nederlandse Credietbank 
in 1947), Postcheque- en Girodienst - PCGD (fusie met Rijkspostspaar
bank in 1986) 

1919 Hollandsche Bank voor de Middellandse Zee (in 1933 fusie tot Holland
sche Bank-Unie) 

25 Het bedrijf van ' merchant banken' bestaat hoofdzakelijk uit drie pijlers: het emissie
bedrijf, het verzorgen van beursintroducties, en het bemiddelen bij fusies, overnames en 
verzelfstandiging. 
26 Het betreft hier een selectie van particuliere bankinstellingen (uitgezonderd de Neder
landsche Bank en de hypotheekbanken) naar hun latere betekenis in een tendens tot schaal
vergroting. 
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1921 Slaven burg & Co. (vanaf 1924 Siavenburg & Co.'s Bank geheten, kortweg 
Siavenburg's Bank; in 1983 overname door Credit Lyonnais en nieuwe naam 
Credit Lyonnais Bank Nederland) 

1922 Crediet- en Effectenbank (overname door de NMB via de Verenigde Bank 
Bedrijven in 1966) 

1927 Nederlandsche Middenstandsbank (nieuwe naam in 1992: ING Bank) 
1928 Rotterdamsche Disconteeringsbank (sinds 1971 een dochterinstelling van 

Bank Mees & Hope; in 1981 ge·integreerd binnen de ABN met IDM) 
1933 Hollandsche Bank-Unie (overname door de ABN Bank in 1967/1968) 
1946 Nederlandse Credietbank (overname door Credit Lyonnais Bank Neder

land) 
1952 Kas-Associatie 
1954 Nederlandsche Overzee Bank (ontstaan door een fusie van de Nederland

sche Bank voor Zuid-Amerika met de Amsterdamsche Goederen-Bank) 
1964 Aigemene Bank Nederland, Amsterdam-Rotterdam Bank 
1966 Mees & Hope (in 1969 Bank Mees & Hope geheten; overname door de 

ABN Bank in 1975) 
1967 Bankgirocentrale (sinds 1996 onderdeel van Interpay) 
1969 Oyens & Van Eeghen (overname door Siavenburg's Bank in 1974) 
1972 Rabobank (Nederland) 
1981 Centrumbank (Verenigde Spaarbank) 
1983 Credit Lyonnais Bank Nederland (voormalige Siavenburg's Bank, vanaf 

1995 Generale Bank Nederland) 
1986 Postbank 
1989 NMB Postbank Groep (fusie met Nationale Nederlanden in 1991) 
1990 ABN AMRO 
1991 Internationale Nederlanden Groep (ING), Fortis Groep (AMEVIVSB en 

AG), SNS bank 
1993 MeesPierson (overname door Fortis in 1997) 
1994 Overname van Staal Bankiers door AVCB 
1997 Fusie SNS en Reaal (o.a. Centrale Verzekeringen, Concordia Verzekerin

gen en Aigemene Spaarbank Nederland) tot SNS Reaal Groep 
1998 Overname Generale Bank door Fortis 

3. De ontwikkeling van de bancaire geschiedschrijving en de positie van de 
historicus 

Veel van de ontwikkelingen zoals besproken in de vorige paragraaf zijn in diverse 
bankhistorische publicaties, waaronder gedenkboeken, beschreven. Wanneer men 
deze gedenkliteratuur over het Nederlandse twintigste eeuwse bankbedrijf - gepu
bl iceerd tot ongeveer het begi n van de jaren zeventig - overziet valt het volgende 
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op. De meeste gedenkboeken zijn bescheiden van omvang, de benaming gedenk

schrift is meer op zijn plaats. Er werd vaak binnen de eigen organisatie een auteur 

aangezocht en de inhoud was vaak voornamelijk gebaseerd op jaarverslagen en 

bestuursnotulenY In de gedenkschrifen zijn naamlijsten opgenomen van elkaar 

opvolgende directieleden en commissarissen alsmede foto's en gegevens van de 
diverse bankvestigingen en enkele financiele data. 28 Het merendeel van de uitga
yen kwam tot stand vanwege een jubileum of fusie, of als historische schets in een 

jubileumuitgave van het personeelsblad.29 Ook het betrekken van een nieuw hoofd-

27 Joh . de Vries, 'The Wreszynski Case and the Limits to Tolerance - 'Not intended for 
publication', in: M.M .G. Fase, G.D. Feldman en M. Pohl (red .), How to Write the History 
of a Bank (Hants, 1995) 13-26. 
28 Voorbeelden zijn ten aanzien van de (deels) twintigste eeuwse bankgeschiedenis: 
HANDELSBANKEN: Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan der Rotterdam
sche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging 1863-1913 (Rotterdam, 1914); 1720-

1970, Bank en Assurantie Associatie N.V. (Rotterdam, 1970). 
PROVINCIALE/REGIONALE BANKEN: Eene honderdjarige: (Lissa & Kann ter herinnering aan 
het eeuwfeest 1806-1906) ('s-Gravenhage, 1905); Doijer & Kalff 1825-1925 (Zwolle, 1925); 
R.J. Kwakenburg, Groningsche Bank voor Handel en Nijverheid 1908-1948 (Groningen , 
1948); W. de Mol, P. de Mol en M. de Mol, Een Woord van Gedenken tot onze Zakenvrien
den ter Gelegenheid van het Honderd-jarig Bestaan van onze Firma - Mei 1849-1949 
(Gouda: T. Goedewaagen & Zonen Bankiers & Assurantiebezorgers Deviezenbank, 1949); 
Ons bedrijfvan 1851 tot heclen: gedenkboek aangeboden door de directie van Mesdag en 
limen s bank N. V. (Groningen, 1951); De balans van 225 jaar, F. van Lanschot Bankiers 
(,s-Hertogenbosch, 1962); Vermeer & Co. (1966/1967); H.G. van Siooten, "Kingma, lid 
van de familie": geschiedenis van Kingma 's Bank N. V. 1869-1969 (Baarn, 1969); Sal
landsche Bank te Deventer (uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1972) 
(Deventer, 1972); Een uitgave ter gelegenheid van tachlig jaar Sallandsche Bank in De
venter: van kassierskantoor tot regionale bank, 1897-1977 (Deventer, 1977); Een uitgave 
ter gelegenheid van de heropening en het 85-jarig bestaan van de N. V. Sallandsche Bank 
Deventer (Deventer, 1982). 
KREDIETVERENIGINGEN: Credietvereeniging. 26 Maart 1853-1903 (Amsterdam, 1903); Gel
dersche Credietvereeniging I December 1866 - 1916 (Arnhem, 1916). 
COOPERATI EVE BANKEN: R. Kuperus, Een halve eeuw Coop. Zuivel-Bank 1913-1963 (1963). 
SPAARBANKEN: Overzicht van de ontwikkeling van de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage 
1818 - 10 juni - 1918. Aanteekeningen uit de notulen der bestuursvergaderingen ('s

Gravenhage, 1918) ; 150 jaar de Spaarbank te Rotterdam 1818-1968 (Rotterdam, 1968). 
RUKsPosTsPAARBANK EN GIRODIENSTEN: De Rijkspostspaarbank 1881-1931 ('s-Gravenhage, 
1931); 25 jaar Postcheque- en Girodienst 1918 - 16januari -1943 ('s-Gravenhage, 1943). 
29 '50 Jaar Incasso-Bank 1891-1941', De Bank (1941); 'Veertigjaar Girokantoor ', Giro
scoop - Orgaan van het Girokantoor der gemeente Amsterdam, nr. 2 (1957) ; ' 1817-1967 
Anderha1ve eeuw "Bondsspaarbanken", Vakb1ad voor Neder1andse Spaarbanken Uubi
leumnummer) (Amersfoort, 1967); 'Achttienhonderdachtennegentig - 1973 Rabobank ' , 
Rabobank Uubi1eumnummer) (Amsterdam, 1973); en 'Kingma's Bank: de geschiedenis 
van een Fries familiebedrijf' , Ankertros, nr. 3 (ABN Bank, 1981), 5-7 . 
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kantoor was een reden voor de uitgave van een gedenkschrift?' Soms echter schonk 
men bij een jubileum geen of slechts zeer weinig aandacht aan de eigen historie. 
Zo komt De Twentsche Bank in 1961 uiteindelijk niet verder dan de uitgifte van 
een luchtige feestbundeP' In een summiere, anekdotische bijdrage wordt met zeven
mijlslaarzen door het verleden van de bank heen gemarcheerd. Dit terwijl deze 
bank, oorspronkelijk opgericht voor de exportfinanciering van de Twentse textiel
industrie naar Nederlands-Indie, nog weI zo'n rijke geschiedenis kent. Zappey 
heeft in dit verband de vraag opgeworpen of men zich hiervan weI kon afmaken 
door het uitgeven van "een onbeduidend werkje". 32 Ook het bankierskantoor Men
des Gans zag geen reden om bij het vijftigste boekjaar in 1962 een 'echt' gedenk
boek uit te geven]3 Dezelfde opmerking gaat op voor het boek dat de Brabantse 
bank Lentjes & Drossaerts uitgaf vanwege het honderdjarig jubileum in 1964.34 

De NMB Bank besloot eveneens om geen historische studie uit te brengen bij de 
viering van haar vijftigjarigjubileum.35 Wrang is de ervaring van historicus Th.P.M. 
de long met betrekking tot de opdracht voor het schrijven van een gedenkboek 
over de ABN Bank. De historicus trad in 1969 in dienst van de bank en moest het 
onderzoek in 1974 afronden. Het manuscript is echter nooit gepubliceerd daar de 
opdrachtgever - in het bezit van het auteursrecht - en de auteur, ondanks eerdere 
afstemming, geen overeenstemming konden bereiken over het te handhaven we
tenschappelijk karakter van de publieksuitgave. Zo is althans de visie van De long. 
Hij doet de kwestie later af met de cryptische opmerking: "ball onnen met zekere 
schittering zijn opgepompt, die in een later stadium ineenschrompelden".36 

30 Nationale Handelsbank N. V. (A msterdam, 1957); De Gulden Hopsack (,s-Hertogen
bosch: F. van Lanschot Bankiers, z.j.); en N. V. Haagsche Boazbank: ons nieuw kantoor! 
( 's-Gravenhage, 1930). 
31 Bankspiegel 1861-1961 (Amsterdam, 1961). 
32 W.M. Zappey, 'Bankgeheimen. Enkele opmerkingen over Nederlandse bankgeschie
denis' , in: W.J. Wieringa, Bedrijf en samenleving, Economisch-historische studies over 
Nederland in de 19de en 20ste eeuw (Alphen aan de Rijn, 1967) 310 (noot 44). 
33 In plaats daarvan publiceert men een bijdrage van prof.dr lE. Andriessen over de 
economische groei in Nederland. In: Bankierskantoor Mendes Gans Amsterdam 1962 
(Amsterdam, 1962). Vanwege het honderdjarig bestaan wordt in 1983 een boek uitgege
yen onder redactie van prof.dr E.J. Bamhoff. De geschiedenis van Mendes Gans krijgt nu 
meer aandacht, zij het zonder duidelijke bronvermelding. E.J. Bomhaff (red .), Monetary 
Uncertainty, Bank Mendes Gans nv 1883-1983 (Amsterdam, 1983). 
34 Wemelsfelder et aI. , Geld. Aspecten van het gebruik, het najagen en verspillen van 
geld (,s-Hertogenbosch , 1964). 
35 H. van Praag (red.), De bank in de wereld van morgen - Een wissel op de toekomst 
(Amsterdam: Nederlandsche Middenstandsbank N. v., 1977/1978). 
36 T.P.M. de Jong, 'Van wie is de geschiedenis? Kansen en vraagstukken van een bijkans 
voltooide bankgeschiedenis ', Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek, 37ste deel 
(NEHA: 's-Gravenhage, 1974),23-43. 
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In de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig was nog een spanning 
merkbaar tussen het vereiste bankgeheim en de openheid van zaken richting het 
ge"interesseerde publiek - zoals collega's, medewerkers, aandeelhouders en we
tenschappers. Het bankgeheim houdt in dat banken geen mededelingen doen over 
hun c1ienten en daarmee niet over een groot deel van hun bedrijfsvoering. Een 
belangrijke reden voor deze terughoudende opstelling is dat de bancaire schokken 
uit de jaren twintig en dertig alsmede de ondergang van het Amsterdamse ban
kiershuis Teixeira de Mattos in de jaren zestig nog steeds een rol speelden. Dezelf
de generatie bestuurders, of hun opvolgers, hadden kennelijk weinig trek in het 
ontsluiten van hun archieven, zeker betreffende de in bancaire zin minder floris
sante peri ode. In de jaren tachtig trad er een duidelijke verbetering in en yond een 
meer wetenschappelijke benadering van de bankgeschiedenis (en van de bedrijfs
geschiedenis in het algemeen) plaats. De schokken uit het veri eden waren nu vol
doende verwerkt en men zag in dat openheid ten aanzien van het veri eden ook 
positief kan bijdragen aan de reputatie van een bank. Behalve dit public relations
element onderkende men ook steeds meer dat aan de beschrijving van het veri eden 
inzichten kunnen worden ontleend die ook in de hedendaagse bedrijfsvoering van 
belang kunnen zijn. 

Gedurende de afgelopen twee decennia is de wetenschappelijke aandacht voor 
de Nederlandse bankgeschiedenis sterk toegenomen. Banken stellen in toenemen
de mate hun archieven open voor historisch-wetenschappelijk onderzoek en finan
cieren dergelijke studies. Dit geldt niet aileen voor de bankgeschiedenis, in het 
algemeen is er steeds meer plaats voor wetenschappelijk gefundeerde en kritisch
relativerende bedrijfsgeschiedschrijving.37 Volgens Blasing past dit alles in de 
overgang van traditionele naar moderne bedrijfsgeschiedenis. De traditionele, meer 
hagiografische gedenkboekencultuur (de 'jubelboeken' of 'huldeboeken') droeg 
niet bij aan een wetenschappelijk gefundeerde bedrijfsgeschiedenis. Ook Camijn 
en Vleesenbeek menen, in algemene zin, dat de geproduceerde jubileumboeken 
vaak weinig wetenschappelijke diepgang hadden. Vit hun artikel valt op te maken 
dat dit volgens hen tot de jaren tachtig het geval is geweest. Wat de toets van 
wetenschappelijkheid inhoudt en welke criteria van belang zijn, laten de auteurs in 
het midden. 38 'Moderne' bedrijfsgeschiedenis betekent dat men individuele be-

37 J.F.E. Blasing, 'Theorie en werkelijkheid in de bedrijfsgeschiedenis - Een Brabants 
praktijkvoorbeeld', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 4 (1987),47-
68. 
38 Camijn, AJ .W. en H.H. Vleesenbeek , 'Johannes de Vries : economisch historicus en 
wegbereider van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis'. In: J.F.E. BHising en H.H. Vleesen
beek (red.), Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan 
dr. loh. de Vries ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar economische geschiede
nis aan de Katholieke Universiteit Brabant op 16 oktober 1992 (Leiden, 1992), 1-5. 
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drijven bestudeert met de "gebruikelijke normen van (historische) wetenschappe
lijkheid".39 Algemene wetenschappelijke principes die er in dit verband toe doen 
zijn validiteit, betrouwbaarheid en repliceerbaarheid . Hierbij past volgens De Jong 
een andere houding van de bedrijfsgeschiedschrijver. "Men moet bescheiden zijn 
en tevens diligent. Aan de ene kant kritisch, hetgeen sommigen als onaardig zullen 
ervaren, en aan de andere kant aardig, hetgeen anderen als onkritisch zullen afwij
zen".40 Bij de werkzaamheden van deze historicus voor de ABN Bank werd een 
onderscheid gemaakt tussen een handelseditie en een wetenschappelijke versie. 
Het verschil betreft onder meer het wetenschappelijk apparaat en de dosering be
treffende de weergave van bepaalde ontwikkelingen. 

In de praktijk bevindt de bedrijfshistoricus die in opdracht schrijft zich maar al 
te vaak in een spanningsveld tussen de wens en van de opdrachtgever en het weten
schappelijk forum . Factoren als de mogelijkheden die een bedrijf biedt (bijvoor
beeJd de toegang tot bepaalde gegevens, het tijdsschema, het budget, de omvang 
van de studie) en het beschikbare archiefmateriaal spelen altijd een rol. De Jong 
oordeelde hierover: "Een jubileumboek, dat zich als een presentatie van de bank 
laat zien, mag discrimineren ten aanzien van zekere bronnen . Er kunnen zaken 
zijn , die hoe geciseleerd [letterIijk: fijn bewerkt, JvdL] beschreven, er toch moe
ten uitblijven. Een wetenschappelijk werk mag dat ten principale niet."41 'Geschie
denis in dienstbaarheid' moet niet aileen het bedrijf als opdrachtgever dienen , maar 
ook de wetenschappelijke gemeenschap, meer bepaald de ontwikkeling van de 
bedrijfsgeschiedenis. Het op een wetenschappelijke wijze beoefenen van het yak 
van de bedrijfsgeschiedenis is belangrijk om op een verantwoorde manier terug te 
kunnen kijken op het verleden. 

In deze bijdrage wordt de beschikbare bankhistorische literatuur, voor zover er 
inzicht in bestaat, besproken aan de hand van factoren als: 

(I) de verantwoording van het onderzoek (gehele/gedeeltelijke toegang tot ar-
chieven en vrijheid van publicatie), 

(2) een duidelijke onderzoeksvraag, 
(3) de toegankelijkheid van de onderIiggende bronnen ,42 en 
(4) de annotatie. 

39 J.F.E. Blasing, Hoofdlijnen van de moderne bedrijfsgeschiedenis (Leiden, 1990), I, 
36, 41-42. Wat de 'gebruikeJijke normen van (historische) wetenschappelijkheid ' zijn , 
toegepast voor de bedrijfsgeschiedenis, laat de auteur onbesproken. 
40 De long, 'Van wie is de geschiedenisT , 26. 
41 Ibidem, 32. 
42 loh. de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis, een vak apart', laarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en Techniek I (1984), 13-18. 



VAN DER LUGT HET COMMERCIELE BANKWEZEN IN NEDERLAND 405 

Al deze zaken dragen bij aan een wetenschappelijke onafuankelijkheid en objecti
viteit. 43 Daarnaast valt mijns inziens wat te zeggen voor een vergelijking van het 
individuele bedrijf met de ontwikkeling van de bedrijfstak en de belangrijkste con
currenten. Een onderneming staat immers niet op zichzelf, maar functioneert bin
nen een bredere maatschappelijke omgeving. Wanneer de bedrijfsgeschiedenis in 
opdracht wordt geschreven zal de onderzoeker zijn werk eerst en vooral naar het 
bedrijf, en pas daarna aan de vakgenoten, verantwoorden . Dit brengt vaak met 
zich mee dat in de studie de aandacht vooral uitgaat naar de biografie van het 
betreffende bedrijf. De ruimte die de onderzoeker krijgt voor vergelijkend onder
zoek is afuankelijk van de opdrachtgever. 

Vleesenbeek onderscheidde ten aanzien van de breedte van het onderzoeksveld 
twee posities: bedrijfsgeschiedenis in engere zin ('company history') en bedrijfs
geschiedenis in ruimere zin. In de eerste situatie staat het bedrijf op zich centraal; 
er is minder aandacht voor de institutionele context. In het tweede geval wordt 
onderkend dat het bedrijf deel uitmaakt van een maatschappelijke omgeving en 
daarop invloed uitoefent, evenals dat andersom het geval is. Een andere aftakking 
is de ondernemersgeschiedenis ('entrepreneurial history').44 In dit artikel is deze 
begrippenafbakening gebruikt voor een indeling van bankhistorische studies naar 
drie niveaus (zie figuur 2): (1) bedrijfstak, (2) onderneming, en (3) ondernemer (sfami
lie). Gedenkboeken, uitgegeven bij een jubileum van een bedrijf of organisatie, 
hebben doorgaans overwegend betrekking op het tweede niveau. 

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat het vinden van een juiste balans tussen 
de belangen van de opdrachtgever en de bedrijfsgeschiedwetenschap een dilemma 
kan zijn. Een praktische oplossing om het wetenschappelijke karakter te be waken 
en verdedigen is bijvoorbeeld het aanstellen van een hoogleraar die naast de be
drijfsvertegenwoordigers zitting heeft in de redactiecommissie als extern advi
seur.45 Daarnaast bestaat nog de op eigen initiatief van de historicus tot stand ge
komen bedrijfsgeschiedenis, waarmee men zich vooral verantwoord tegenover de 
vakgenoten. Ten aanzien van de bankensector zal blijken dat dit soort studies vooral 
de ontwikkeling van een groep banken betreft. 

De in de volgende paragraaf te bespreken bankhistorische literatuur bestaat uit 
een breed scala van gedenkboeken, overzichtsstudies, monografieen, dissertaties 
en ego-studies. De nadruk zal komen te liggen bij de gedenkliteratuur. Een tweede 
vraag die naar voren komt bij een dergelijk overzicht is of de beschikbare studies 

43 Zie ook J. Jonker, ' Bedrijfshistoricus is wetenschapper', De Volkskrant (4 januari 1999) 
als reactie op het essay van W. Wennekes, 'Geschiedenis is geen koopwaar' , De Volks
krant (21 december 1998). 
44 H.H. Vleesenbeek , ' Bedrijfsgeschiedenis ' , Spiegel Historiael 21 (1986) nr. 2, 79-81. 
45 Bij hetjubileumboek over de Rabobank (1998) bestond er een redactiecommissie welke 
gelijkelijk was samengesteld uit vertegenwoordigers van de bank en de universitaire we
reid. 
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een evenwichtig beeld geven van de ontwikkeling van het bankwezen en van be
paalde categorieen van banken. 

4. Bespreking van bankhistorische literatuur 

Alvorens aandacht wordt geschonken aan enkele belangrijke gedenkboeken en 
andere studies komen eerst twee dissertaties aan de orde welke tot op de dag van 

vandaag in vele bankhistorische publicaties zijn terug te vinden. W.M. Wester
man, de zoon van de president van de Robaver, promoveerde in 1919 op de con
centratie in het bankwezen.46 Zijn perspectief is sterk gericht op het Duitse bank
wezen. Harthoorn promoveerde op de peri ode voorafgaand aan de concentratie 
vanaf 1873.47 De studie wordt afgesloten met de opmerking dat de fusie van de 
Rotterdamsche Bank met de Deposito- en Administratie-Bank de eerste stap op 
weg naar de bankconcentratie in Nederland is en een nieuwe fase markeert. Omdat 
zich hiermee geheel nieuwe perspectieven openen, gaat de auteur hier verder niet 
op in. Op deze plaats wordt verder nog verwezen naar een studie die de ontwikke
ling van de voormalige branchevereniging voor het bankbedrijf beschrijft.4X 

Handelsbankenlalgemene banken49 

Een van de eerste bankhistorische studies welke voor een deel, zij het zeer be
perkt, betrekking heeft op de twintigste eeuw is de studie van Mansvelt (1924) 
naar de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. 50 In twee kloe
ke del en wordt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan de geschiedenis uit 

46 W.M. Westerman, De concen/ra/ie in het bankwezen - £en bijdrage 10/ de kennis der 
economische on/wikkeling van onzen lijd (,s-Gravenhage, 1919). Een boude stelling in het 
proefschrift, zeker gezien het feit dat hij de zoon is van de bankier die bekend staat als 
'Willem de Veroveraar ', is de uitspraak: "het geleidelijke verdwijnen van den particulie
ren bankiersstand als gevolg van de toenemende concentratie in het bankwezen is uit so
ciaal oogpunt niet te betreuren". 
47 P.C. Harthoorn, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Ne
derland v66r de concentra/ie (Rotterdam, 1928). 
48 J.J .M. Schipper, R.J . Schotsman en C.A.M. Wijtvliet (red.), Veer/ig jaar Nederlandse 
Bankiersvereniging 1949-1989 (Amsterdam: NIBE-Bankhistorische reeks , 1989). De nieu
we bedrijfstakorganisatie draagt de naam Nederlandse Vereniging van Banken. 
49 Een goede kennismaking met de algemene banken en hun werkterrein is: F. de Roos en 
D.C. Renooij , De algemene banken in Nederland (Lei den, 1980). Verder verdient de uit
gave van H.W.J. Bosman, Het Nederlandse bankwezen (Amsterdam/Deventer, 1978, 2de 
druk) in de Serie bank- en effectenbedrijf van het NIBE vermelding. De plaats van de 
Amsterdamse en de provinciale bankinstellingen aan het begin van de twintigste eeuw 
wordt beschreven in G.M. Boissevain, 'Bankwezen I: B. Amsterdamsche Bankinstellin
gen', 811-828 en J.P. van Tienhoven 'Bankwezen II. Provinciale banken en bijzondere 



VAN DER LUGT HET COMMERCIELE BANKWEZEN IN NEDERLAND 407 

de doeken gedaan. In 1882 deed de NHM officieel haar intrede in het bankvak om 
deze activiteiten in de loop van de geschiedenis verder uit te breiden. De auteur 
verwijst naar zijn bronnen, heeft de archieven bestudeerd en behandelt de bankge
schiedenis in een breder kader van economische ontwikkeling, de handel en ka
toenindustrie, alsmede de politieke verhoudingen. Een vergelijking ten opzichte 
van andere bankinstellingen ontbreekt echter; hetzelfde geldt voor de onderzoeks
vraag. De Vries beschouwt deze omvangrijke bijdrage als markering van de Ne
derlandse overgang naar een meer wetenschappelijke bedrijfsgeschiedenis.5J 

In een speciale uitgave van het maanblad "De Bank" (1941) werd de geschiede
nis van 50 jaar Incasso-Bank (IB) uit de doeken gedaan. 52 De redactie had niet de 
pretentie een gedenkboek te schrijven. Men was bovendien gebonden aan een zeer 
korte termijn . Toch werd de taak serieus opgevat. Zo blijkt uit het voorwoord dat 
de schrijver bij de samenstelling van de uitgave "het distantie-vermogen en de 
wetenschappelijke nauwgezetheid van den geschiedschrijver moest paren aan het 
analytische vermogen van den statisticus en den wijden, geschoolden blik van den 
econoom." De ontwikkeling van de IB wordt in vijf hoofdstukken behandeld aan 
de hand van de volgende periodisering: (1) vestiging en fundering van de bank, 
1891-1901, (2) vestiging van de eerste bijkantoren, 1901-1911, (3) vestiging in de 
provincie, 1911-1921, (4) consolidatie, 1921-1931, en tot slot (5) sterke expansie 
en bedrijfsontwikkeling, 1931-1941, met een sterke nadruk op de vestiging van 
het aantal bijkantoren. De Amsterdamse Incasso-Bank was onder de grote Neder
landse banken de eerste die inzag dat het gezien de werkzaamheden noodzakelijk 
was bijkantoren in de provincie te vestigen. Zo werd in 1937 een overeenkomst 
bereikt met de Bank-Associatie - zelf het resultaat van een fusie in 1918 tussen 
Wertheim & Gompertz (1834) en de Credietvereeniging (1853). De IB nam het 
levensvatbare gedeelte van het bedrijf over en er volgde een samenvoeging van de 
kantoren van de Bank-Associatie met die van de lB . In de publicatie wordt aan
dacht geschonken aan de nationale en internationale algemene economische ont
wikkeling (de brede blik van de econoom), en aan cijfermatige gegevens als ba-

krediet-instellingen ', 829-843, in: H. Smissaert (red.), NederLand in den aanvang der 
twintigste eeuw (Leiden, 1910). Zie ook M.W. Holtrop, 'Geld- en bankwezen', in: Jhr. F. 
Beelaerts van Blokland et al. (red.) Vij/rig jaren - Officieel gedenkboek ter gelegenheid 
van het gouden regeringsjubileum van hare majesteit Koningin Wilhelmina (Amsterdam, 
1953), 332-342. 
50 W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de NederLandsche HandeL-Maatschappij, twee 
delen (Haarlem, 1924 - deel I, 1927 - deel II). Zie ook de publicatie Gedenkboek der 
NederLandsche HandeL-Maatschappij 1824-1924, door de directie uitgegeven te Amster
dam op den 29sten maart 1924 fer geLegenheid van he! honderd-jarig bestaan der Maat
schappij (Amsterdam, 1924). 
51 Joh . de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis ', in: H. Baudet en H. van der Meulen (red.), Kern
probLemen der economische geschiedenis (Groningen, 1978), 180-192. 
52 50 Jaar Incasso-Bank, 1891-1941, Uitgave Maandblad "De Bank" (1941). 
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lanstotaal en winstontwikkeling (de statisticus), maar er is geen ruimte voor de 
algemene ontwikkeling van de bankensector in Nederland. Verder ontbreken ver
wijzingen, een notenapparaat en een literatuuroverzicht. 

Het gedenkboek over de Amsterdamsche Bank van de hand van het toenmalige 
hoofd van het Economisch Bureau, Brouwer (1946) , beschrijft het vijfenzeventig
jarig bestaan van de bank in drie tijdvakken: 'Grondvesting en Groei' (1871-1896) , 
'Versterking en Verbreeding' (1896-1921) en 'Storm en Strijd' (1921-1946).53 In 
het boek ontbreekt een adequate annotatie en wordt er geen vergelijking gemaakt 
met het presteren van collega-banken. WeI wordt de geschiedenis van de bank 
gekoppeld aan een uitvoerige beschrijving van de algemene economische en fi
nancieIe ontwikkeling zowel in Nederland als daarbuiten. Voor een auteur met een 
niet-historische achtergrond is de studie verdienstelijk te noemen daar het niveau 
van de bedrijfsgeschiedenis in enge zin wordt overstegen. 

Brugmans schreef ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Rotter
damsche Bank en de Nationale Handelsbank (Nederlandsch-Indische Handels
bank) een gedenkboek dat teruggaat tot het oprichtingsjaar 1863 .54 De uitgave 
beslaat niet de gehele ontwikkeling van beide instellingen in de tijd, maar vooral 
de oprichting en beginjaren. Dit om te kunnen vaststellen in hoeverre na een eeuw 
tijd de doelstellingen zoals geformuleerd bij de oprichting zijn gerealiseerd. Er is 
duidelijk het een en ander veranderd. Zo zijn de Indische bankzaken afgestoten en 
is het credit mobilier-karakter (de bevordering van de oprichting van en de deelne
ming in NV's) veri oren gegaan. Verder is de Rotterdamsche Bank vanwege syner
gievoordelen door de fusie tussen 1910 en 1912 sterker gegroeid dan in de hele 
periode daarvoor. Opmerkelijk is voorts dat de Rotterdamsche Bank in 1929 in 
Amsterdam een afzonderlijk kantoor voor vrouwelijke c1ienten opendeY Deze 
bank werd in 1971 weer opgeheven. AI met al heeft Brugmans, zo moet worden 
geconc1udeerd, een boek afgeleverd dat gezien de opzet (vergelijking oprichtings
jaar met jubileumjaar) een onderscheidende positie heeft temidden van de vele 
bancaire gedenkboeken. 

Vanwege het 250-jarig bestaan van F. van Lanschot Bankiers, welke zich ont
wikkelde van provinciale bank tot algemene bank, werd in 1987 een serie voor
drachten georganiseerd gericht op allerlei aspecten rond het geld-, krediet- en bank
wezen in de regio Noord- en Zuid-Brabant vanaf de vroege middeJeeuwen. Vooral 
de bijdragen van Bosman (over de algemene banken in de eerste helft van de twin
tigste eeuw in Noord-Brabant) en Advocaat (de ontwikkeling van het bankiersbe
drijf na 1945) zijn relevant, daar deze een algemeen overzicht voor de twintigste 

53 S. Brouwer, De Amsterdamsche Bank, 1871 -1946 (Amsterdam, 1946). 
54 I.J. Brugmans, Begin van twee banken, 1863. Uitgegeven ler gelegenheid van het eeuw
feest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank (z.p., 1963). 
55 Ibidem, 154- I 55. Deze Vrouwenbank werd officieel opgericht in 1928. 
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eeuw bieden. Sfi Eveneens in 1987 verscheen een overzicht van de geschiedenis van 
dit bankiershuis, dat zijn zetel heeft in 's-Hertogenbosch, van de hand van Govers .S7 

In de bankhistorische reeks van het NIBE verscheen in 199211996 een over
zichtswerk van Kymmell over de geschiedenis van de algemene banken in het 
tijdvak 1860-1914.s~ De auteur beschrijft het ontstaan van het moderne bankwe
zen, dat na het wegebben van credit mobilier-ambities gestalte krijgt. Zowel qua 
organisatievorm (NV) als opzet (meer kredietverlening op langere termijn) is sprake 
van een nieuwe orientatie. De auteur verstrekt een veelheid aan cijfermateriaal 
door middel van jaarrekeningenanalyse en -vergelijking. De dissertatie van Wijt
vliet (1993) bestrijkt dezelfde periode.S9 Aan zijn studie ligt, in tegenstelling tot 
die van Kymmell, archiefonderzoek ten grondslag. Wijtvliet beperkt zich tot het 
handelsbankwezen en concludeert dat sinds 1864 de contouren aanwezig waren 
voor een modern bankbedrijf. Het duurde echter ruim een halve eeuw voordat de 
bankiers hier invulling aan konden geven. Volgens de auteur toonden zij zich zeer 
afhankelijk van het economisch klimaat. Er werden weinig pogingen ondernomen 
om nieuwe kansen te creeren. Wijtvliet ziet de totstandkoming van de Rotterdam
sche Bankvereeniging in 1911 als een voorlopige culminatie en een afronding van 
de periode van herorientatie van de Nederlandse banken. De Amsterdamsche Bank 
en de Rotterdamsche Bank worden beschouwd als "wegbereiders van het moderne 
bankwezen" daar zij het moderniseringsproces in gang hebben gezet door de op
bouw van een filialenstelsel en de diverse fusies en overnames. In eerder verband 
behandelde Wijtvliet al de overgang van commanditaire naar naamloze vennoot
schap bij de Twentsche Bankvereeniging en de rol van B .W. Blijdenstein hierin.60 

56 H.F1.M. van den Eerenbeemt (red.), Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen 
(Bi)dragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel LXXIII) (Tilburg, 
1987). F van Lanschot Bankiers bracht hiervan een samenvatting uit: H.F.1.M. van den 
Eerenbeemt (red.), Het geld dat zoekt zi)n weg. Van Lanschot-Lectures over acht eeuwen 
geldwezen, bankieren en kapitaalbeweging in de Midden-Nederlanden Cs-Hertogenbosch, 
1987). 
57 F Govers, Het gewoel der affaires: momenten uit 250 )aar F. van Lanschot Bankiers 
nv: 1737-1987 Cs-Hertogenbosch, 1987). Dezelfde auteur promoveerde eerder op een 
studie over Van Lanschot: FG.G. Govers, Het geslacht en defirma F. van Lanschot, 1737-
1901 (Ti 1 burg, 1972). 
58 1. KymmeU, Geschiedenis van de Algemene Banken in Nederland 1860-/914 (Am
sterdam: NIBE-Bankhistorische reeks, 1992 (deeI1); 1996 (deellI-A en II-B). 
59 C.A.M. Wijtvliet, Expansie en dynamiek - De ontwikkeling van het Nederlandse han
delsbankwezen 1860-1914 (Amsterdam: NIBE-Bankhistorische reeks, 1993). Promotor: 
prof. dr Joh. de Vries. 
60 C.A.M. Wijtvliet, De overgang van Commanditaire naar Naamloze Vennootschap bi) 
de Twentsche Bankvereeniging. /n de ban van B. W Bli)denstein, 1861-19/7 (Amsterdam: 
NIBE-Bankhistorische reeks, 1988). 
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Het op gang komende concentratieproces dwong de bank te kiezen voor de NV als 
ondernemingsvorm. Persoonlijke overwegingen en tegenstellingen vertraagden de 
juridische transformatie. 

Vanwege de opname in het Fortis-concern verscheen in 1997 een gedenkboek 
over MeesPierson.6J Reeds eerder was de geschiedenis van onderdelen van deze 
gespecialiseerde zakenbank beschreven, maar dan voor een bepaalde periode.62 

Jonker geeft een compleet overzicht van de geschiedenis van de rechtsvoorgan
gers waaruit MeesPierson is voortgekomen. Ook is meer licht geworpen op de 
historie van de bankiershuizen Pierson & Co. en Heldring & Pierson. De publica
tie is gericht op een breed publiek, waardoor met name kwantitatief materiaal ont
breekt. Een analyse van de bankactiviteiten aan de hand van de jaarrekeningen 
alsmede enige aandacht voor de concurrentiepositie in vergelijking met andere 
merchant banken ontbreekt. Jonker heeft in eerder verband betreffende de vijf 
grootbanken in de periode 1900-1940 hieraan weI aandacht besteedt.63 WeI is een 
beknopte beschrijving van de ontwikkeling van de banksector als geheel opgeno
men . Helaas wordt er maar zeer summier ingegaan op de ontwikkeling van het 
bankwezen sinds 1960. 

Provinciaie!regionaie bank en 
Op deze plaats komt de provinciale familiebank Kingma's Bank, gevestigd te 
Leeuwarden, aan de orde. De bank is relatief lang zelfstandig gebleven onder lei
ding van elkaar opvolgende familieleden. Van der Werf heeft in een bijdrage aan
dacht geschonken aan Jan Marten Kingma (1881-1961), de drijvende kracht ach
ter de bank.64 Een apart promotie-onderzoek over de familie Kingma verscheen in 

61 J .P.B. Jonker, MeesPierson, Schakel tussen verleden en toekomst - 275 jaar traditie 
en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen (Amsterdam, 1997). 
62 Zie bijvoorbeeld de verhandeling van H.W.J . Bosman, 'Een scheiding van twee ban
ken. Nedbank versus Nederlandse Overzee Bank/Mees en Hope' , in: H.W.J. Bosman en 
J.e. Brezet (red.), Sparen en Investeren, Geld en Banken - Opslellen aangeboden aan 
profdr. W Eizenga ter gelegenheid van zijn afscheid op 13 november 1987 als gewoon 
hoogleraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden (Lei
den, 1987), 333-349. 
63 J.P.B. Jonker, 'Spoi lt for Choice? Banking Concentration and the Structure of the 
Dutch Capital Market, 1900-40', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson, The Evolution 
of Financial Institutions and Markets in Twentieth-century Europe (Aldershot: EABH, 
1995) 187-208. Zie ook het artike1 van Jonker 'Waterdragers van het kapitalisme; neven
functies van Neder1andse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfs1even , 
1910-1940' , in: laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 6 (Utrecht: 1989) 
158-190. 
64 D.C.J. van der Werf, 'Jan Marten Kingma, bankier tijdens het hoogtepunt van de bank
concentratie: 1916-1922' , in: Blasing en Vleesenbeek (red.), Van Amsterdam naar Tilburg 
en loch weer terug , 235-246. 
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1997.(,5 De auteur Nicolai bestudeerde het familie-archief en bracht de mensen 
achter de kasboeken, brieven en dagboeken tot leven. Zo wordt Jan Marten King
ma omschreven als "een man die een aimabele vanzelfsprekendheid uitstraalde, 
iemand die zich hierachter de katheder net zo op zijn gemak voelde als in zijn 
blauwe kamerjas op het strand, nagestaard door de zonnebaders, of op het ijs van 
de Leeuwarder grachten op zijn houten schaatsen".fifi In 1916 komt de firma in 
aanraking met de bankconcentratie. Men neemt dan het agentschap over voor de 
Credietvereeniging. Drie jaar later brengt de Bank-Associatie - het resultaat van 
een fusie tussen de Credietvereeniging en Wertheim & Gompertz - een bod uit op 
de firma Kingma, hetgeen wordt geaccepteerd. Jan Marten blijft aan als directeur. 
Vervolgens komt de Bank-Associatie in de problem en en liquideert in 1937. De 
familie Kingma koopt de aandelen in Kingma's Bank terug, waardoor men de 
bank weer in handen heeft. De zoon van Jan Marten, mr. Tjeerd, neemt de leiding 
van de bank over en besluit uiteindelijk het familiebelang in de bank in 1971 van 
de hand te doen, want 'de aardigheid was eraf' .67 Men zag onvoldoende toekomst 
voor een zelfstandige, relatief kleine bank. Bank Mees & Hope koopt het aande
lenpakket en draagt de bank in 1981 over aan de ABN Bank, waar Bank Mees & 
Hope sinds 1975 deel van uitmaakte. 

Geljon (voormalig medewerker van het Economisch Bureau van Bank Mees & 
Hope en MeesPierson) deed onderzoek naar een van de voorgangers van Mees
Pierson, de Haagse bankiersfirma van Joodse oorsprong, Lissa & Kann. fix Met 
name de rol van de bepalende directeur J .H. Kann (1872-1944) komt duidelijk 
naar voren. Deze J.H. Kann was van 1890 tot 1940 actief bij de bank en breidde de 
activiteiten verder uit naar emissies, onroerend goed en kredietverlening aan be
drijven. Door de overdracht in 1940 aan Hope & Co. kwam het bankierskantoor 
de oorlog door. Met de fusiebeweging van de jaren zestig kwam er in 1967 een 
eind aan het zelfstandige bestaan, en werd de bank ge"lntegreerd in de moederin
stelling. Het is de verdienste van Geljon dat ondanks dat het resterende archiefma
teriaal over dit kleine effectenhuis schaars is, hij via allerlei andere (familie) ar
chi even veel informatie over de bank en haar leiders heeft verzameld . De 
geraadpleegde bronnen kan men terugvinden in het notenapparaat en het Iitera
tuuroverzicht. 

Vanwege het 75-jarig bestaan bracht de Crediet en Effectenbank (thans CenE 
Bankiers geheten) in 1997 een gedenkboek Uit.fi~ De Crediet en Effectenbank is 

65 H. Nicolai, De Kingma-kroniek, of Hoe eenfamiliegeheugen meer dan tweehonderd
vijftig jaar intact bleef (Groningen, 1997). 
66 Ibidem, 277. 
67 Ibidem, 281. 
68 P.A. Geljon, Een zeer persoonlijk effectenhuis. Het Haagse Lissa & Kann 1800-1966, 
(Amsterdam: NIBE-Bankhistorische reeks, 1998) 
69 H. Stenfert Kroese (red.ltekst), 75 Jaar CenE (Crediet en Effecten Bank): Persoonlijk, 
betrokken en alert (Utrecht, 1997). 
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een echte Utrechtse bank, net als Vlaer en Kol indertijd, opgericht in 1922 door 
enkele Utrechtse notabelen als tegenreactie op de bankconcentratie in het begin 
van de twintigste eeuw. In de jaren zestig volgde een affiliatie met de NMB Bank. 
De bank behield echter haar eigen karakter en ontwikkelde zich tot bank voor de 
meervermogende particulier, de gezondheidszorg en vrije beroepen. In het boek 
wordt op beknopte wijze aandacht geschonken aan de algemene economische ont
wikkeling en de bancaire bedrijfstak. Opvallend is verder dat een notenapparaat 
en literatuurlijst ontbreken. Wei is duidelijk dat een veelvoud aan bronnen is ge
raadp1eegd als jaarverslagen, notulen van directievergaderingen, personeelsbla
den, lezingen van directieleden van de bank alsmede interviews met voormalige 
personeelsleden. 

Kredietverenigingen en middenstandsbanken 
Stoffer (1986), voormalig lid van de Raad van Bestuur, heeft de ontstaansgeschie
denis van de middenstandsbanken welke leidde tot de NMB in 1927 in beeld ge
bracht. 711 Het boek, dat strikt genom en geen jubileumboek is, behandelt het drie
stromenland van neutraal, protestant en katholiek middenstandsbankwezen op een 
prettig leesbare wijze. Voor onderzoekers die zich op basis van deze monografie 
willen verdiepen in het middenstandsbankwezen ontbreekt helaas een duidelijke 
annotatie. Ook ontbreekt een breder kader van bancaire ontwikkeling waartegen 
het middenstandsbankwezen afgezet had kunnen worden. Toch is het boek een 
aanwinst omdat de geschiedenis van de middenstandsbanken nog niet eerder op 
een coherente wijze is beschreven. 

De gedegen studie van Louwerens (1993) beschrijft de geschiedenis van de Cre
diet- en Depositokas, opgericht in 1868 op initiatief van het bankiershuis Vlaer & 
Kol. 71 In het gedenkboek wordt, en dat is tot die tijd geen usance, het onderne
mersgedrag in het bankbedrijf uitvoerig beschreven. Verder wordt opnieuw aan
dacht geschonken aan de regionale bankgeschiedenis , in het bijzonder aan de nog 
relatief weinig bestudeerde historie van Vlaer & Kol, welke teruggaat tot 1691 . 
Opmerkelijk is dat er wei een algemeen hoofdstuk is gewijd aan de economische 
en bancaire ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw, maar niet voor 
de twintigste eeuw. In de bijlagen zijn nog enkele figuren opgenomen met de ba
lans- en winstontwikkeling. Helaas worden deze grootheden niet geconfronteerd 
met die van andere banken in de sector, de aandacht gaat bijna aileen uit naar de 
CDK en haar aandeelhouders. Het statistisch cahier van De Nederlandsche Bank 
met kwantitatieve gegevens over de financie!e instellingen in Nederland van 1900-

70 J. Stoffer, Het ontstaan van de NMB (Deventer/Amsterdam: NIBE-Bankhistorische 
reeks, 1986). 
71 M.M . Louwerens, Honderdvijfentwintig jaar NV Crediet- en Depositokas, /868-
/993 - Van kredietvereniging naar aLgemene bank (Amsterdam: NIBE-Bankhistorische 
reeks, 1993). 
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1985 had hiervoor voldoende aanknopingspunten geboden.72 Wei zijn een duide
lijke annotatie en uitgebreide literatuurlijst opgenomen. 

Cooperatiej georganiseerde bank en 
Het gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Cooperatieve 
Centrale Raiffeisen-Bank (1898-1948) is geschreven door twee auteurs. Prof. mr 
C. Weststrate nam de periode tot de Tweede Wereldoorlog voor zijn rekening, de 
periode daaropvolgend werd beschreven door Th.1. Visser, directeur van de Cen
trale Raiffeisenbank. 73 Uit de inleiding valt op te maken dat goed is nagedacht 
over de functie van een gedenkboek. Men poogt eenjuist en nauwkeurig historisch 
relaas te geven "dat de werkelijkheid zo getrouw mogelijk uitbeeldt" en derhalve 
meer waarde heeft dan "het populaire verhaal" .... "Een 'officieel' gedenkboek loopt 
gevaar te vervallen in de eigenaardigheid van een grafrede, welke gewoonlijk ai
leen het mooie en goede van de overledene vermeldt. De schrijvers van dit ge
denkboek hopen, dat het onderkennen van dit gevaar hen ertoe in staat heeft ge
steld eraan te ontkomen." 

Het omvangrijke boek is vooral een neerslag van de geschiedenis van de Raif
feisenbank aan de hand van de ontwikke1ing van de diverse posten op de balans en 
resuItatenrekening. De relatie tussen het landbouwkredietwezen en het agrarische 
bedrijf komt niet aan de orde. Eveneens wordt verzuimd het functioneren van de 
bank in verband te brengen met het economische klimaat. Op de vraag of "de 
boerenleenbanken enige betekenis voor de stoffel ij ke welvaart hebben gehad door 
een betere behandeling van haar credietnemers" wordt bevestigend geantwoord. 
Vanwege het vijftigjarig bestaan van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank 
Eindhoven (1898-1948) schreven Van Campen (directeur), Hollenberg (histori
cus) en Kriellaars (econoom) een gedenkboek.74 In dit boek wordt de ontwikkeling 
van de boerenleenbankorganisatie beschreven in het licht van de ontwikkeling van 
de land- en tuinbouw. Er is voorzien in een degeJijke bronnenvermelding. Het is 
echter opvallend dat ook hier een vergelijking met de ontwikkeling van de raiffei
senbankorganisatie ontbreekt. Op deze plaats wordt verder nog verwezen naar 
twee andere publicaties over het landbouwkredietwezen, te weten een bundel van 
opstellen ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Cooperatieve Centrale 

72 Financiele instellingen in Nederland 1900-1985: balansreeksen en naamli)st van han
delsbanken, DNB Statistische Cahiers nr. 2 (Amsterdam, 1987). De studie is wei gebruikt 
door de auteur ter aanvulling van enkele kwalitatieve gegevens. 
73 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vi)ftigjarig bestaan der Cooperatieve 
Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht 1898-1948 (Utrecht, 1948). 
74 Ph.C.M . van Campen, P. Hollenberg en F. Kriellaars, Landbouw en Landbouwkrediet 
1898-1948 - Vi)ftig )aar geschiedenis van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank Eind
hoven (Eindhoven, 1949). 
75 H.W.J. Bosman (red.), Landbouw en bankwezen - Opstellen uitgegeven ter gelegen-
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Afbeelding 4: Het rijdende bijkantoor van de Raiffeisenbank voor de kleinere 
plattelandsgemeenten. 

Collectie Rabobank Nederland 

Boerenleenbank te Eindhoven in 1959, en het gedenkboek vanwege zestig jaar 
Cooperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht in datzelfde jaar.75 

De Vries kwam in 1973 met zijn eerste publicatie op het terrein van de bankge
schiedenis; er zouden er nog vele volgen.76 Het gedenkboek uitgegeven ter gele
genheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de Cooperatieve Centrale Raif
feisen-Boerenleenbank en de totstandkoming van de Rabobank-organisatie in 1972 
richt zich nagenoeg uitsluitend op de laatste vijfentwintig jaar daar de eerdere 
periode reeds uitvoerig is beschreven. De auteur kreeg onbeperkt opening van 
zaken ten aanzien van het verleden van de beide centrale organisaties. Uitgebreide 
aandacht is er voor de ontwikkelingen in de agrarische bedrijfstak, waaronder de 
landbouwpolitiek. De groei van het cooperatieve landbouwkredietwezen wordt 
door middel van de ontwikkeling van een aantal grootheden in diverse tijdbalken 

heid van het 60-jarig bestaan van de Cotiperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindho
ven; T.1. Visser, l .R. Haverkamp, 60 faren landbouw = 60 faren Krediet = 60 faren 
organisatie (Utrecht, 1959). 
76 Joh. de Vries, De Codperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-
1973 - Van exponent tot component (1973). 
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gepresenteerd. Ook wordt de verhouding tussen de boerenleenbanken en de raif
feisenbanken enerzijds en de handelsbanken anderzijds uitgebreid aan de orde 
gesteld. Ais gevolg van de branchevervaging in de jaren vijftig en zestig nam de 
concurrentie toe. De boerenleenbanken en raiffeisenbanken tendeerden steeds meer 
naar algemene banken, met een breed pakket aan diensten, niet alleen gericht op 
de traditionele agrarische clientele. Door De Vries wordt de branchevervaging op 
objectieve wijze vanuit zowel het gezichtspunt van de boerenleenbanken als van 
de handelsbanken belicht. Volgens de auteur moet men het misnoegen van het 
handelsbankwezen over de verbreding van het cooperatieve landbouwkredietwe
zen dieper terugvoeren tot "bekommernis over gezonde concurrentieverhoudin
gen en ... de grondslagen van het cooperatieve landbouwcredietwezen."77 Dat ook 
de mening en het oordeel van de schrijver zelf aan de orde komen geeft aan, zo 
beargumenteert de Raad van Beheer en Hoofddirectie van de bank in het voor
woord, "dat dit werk veel meer is dan een kroniek van gebeurtenissen".78 De Vries 
had dus al in een vroeg stadium aandacht voor de wijze waarop gedenkboeken 
gestalte zouden moeten krijgen en de positie van de historisch-wetenschappelijk 
geschoolde auteur. 

Vanwege het honderdjarig jubileum van de Rabobank in 1998 verscheen een 
jubileumboek van de hand van Sluyterman, Dankers, Van der Linden en Van Zan
den, verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de 
Universiteit Utrecht.79 Dit boek is een goed voorbeeld van moderne bancaire ge
schiedschrijving gezien zowel de diepgang als de wijze van totstandkoming. De 
auteurs kregen een vrije inzage in de archiefstukken en steunden vooral op de 
notulen van de overlegorganen van Rabobank Nederland en haar voorgangers. 
Toch waren er ook belemmeringen . Zo is er bij de bank geen sprake van systema
tische archiefvorming door de gehele organisatie heen. Aangezien er van de plaat
selijke Rabobanken weinig archiefmateriaal is ontsloten ofbeschikbaar is, beperkten 
de onderzoekers zich tot archiefonderzoek bij de centrale organisatie, Rabobank 
Nederland. Centraal staat de vraag of de bank door haar agrarische achtergrond en 
cooperatieve structuur anders is dan collega-banken. De auteurs hebben de draad 
echt opgepakt in 1948 (evenals het gedenkboek van De Vries) "omdat veel ont
wikkelingen nadien zich beter vanuit het perspectief van een langere termijn laten 
beschrijven" .80 Hierbij doelt men vooral op de diversificatie binnen het bankwe
zen en de financiele sector. De fusie van 1972 en de aanloop daartoe was nog niet 
eerder diepgaand onderzocht. In het boek wordt de rol van diverse directieleden 
bij het tot stand komen van de Rabobank-organisatie uitvoerig beschreven. Een 

77 Ibidem, 192. 
78 Ibidem , 7. 
79 K.E Sluyterman, 1.1. Dankers, A.A.M. van der Linden en 1.L. van Zanden, Het coope
ratieve alternatief - Honderdjaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag, 1998). 
80 Sluyterman et a\. , Het cooperatieve alternatief - Honderdjaar Rabobank 1898-1998, 10. 
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belangrijke aanleiding voor de fusie lag in de verscherpte concurrentie tussen de 
banken als gevolg van de branchevervaging. Deze concurrentie kwam vooral tot 
uiting in de vestigingspolitiek.81 De uitgave is duidelijk geschreven en voorzien 
van een uitgebreid notenapparaat. Er is aandacht voor de ontwikkeling van het 
bankwezen in het algemeen; dit in het perspectief van economische (waaronder de 
agrarische sector) en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Een kleine tekort
koming bestaat hierin dat relatief weinig aandacht is besteed aan een kwantitatieve 
vergelijking met diverse concurrent-banken. Men volstaat met de indicatoren kos
ten en rentebaten als percentage van het balanstotaal afgezet tegen die van de 
ABN AMRO Bank. 

Uniek aan de huidige Nederlandse bankstructuur, gezien de dominante concen
tratiebeweging, is het nog steeds min of meer zelfstandig voortbestaan van de re
gionale Friesland Bank. Bokma en De Hen schreven het gedenkboek over de pe
riode vanaf de oprichting in 1913 tot 1988.82 Er wordt aandacht geschonken aan de 
financiering van de zuivelsector, maar men richt zich toch hoofdzakelijk op de 
ontwikkeling van de cooperatieve zuivelbank zelf. VergeJijkingen op bedrijfstak
niveau en op individueel bankniveau ontbreken. 

Algemene spaarbanken 
De Nederlandse spaarbanken zijn ontstaan in de negentiende eeuw, vooral op ini 
tiatief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het belangrijkste doel was de 
bevordering van het sparen. De NederIandse Spaarbankbond bestond in 1957 vijf
tig jaar; reden voor de uitgifte van een gedenkboek.x3 De auteur Buning heeft ver
schillende functies binnen de bond bekleed, waaronder die van secretaris. Het 
begin van het spaarbankwezen omstreeks 1900 wordt in een aparte paragraaf aan 
de orde gesteld. Helaas was het vanwege tijdgebrek niet mogelijk een meer uitput
tend historisch overzicht te verschaffen van het spaarbankwezen gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw. De bond en de relatie tot de individuele spaar
banken staat in de publicatie centraal. Op deze plaats wordt tenslotte nog gewezen 
op twee andere gedenkboeken over enkele relatief grote spaarbanken, de Spaar
bank te Rotterdam en de Spaarbank voor de stad Amsterdam. 84 Zie verder het boek 

81 Ibidem, 197. 
82 A. Bokma en P.E. de Hen, Meerdan geld aileen. Friesland Bank, 1913-1988 (Leeuwar
den , 1988). 
83 I.R.A. Buning, Nederlandse Spaarbankbond 1907-1957 - Een halve eeuw spaarbank
organisatie (Amersfoort, 1957). 
84 I .H.W. Swellengrebel , De Spaarbank te Rotterdam gedurende een eeuw 1818 - 6 mei 
-1918 (Rotterdam, 1918); P.E.w. Lugt, 1918-1968: De derde halve eeuw van de Spaar
bank te Rotterdam opgericht in 1818; Spaarbank voor de stael Amsterdam 1848-1948 
(Amsterdam, 1948). 
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van Eizenga over de ontwikkeling van de spaarbanksector na de Tweede Wereld
oorlog. H5 

Rijkspostspaarbank en girodiensten 
Ter gelegenheid van een halve eeuw PCGD, de in 1918 door de overheid opge
richte girodienst, verscheen een speciale pocketuitgave. H6 Deze is beter te karakte
riseren als een uitgebreid sociaal jaarverslag dan een bedrijfsgeschiedenis. Vijfen
dertig van de zesendertig auteurs zijn afkomstig van de PTT! De bijdrage van de 
buitenstaander Van den Brink over de plaats van het bankwezen in het girale beta
lingsverkeer onderscheidt zich als enige doordat hierin een relatie met de ontwik
keling van het bankwezen in zijn algemeenheid wordt gelegd.87 Andere nog niet 
genoemde studies waarin de Rijkspostspaarbank en girodiensten aan de orde ko
men zijn onder meer een samenvatting van de parlementaire discussie over de 
Rijkspostspaarbank door Veluwenkamp (1981), een publicatie van dezelfde au
teur over de totstandkoming van de Postbank (1986) en de dissertatie van Schots
man over de structuur van de Postbank (1990).88 

Overige krediet-/financieringsinstellingen89 

Twee gedenkboeken over de Kas-Associatie bieden een goed overzicht van de 
ontwikkeling van de activiteiten van deze bank voor de effectenhandel, namelijk 
de studies van Emeis (1966) en van Van Dongen (1986).90 Ret boek geschreven 
door Van Dongen is rijk ge·illustreerd, maar ontbeerd wetenschappelijke preten
ties, evenals Emeis. In tegenstelling tot Emeis komt bij Van Dongen weI de relatie 
tussen de kassiers en DNB aan de orde. Vooral in de peri ode kort na de oprichting 
van DNB speelde deze kwestie. 

85 W. Eizenga, De ontwikkeling van de spaarbanken na de Tweede Wereldoorlog (Am
sterdam: NIBE, 1985). 
86 H. Reinoud, J.A. Hommel, G.F.1.A. Groen, A. Keyser, 1.M. van Oorschot en J.P. Mat
thijsse (red .), Een halve eeuw Postcheque- en Girodienst - Geschiedenis, plaats in het 
betalingsverkeer, werking en exploitatie. automatisering in technisch, sociaal en organi
satorisch opzicht van de Postgiro (Utrecht, 1968). 
87 Dr 1.R.M. van den Brink was destijds lid van de Raad van Bestuur van de Amro Bank. 
88 l .W. Veluwenkamp, De Rijkspostspaarbank 1881-1981: honderdjaar parlementaire 
discussie (Hilversum, 1981) ; J.w. Veluwenkamp, De totstandkoming van de Post bank 
(Amsterdam, 1986); C.1. Schotsman, De vormgeving van de Postbank. een bestuurlijk
organisatorisch probleem ('s-Gravenhage, 1990). 
89 Voor het effectenwezen wordt verwezen naar Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. 
Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en van de Amsterdamse Ef
fectenbeurs. 1876-1976 (Amsterdam, 1976). 
90 M.G. Emeis, Honderdzestigjaar kassierderij, (Amsterdam, 1966); C. van Dongen, De 
Kas-Associatie onderweg, 1806-1986 (Amsterdam, 1986). 
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De dissertatie van Van der Werf (1988) beschrijft en analyseert de geschiedenis 
van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie . ~l Deze vertegen
woordigde van 1903 tot 1974 de provinciale geld- en effectenhandel. De ontwik
keling van de Bond wordt geplaatst in een breder kader van de ontwikkeling van 
het bankwezen en de effectenhandel (ook landelijk). Alhoewel hier dus geen spra
ke is van een bankhistorische studie sec, biedt de publicatie een goed inzicht in de 
ontwikkeling van met name het provinciale bankbedrijf, tot die tijd een genegeerd 
onderwerp van wetenschappelijke bedrijfshistorische studie.92 

In figuur 2 zij n de bankhistorische studies i ngedeeld naar de eerder onderscheiden 
niveaus . 

5. Siotbeschouwing en vooruitblik 

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat het goed gaat met de 
(wetenschappelijke) bankgeschiedenis. De tijd van een intern tot stand gekomen 
gedenkschrift, niet gebaseerd op gedegen historisch onderzoek, ligt achter ons. 
Het bancaire gedenkboek is thans in mindere mate een 'jubelboek' en steeds meer 
een wetenschappelijk product. Toch is ook gebleken dat er nog steeds geen een-

91 D.C.J. van der Werf, De bond, de banken en de beurzen. De geschiedenis van de Bond 
voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van 
de ontwikkeling van hef bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814 (Am
sterdam: NIBE-Bankhistorische reeks , 1988). Promotoren: prof.dr H.W.J. Bosman en 
prof.dr Joh. de Vries. 
92 Zie ook D.C.J. van der Werf, 'De organisatie van en het toezicht op het bankwezen en 
de effectenhandel in de provincie van 1815 tot 1975' , in: laarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en Techniek 5 (1988), 172-187; en Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid 
van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de 
Provincie op 13 mei 1928 (1928). 
93 J.P.B. Jonker, 'Tn het middelpunt en toch aan de rand - Joodse bankiers en effecten
handelaren, 1815-1940', in: H. Berg, T. Wijsenbeek en E. Fischer (red .), Venter, fabri
queur, fabrikant - loodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Am
sterdam: NEHA, 1994), 92-113. 
94 J. W. Beyen, Het spel en de knikkers - Een kroniek van vijftig jaren (Rotterdam, 1968). 
e.F. Scheffer, Van bank naar bank - Herinneringen aan het bankwezen (Eindhoven, 1979). 
De auteur was o.a. hoogleraar financiewezen en lid van de Raad van Beheer van de Rabo
bank. Man en paard (Utrecht: Rabobank Nederland, 1983), aangeboden aan e.G.A. Mer
tens bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank . Klarenbeek, 
H.1.A.E.M., Een wonderlijk huis. Klare taal van Harry Klarenbeek (Utrecht: Rabobank 
Nederland, 1991). Een Rabobestuurder, Olto baron van Verschuer (Utrecht: Rabobank 
Nederland, 1993): columns en toespraken van Verschuer, uitgegeven bij zijn aftreden als 
voorzitter van de Raad van Beheer. 
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duidigheid be staat over de maatstaven waaraan wetenschappelijk gefundeerde ju
bileumboeken moeten voldoen. In deze verhandeling is een aantal factoren aan de 
orde gesteld. Het gaat dan om gehele/gedeeltelijke toegang tot archieven en vrij
heid van publicatie, een duidelijke onderzoeksvraag met daaraan gekoppeld een 
theoretisch raamwerk, en een adequate annotatie. Dit is een uitwerking van alge
menere maatstaven als validiteit, betrouwbaarheid en repliceerbaarheid. De mate 
waarin de academisch geschoolde bedrijfshistoricus hiernaar streeft is persoons
gebonden en bovendien mede afhankelijk van de mogelijkheden die de opdracht
gever biedt. In algemene zin kan worden gesteld dat de aandacht van de onderzoe
ker niet meer aileen is gericht op de individuele bank. Steeds meer wordt ook de 
plaats van de bank in het licht van de ontwikkelingen in de gehele bedrijfstak 
beschreven; dit vooral in kwalitatieve zin. De studie over de Rabobank is in dit 
opzicht een voorbeeld gezien de diepgang en wijze van totstandkoming. 

Een opmerkelijk feit is dat in de meeste gedenkboeken de concurrentieverhou
dingen maar beperkt of soms helemaal niet aan de orde komen. Van groot belang 
in deze is het eerder genoemde statistische boekwerk van De Nederlandsche Bank 
met daarin opgenomen de balansreeksen over de peri ode 1900-1985 en naamlijs
ten van handelsbanken.95 Mijns inziens dient de academisch geschoolde bedrijfs
geschiedschrijver zoveel mogelijk te streven naar het trekken van vergelijkingen 
met andere bedrijven en het plaatsen van de onderneming binnen de ontwikkeling 
van de bedrijfstak. De ontwikkeling van de bedrijfsgeschiedenis is hiermee ge
baat. Daarnaast ontbreekt in veel van de besproken literatuur een expliciet gefor
muleerde vraagstelling. Maar de laatste paar jaar is ook hier meer aandacht voor, 
met name in gedenkboeken waar universitaire onderzoeksinstituten zich aan ver
binden . Opvallend is verder dat nog geen individuele onderzoeker is gepromo
veerd op een gedenkboek over de twintigste eeuwse bankgeschiedenis. Het ligt 
binnen de huidige stand van zaken en de beschikbare literatuur ook meer voor de 
hand om een comparatief historisch onderzoek te verrichten als proeve van weten
schappelijke bekwaamheid dan een op zichzelf staande individuele studie. 

Het tweede aandachtspunt was of de bestaande publicaties een goed beeld ge
ven van de ontwikkeling van het bankwezen en van bepaalde categorieen van ban
ken. Duidelijk is dat de Nederlandse bankgeschiedenis zich thans onderscheidt 
door de vele (historische) literatuur en het beschikbare archiefmateriaal. Vooral 
aan de handelsbanken en cooperatieve banken zijn veel publicaties gewijd. Ook is 
er geleidelijk meer aandacht voor regionale en lokale bankgeschiedenis .96 Mono
grafieen of gedenkboeken waarin op samenhangende wijze de geschiedenis van 

95 Financiele ins telling en in Nederland, DNB. 
96 De speciale uitgaven van het ABN AMRO Historisch Archiel', De Bank in Den Haag 
- De geschiedenis van ABN AM RO in Den Haag (Amsterdam, 1998) en De Bank in Fries
land - De geschiedenis van ABN AMRO in Friesland (Amsterdam, 1998) zijn mooie aan
zetten. 
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het spaarbankbedrijf of het middenstandsbankwezen wordt beschreven ontbreken 
echter nog. Daarnaast is nog relatief weinig bekend over de historie van de effec
tenbanken. Recentelijk krijgt ook de bancaire ontwikkeling gedurende de tweede 
helft van de twintigste eeuw meer aandacht. Op deze plaats kan worden genoemd 
de te verschijnen studie van Van der Werf over de totstandkoming van de ABN 
Bank en de Amro Bank in 196497 en het gedenkboek verschenen in 1998 vanwege 
het honderdjarig jubileum van de Rabobank. Ditjaar staat ons nog een mooi jubi
leumboek te wachten vanwege 175 jaar ABN AMRO.9~ Behalve de geschiedenis 
op bedrijfstakniveau is er ook een begin gemaakt met de biografie van de onderne
mer/bankier. Steeds meer worden be ide ook met elkaar verweven, alhoewel 'en
trepreneurial history' op zichzelf genomen voor het Nederlandse twintigste eeuw
se bankwezen een nog redelijk onontgonnen terrein is. Ook de aandacht voor de 
bijdrage van het personeel in de ontwikkeling van het bankbedrijf komt er nog 
bekaaid af. Wat dat betreft zijn er nog voldoende mogelijkheden voor verder re
presentatief bankhistorisch onderzoek. 

97 D.C.J. van der Werf, Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amster
dam-Rotterdam Bank in 1964, een studie infusiegedrag (Amsterdam: NIBE-Bankhistori
sche reeks, 1999). Deze studie was bij de afronding van deze bijdrage nog niet versche
nen. 
98 Wellicht kan in dat kader meer licht worden geworpen op de geschiedenis van de 
Hollandsche Bank-Unie en haar voorgangers. 
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