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Het W.A. Scholtenconcem (1840-1900):first mover
in de Nederlandse aardappelmeelindustrie?
DORIEN A. KNAAP

1. Inleiding

Wie de geschiedenis van de Nederlandse aardappelmeelindustrie bestudeert, komt
onherroepelijk de naam W.A . Scholten tegen. Willem Albert Scholten (1819-1892)
was de oprichter van het bedrijf dat het eerst op grote schaal, dat wil zeggen via
gemechaniseerde massaproductie, succesvol aardappelmeel produceerde. Hierdoor
wordt Scholten beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse aardappelmeelindustrie. In 1841 begon W.A. Scholten in de Groninger Veenkolonien met een
klein fabriekje waar hij aardappelmeel, sago en verfwaren produceerde. In de vijftig volgende jaren, stampte W.A . Scholten een intemationaal concern uit de grond
waarvan in totaal 22 fabrieken dee I uit hebben gemaakt. I Zeventien hiervan waren
aardappelmeelfabrieken, waar ook zogenaamde derivaten, zoals sago, siroop en
dextrines werden gefabriceerd. Onder de andere fabrieken bevonden zich een suikerraffinaderij, een aardappelmoutwijnstokerij, een graanstokerij , een strokartonfabriek en een turfstrooiselfabriek. Met de oprichting van een aardappelmeelfabriek in 1866 in het Pruisische Brandenburg kan het W.A. Scholtenconcern
beschouwd worden als de eerste moderne Nederlandse industriele multinational.
Hierna zouden nog negen fabrieken verspreid over Pruisen, Russisch Polen en
Oostenrijk-Hongarije volgen. Met deze buitenlandse investeringen was W.A. Schol-

Met dank aan B.P.A Gales, P. Groote, H.1. de long, P. Kooij en R.F.I. Paping voor het
doorlezen van eerdere versies van dit artikel.
1 Het Scholtenconcern is na de Tweede Wereldoorlog vooral bekend door de combinatie
Koninklijke Scholten Honig (KSH). Oit bedrijf kwam in 1965 tot stand na een fusie van
Scholten's aardappelmeelfabrieken en het Honigconcern uit de Koog aan de Zaan. ]n de
zeventiger jaren maakte KSH een grote financiele crisis door en werd de aardappelzetmeelpoot in 1978 verkocht aan de cobperatieve aartsrivaal, de AVEBE.
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ten de (later) bekende Nederlandse multinationals, zoals Philips, Koninklijke Olie,
Van den Berg en Jurgens ongeveer een halve eeuw voor.2
De Amerikaanse bedrijfshistoricus A.D. Chandler heeft bedrijven die als eerste
grootschalig in een bepaalde industrie investeerden getypeerd als zogenaamdefirst
movers.3 Chandler beschouwtfirst movers als het prototype van de modeme industriele ondememing. Hij verstaat hieronder fabrieken die groot genoeg zijn om
te kunnen profiteren van kostenbesparing door schaalvergroting en diversificatie. 4
Chandler identificeerde first movers vooral in nieuwe industrieIe bedrijfstakken
die in de tweede helft van de negentiende eeuw opkwamen. Zij profiteerden van
de verbeteringen in transport en communicatie en de opkomst van de wereldmarkt.
Tevens waren deze bedrijven door de beschikbaarheid van nieuwe grondstoffen
en de technologische vooruitgang in deze periode in staat om voorheen onbekende
producten te produceren.
Volgens Chandler, investeerden first movers in de totstandkoming van een industrieel productieapparaat, bekwaam management en een goed geolied distributienetwerk. Door middel van deze driedelige investering zouden ze in staat zijn
geweest de groeiende afzetmarkten goed te kunnen bedienen. Chandler is van mening dat deze bedrijven met name door de investering in het creeren van managementstructuren tientallenjaren een leiderspositie in de bedrijfstak konden handhaven. 5 Navolgers, die het voorbeeld van de first movers wilden volgen, moesten
eerst een groot aantal barrieres nemen om de first mover te evenaren en in te halen.
Hierdoor haddenfirst movers belangrijke concurrentievoordelen ten opzichte van
bedrijven die later begonnen. Chandler baseerde zijn ideeen op de bestudering
van de opkomst van succesvolle Amerikaanse bedrijven in de tweede helft van de
negentiende eeuw. 6 Later meende hij in de opkomst van grootbedrijven in GrootBrittannie en Duitsland zijn visie bevestigd te zien.7
Het thema concurrentie is op het ogenblik in bedrijfshistorisch Nederland zeer
actueeL8 Hoewel be we zen is dat binnen Nederlandse bedrijfsgeschiedenissen zeker ruimte voor concurrentieverhoudingen ingeruimd wordt, lijkt het thema nog
2 Voor een overzicht van Scholten's fabrieken : zie de bijlage.
3 A .D. Chandler, Scale and scope. The Dynamics of industrial capitalism (Cambridge
MasslLonden 1994 paperback editie), 8.
4 In dit verband duiden schaalvoordelen op de kostenbesparingen op de productie die
verkregen kunnen worden door middel van massaproductie, die worden gerealiseerd door
de inzet van krachtwerktuigen en mechanisering van het productieproces. Onder diversificatie worden kostenbesparingen in de productie verstaan die voortkomen uit het op een
plaats maken van verschillende producten uit dezelfde grondstoffen op basis van het grotendeels hetzelfde productieproces. Chandler, Scale and scope, 23-24.
5 Idem, 34.
6 A .D. Chandler, The visible hand. The managerial revolution in American business
(Cambridge Mass.!Londen 1977).
7 Chandler, Scale and scope.
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Litho die W.A. Scholten liet drukken ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als
fabrikant in 1889. Hierop zijn al zijnfabrieken in binnen en buitenland afgebeeld
evenals zijn woonhuis aan de Grote Markt in de stad Groningen en enkele belangrijke momenten uit zijn leven. In het boek in het midden staan de hoeveelheden
aardappelen die zijn fabrieken gedurende die jaren heeft verwerkt en de hoeveelheid producten die waren verkocht. 'Bescheidenheid siert de mens', is een uitdrukking die in W.A. Scholten's vocabulaire niet voorkwam. Bron: Groninger Archieven, prent S. Lankhout & Co., sign 6701.

geen vaste plaats binnen het bedrijfshistorisch onderzoek in Nederland veroverd
te hebben. Naast praktische problemen bij het bronnenonderzoek, is dit naar mijn
mening grotendeels te wijten aan de breedte van het thema en de vele invalshoeken die kunnen worden gebruikt bij de analyse ervan. Dit lijkt mij echter inherent
aan het ec1ectische karakter van bedrijfsgeschiedenis als wetenschappelijk onderzoek.
De invalshoek ten aanzien van het thema concurrentie die in dit artikel zal worden gebruikt is de vraag of het W.A. Scholtenconcem alsfirst mover geprofiteerd
heeft van de concurrentievoordelen die volgens Chandler uit deze positie zouden
moeten voortvloeien. Hierbij zal het aileen gaan om concurrentievoordelen ten
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opzichte van zijn Nederlandse concurrenten. Het artikel beschouwt de peri ode
1840-1900, die in drie tijdvakken is verdeeld. Om te kunnen zien of Scholten
profiteerde van concurrentievoordelen als first mover, zal eerst moeten worden
gekeken hoe het bedrijf zich als zodanig ontwikkelde. De jaren 1840-1860 staan
daarom in het teken van een beschrijving van de opkomst van het W.A. Scholtenconcern en de verhouding tot reeds bestaande aardappelmeelfabrieken. Gedurende de tweede peri ode, de jaren 1860-1880 expandeerde het Scholten concern en
zal gekeken worden in hoeverre Willem Albert Scholten de driedelige investering
maakte in productie, management en distributie, zoals Chandler nodig acht om
zich tot grootbedrijf te kunnen ontwikkelen. In deze periode werd in de Veenkolonien een groot aantal nieuwe fabrieken opgericht. Hierdoor kreeg Scholten te maken met een aantal serieuze concurrenten en zou hij van zijn concurrentievoordelen als first mover moeten gaan profiteren. Gedurende het tijdvak 1880-1900, was
de concurrentie tussen het W.A. Scholtenconcern en de inmiddels 'volwassen'
nieuwkomers op zijn hoogtepunt en de vraag is of Scholten in staat was met behulp van de concurrentievoordelen die hij als first mover had gecreeerd, de navolgers voor te blijven en de positie als marktleider te behouden. Als introductie op
de Nederlandse aardappelmeelindustrie zal met een korte historiografie van een
inleiding op de aardappelmeelindustrie in de eerste helft van de negentiende eeuw
worden begonnen.
Het meeste dat we weten van het W.A. Scholtenconcern is afkomstig uit de biografie van Willem Albert Scholten, van de hand van A. Winkler Prins.9 (later bekend
als de samensteller van de gelijknamige encyclopedie). Over de ontwikkeling van
de aardappelmeelindustrie in het algemeen in de negentiende eeuw is maar weinig
geschreven. In de beschrijvingen van de Nederlandse industrialisatie wordt de
aardappelmeelindustrie door Brugmans en De Jonge aangegeduid als een van de
takken van bedrijf die tussen 1850-1870 "vroege tekenen van modernisering te
zien gaf' en die "tevoren onbekende producten vervaardigde". 10 Hiermee wordt
aangegeven dat de aardappelmeelindustrie een van de nieuwe industrieen was in
de negentiende eeuw waarin mechanisatie relatief vroeg plaatsvond. Belangrijke
regionale studies die aandacht besteden aan ontwikkeling van de aardappe1meel8 K.E. Sluyterman en 1.L. van Zanden, 'Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgescbiedenis' en E.l. Fischer, 'Het thema concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis:
een emotionele of een zaken-wetenschappelijke gedachtenwisseling?, NEHA-bulletin
13(1999)1 , 20-29 en 30-6l.
9 A.Winkler Prins, Willem Albert Scholten. Herinneringen uit he! leven van een industrieel (Groningen 1892).
10 1.A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam
1968) 242 en 1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische ge schiedenis van Nederland 1785-1940 ('s-Gravenhage, herdruk 1976) 208-209.

12

NEHA-JAARBOEK 2000

industrie, waarbij tevens wordt overgaan tot analyse, zijn de werken van G. Minderhoud en H.J. Keuning.11 Na Keuning is echter weinig nieuw materiaal verschenen. De lacune is hoofdzakelijk te wijten aan een gebrek aan bronnenmateriaal en
de bescheiden schaal van de aardappelmeelindustrie binnen de Nederlandse industrie . 12 In 1889 maakte het aantal mensen werkzaam in de aardappelmeelindustrie 0,12 % uit van het totale aantal in de nijverheid. 13
In 1988 is op een oude fabriek van Scholten het archief van de aardappelmeelfabrieken van het W.A . Scholtenconcem teruggevonden en nu beschikbaar voor
onderzoek. Hierdoor is het mogelijk geworden meer inzicht te verkrijgen in de
ontwikkeling van het W.A. Scholtenconcem en van de aardappelmeelindustrie in
het algemeen gedurende de negentiende eeuw.14 Dit artikel is het resultaat van het
eerste onderzoek in dit archief.

2. De aardappelmeelproductie in de eerste helft van de negentiende eeuw
Basis van de aardappelmeelproductie is het zetmeel dat aardappelen bevatten.
Zetmeel kan worden gewonnen uit planten die een grote hoeveelheid geconcentreerd zetmeel bevatten zoals tarwe (70%), rijst (70-75%), maYs (60-65%), aardappelen (12-25 %) en nog een aantal tropische wortelgewassen zoals de sagopalm
en tapioca. Eeuwenlang werd zetmeel hoofdzakelijk gewonnen uit tarwe, omdat
II G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen (Groningen 1925), H.1. Keuning, De Groninger Veenkolonien. Een sociaal-geografische studie (Groningen 1989, herdruk 1933). Zie ook 1.1. van der Werff, Industrie en regio. Een
economisch historische studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen
1840-1940 (Groningen 1983). Meer beschrijvende werken zijn verschenen van de hand
van M. Dendermonde en H.N . Sierman, Hoe wij het rooiden. De Veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie (Veendam 1979) en W. Wennekes, 'Willem Albert Scholten (18191892)', De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam
1993) 79-105.
12 In de Geschiedenis van de Techniek in Nederland wordt tevens gesproken van een

gebrekkige techniek-historische literatuur over de aardappelmeelindustrie. Door gebrek
aan gegevens werd de aardappelmeelindustrie in dit werk buiten beschouwing gelaten.
H.W. Lintsen, M.S.C. Bakker, E. Homburg e.a., red. , Geschiedenis van de techniek in
Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800- J890 (Zutphen 1992), Ie
deel, 51.
13 Uitkomsten der beroepsteliing in het Koninkrijk der Nederlanden op den 31 sten December 1889, Het Rijk ('S Gravenhage 1894),96-97.
14 De Groninger archieven. Het archief is overgebracht naar het Rijksarchief voor inventarisatie. Ook de archieven van de strokartonfabriek zijn bewaard gebleven en zijn raadpleegbaar in De Groninger Archieven. Voor Iiteratuur betreffende de geschiedenis van de
strokartonpoot van het concern: D.1. Henstra en 1. Sagel, De carton- en papierfabriek, vi
h WA. Scholten N. V. en de Nederlandse strokartonindustrie (Groningen 1954).
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dit gewas het meeste zetmeel bevatte. De belangrijkste vorm van zetmeelwinning
uit tarwe in Nederland aan het begin van de negentiende eeuw is de stijfselfabricage. 15 Het stijfsel yond voomamelijk afzet in de textielindustrie, waar het diende
voor het appreteren van garen en weefsels of als verstevigingsmiddel bij het kleuren van katoenen stoffen. Op kleinere schaal yond zetmeel toepassing bij het vervaardigen van medicijnen, parfumerieen en zeep. De productie was ambachtelijk
georganiseerd en de afzet hoofdzakelijk gericht op de export. In 1819 waren in
Nederland 31 stijfselfabrikanten actief.16
In de eerste helft van de negentiende eeuw groeide de vraag naar zetmeel door
toenemend gebruik als bindrniddel in de voedselbereiding. In de productie werden
daardoor in plaats van tarwe steeds vaker aardappelen als grondstof gebruikt.
Hoewel het zetmeelgehalte in aardappelen minder was, bleken aardappelen een
geschikte grondstof. Aardappelen werden in toenemende mate in Nederland verbouwd en waren meestal goedkoper dan tarwe. Daarnaast was tarwe vaak minder
beschikbaar door het gebruik in de broodbereiding. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er een aantal kleinschalige producenten van aardappelmeel
in Nederland actief, zoals bijvoorbeeld in Twente en de Achterhoek, waar boerenbedrijven als nevenbedrijf aardappelmeel produceerden. Zij leverden het meel aan
de daar aanwezige textielnijverheid.
Sinds het begin van de negentiende eeuw was het bekend dat uit aardappelzetmeel verschil\ende derivaten konden worden afgeleid. Zo kon door verwarming
en toevoeging van chemische stoffen zetmeel onder andere omgezet worden in
glucose, waarmee siroop gemaakt kon worden . 17 In Nederland werd dit het eerst
op grotere schaal toegepast in Gouda, waar in 1819 de eerste Nederlandse aardappelmeel en siroopfabriek werd opgericht. Glucose kon door gisting weer worden
omgezet in alcohol. Deze toepassing was wijdverbreid in aardappelmoutwijnbranderijen die gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw in geheel Nederland voorkwamen. Dit waren veelal ambachtelijk georganiseerde bedrijfjes, die
vaak gecombineerd werden met een vetmesterij van runderen. 18 Een ander derivaat van aardappelmeel, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw steeds
meer werd gemaakt, was sago. Dit product werd in de keuken gebruikt voor het
binden van voedingsmiddelen. Sago uit aardappelmeel kwam in de eerste helft
15 Het zetmeel dat uit aardappelen wordt gewonnen wordt meestal aardappelmeel genoemd; zetmeel uit tarwe, rijst en ma"is verkregen wordt veelal met de term stijfsel aangeduid. In de loop van de negentiende eeuw werd ook weI mai"s als grondstof toegepast in de
stijfselfabricage. Het gebruik van rij st als grondstof yond gedurende de negentiende eeuw
in Nederland weinig toepassing.
16 J.C.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, 2e deel, ('S Gravenhage 1912), 583.
17 Dendermonde, Hoe wij het rooiden , 53.
18 De aardappelvezeIs, die als restproduct van de branderij overbleven, werden aan de
runderen gevoerd. In een branderij konden weI 300 runderen gehouden worden.
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van de negentiende eeuw op de consumentenmarkt als substituut van de duurdere
sago van de sagopalm uit tropische gebieden.1 9
De kennis van het productieproces van aardappelmeel was afkomstig uit Duitsland. Daar bestond een langere traditie van aardappelmeelproductie. Omdat een
aardappel maar enkele weken een hoog zetmeelgehalte behield, was het zaak om
de aardappelen direct na de oogst, -hetgeen meestal in september geschiedde-, te
verwerken. De aardappelen werden eerst gewassen. Daarna werden ze gemalen en
geraspt, zodat de zetmeelkorrels vrijkwamen. Deze massa werd met veel water
gezeefd zodat het zetmeel en vezels gescheiden werden. Uit het meelwater werd
vervolgens het zetmeel gewonnen, door het in speciale slempbakken te laten bezinken. Hierdoor werd het zogenaamde 'natte meel' verkregen. Dit meel kon worden verwerkt tot de op glucose gebaseerde derivaten, zoals siroop. Voor het verkrijgen van gewoon aardappelmeel diende het meel nog enkele keren gewassen en
gedroogd te worden. Het droge meel werd als aardappelmeel verkocht in verschillende kwaliteiten of verder tot sago verwerkt.
In Duitsland werd het natte meel werd voomamelijk op grote landgoederen ten
oosten van de Elbe geproduceerd. In dit gebied werden van oudsher al veel aardappelen verbouwd. De aardappelen werden op het landgoed vermalen en door
zeven en zuiveren tot nat aardappelmeel bewerkt. De natmeelbedrijfjes werden
veelal door de landheren geexploiteerd als nevenbedrijf. Ze waren ambachtelijk
van organisatie en klein van opzet. Er werkten nooit meer dan vijf mensen. Het
meel werd door de landheren in de handel gebracht of verkocht aan de grotere
aardappelmeel en derivatenfabrieken die het natte meel als grondstof gebruikten. 20
In Nederland bestonden geen grote landgoederen, maar werden de aardappelen
verbouwd door een groot aantal individuele boerenbedrijfjes. De aardappelen dienden dus afzonderlijk bij elke boer te worden gekocht. Het is daarom niet verwonderlijk dat in Nederland het productieproces, van het vermalen, zeven, zuiveren,
drogen en verweken van aardappelen in een fabriek samen werd gebracht.
Deze productiewijze was ondere andere te vinden in de aardappelmeelfabriek in
Gouda. Het verkregen meel diende uitsluitend voor de fabricage van siroop. Het
meel werd niet of nauwelijks los verhandeld. De siroop zal onder andere geleverd
zijn aan de productenten van de bekende Goudse stroopwafels. Eigenaren van
deze siroopfabrieken waren Arij Schoneveld van der Cloet en David Willem Wes-

19 Het voordeel van het gebruik van sago als bindmiddel boven aardappelmeel was dat
sago direct aan de te binden vloeistof kon worden toegevoegd. Aardappelmeel moest altijd
eerst met water worden aangemaakt.
20 K. Larmer en P. Beyer, red., Produktivkriifte in Deutschland 1800-1870 (Berlijn 1990),
309.
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terbaan . Beide heren waren fabrikant en koopman in Gouda. 21 De fabriek werd
met een stoommachine van 8 pk aangedreven en in 1853 werkten er twaalf arbeiders.22
Een andere grotere aardappelmeelfabriek stond op het landgoed 'de Oorsprong'
in het Gelderse Oosterbeek. Deze fabriek was in 1811 als een bietsuikerfabriek
opgericht. Door de invoering van het Continentaal Stelsel was de invoer van rietsuiker gestokt en werd van overheidswege de oprichting van bietsuikerfabrieken
gestimuleerd. De fabriek werd groots opgezet en werd in eerste instantie aangedreven door waterkracht en een rosmolen.23 Na de opheffing van het Continentaal
Stelsel werd de fabriek in 1814 verkocht. De nieuwe eigenaar, Bakker ging over
op de productie van siroop uit bieten. In 1828 waren in de fabriek ongeveer 25
mensen werkzaam. 24 In 1833 werd de fabriek door het gebrek aan bieten omgezet
in een aardappelmeel- en siroopfabriek.25 Toen Scholten in 1841 zijn fabriekje
voor 'verfwaren, aardappelenmeel en sagoflores' begon was hij dus zeker niet de
eerste aardappelmeelfabrikant in Nederland. De fabrieken in Gouda en Oosterbeek zouden lange tijd groter blijven dan de fabriek in Foxhol.

3. Periode 1840-1860
Het W.A. Scholtenconcern: oprichting en eerste groei 1840-1860
Toen Scholten in 1841 in Foxhol begon was hij 22 jaar en drie jaar actief als
ondememer. Hiervoor had hij zich in zijn geboortestreek in de nabijheid van het
Gelderse Zutphen reeds op kleine schaal bezig gehouden met de productie van
verfwaren en aardappelmeel. Hij had het idee opgedaan tijdens een leertijd bij de
verfwarenzaak Hoffman & Fleumer in Buiksloot bij Amsterdam. Daama had enkele reizen door Duitsland gemaakt om het verfmaken onder de knie te krijgen.
21 Als nevenbedrijf richtten genoemde heren samen met Andrinus van Iterson in 1853
een vennootschap op voor de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen op. In 1858
werd deze vennootschap omgezet in de N.V. Stearine kaarsenfabriek 'Gouda' . Streekarchiefdienst Hollands Midden, archief N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek GoudaApollo 1858-1960, inv.nr. 1 en 219.
22 Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gemeenteverslag Gouda, 1853.
23 H.J. Backer, 'De eerste Hollandsche beetwortelsuikerfabriek (1811-1814)" Chemisch

Weekblad 11(1914) 41, 940-943 .
24 A. Hallema, 'Suikeren stroopfabricage uit Nederlandse gewassen tussen 1813 en 1858'
Economisch Historisch laarboek XXIV (1950) 209-238, aldaar 225-226. De hoeveelheid
verwerkte bieten komt overeen met ongeveer 41.000 mud, het quotum dat Scholten voor
het eerst in 1848 bereikte.
25 Dendermonde en Sierrnan, Hoe wij het rooiden, 63 . De oorzaak hiervan is waarschijn-

lijk dat de boeren in de omgeving van deze fabriek, die tijdens de Franse tijd gedwongen
waren suikerbieten te verbouwen, liever aardappelen verbouwden.
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Hierbij had hij tevens inzicht gekregen in het proces van de aardappelmeelproductie.26 Toen zijn fabriekje in Warnsveld door een ongeluk was afgebrand, wilde
Scholten een nieuw bedrijf opzetten. Hij besloot eerst zijn licht op te steken bij de
eerder genoemde aardappelmeel- en siroopfabriek van Bakker in Oosterbeek. Deze
fabriek verwerkte gemiddeld 30.000 mud aardappelen per jaarY De aardappelen
kocht Bakker grotendeels in de provincie Groningen, waar in die periode in toenemende mate aardappelen werden verbouwd.28 De aardappelen, het transport ervan
en de brandstof bleken in Oosterbeek de belangrijkste kostenposten te zijn. Scholten bedacht dat met de vestiging van een fabriek in de provincie Groningen de
aardappelen aanzienlijk goedkoper konden worden ingekocht. Hij ging er van uit
dat een fabriek waar 10.000 aardappelen per jaar verwerkt konden worden, hem
van een ruim bestaan zouden kunnen voorzien. 29 Eenmaal in Groningen yond Scholten een gunstige vestigingsplaats in Foxhol. Het meertje waaraan de fabriek ge1egen was bood schoon water, wat voor het verkrijgen van wit aardappelmeel noodzakelijk was. Ook had het een goede aansluiting op de belangrijkste lokale
vaarwegen, die goede aanvoer en afvoer van goederen garandeerden. De nabij
gelegen Veenkolonien konden de fabriek van turf voorzien die benodigd was als
brandstof voor de stoommachine die Scholten wilde gaan gebruiken.
Het bedrag van f 2500,- waarmee Willem Albert zijn bedrijf in Foxhol begon,
was lang niet het bed rag dat in deze tijd voor het oprichten van een dergelijke
fabriek stond. Winkler Prins schatte deze kosten tussen de f 10.000,- en f 15.000,-.30
De waarde van Scholten's fabriek is af te leiden uit de verzekeringspolis die hij in
1842 afsloot. Deze bedroeg f 7800,-?1 Scholten had toen nog het plan om een
stoommachine te installeren. Toen hij echter een offerte kreeg waaruit bleek dat
een stoommachine f 4400,- zou gaan kosten en hij zich dit niet kon veroorloven,
zag ruj van dit plan af. In plaats van een stoommacrune schafte Scholten een tweedehands rosmolen en een paard aan. De waarde van de fabriek zal dus rond de f 5500,hebben bedragen. 32 Het fabriekje verwerkte in het begin 40 tot 50 mud aardappelen per dag. Behalve de raspen die door de rosmolen werd aangedreven, werden
aile handelingen met de hand uitgevoerd. Er zullen in totaal niet meer dan vijf man
26 Bij verfwaren moet hier gedacht worden aan textielverven en dan speciaal aan producten die tijdens de was gebruikt werden om textiel te bleken en stijven, zoals bijvoorbeeld
Berlijns blauw.
27 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 119.
28 P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910
(Groningen 1991) 340-345.
29 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 118-119.
30 Idem, 129.
31 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, toegangsnummer 1100, inv.nr. 5, omslag
23.
32 Scholten zal de hoge prij s van de stoommachine niet zal hebben ingecaJculeerd in het

te verzekeren bedrag, maar ongeveer op de helft hebben gerekend.
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Litho van de eerste fabriek van WA. Scholten in Foxhol, 'Eureka' genaamd. De
plaat komt uit een serie van litho's van ajbeeldingen die WA. Scholten van aile
fabrieken liet maken. Ze dateren uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw en
zijn van de hand van Walter Ochs uit Maagdenburg. De platen werden in een
gebonden album aan goede vrienden en zakenrelaties gezonden. Bron: Groninger Archieven, H 46- 112.

bij de productie betrokken zijn geweest. Met de inzet van meer paarden en de
installatie van een nieuwe rasp werd er 70 mud per dag verwerkt. Dit stelde niets
voor vergeleken met de aardappelmeelfabriek van de concurrent Bakker in Oosterbeek, die per dag gemiddeld 330 mud aardappelen verwerkte.33
De eerste jaren waren moeizaam voor Scholten. Ret productieproces was niet
geheel verfijnd en de kwaliteit van zijn producten liet nogal te wensen over. Ook
de inkoop- en afzetmarkt moesten worden veroverd. Bij leveranciers was Scholten
hoofdzakelijk aangewezen op het kopen op krediet, als ze hiertoe al bereid waren.
Ret waren vooral Scholten's onbekendheid in Groningen en, wat hij later toe zou
geven, zijn onervarenheid binnen het fabriekswezen die hem de eerste jaren parten
speelden. 34 Ret startkapitaal en benodigde geld voor zijn eerste investeringen voor
zijn fabrieken had Scholten voornamelijk van zijn directe familiekring verkregen.
33 Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde van 30.000 mud per campagne zoals eerder
vermeld in de tekst, bij een 15-weekse campagne en een zesdaagse werkweek.
34 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 169.
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Gedurende de eerste jaren was het vooral zijn stiefvader Dekens die hem gedurende deze peri ode in totaal met f 5.500 bijstond. Eenmaal in Groningen heeft Scholten weI getracht geld te lenen, maar dit werd door zijn onbekendheid in de provincie bemoeilijkt. Slechts enkele malen wist Scholten van particulieren geld te lenen. 35
Totaal ging het hier om een bedrag van ongeveer flO.OOO,- over een peri ode van
tien jaar.
De problemen rond de kapitaalvoorziening werden mede veroorzaakt door de
geringe verkoop van Scholten's producten. Hoewel aardappelmeel en sago redeIijk werden verkocht, bleef de verfproductie, dat de hoofdtak van het bedrijf had
moeten worden, de zwakke schakel in het geheeJ. De grondstoffen voor de verffabricatie waren duur, terwijl Scholten maar steeds bleef schipperen met de kwaliteit. Hierdoor bleef de vraag naar zijn verfproducten uit. Het enige goede dat de
verffabricage Scholten zou brengen was, dat dit product hem op het spoor zou
zetten van wat een groot succes zou worden, namelijk de siroopfabricage. Een
afnemer van Scholten's verf in Amsterdam gaf hem hiertoe het advies. In Holland
zou de vraag naar siroop veel groter zijn dan de vraag naar verf. De enige producenten van aardappelsiroop in Holland waren Schoneveld en Westerbaan. Hun
siroop was duur, omdat de aardappelen in Groningen ingekocht werden.36 Scholten nam dit advies ter hand en raadpleegde een Duitse handleiding voor siroopfabricage en deed pogingen om het productieproces in de fabriek van Schoneveld &
Westerbaan te achterhalen.37 Eind 1843 leverde hij siroop af, die volgens hemzelf
"niet onder deed voor het product van de reeds bestaande fabrieken".38 Scholten
doelde hierbij ongetwijfeld op de fabrieken Schoneveld & Westerbaan in Gouda
en van Bakker in Oosterbeek. Met de siroopfabricage betrad Scholten de groeiende markt van zoetstoffen. De prijs van rietsuiker werd in deze tijd door de overheid door middel van accijns kunstmatig hoog gehouden. Vanaf de jaren zeventig
van de negentiende zou hetzelfde geschieden met de bietsuiker. Op de siroop verkregen uit aardappelmeel werd geen accijns geheven. Hierdoor was de aardappelsiroop, als rietsuiker vervangende lOetstof voor lOwel consumenten als grootverbruikers, waaronder koekbakkers en likeurstokerijen, een goedkoper en daardoor
aantrekkelijker product.
Vanaf 1843 ging het dankzij de nieuwe siroopfabriek met de zaken van Scholten
bergopwaarts. Ze zouden echter pas vanaf 1847 een grote vlucht nemen. In dat
jaar trad hij in het huwelijk met Klaassien Sluis. Zij was de dochter van H.J. Sluis,
een welgestelde graanhandelaar uit de stad Groningen. De bruidsschat van f 3000,was niet aanzienlijk, maar belangrijker was dat vader Sluis veel vertrouwen bleek

35
36
37
38

Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 130.
Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 165 .
Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 316, lOnder datum.
Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 166-173.
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te hebben in de zaken van zijn schoonzoon.39 In 1847 leende vader S1uis Willem
Albert reeds circa f 75.000,-. In de twee daarop volgende jaren volgde een totaal
bedrag van f 52.500,-.40 Deze kapitaalinjecties zijn voor de expansie van Scholten's bedrijf cruciaal geweest. Gedurende de eerste vijf jaren was Scholten door
geldgebrek gedwongen zijn fabriek zeer kleinschalig op te zetten. Hierdoor groeide de zaak maar langzaam. Met het kapitaal verschaft door zijn schoon vader kon
Scholten zijn aardappelmeelfabriek mechaniseren en nieuwe investeringen doen.
In 1850 werd een stoommachine aangeschaft en een jaar later kon Scholten zich
grotendeels zelf bedruipen en zelfs f 32.000,- bij zijn schoonvader aflossen. Vader Sluis zou Willem Albert daama bij grote investeringen nog financieel steunen
en stond tevens jarenlang borg voor de verschuldigde accijnzen op gedestilleerd
en suiker. 41
Vanaf 1850 begon Scholten met het plannen van de uitbreiding van zijn zaken.
In 1854 begon hij in compagnonschap met F.S . Bakker een aardappelmoutwijnfabriek. Gedurende tien jaar liep de zaak goed, totdat in 1862 bleek dat Bakker door
geknoei in de boekhouding Scholten al enkele jaren bedroog. Scholten deed Bakker een proces aan en na een jaar van procederen en intriges werden beide partijen
in het ongelijk gesteld. De fabriek werd publiekelijk verkocht, waarbij Scholten
uiteindelijk heimelijk de koper werd. Scholten bleef de moutwijnfabriek voor eigen rekening exploiteren, totdat hij de fabriek in 1878 ombouwde tot een strokartonfabriek
In 1859 besloot Scholten, naar aanleiding van het succes van de bietsuikerindustrie in Duitsland en van de firma De Bruyn in Zevenbergen, een bietsuikerfabriek
op te richten. Hij liet hiervoor een fabriek in Zuidbroek bouwen. Het werd Scholten echter al snel duidelijk dat zijn plannen weinig kans van slagen hadden. Zijn
geplande productieorganisatie kwam niet overeen met de overheidsvoorschriften
en de suikerprijs bleek te laag voor goede rendementen. Bovendien bleek De Bruyn
het niet zo goed te doen als weI werd verteld. Toen bij de machinefabrikant duidelijk werd dat de geplande inrichting, die was ingesteld op de verwerking van 60.000
kilo per dag, niet voldoende was om de investering rendabel te maken en de kosten
van een grotere inrichting veel hoger bleken dan waarop hij gerekend had, besloot
Scholten van zijn plan afte zien.42 De reeds gebouwde fabriek in Zuidbroek werd
daama ingericht tot zowel een kandij- als een aardappelmeelfabriek, maar deze
combinatie bleek niet erg succesvol. De fabriek werd uiteindelijk geheel voor de

39 P. Kooij, Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in
een regionaal centrum (Groningen 1986) 341.
40 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 174-177 .
41 Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 250, C3, 28-09-1867.
42 Scholten heeft nog wei getracht de fabriek door middel van een vennootschap op te
zetten, maar dit mislukte.Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 252-255.
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aardappelmeel, siroop en beenzwartfabricage ingericht. 43 Scholten liet zijn ideeen
om ' in de suiker ' te gaan echter niet varen. In 1862 richtte hij in de stad Groningen
een suikerraffinaderij op, waar hij hoofdzakelijk kandij maakte. De vestiging in de
stad was logisch. De fabriek was voor de aanvoer van de grondstof, -ongeraffineerde Iavasuiker uit Amsterdam-, niet aangewezen op de Veenkolonien. Door
middel van deze fabriek werd W.A. Scholten een van de belangrijkste leveranciers
van suiker en kandij in de noordelijke provincies.
Naarrnate de zaken zich gedurende de periode 1850-1865 uitbreidden, ging Scholten steeds meer pogingen doen om via de kapitaalmarkt kort vreemd vermogen
aan te trekken. Het ging Scholten hierbij vooral om werkkapitaal. De investeringen binnen de aardappelmeelindustrie werden in hoge mate bepaald door het campagnekarakter. Dit betekende dat bij de levering van de aardappelen in deze periode Scholten tijdelijk veel liquide middelen nodig had. Gedurende de jaren 1850
bedroeg dit ongeveer f 50.000,-. In de jaren 1860 was het benodigde kapitaal
opgelopen tot f 90.000,-. Bij de eerste groei en expansie van Scholten's bedrijf
waren de aanzienlijke kapitaalinjecties van schoon vader Sluis onontbeerlijk geweest. Vanaf de jaren zestig werd het benodigde bedrijfskapitaal grotendeels verkregen door het aantrekken van kort vreemd vermogen. Het bezit van een grote
hoeveelheid Russische spoorwegaandelen in 1863 wijst in de richting dat dit geschiedde door middel van het belenen van effecten. Verdere uitbouw van het bedrijf zal plaats hebben gevonden door middel van interne groei.44
In 1863 was Scholten in het bezit van vier fabrieken. Een brief aan de Nederlandsche Bank geeft inzicht in de waarde van Scholten's belangrijkste kapitaalgoederen in dit jaar.
Hoogezand
f 78 .000,(aardappelmeel- en siroopfabriek)
Zuidbroek
(aardappelmeel- en siroopfabriek)
f 96.000,Groningen
(suikerraffinaderij)
f 186.000,f 25.000,- 45 (aardappelbranderij)
Sappemeer
totaal

f 395.000,-

Hiemaast bezat Scholten 600 Russische spoorwegaandelen, ter waarde van f 100.000,en 6000 Engelse ponden, die een waarde van ongeveer f 70.000 vertegenwoordig-

43 Beenzwart werd verkregen uit het verbranden van dierlijke beenderen en werd ge-

bruikt voor het zuiveren van siroop.
44 Dit is door gebrek aan bronnen voor deze periode niet direct aan te tonen, maar ar-

chiefmateriaal uit latere jaren wijzen duidelijk op een traditie in deze richting. Groninger
Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 220, balansboek 1874-1901.
45 Deze fabriek exploiteerde Scholten in compagnonschap met FS. Bakker. Scholten's
aandeel omvatte de helft van de waarde van de fabriek, hetgeen f 50.000,- bedroeg.
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den. 46 In totaal kunnen Scholten's bezittingen in 1863 dus op f 565.000,- worden
geschat.

De concurrentie: overige aardappeelmeeljabrikanten in Nederland
De grootste concurrenten van Scholten in de peri ode 1841-1860 waren de reeds
genoemde fabrieken van Schoneveld & Westerbaan in Gouda en Bakker in Oosterbeek. In beide fabrieken werkten in deze peri ode gemiddeld 20 personen. (In de
aardappelmeel- en siroopfabrieken van Scholten in Hoogezand en Zuidbroek waren in 1863 respectievelijk 65 en 55 arbeiders werkzaam).47 Verder waren er nog
twee concurrenten bijgekomen, namelijk Hulstkamp & Molijn in Hilligersberg bij
Rotterdam en een fabriek in Huizum bij Leeuwarden. Jacobus Hulstkamp exploiteerde naast de aardappelmeelfabriek tevens een likeurstokerij en een groothande1
in suiker, honing en specerijen. De familie Molijn was in de omstreken van Rotterdam actief in de verf- en vemisfabricage. 48 Het is zeer waarschijnlijk dat de siroopfabriek van Hulstkamp & Molijn grondstoffen leverde voor de likeurstokerij
en verffabrieken. Gedurende de jaren veertig en vijftig waren in deze fabriek ongeveer acht mensen werkzaam. 49 De fabriek in het Friese Huizum werd in 1844
opgericht door de oorspronkelijk uit Groningen afkomstige J. Adema. Rond 1858
nam zijn zoon Jepke Adema de fabriek over.50 De fabriek in Huizum was maar
klein; in de jaren zestig werkten er niet meer dan acht mensen.
De vestigingsplaats van de fabrieken in Gouda en Rotterdam , was bepaald door
de nabijheid van de Hollandse afzetmarkt voor siroop. Waarschijnlijk vanwege de
hogere prijs van consumptieaardappelen die in de directe omgeving verbouwd
werden, waren ze gedwongen aardappelen buiten Holland te betrekken. Zij richtten zich op de Groninger Veenkolonien, waar gedurende deze periode steeds meer
aardappelen verbouwd werden. De transportkosten van Groningen naar Holland
waren echter hoog, zeker als men bedenkt dat de aardappel ongeveer 80% van de
grondstofkosten uitmaakte, terwijl de aardappel gemiddeld maar voor ongeveer
17% uit zetmeel bestond. 51Het zou voor aardappelmeelfabrikanten vee I voordeliger zijn om zich in het gebied van de grondstoffen te vestigen. Toen Scholten
46 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr.250, C2, november 1863.
47 Groninger Archieven, Verslagen provincie Groningen 1863 .
48 175 jaar distilleerderij en likeurstokerij Hulstkamp en Molijn 1775-1950 (Hilversum
1950), 30.
49 ARA, Rijksarchief Zuid Holland, toegangsnummer 3.02.20.02, Provinciaal Bestuur,
Provinciale Staten en gedrukte stukken, inv.nrs 452-473 , Verslagen Provincie Zuid-Holland 1841-1868.
50 R.E. van der Woude, Leeuwarden 1850-1914: modernise ring van een provinciehoofdstad (Leeuwarden 1994), 86.
51 De 80% is berekend uit gegevens uit het inkooopboek grondstoffen van W.A. Scholten
in 1847. Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 18, inkoopboek grondstoffen 1843-1854. De 70% is afgeleid uit Everwijn, 8eschrijving handel en nijverheid, 582,
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hiertoe in 1841 overging creeerde hij een belangrijk concurrentievoordeel ten aanzien van fabrikanten in Holland. Het uitgebreide kanalennet in de Veenkolonien,
de erfenis van de turfafgravingen, maakte het bovendien mogelijk dat de aardappelen eenvoudig per schip van het land naar Scholten's fabrieken konden worden
vervoerd. In 1847 bedroegen de transportkosten naar het Westen 30 cent per mud. 52
Voor Scholten waren de vrachtkosten gemiddeld ongeveer 5 cent per mud. 53 Bij
een inkoop van 13.500 mud bij een gemiddelde prijs per mud van 91 cent, scheelde dat bijna f 3.500,-.54 Naast deze besparingen zal Scholten, omdat hij dichter op
de markt zat, goedkoper ingekocht hebben dan zijn concurrenten. De vestiging
van Scholten in de Veenkolonien, had voor Scholten, naast de nabijheid van de
grondstoffenmarkt, ook nog andere voordelen. Ook de brandstof voor de stoommachines waarvoor turf werd verbruikt, kon snel en goedkoop worden aangevoerd.
Zijn concurrenten maakten daarentegen gebruik van steenkolen, die meestal duurder waren en van ver moesten worden aangevoerd.
Er is duidelijk bewijs dat de aanvoer van aardappelen voor de fabrieken in Gouda en Rotterdam gedurende deze peri ode problemen opleverde. Beide fabrieken
haperden gedurende de jaren 1840-1860 regelmatig door een tekort aan - en duurte van aardappelen.55 In 1861 kocht de Goudse fabriek geen aardappelen in, maar
betrok aardappelmeel uit Duitsland om dat tot siroop te verwerken. 56 Ook Hulstkamp & Molijn uit Rotterdam koch ten gedurende de jaren vijftig meel elders in
Nederland of in het buitenland zoals in de Rijnstreek en zelfs Schotland. 57 Van de
fabriek van Hulstkamp en Molijn wordt na de jaren zestig niets meer vernomen.
De Goudse fabriek stootte eind jaren zestig de aardappelmeelproductie en kocht

52 Dit bedrag is gevonden in het archiefvan Scholten. Groninger Archieven, archiefW.A.
Scholten, inv.nr. 316, 21-06-1847. In vergelijking met de uitkomsten van het onderzoek
van J.P. Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector, 1850-1913. Bijdrage van handel en transport aan het proces van 'moderne
economische groei ' (manuscript Amsterdam 1995), bijJage 4, is het bedrag van 30 cent

laag. Waarschijnlijk bespaarde Scholten dus nog meer dan hier opgegeven.
53 Marcel Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modernisering van het transportsysteem in de provincie Groningen, 1800-1914 (Groningen 1994),
67-68.
54 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 18, inkoopboek grondstoffen en
inv.nr. 316,21-06-1847.
55 ARA, Rijksarchief Zuid Holland, toegangsnummer 3.02.20.02, Provinciaal Bestuur,
Provinciale Staten en gedrukte stukken, inv.nrs 452-473 , Verslagen Provincie Zuid-Holland 1841-1868.
56 Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 250 C2, 08-06-1862 en Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gemeenteverslagen Gouda, 1851-1870. De invoer is goed
mogelijk, aangezien in 1855 de invoerrechten van aardappelmeel verlaagd werden.
57 Tijdschrijt ter bevordering van de Nijverheid (Haarlem 1857) 204-206.
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het benodigde meel bij de fabrieken in de Veenkolonien. 58 Vermoedelijk werd het
bedrijf in 1876 in een N. V. omgezet. Het bedrijf werd vanaf dat jaar aangeduid als
Siroopfabriek 'Gouda' .59 De Goudse fabriek heeft tot 1941 zelfstandig bestaan, en
zou tot dat jaar een belangrijke afnemer van de Veenkoloniale aardappelmeelproducenten blijven. 60
De fabriek van Bakker in Oosterbeek leek in eerste instantie weinig grondstofproblemen te hebben. Net als Scholten in de Veenkolonien, was deze fabriek in
een rurale omgeving gevestigd, waar veel aardappelen werden verbouwd. De fabriek verkreeg de aardappelen van boeren uit de naaste omgeving, maar kennelijk
was dit niet genoeg, want Bakker kocht als aanvulling hierop ook in de Veenkolonien . De fabriek was voor die tijd groot, er stonden in deze fabriek twee stoommachines en in 1839 werden 60.000 mud aardappelen verwerkt. Tijdens de campagne bood de fabriek aan ongeveer 50 arbeiders werk. 61Aangezien er in de omgeving
geen verdere uitbreiding van het aardappelareaal plaatsvond, werd de Oosterbeekse fabriek steeds meer afhankelijk van aanvoer vanuit Groningen. Ook hier zullen
de hoge aanvoerkosten uiteindelijk de groei van het bedrijfhebben beperkt. Na de
jaren veertig wordt van deze fabriek nog maar weinig vemomen en het lijkt er op
dat deze fabriek op gegeven moment is opgeheven. Van de genoemde fabrieken
zou aIleen Adema uit Friesland zich als directe van concurrent van Scholten handhaven, maar dit bedrijf kenmerkte zich niet door een expansieve groei. WeI richtte
Adema in 1869 een tweede aardappelmeelfabriek op in Bareveld op de grens van
de Groninger en Drentse Veenkolonien.
Van de concurrentie tussen Scholten en de andere fabrikanten op de Veenkoloniale grondstoffenmarkt is in het Scholtenarchief weinig terug gevonden. In 1847
deed Scholten verslag van het feit dat hij meer aardappelen had ingekocht "aIs aIle
andere fabrieken in ons gehele land tesamen".62 De wins ten van Scholten's concurrenten werd door hoge inkoop en transportkosten danig gedrukt en daarom
waren ze na verloop van tijd niet in staat hun aardappelmeelfabriek behoorlijk
draaiende te houden. 63
Gedurende de eerste twintig jaren van zijn bestaan had Scholten dus zijn directe
concurrenten op de grondstoffenmarkt weten uit te schakelen. Binnen de Veenko58 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inY.nr. 250, C17, 23-03-1869.
59 Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gemeenteyerslagen Gouda, 1851-1870.
60 In dat jaar werden de productierechten overgenomen door de firma Duintjer Wilkens
en Meihuizen uit Veendam. Dendermonde en Sierman, Hoe wi) het rooiden, 62-63 .
61 Tijdschrift ter bevordering van de Nijverheid (Haar1em 1839) 476-478.
62 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inY.nr. 316, 2-06-1847.
63 Rijksarchief Zuid Holland,toegangsnummer 3.02.20.02, Provinciaal Bestuur, Provinciale Staten en gedrukte stukken, inv.nrs. 452-473. Verslagen Provincie Zuid-Holland 18411868; Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gemeenteverslagen Gouda 1851-1870.
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lonien had Scholten echter tevens te maken met andere concurrenten, namelijk de
moutwijnfabrikanten. Toen Scholten zich in 1841 in Foxhol vestigde waren er 17
aardappelmoutwijnbranderijen in de Veenkolonien actief. Deze brandden uit aardappelen spiritus (moutwijn), brandewijn en azijn. In de eerste helft van de negentiende eeuw was het aardappelareaal in de Veenkolonien steeds meer uitgebreid.
Dit was te danken aan de fysische gesteldheid van de bodem. De zandgronden
maakten deze streek voor de verbouw van aardappelen zeer geschikt. De opbrengst
op de Veenkoloniale zandgronden was daardoor vaak groter dan die van de kleigronden in Groningen. Aanvankelijk werden de aardappelen in de Veenkolonien
aileen voor de consumptie en als veevoeder gebruikt, maar zij vonden gedurende
de eerste helft van de negentiende eeuw steeds meer afzet in de aardappelmoutwijnbranderijen. Gedurende de negentiende eeuw zou het areaal aardappelen in de
Veenkolonien zowel absoluut als relatief sterk toenemen en uitgroeien tot de regionale specialisatie van de Veenkolonien. 64 In 1838 bedroeg de hoeveelheid verbouwde hectares aardappe1en in de Veenkolonien 2128. In 1880 was dit gestegen
tot 7201 hectare. 65
Scholten heeft ten aanzien van de concurrentie met de branderijen in hoge mate
geprofiteerd van de aardappelziekte, die in de jaren 1845- 1848 ook in de Veenkolonien genadeloos toesloeg. De aardappelen waren toen van zo'n slechte kwaliteit
dat de moutwijnfabrieken ze niet konden verwerken en een groot aantal branderijen ging failliet. Voor de aardappelmeelfabricage waren de zieke aardappelen geen
probleem en konden gewoon verwerkt worden. Scholten heeft gedurende deze
jaren de aardappelen voor spotprijzen kunnen opkopen, terwijl de branderijen het
nakijken hadden. In de Veenkolonien nam het aardappelareaal gedurende de jaren
na de aardappelziekte sterk af. Naast Scholten waren er nog maar enkele moutwijnfabrieken actief. Toen het areaal gedurende de jaren vijftig weer toenam, begon Scholten ook de concurrentie van de branderijen weer te voelen. Hij wist de
branderijen nu door het bieden van hogere aardappelprijzen uit te de markt te
drukken. 66 Na de jaren zestig zou de Groninger moutwijnindustrie uiteindelijk langzaam door de toenemende concurrentie van de Schiedammer graanjeneverstokerijen in zijn geheel verdwijnen. 67

64 Priester, De economische ontwikkeling, 343-344.
65 P. 't Hooft en E. Porskamp, De ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomst
in de Groninger en Drentse Veenkolonien (ongepubliceerde scriptie Instituut voor Geschiedenis Universiteit Utrecht (1982), 18.
66 Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 316,2 1-06-1847.
67 Keuning, Groninger Veenkolonien, 207-208.
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4. Periode 1860-1880
W.A. Scholtenconcern: verdere ontwikkeling naar een grootbedrijf 1860-1880
Gedurende de periode 1860-1880 nam W.A. Scholten in zijn aardappelmeelfabrieken verdere stappen tot de overgang naar een mechanische productiewijze.
Hiermee begon deze tak van het concern zich tot een industrieel grootbedrijf te
ontwikkelen. Om ten volste van de kostenbesparingen van schaalvoordelen en diversificatie te kunnen profiteren was een goede inrichting van de productieorganisatie van het hoogste belang. Daarnaast was een constante aanvoer van grond- en
hulpstoffen bij de productie onontbeerlijk. De productiefaciliteiten zoals inrichting en technologie maakten dat een fabriek potentieel succesvol kon zijn, maar of
er werkelijk geprofiteerd kon worden van schaalvoordelen hing af van de organisatie. Hierbij waren kennis, bekwaamheid, ervaring en samenwerking onontbeerlijk. 68
Scholten had bij de oprichting van de fabriek in Foxhol direct al gebruik willen
maken van een stoommachine, maar hij kon zich dit nog niet veroorloven. Scholten had de machines waarschijnlijk gezien in de fabrieken in Gouda en Oosterbeek, die allebei al in de jaren dertig en veertig al over stoommachines beschikten.
Deze werden zowel voor de aandrijving als voor verwarming gebruikt. Scholten
zal zich bewust zijn geweest van de kostenbesparingen die door een grootschalige,
gemechaniseerde productie kon worden gerealiseerd. In 1850, negen jaar na de
oprichting kon de eerste stoommachine in Foxhol worden gelnstalleerd. Sindsdien
maakte een stoommachine bij elke nieuwe onderneming van Scholten een vast
onderdeel uit van de installaties.
De basis van het productieproces van aardappelmeel werd door de inzet van een
stoommachine en de daaruit volgende mechanisatie niet wezenlijk veranderd. Wei
werd het was sen, raspen, zeven en drogen, hetgeen daarvoor door middel van en
rosmolen of handwerk geschiedde, nu gemechaniseerd. Dit betekende een belangrijke vergroting van de verwerkingscapaciteit van de fabriek en daarmee van de
productie. Scholten hield zich persoonlijk bezig met de (ver-)bouw en inrichting
van zijn fabrieken. De verschillende instrumenten voor het productieproces, zoals
bijvoorbeeld raspen en tonmolens liet hij bij Nederlandse machinefabrieken maken, waarbij een uitgebreide correspondentie geen uitzondering was.
Het gemechaniseerde productieproces werd door middel van trial and errorprocessen steeds verder verfijnd. Hoewel Scholten intensief met de verbeteringen
in de techniek van het productieproces bezig was, kan hij niet als een technisch
georienteerde ondernemer getypeerd worden. 69 De techniek was vrij eenvoudig en
68 Chandler, Scale and Scope, 23-28.
69 H.W. de long, 'Ondernemerschap in Nederland 1840-1940; succes en falen van ondernemers vanuit markttheoretisch perspectief' , laarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, 5(1988) 53-71.
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Scholten had vee I persoonlijke ervaring. Innovatie was voor Scholten geen doel
op zich. Zoals vee I andere ondememers uit zijn tijd zag Scholten innovaties louter
als een middel om een grotere productie te bereiken. 70 WeI hechtte Scholten er
veel belang aan om altijd op de hoogte te zijn van de laatste technologische ontwikkelingen in de aardappelmeelindustrie. Omdat de meeste innovaties in Duitsland plaatsvonden, maakte hij elke winter, als de campagne was afgelopen, een
reis naar Duitsland om daar fabrieken te bezoeken.
Om optimaal te kunnen profiteren van schaalvoordelen was het cruciaal de juiste verhouding te vinden tussen de aanvoer van grondstoffen en de productiecapaciteit. We hebben gezien dat Scholten gedurende de jaren 1841-1860 een plaats op
de Veenkoloniale grondstoffenmarkt had veroverd. Een regelmatige toevoer was
daarmee verzekerd. Bovendien bleef de hoeveelheid verbouwde hectaren aardappelen in de Veenkolonien zich gedurende de tweede he1ft van de negentiende eeuw
uitbreiden. 7 1 De oogst bleef echter altijd een onzekere zaak. Jaren met overvloedige en mislukte oogsten wisselden elkaar af. Het kwam voor dat in een jaar met
een slechte oogst een fabriek maar enkele weken draaide of zelfs geheel stilstond.
Scholten speelde op deze onzekerheden in door middel van de opzet van verschillende productiefaciliteiten. In 1866 kocht hij in Veendam en Stadskanaal twee
oude aardappelmoutwijnbranderijen die hij tot natmeelfabrieken ombouwde. Het
natte meel werd vervolgens naar Foxhol of Zuidbroek vervoerd en daar verder
verwerkt. De twee fabriekjes waren eenvoudig ingericht omdat de aardappelen er
alleen gemaald werden . De investerings- en exploitatiekosten werden zo laag mogelijk gehouden. Op deze wijze kon Scholten enigszins anticiperen op de onregelmatige toevoer van aardappelen. In slechte jaren stonden de kleinere fabrieken
stil, in goede jaren werd de grootst mogelijke capaciteit ten volste benut.
Door middel van de productie van derivaten uit aardappelmeel werd de f1exibiliteit nog meer vergroot. Ten eerste werden hierdoor productiekosten bespaard.
Het natte meel dat Scholten maakte kon direct verwerkt worden tot siroop, terwijl
voor sago en aardappelmeel het natte meel verder bewerkt en gedroogd werd. De
productiekosten van de derivaten werden verminderd door het feit dat de grondstof, het aardappelmeel, in dezelfde fabriek werd geproduceerd. Daamaast kon
Scholten door zijn brede assortiment f1exibeler produceren. Liep bijvoorbeeld de
markt van aardappelmeel af, en de markt van siroop op, dan kon hij besluiten om
uitsluitend siroop te maken. Het bredere assortiment aan producten, die op verschillende markten werden afgezet, zorgde er tevens voor, dat Scholten minder
risico liep bij de verkoop. Verminderde vraag op de ene markt betekende daarom
niet direct een vermindering van de gehele afzet.
70 F.M.M. de Goey, 'Ondememersgeschiedenis in Amerika, Nederland en Be\gie (19401995). Trends in vraagstellingen, onderzoeksmethoden en thema's: een overzicht, NEHA
laarboek voor economie, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 59(1996) 15-65, aldaar 40.
71 Priester, De economische ontwikkeling, 340-345.
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Hoewel verbeteringen in techniek en het gebruik van stoommachines een groot
deel van het mensenwerk en paardenkracht ovemamen, bleef de grootte van de
productie en de kwaliteit afhankelijk van de kennis en ervaring van mensen die in
de fabriek werkzaam waren. In het begin werkte Scholten -mede door gebrek aan
ervaring en geld- uitsluitend met Nederlandse vaklieden en arbeiders. De Nederlandse werklieden hadden echter weinig ervaring met het maken van siroop en
sago, en dit had Scholten vooral gedurende de eerste jaren parten gespeeld. De
hiervoor benodigde kennis was gedurende de jaren vijftig nog in handen van buitenlandse ambachtslieden. Met name het siroopkoken vereiste nogal wat ervaring.
De siroop moest op bepaalde temperaturen worden gekookt en ook de toe te voegen chemicalien in zekere verhoudingen worden toegevoegd. Gedurende de jaren
vijftig trok Scholten hiervoor speciale siroopkokers aan. Het waren veelal rondreizende ambachtslieden, die meestal uit Duitsland afkomstig waren. Ze werkten maar
tijdelijk op de fabrieken. Na een paar jaar verdwenen ze weer, nadat ze hun kunsten aan een Nederlander hadden geleerd.
De producten uit aardappelmeel die in Scholten's fabrieken geproduceerd werden
waren divers. In de jaren zeventig bestond het assortiment, naast de reeds genoemde aardappelmeel, siroop en sago tevens uit aardappelsuiker en verschillende soorten
gom.72 Deze producten zijn een typisch voorbeeld van het grote aantal nieuwe
producten dat gedurende de tweede helft van negentiende eeuw op de markt kwam. 73
Doordat ze veelal door massaproductie werden gemaakt, waren ze goedkoper dan
de schaarse -en daardoor duurdere- producten die daarvoor werden gebruikt. Door
de verschillende toepassingen van de aardappelmeelproducten was de afzetmarkt
diffuus.
Verwacht mag worden dat een belangrijke afnemer van Scholten's aardappelmeel de textielindustrie in Twente was. In de archieven van Scholten is echter tot
1874 geen aanwijzing gevonden die in deze richting wijst. 74 Waarschijnlijk importeerden de Twentse fabrieken aardappelmeel uit Duitsland. Winkler Prins geeft
aan dat Scholten in de jaren vijftig al wei aardappelmeel exporteerde naar katoenfabrikanten in Engeland. In 1850 maakte Scholten een reis naar Manchester en
Liverpool om daar afnemers in de textielindustrie te vinden. Na zijn reis installeerde hij in Manchester een agent om de verkoop daar verder te coordineren. 75 Gedurende de peri ode 1860-1880 nam de export van aardappelmeel toe, vooral naar
Engeland, Belgie en Frankrijk. Om de Belgische en Franse markt te kunnen bed ienen had Scholten een agent in Antwerpen.

72
73
74
75

Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. C30, 16-06-1873.
Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 208-209.
Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 175, september 1862.
Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 224-231.
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Naast de toepassing van aardappelmeel in de textielindustrie vonden aardappelmeel en en vooral sago toepassing als bindmiddel in verschillende onderdelen van
de voedingsrniddelenindustrie, zoals de cacao- en chocolade-industrie. Onder Scholten's afnemers van aardappelmeel en sago bevonden zich onder andere de cacaofabrikanten Grootes uit West Zaan en Van Houten in Weesp .76 In het huishoudelijk
gebruik waren aardappelmeel en sago een goedkoop vervangingsmiddel van andere zetmeel(stijfsel)producten. Het meel werd ook geleverd als plakmiddel in
andere industrietakken zoals de papierindustrie. Zoetstoffen uit aardappelmeel
waren een grote concurrent van riet- en later ook bietsuiker. Omdat over de aardappelmeelproducten geen accijns betaald hoefde te worden, waren ze aanzienlijk
goedkoper. Oaarentegen was de kwaliteit en suikergehalte minder dan de reguliere
suiker, maar daardoor kennelijk aantrekkelijker voor grootverbruikers, die de siroop en suiker als grondstof gebruikten. Onder de afnemers van siroop bevonden
zich likeurstokers, banketbakkers, bonbonmakers en honingkoekbakkers. Het product aardappelsuiker werd grotendeels uitgevoerd. Het werd met name in Duitsland en Oostenrijk gebruikt om wijnen te versterken. Gom uit aardappelmeel werd
geleverd in drie soorten, leogomme, dextrine en gommeline. Aile soorten werden
gebruikt als plak- verstevigings- en bindmiddel in verschillende industrieen. Leogomme werd hoofdzakelijk in katoendrukkerijen gebruikt. De drie gomproducten
waren grote concurrenten van natuuriijke gom gewonnen uit planten, dat veelal uit
Arabie of Senegal afkomstig was.
De verkoop van de verschillende artikelen yond plaats via agenten die Scholten 's producten op basis van een provisie verkochten. Dit is op zich niet uitzonderlijk aangezien de distributie van fabrieksgoederen in het begin van de industriele
periode veelal op deze wijze geschiedde. 77 Gezien het grote aantal verschillende
afnemers zal deze distributiewijze voor Scholten het meest efficient geweest zijn.
De agenten waren lokaal het beste op de hoogte van de verschillende afnemers .
Naast een aantal agenten in de provincie Groningen , had Scholten agenten in
Leeuwarden, Sneek, Assen, Zwolle, Kampen, Deventer, Arnhem, Leiden, Amsterdam, Rotterdam Gouda en Oordrecht. Naast de verkoop via agenten leverde Scholten ook direct aan kooplieden of grootverbruikers.
Het transport van de producten ging het meest over water. Oit kon bij droogte in
de zomer en vrieskou in de winter problemen met de aflevering met zich meebrengen. Door laag water of bevriezing konden de waterwegen onbevaarbaar worden.
Scholten richtte daarom rond 1850 in Rotterdam en Amsterdam depots op voor
aardappelsiroop. Hier hield hij altijd een voorraad, zodat hij net zo snel kon leve-

76 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 19, rekening courantboek 18431855.
77 G. Porter en H.C. Livesay, Merchants and manufacturers. Studies in the changing
sl ructu re of nineteenth-century ma rketing (Baltimore/Londen 1971) 2.
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WA. Scholten probeerde meer naamsbekendheid te verkrijgen door middel van
deelname aan (internationale) beurzen. Kosten nog moeite werden gespaard om
de producten op een mooie wijze te etaleren. De plaats en het jaartal van deze
beursopstelling is onbekend. Bron: Groninger Archieven, Archie!A VEBE toegang
676, inv. nr. 386.
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ren als zijn concurrenten in Gouda en Rotterdam. 78 Scholten is er altijd vast van
overtuigd geweest dat hij aan deze depots zijn grote afzet in Holland te danken
had. 79 Ten aanzien van de afzet buiten het noorden van het land bracht de relatief
afgelegen ligging in de Veenkolonien natuurlijk wei weer problemen met zich mee.
Hoewel de kosten van het vervoer en het houden van een entrepot extra kosten met
zich mee brachten, wogen de lagere productiekosten bij de productie kennelijk op
tegen de vervoerskosten van het af te leveren product. 80
Binnen de fIrma W.A. Scholten was het bestuur in handen van Willem Albert Scholten. Hij was tot aan zijn dood in 1892 de enige firmant. Zijn enige zoon Jan Evert
(1849-1918) was Willem Albert's beoogde opvolger en was sinds de voltooiing
van zijn middelbare school bij zijn vader werkzaam. Toen hij in 1870 21 jaar
werd, werd Jan Evert officieel in de zaak opgenomen. Hij kreeg even wei geen
aandelen en kreeg ook geen speciale functie of het bestuur over een onderdeel van
het bedrijf toegewezen. Zijn bijdrage in het bedrijf is tot aan de dood van Willem
Albert in 1892 marginaal geweest. Zowel Willem Albert en Jan Evert hebben als
veruit de rijkste mannen in het Noorden een belangrijke rol gespeeld in Groningen. Naast hun bijdrage in de economische ontwikkeling van de stad en provincie
zijn beide op politiek en sociaal maatschappelijk niveau zeer actief geweest. 81
Het bestuur van de fabrieken werd op eenzelfde energieke wijze ter hand genomen. De verschillende fabrieken werden door W.A. Scholten ieder als een aparte
eenheid beschouwd. Op elke fabriek was een kantoor gevestigd, waar, afhankelijk
van de grootte van de fabriek, een directeur en een boekhouder of alleen een boekhouder werkzaam was. De directeur of boekhouder had de dagelijkse leiding in
handen. In het dagelijks bestuur werd de directeur of boekhouder bijgestaan door
een opzichter. Er bestond geen gezamenlijk overleg tussen de dagelijks leidinggevenden en Scholten. De directeuren of boekhouders handelden afzonderlijk en
waren aileen verantwoording schuldig aan W.A. Scholten zelf. In de periode 18411862, toen Scholten nog in Foxhol woonde, bezocht hij samen met Jan Evert elke
dag persoonlijk de fabrieken. In 1862 verhuisde Scholten naar de stad Groningen
maar dit bracht geen verandering in de wijze van besturen. In 1870 werd over
gegaan tot de vestiging van een hoofdkantoor bij de suikerraffinaderij in Groningen. De financiele administratie van de verschillende fabrieken was vanaf toen in
Groningen gecentraliseerd. De directeuren op de afzonderlijk fabrieken bleven
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De bezoeken van Willem Albert en
78 Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 250, C32, 12-02-1874.
79 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 250, C4, 25-08-1864.
80 Groninger Archieven, archief w.A. Scholten, inv.nr. 250, C2, 08-06-1862
81 Zie hiervoor o.a. Kooij, Groningen 1870-1914, 342-345 en H. Stienstra, 'Jan Evert
Scholten' en 'Willem Albert Scholten', in : J.D.R. van Dijk en w.R. Foorthuis, red., Vierhonderdjaar Veenkolonien in biografische schetsen (Groningen 1994) 175-184.
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Jan Evert aan de fabrieken in de Veenkolonien werden hiema gewoon voortgezet,
zij het minder frequent. Vanaf 1871 werd een algemene opzichter aangenomen die
de dage1ijkse gang van zaken op de fabrieken coordineerde en verslag uitbracht
bij W.A. Scholten. 82 Vanaf dat jaar was er toch enigszins sprake van tussenliggend
management.
Bij Scholten was van de driedelige investering in productie, management en distributie, waarvan Chandler binnen de ontwikkelinge van grootbedrijven spreekt, aIleen de investering in productie duidelijk zichtbaar. Ten aanzien van de distributie
werden, behalve de depots, geen grote investeringen gedaan. Hoewel het duidelijk
is dat W.A. Scholten door groei van het bedrijf steeds meer taken uit handen moest
geven, kan er ook van een managementhierarchie binnen de firma Scholten gedurende deze periode geen sprake zijn. Dit is gezien de relatief be scheid en omvang
van het Scholtenconcem in deze periode ook niet verwonderlijk. Het is in overeenkomst met de stelling van Sluyterman en Winkelman dat door de relatief kleine
omvang van Nederlandse industriele bedrijven de ontwikkeling van de management structuren zoals Chandler deze bij grote Amerikaanse bedrijven onderscheidde, niet voorkwam. 83
De firma Scholten had tijdens zijn 25-jarige bestaan ten tijde van de monopoliepositie in de periode 1841- 1866 in de Veenkolonien een ruim kapitaal opgebouwd.
Dit kapitaal werd grotendeels in de oprichting van nieuwe bedrijven geinvesteerd.
Binnen Nederland investeerde W.A. Scholten ook in andere bedrijfstakken. Dit
wordt duidelijk door de oprichting van de suikerraffinaderij in Groningen en de
stappen in de richting van de strokartonfabricage. In 1878 bouwde hij een deel van
de branderij in Sappemeer om tot een strokarton en -papierfabriek. Het W.A. Scholtenconcem zou in de tweede helft van de negentiende eeuw in deze industrie een
belangrijke speIer worden. 84 In 1889 bouwde w.A. Scholten een turfstrooiselfabriek bij Emmen. Gedurende de jaren zeventig had Scholten in deze omgeving
omvangrijke veengebieden aangekocht.
De diversificatie in de productie binnen Nederland kan op twee manieren worden verklaard. Ten eerste kan het gezien worden als een vorm van risicospreiding.
Door de investering in verschillende bedrijfstakken was Scholten niet afhankelijk
van de onzekerheden van de markt binnen een bedrijfstak. Deze strategie kwam,
en komt nog steeds, veel voor bij familiebedrijven om verschillende opvolgers in
82 Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 252, C27, 27-05-1871.
83 K.E. Sluyterman en H.J .M. Winkelman, 'The Dutch family firm confronted with Chandler's dynamics of international capitalism 1890-1940', Business History, 35(1993) 4 152183.
84 D.J. Henstra en J. Sagel, De carton- en papierfabriek, vlh WA. Scholten N. V. en de
Nederlandse strokartonindustrie (Groningen 1954).
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het bedrijf van een eigen tak werkzaamheden te voorzien en de conti nulteit van het
bedrijf te waarborgen. Bij Scholten lijkt deze continuHeitskwestie echter niet zo
urgent. Hoewel Scholten weI gepoogd heeft, jonge veelbelovende mannelijke familieleden in zijn bedrijfte betrekken, was Jan Evert de enige beoogde opvolger.85
Deze had echter zolang Willem Albert aan het roer stond weinig in te brengen.
Hoewel het argument van risicospreiding evident blijft, kunnen de verschillende
activiteiten in nieuwe bedrijfstakken ook louter als een vorm van spielerei worden
opgevat. De ondernemer Willem Albert Scholten kenmerkte zich door een hoge
actieradius. De aardappelmeelfabrieken waren de kernactiviteit en waren de basis
van de sterke kapitaalpositie van het bedrijf. Zodoende werden verschillende activiteiten ondernomen, die, als ze niet succesvol bleken, net zo makkelijk weer konden worden afgestoten.
Naast de diversificatie in Nederland, richtte Willem Albert Scholten zijn vizier
ook op het buitenland. Hierbij concentreerde hij zich aileen op de aardappelmee lfabricage. In 1866 opende Scholten zijn eerste buitenlandse fabriek in Brandenburg. Deze fabriek bleek een succes en in totaal zou hij in Pruisen, Russisch Polen
en Oostenrijk-Hongarije tien aardappelmeel- en derivatenfabrieken oprichten.
Hoewel niet al deze fabrieken even rendabel waren, -v66r 1889 verkocht hij er al
weer vier- , versterkte deze stap zijn positie als first mover op de Nederlandse
markt. Het bedrijf Scholten was als concern door de geografische verspreiding
van de fabrieken minder afhankelijk van de grillen van Nederlandse aardappeloogsten, hetgeen risico's verminderde. De productiecapaciteit kon uitgebreid blijyen worden omdat omdat de internationale markt voor aardappelmeelproducten
bleef groeien. Bovendien was Scholten bij de export vanuit Nederland door de
productie in het buitenland niet meer geheel afhankelijk van de levering vanuit
Nederland, waardoor in-en uitvoerrechten vermeden konden worden.

De concurrentie: nieuwe aardappelmeelfabrieken in de Veenkolonien
Vanaf het begin van zijn bedrijf in 1841 was Willem Albert Scholten tot 1858 de
enige aardappelmeelfabrikant in de Veenkolonien geweest. In laatstgenoemd jaar
richtte een Belgische ondernemer, Gustave Dutalis, genaamd een aardappelmeelfabriek bij Muntendam op. Dutalis bezat reeds een aardappelmeel-, sago en si roopfabriek in Mechelen en had enkele jaren daarvoor aardappeJen in de Veenkolonien opgekocht. In eerste instantie liet hij in Muntendam aileen de aardappelen
malen en verscheepte het natte meel naar Mechelen voor verdere bewerking. In
1858 verplaatste hij zijn gehele fabriek naar Muntendam. De fabriek was uitgerust
met een stoommachine van 12 pk en in 1860 had Dutalis ongeveer 20 arbeiders in
dienst.

85 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 250, C4, 16-09-1867 en C5, 2010-1867.
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Na de komst van Dutalis nam het aantal nieuwe aardappeJmeelfabrieken in de
Veenkolonien snel toe. In de periode 1860-1880 werden zo'n vijftien nieuwe fabrieken opgericht. 86 Eigenaren van de nieuwe ondememingen, die meestal in compagnonschap werden geexploiteerd, waren personen van zeer verschillend pluimage. Onder hen bevonden zich onder andere boeren, schoolmeesters, winkeliers,
kapiteins, reders en kooplieden. 87 De meeste nieuwe fabrieken concentreerden zich
in eerste instantie aIleen op de productie van aardappelmeel.
Tabel 1 geeft een overzicht van de eigenaren van aardappelmeelfabrieken in de
Veenkolonien, het aantal fabrieken per bedrijf, en het percentage van de totale
verwerkingscapaciteit in hectoliter van de industrie in 1872 en 1897. 88
Tabel 1 Overzicht aardappelmeelfabrieken in Veenkolonien en Friesland
aantal fabrieken % van
totaal

1872

W.A. Scholten
G. Dutalis
Adema (Fr.)
Meihuizen-Boon & Co.
D.W.M.*
K.& 1. Wilkens & Co.
E. van Linge
S.H. Hoveling
H. Wolda

Totaal

*
**
***

4
2
1

1897

aantal fabrieken % van
totaal

38,7
17,8
13,1
7,8
7,8
7,8
3,1
3,1
0,8

W.A. Scholten
D.W.M.*
Gr. Aard'meelfabriek**
A.van Linge
Adema***
K .&J. Wilkens
Meihuizen-Boon & Co.
N.V. Nijverheid
Erven Topper
I. Hoogerbrugge
H. Wolda
0.1. Meyer

100

Totaal

6
3
2
2

29,7
15,2
11 ,2
8,4
8,0
5,8
5,1
4,8
4,5
3,5
2,9
0,9
100

Duintjer, Wilkens en Meihuizen & Co.
Groninger Aardappelmeelfabriek
Adema bezat in 1897 zowel in Huizum (Fr.) als in de Veenkolonien een fabriek

86 Voor een volledige opgave van de aardappelmeelfabrieken in de Veenkolonien, zie
Keuning, Groninger Veenkolonien, 210-214.
87 H.I. Keuning, 'Economische en sociale groeperingen in de Groninger Veenkolonien
in de 18e en 1ge eeuw', Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 41 (1950)2/3 ,
33-51.
88 Deze jaartallen worden ingegeven door de beschikbare bronnen. Voor 1872: Groninger Archieven, archief Eureka, toegangsnummer 1006, inv.nr. 5 en voor 1897, Groninger
Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 90.
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Om te kunnen concurreren met de grote fabrieken van Scholten, hadden de nieuwe
ondememingen fabrieken moeten opzetten met een zodanige capaciteit dat er van
schaalvoordelen geprofiteerd kon worden. De nieuwe aardappelmeelfabrieken
werden daarom zo opgezet dat het productieproces gemechaniseerd was. De verschillende installaties werden aangedreven door stoommachines. Afhankelijk van
de voorgenomen capaciteit van de fabriek, betekende dit een riskante investering
van f 50.000,- tot f 100.000,-.89 De meeste nieuwe ondememers beschikten persoonlijk niet over zoveel kapitaal. Een oplossing hiervoor werd gevonden in de
samenwerking met anderen in compagnieschappen. Een aantal van deze verbanden waren succesvol, maar de meeste vielen na enkele jaren door onenigheid uiteen. Bovendien speelde de onervarenheid met het productieproces en het ondernemerschap in het algemeen een aantal nieuwe ondememers parten. Hoewel het
productieproces relatief simpel was, kon het weI enkele jaren duren voordat kapitaal, arbeid en techniek goed op elkaar afgestemd waren.
De komst van de nieuwe fabrieken betekende voor Scholten nieuwe concurrentie,
vooral op de grondstoffenmarkt. Omdat deze bedrijven binnen de Veenkolonien
werden opgericht verloor Scholten, het concurrentievoordeel dat de vestiging in
de Veenkolonien met zich mee had gebracht. Uit de correspondentie van Willem
Albert Scholten wordt de indruk verkregen dat hij de concurrentie gelaten onderging, maar er in eerste instantie niet veel van verwachtte. Hij ging er van uit dat hij
zou kunnen profiteren van de concurrentievoordelen die hij alsfirst mover genoot.
Hij had het productieproces al jaren onder de knie en beschikte bovendien over
ervaren person eel. Dit was vooral van belang bij de productie van de derivaten. 90
De nieuwe fabrikanten richtten zich in eerste instantie aIleen op de productie van
aardappelmeel. Op de afzetmarkt zal Scholten hierdoor de eerste jaren nog niet
veel van zijn concurrenten te duchten te hebben gehad. AIleen Dutalis, Duintjer,
Wilkens & Meihuizen en Meihuizen-Boon gingen over tot de productie van siroop
en sago. Hun producten waren echter lange tijd inferieur aan Scholten's producten, die bekend stonden om de hoge kwaliteit. Bovendien ging het gedurende deze
peri ode met Dutalis bergafwaarts. De Belg stond bekend om zijn roekeloos ondernemen en zijn rommelige financiele beleid. In 1861 kreeg Dutalis een compagnon
die s1echts fungeerde als ge1dschieter. Zeven jaar later trachtte Dutalis door middel van de omzetting van de firma naar een naamloze vennootschap opnieuw kapitaal aan te trekken, maar ook hiema bleef het bedrijf in Muntendam met problemen kampen . Dutalis was door de jaren heen niet erg betrouwbaar gebleken; vaak
89 Deze bedragen betreffen aileen de oprichtingskosten, het werkkapitaal kwam daar nog
bij . Geschat op basis van: J. van der Wal, Rapport van de Commissie uit Afd. Witmarsum
omtrent de vraag: 'Is het wenschelijk dat in deze streken pogingen worden aangewend tot
het oprichten eener aardappelmeelfabriek op cooperatieven grondslag ?' (Bolsward 1893).
90 Groninger Archieven, archief w.A. Scholten, inv.nr. 252, C44, 24-12-1877.
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leverde hij niet de kwaliteit die hij zijn afnemers had beloofd en verloor daardoor
vee! krediet bij afnemers. 9 ! Dutalis was trouwens weI de enige concurrent uit de
Veenkolonien die Scholten naar het buitenland zou volgen. Hij zou zowel in Pruisen als in Rusland enkele fabrieken oprichten, maar bleek ook mer niet in staat zijn
fabrieken succesvol te exploiteren. 92

5. Periode 1880-1900
Nieuw even wicht: Het W.A.Scholtenconcern en de Veenkoloniale concurrenten
Na 1880 kwam er een einde aan de explosieve groei van nieuwe aardappelmeelfabrieken in de Veenkolonien en werd het kaf van het koren gescheiden. Tussen
1880 en 1890 gingen zeven van de nieuw opgerichte fabrieken failliet of brandden
af. Er werden in deze peri ode geen fabrieken meer opgericht. Veel van de kleinere
nieuwe fabrieken waren niet opgewassen tegen de tegenslagen van de landbouwcrisis en de daaruit voortkomende algemen daling van de prijzen en de stagnatie
van de economische groei. Slechts een aantal nieuwe fabrieken zouden de proef
doorstaan. Na 1890 vond enige concentratie plaats, en werd de capaciteit van de
meeste fabrieken uitgebreid. Een groot deel van de fabrieken kwam uiteindelijk in
handen van leden van Veenkoloniale families die zich reeds lange tijd op het ondememerspad bewogen. De belangrijkste hiervan waren de families Duintjer, Wilkens, Meihuizen en Van Linge uit Veendam. 93 Leden van de families Wilkens en
Meihuizen waren in Veendam voomamelijk actief als kooplieden van hout en bouwmaterialen. Hierdoor hadden ze ook sterke banden met de Veenkoloniale scheepvaart. De Van Linges en Duintjers waren vooral actief als handelaren. Leden van
genoemde families exploiteerden de aardappelmeelfabrieken in combinatie met
de reeds bestaande farniliebedrijven. 94
Hoewel op een veel kleinere schaal, hadden deze ondememers in Veendam dezelfde functie als de familie Scholten in de stad Groningen. Ze vervulden belangrijke politieke, economische en sociale functies in Veendam, als gemeenteraadslid
of lid van de Kamer van Koophandel. De vier genoemde families waren met elkaar
verbonden door huwelijken. Ze maakten deel uit van de industriele en sociale elite
91 Groninger Archieven, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C24. In 1884 zou Scholten
de fabriek in Muntendam overnemen.
92 Beginjaren tachtig zou Dutalis zijn Russische fabrieken aan Scholten te koop aanbieden. Groninger Archieven, archiefW.A. Scholten, inv.nr. 252, C47, 10-02-1880 en inv.nr.
253, C52, 24-05-188l.
93 Voorouders van deze families hadden zich tijdens de turfontginningen in de 17e en
18e eeuw in de Veenkolonien gevestigd. De farni1ie Wilkens en Meihuizen hadden respectievelijk een Duitse en Zwitserse achtergrond.
94 Keuning, Groninger Veenkolonien, 291-293.
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van de Veenkolonien in de negentiende eeuw. 95 In 1897 hadden verschillende leden van de families in totaal 34,5% van de productiecapaciteit van de Veenkoloniale aardappelmeelindustrie in handen. Dit was meer dan de 29,7% van W.A.
Scholten. (zie Tabell) Het eigendom van deze fabrieken was echter niet in handen
van een enkel gezin, zoals bij de Scholten's wei het geval was.
Gezien de snelle opkomst van de nieuwe fabrieken en het succes waarmee een
aantal Scholten navolgden, leken anderen Scholten gedurende de jaren 1880-1890
in te halen. Het werd duidelijk dat de concurrentievoordelen waarvan het W.A.
Scholtenconcem alsfirst mover kon profiteren, afnamen. Ten aanzien van de grondstoffenmarkt werd Scholten nog weI lange tijd beschouwd als de marktleider. De
andere fabrikanten behandelden Scholten in eerste instantie met respect en ondernamen bijna niets ten aanzien van de inkoop van aardappelen zonder hem erbij te
betrekken.
We hebben eerder gezien dat in een industrie als de aardappelmeelindustrie de
prijs van de grondstof grotendeels verantwoordelijk was voor de kostprijs van het
product. Hoewel de toenemende vraag van de groeiende industrie deels gecompenseerd werd door een groei van het aanbod van aardappelen door rniddel van
intensieve en extensieve groei, werd de concurrentie op de grondstoffenmarkt
moordend. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de verschillende fabrieken
op dit vlak het eerst samenwerking zochten. Reeds in 1871 werden door de Veenkoloniale fabrikanten initiatieven ondemomen om onderling prijsafspraken te maken
ten aanzien van de aankoopprijs van aardappelen. Omdat W.A. Scholten weigerde
mee te werken, hadden deze weinig effect. Scholten was er van overtuigd dat samenwerking niet loonde en vond dat hij aIleen beter af was. 96 Toen de prijzen van
aardappelmeel gedurende de jaren tachtig daalden, trachtten de fabrikanten opnieuw de grondstoffenmarkt onder controle te krijgen. In 1890 richtten de Veenkoloniale fabrikanten een vereniging op, waarin duidelijke prijsafspraken werden
gemaakt. Wederom weigerde Willem Albert Scholten om bovengenoemde redenen met de andere fabrikanten samen te werken. Hij zal er daarbij van uit gegaan
zijn dat hij zou kunnen blijven profiteren van zijn voordelen alsfirst mover.
Scholten ontwikkelde geen agressieve tactiek om zijn marktaandeel te behouden. Hij liet zijn concurrenten het eerst onderling uitvechten, alvorens zelf stappen
te ondememen. Toch laat Tabel 1 duidelijk zien dat het aandeel van Scholten in de
95 Zie o.a Keuning, Groninger Veenkolonien, 291-293; C. Mensch, De handelsmaatschappij van A. van Linge Ezn. (Groningen 1951) 290-293; Veendam 300. Gedenkboek
uitgegeven bi) het 300-)arig bestaan van Veendam 1655-1955 (Assen 1955) 47-49 ; WE.
Goelema, De Russische handel in kapbalken van de fa. 1.M. Meihuizen & Zn., BMGN 108
(1993) 4, 683-698 en D.A. Knaap, K.& J. Wilkens Veendam (1823-1989). Een bedrijfsgeschiedenis (Veendam 1995).
96 Groninger Archieven, archief WA. Scholten, inv.nr. 251, C27, 25-09-1871.
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totale productiecapaciteit tussen 1872 en 1897 met 9 % afnam. De positie van
Scholten op de grondstoffenmarkt was dus wei degelijk onder druk komen te staan.
Hoewel Scholten het grootste aandeel behield, namen vooral het aandeel van Duintjer, Wilkens en Meihuizen & Co. (opgericht in 1871) en de N. V. Groninger Aardappelmeelfabriek (opgericht in 1895) substantieel toe.
De concurrentie richtte zich naast de grondstoffenmarkt ook op de afzetmarkt.
In navolging van Scholten richtten de meeste nieuwe fabrieken depots in het Westen depots op om de Hollandse markt te kunnen bedienen. Ook trachtten de nieuwe fabrieken de afzetmarkt te veroveren door voor middel van het offreren van
lagere prijzen. 97 Scholten was van mening dat zijn producten van hogere kwaliteit
waren dan die van zijn concurrenten en verwachtte dan ook dat zijn afnemers hem
hierom trouw zouden blijven. Hij hield in eerste instantie vast aan hoge verkoopprijzen. Aan het einde van de jaren zeventig zag hij echter wei in dat hij met de rest
mee diende te gaan: "De dagen dat hier behoorlijk te verdienen viel, zijn gepasseerd, maar als ik me niet met de tijd meeging, zou men mij voor oud en af verklaren, maar zoover zijn we nog niet".98
Scholten kon tevens niet veellanger meer profiteren van het enige concurrentievoordeel dat hem alsfirst mover nog restte, namelijk die van het productieproces.
Het productieproces van aardappelmeel en derivaten was niet zo ingewikkeld dat
Scholten nog decennia lang zijn voorsprong kon behouden. Verschillende technologische innovaties hadden het proces inmiddels verbeterd en deze werden direct
toegepast door de nieuwe fabrikanten. Zij hadden ge'investeerd in grote productiefaciliteiten waarin stoommachines met veel paardenkrachten stonden opgesteld.
Een voorbeeld hiervan is de in 1895 opgerichte N.V. Groninger Aardappelmeelfabriek. Deze fabriek had een capaciteit van 70.000 mud aardappelen per week en
was met de modemste installaties ingericht. Tijdens de campagne werkten vanaf
het begin rond de 150 arbeiders en stonden stoommachines van ruim 150 pk opgesteld. 99 Scholten bezat in 1897 zes fabrieken met een gemiddelde verwerkingscapaciteit van ongeveer 36.000 mud. Het grote aantal en de verspreidheid van Scholten's fabrieken leken hem nu langzaam tegen te gaan werken.
Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende aardappelmeelfabrieken in 1871
en 1896, met het aantal werknemers en het aantal paardenkrachten (pk) van de
opgestelde stoommachines.
Uit de tabel is af te leiden dat het aantal fabrieken dat door Scholten werd geexploiteerd tussen 1872 en 1897 is toegenomen met twee fabrieken. Hierbij moet
echter opgemerkt worden dat de fabriek van Scholten in Veendam in 1898 werd
gesloten. De twee overgenomen fabrieken hadden toebehoord aan de firma K.& J.
Wilkens en Maatschappij Hibernia (de fabriek van Dutalis). De reden van de over97 Groninger Archieyen, archief W.A. Scholten, inY.nr. 251 , C23 , 05-11-1869.
98 Groninger Archieyen, archiefW.A. Scholten, inY.nr. 252, C44, 24-12-1877
99 ProyincieYerslagen Groningen, betreffende jaren.
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Tabe12
1871

WA. Scholten

G. Dutalis
D.WM. & Co.

Van Linge & Co.
Adema
Everts &Adema
K&JWilkens
Meihuizen-Boon.
H.Wolda
Hoveling &Botjes

Plaats
fabriek

Foxhol "
Zuidhroek "
Veendam
Wildervank

Aantal pk
werknemers
77

80
14
8

Muntendam " 48
Veendam'
39

Veendam
Huizum(Fr.) "
Wildervank
Veendam'
Veendam "
Veendam
Veendam

18
8
10
50
73
9
24

27
50
10
16

1896

Plaats
fabriek

Aantal
werk-

pk

nemers
(2)
(2)
(I)
(I)

360(4)
20 (I)

18 (I)
(-)

16 (I)
69 (2)
66 (3)
6 (I)
34 (I)

WA. Scholten

Foxhol "
Zuidbroek"
Veendam
Wildervank

(voorm. K&J W) Veendam
(voorm. Dutalis) Muntendam'
D.WM & Co
Veendam '"
Veendam
Donrijp (Fr.)
Gron. Aardmeel- Hoogezand '"
fabriek
Van Linge &Co. Veendam
A. van Linge
Veendam
E. Hora Adema Huizem (Fr.)"
E. Hora Adema Wildervank
Veendam'
K&J Wilkens
Meihuizen-Boon Veendam "
Veendam
H. Wolda
Erven Topper
Veendam
1. Hoogerbrugge Smilde
Mij. Nijverheid Stadskanaal"
OJ. Meyer
Veendam"
Oude Pekela
Gebr Drenth
G.B. Drenth
Oude Pekela

17
60
58
30

252 (4)
115 (2)
68 (I)
100(1)
69 (I)
40 (I)
102 (2)
46 (I)

75

163 (3)

28
24
12
19
39
49
22
30

46
19
36
40
71
58
21
60

43
7
21
21

106 (3)
30 (I)
45 (2)
60 (I)

105
58
20
17

(-)

(I)
(I)
(-)
(-)

(2)
(2)
(I)
(-)
(-)

Bron: Gebaseerd op gemeenteverslagen betrokken gemeenten, Provincieverslagen Groningen en Verslagen Kamer van Koophandel Veendam en Sappemeer, 1871 en 1896.100
Zonder sterretje: uitsluitend aardappelmeelfabriek
* aardappelmeel en siroopfabriek
** aardappelmeel, siroop en sagofabriek
*** aardappelmeel, siroop, sago, dextrine en glucose fabriek
1\
uitsluitend dextrine
( ) aantal stoommachines

100 Gegevens betreffende Adema in Huizem in 1897 afkomstig uit: R.E. van der Woude,
Leeuwarden 1850-1914: de modemisering van een provinciehoofdstad (Leeuwarden 1994) 86.

Gegevens betreffende Adema in Wildervank in 1897 zijn afkomstig uit 1886.
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names was dat Scholten zoveel mogeJijk wilde vermijden dat er nieuwe spelers op
de aardappelmeelmarkt kwamen. Bij de Mij. Hibema heeft Scholten nog getracht
samen met de andere fabrikanten deze fabriek te exploiteren, maar nadat niemand
hiervoor voelde, kocht Scholten de fabriek voor zichzelf. 101
Na de dood van Willem Albert Scholten in 1892 was de leiding over het W.A.
Scholtenconcem in handen gekomen van Jan Evert. Willem Albert was nooit genegen geweest om met de andere fabrikanten samen te werken. Het kan zelfs gesteld worden dat Willem Albert meer gericht was op een goede verhouding met de
boeren. Dit kwam waarschijnJijk voort uit zijn ervaringen in de peri ode v66r 1870,
toen de aardappelmeelfabrikanten voor de aankoop van hun aardappelen nog grotendeels afhankeJijk waren geweest van de goede wil van de boeren. Na de jaren
zeventig zou deze situatie steeds meer veranderen en werden de boeren langzaam
met handen en voeten gebonden aan de wil van de fabrikanten. Willem Albert had
nadat de fabrikantenvereniging in 1890 was opgericht getracht de boeren aan zich
te binden door midden van het aanbieden van een inkoopsysteem op basis van het
zetmeelgehalte van de aardappelen. Door het toenemende wantrouwen van de
boeren jegens de fabrikanten kwam dit niet van de grond. Onder de boeren gingen
door de samenwerking tussen de Veenkoloniale fabrikanten stemmen op tot het
oprichten van cooperatieve boerenfabrieken. Door middel van het aanbieden van
participatiecontracten hoopte Jan Evert in navolging van zijn vader gedurende de
jaren negentig het tij van de dreigende oprichting van cooperatieve fabrieken te
keren. Toen deze beweging niet meer te stoppen bleek, stapte J.E. Scholten van
zijn pro-boeren beleid af en initieerde in 1897 zelfs een nieuwe fabrikantenvereniging, 'Eureka' genaamd. 102
Deze plotselinge ommekeer in de strategie van Scholten, waarbij nu opeens weI
samenwerking met de andere fabrikanten werd gezocht, laat zich mogelijk verklaren door het feit dat het Scholtenconcem een aantal buitenlandse aardappelmeelfabrieken had moeten verkopen en meer op de Nederlandse productiemarkt werd
teruggeworpen. Daarbij was de persoon Jan Evert Scholten -veel meer dan zijn
vader- gericht op onderling contact en samenwerking met de andere fabrikanten.
De fabrikantenvereniging 'Eureka' , die zich langzaam als een inkoop- en verkoopkartel ontwikkelde, viel door onenigheid tussen de led en fabrikanten in 1903 weer
uiteen. 103 Bij de boeren was de cooperatieve gedachte intussen niet meer te stuiten.
Tot 1914 werden er vijftien boerenfabrieken opgericht. Deze fabrieken werden

10 1 Groninger Archieyen, archief W.A. Scholten, iny.nr. 252, C47, 25-0 l-188gen C48,
09-09-1880.
102 Keuning, Groninger Veenkolonien , 215-220.
103 Groninger Archieyen, archief Eureka, toegangsnummer 1006, iny.nr. 2. Notulenboek 1901-1904.
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voornamelijk gevestigd in de 'jongere' Drentse Veenkolonien, waar de meeste
boeren zich op de verbouw van fabrieksaardappelen concentreerden. 104
De concurrentie tussen de nu oude aardappelmeelfabrieken en de nieuwe cooperatieve fabrieken tot de Eerste Wereldoorlog zeer groot. Beide kanten profiteerden
van oplopende prijzen in de aardappelmeelmarkt. Na de Eerste Wereldoorlog werd
het echter duidelijk dat de cooperatieve fabrieken het pleit gewonnen hadden. De
oudere fabrieken zouden zich in toenemende mate op de productie van nieuwe
derivaten van aardappelmeel concentreren, zoals bijvoorbeeld dextrine. Zij maakten hierbij gebruik van de ontdekking van een groot aantal nieuwe toepassingen
van aardappelmeel, waardoor met name de afzet in de chemische industrie nieuwe
mogelijkheden bood. De cooperatieve fabrieken ontwikkelden zich als toeleverancier van het aardappelmeel, dat nu de grondstof van de oudere fabrieken werd.
Ook het Scholtenconcern ging in deze ontwikkeling mee door de oprichting van
Scholten's Chemische Fabrieken in 1920. Door deze veranderingen in de structuur
ging de aardappelmeelindustrie in zijn geheel een nieuwe fase van haar ontwikkeling in, die echter te ver voert om in dit artikel verder behandeld te worden.

6. Conclusie
Was het Scholtenconcern nu te beschouwen als eenfirst mover of niet? Zoals zovaak het geval is bij historische vraagstukken is het antwoord ja en nee. Het is
duidelijk dat gedurende de peri ode 1860-1880 het Scholtenconcern ruimschoots
wist te profiteren van zijn voordelen als first mover. Scholten bezat op een aantal
punten een duidelijke voorsprong op zijn concurrenten. Dit was het meest duideJijk op het gebied van het productieproces en het aandeel op de grondstoffen- en
afzetmarkt. Dit zijn dan ook duidelijk voordelen die Chandler eenfirst mover toebedeeld. Daarnaast is het naar voren gekomen dat het Scholtenconcern tijdens de
periode 1840-1880 een zodanig kapitaal had opgebouwd, dat ook buitenlandse
investeringen mogelijk bleken. Dit lijkt met name geschied te zijn in de peri ode
dat Scholten nog de monopoliepositie in de Veenkolonien bezat. Hoewel Chandler
vroege buitenlandse investeringen niet direct als een kenmerk van eenfirst mover
ziet, droegen Scholten's buitenlandse investeringen in belangrijke mate bij tot de
vergroting van de concurrentievoordelen ten aanzien van de andere Nederlandse
aardappelmeelfabrikanten. Daarbij maakte de diversificatie het bedrijf Scholten
tot een heus concern dat in omvang veel groter was dan de verschillende Veenkoloniale familiebedrijven. Hierdoor was het minder afhankelijk van de grillen binnen de aardappelmeeJindustrie. Hoewel de bestuurlijke vorm van een firmastructuur en de karakteristiek als zijnde een familiebedrijf voor zo'n uitgebreid concern
(dat in de peri ode 1840-1900 uit zo'n 24 fabrieken had bestaan) wat ouderwets
104 Keuning, Groninger Veenkolonien, 217-225.
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aandoet, bleken deze voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf in de periode
1840-1900 geen beperkingen met zich mee te brengen.
Gedurende de periode 1890-1900 namen de concurrentievoordelen van Scholten in de aardappelmeelindustrie zichtbaar af. Dit wordt gei1lustreerd in het 9%
verlies van de verwerkingscapaciteit. Dit verlies werd enerzijds veroorzaakt door
het feit dat navolgers direct gebruik konden maken van technologische verbeteringen in de industrie. Anderzijds bleef Willem Albert Scholten te lang overtuigend
dat hij als first mover de leiding binnen de industrie zou behouden. Scholten was
dus niet in staat om, zoals Chandler impliceert, decennia lang van zijn positie als
first mover te profiteren. Er ontstond een nieuw evenwicht tussen Scholten en de
Veenkoloniale fabrikanten. Binnen het Scholtenconcem werd de verslechterde positie binnen de Nederlandse aardappelmeelindustrie in de jaren negentig gecompenseerd door de diversificatie in andere bedrijfstakken en de intemationale investeringen en na de eeuwwisseling door de overstap naar de productie van
aardappelmeelderivaten. Dankzij zijn traditioneel, sterke positie op de Nederlandse
aardappelmeelmarkt zou het Scholtenconcem ook op deze markt een van de belangrijkste spelers blijven.
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Bijlage: Overzicht van de verschillendefabrieken van W.A . Scholten (1841-1892)
Plaats

Jaar

Toelichting

Foxhol

1841

aardappelmeel en derivaten

Sappemeer

1854

1878 (verbouwd tot
strokartonfabriek)

Zuidbroek

1859

aardappelmeel en derivaten

Groningen

1862

suikerraffinaderij

Veendam

1866

aardappelmeel

Stadskanaal

1866

aardappelmeel

Brandenburg

1866

aardappelmeel en derivaten

Sappemeer

1869

1878 (gedeeltelijk verkocht)

Neu Ruppin

1869

aardappelmeel en derivaten

Soort

aardappelmout
wijnbranderij

graanbranderij

Tangermunde 1870

1876 (verplaatst naar Landsberg)

aardappelmeel en derivaten

Tarnow

1870

verkocht in 1877

aardappelmeel en derivaten

Petrokow

1872

verkocht in 1878

aardappelmeel en derivaten

Tarnopol

1874

verkocht in 1875

aardappelmeel

Zuidwending 1877

aangekocht van K.& 1. Wilkens

aardappelmeel, siroop

Olmutz

1879

verkocht in 1888

aardappelmeel en derivaten

NowyDwor

1881

afgebrand? 1891/2

aardappelmeel en derivaten

Muntendam

1884

aangekocht van Dutalis

aardappelmeel

Emmen

1889

turfstrooisel

Hoogezand

1889

aardappelmeel

Podejuch

1889

aardappelmeel

II

Werkgeversfondsen in Twente: ongevallen, zorgende
macht en lokale kostwinningspraktijken rond 1900
MARIAN VAN DER KLEIN

1. Inleiding

Honderd jaar geleden, op 2 januari 1901 werd in de Staatscourant Neerlands eerste sociale verzekeringswet gepubliceerd: de Ongevallenwet. I Werkgevers werden
daarrnee verplicht hun werknemers te verzekeren tegen de gevolgen van ongelukken "in verb and met de uitoefening van het bedrijf'. De verantwoordelijke liberaIe regering Pierson yond destijds dat als de werkgever de lusten van het productieproces kon genieten, hij ook de lasten moest dragen. Het ongeluk op de werkvloer
was een bedrijfsrisico, een risico dat inherent was geworden aan het productieproces. Het werd niet langer gezien als het gevolg van een individuele nalatigheid van
arbeiders, zoals midden negentiende eeuw gebruikelijk was. 2 Werknemers kregen
dankzij de nieuwe wet recht op vergoeding van geneeskundige hulp, een gedeelteJijke tegemoetkoming in gederfd loon of, in het ergste geval, een rente voor nabestaanden. De werkgevers financierden de uitkeringen. Anders dan in de latere sociale verzekeringen hier te lande, kwam de premielast bij deze eerste verzekering
dus uitsluitend bij de ondernemers te liggen.
De werkgevers waren over het algemeen niet blij met het sociale initiatief van
Lely, de toenmalige minister van Verkeer, Handel en Waterstaat. 3 Tijdens de debatten die aan de Ongevallenwet voorafgingen, hebben met name Twentse ondernemers zich heftig verzet tegen het wetsontwerp. In het vuur van de strijd rondom
Ik dank Francisca de Haan en Marcel van der Linden voor het commentaar op eerdere
versies van dit artikel.
2 RJ.S. Schwitters, De risico's van de arbeid. Het ontstaan van de Ongevallenwet 1901
in sociologisch perspectiej (Groningen 1991).
3 Willem de Vries Wzn., De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (de ongevallenwet 1901) (Deventer 1970).
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het wetsvoorstel ontstond in Enschede in 1899 de Vereeniging van Nederlandsche
Werkgevers (VNW), een van de voorlopers van de huidige werkgeversvereniging
VNOINCW. 4 Volgens de ondernemers was het wetsontwerp te centralistisch,
ondemocratisch tot stand gekomen en ook nog eens te duur.5 Bovendien, zo voerden zij aan, hadden ze zelf reeds een goed functionerend sociaal vangnet voor
(verongelukte) arbeiders opgezet. 6 Zo'n vergaand staatsingrijpen als hier werd
voorgesteld, was dus niet nodig en zou zelfs de belangen van arbeiders kunnen
schaden. Het vangnet waar zij op doelden bestond uit fabrieks- ofbedrijfstakfondsen, opgericht door patroons.
In de verdediging van hun particuliere initiatieven von den de werkgevers de
Anti-Revolutionair Abraham Kuyper aan hun zijde. Ook Kuyper - de man van
soevereiniteit in eigen kring - meende dat het kabinet Pierson te weinig oog had
voor de al bestaande praktijk en meende dat, zo er al een nationale verplichte
verzekering tegen de gevolgen van bedrijfsongevallen noodzakelijk was, de ondernemers de mogelijkheid moesten krijgen om zelf die verzekering uit te voeren.
In zijn ontwerp had Minister Lely de uitvoering eerst uitsluitend aan de nieuwe
Rijksverzekeringsbank opgedragen, hetgeen de ondernemers als ongewenst staatsmonopolie beschouwden. De joint venture tussen Kuyper en de werkgevers kreeg
haar parlementaire hoogtepunt in Kuypers "groot-amen dement" (1899). Daarin
brak hij onder andere een lans voor de instelling van privaatrechtelijke, door werkgevers opgerichte bedrijfsverenigingen, als uitvoeringsorganen naast de Rijksverzekeringsbank. Het amendement werd afgestemd, maar de werkgevers kregen in
de definitieve wet wei de mogeJijkheid tot risico-overdracht. De Rijksverzekeringsbank besliste over aile gevallen en bepaalde de hoogte van de uitkeringen,
maar er was in de uitvoering enige ruimte voor het 'zelfdoen'.7
In dit artikel staan de particuliere fondsen van de protesterende werkgevers aan
de vooravond van de Ongevallenwet centraal. Twee thema's komen aan de orde.
Ten eerste vraag ik mij af welke rechten deze werkgeversfondsen aan hun potentiele clienten boden in het geval van een ongeluk op de werkvloer. Was dat sociale
vangnet van de ondernemers inderdaad zo goed als sommigen de poiitici wilden
doen geloven? Ik zal me bij de beantwoording van deze vraag concentreren op de
4

Joost van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge
hulp binnen de negentiende-eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid (Amsterdam 1999) 260.
5 Mirjam Hertogh, 'Geene wet, maar de Reer!' De confessionele ordening van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel (1870-1975) (Den Haag 1998) 101.
6 Zie bijvoorbeeid het adres van 20 textielfabrikanten te Enschede dd. 26 februari 1899
aan de Tweede Kamer, in: De Vries, De invloed van werkgevers, 109, 110.
7 Hertogh, 'Geene wet, maar de Reer!', 99-104; Jan Eikema, De invloed van werkgevers (organisaties op de totstandkoming van twee socia Ie verzekeringswetten in Nederland: de ongevallenwet en de ziektewet (ca 1900-1930) Doctoraaiscriptie Poiiticologie
UvA 1980.
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fondsen van de oprichters van de VNW: D.W. Stork (directeur van de machinefabriek te Hengelo), W.1. Blijdenstein, LB. van Heek (beiden textielfabrikanten te
Enschede), G.1. Iannink (van de weverij in Wierden), D. Gelderman (textielfabrikant te Oldenzaal), D.W. van Wulfften Pal the (directeur van een ververij en wasserij te Almelo), G. Salomon son Hzn (van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal) en I. Scholten Bzn (textielfabrikant te Almelo). Hun sociale verzekeringen
avant La lettre worden meestal geboekstaafd in bedrijfsgeschiedenissen. Hier zullen de werkgeversfondsen in de bredere context staan van de geschiedenis van
sociale zekerheid. Daarmee sluit ik aan bij een moderne vorm van business history, waarin ruimte is voor interactie met andere terreinen van de geschiedenis dan
die van het bedrijf zelf. 8
Het tweede terrein waar ik de werkgeversfondsen in deze bijdrage mee verbind,
betreft de geschiedenis van sekse en kostwinningspatronen. In de bloeiende internationale geschiedschrijving over de historische ontwikkeling van sociale zekerheid is er sinds twee decennia steeds meer aandacht voor deze thema's. Europese
landen worden nu zel fs getypeerd naar de mate waarin zij mannelijke kostwinners
favoriseerden. 9 Ook de werkgevers krijgen een plaats in dit internationale debat.
Zo laat Susan Pedersen in haar veelgeprezen boek over mannen, vrouwen, kinderen en afhankelijkheid in de beginnende verzorgingsstaten in Engeland en Frankrijk
zien hoe belangrijk ondernemers waren in de vorrning van het Franse sociaal zekerheidsstelse1. 10 Door hun opvattingen over arbeid van mannen en vrouwen ontstond een zogenaamde parental logic of welfare , waarvan gezinstoelagen het hart
vorrnden en waarin zowel aan vrouwen als mannen directe uitkeringen werden
toegekend. In Engeland daarentegen, stond het gezinsloon, bedoeld voor de mannelijke kostwinner, centraal in de eerste sociale verzekeringen. Dankzij de internationale vergelijkingen wordt duidelijk dat verschillende verzekeringssystemen op
basis van uiteenlopende kostwinnersmodellen zijn opgebouwd. Dat inzicht wil ik
in dit artikel toepassen op de werkgeversfondsen in Twente. De vraag is op welke
patronen van kostwinning de fondsen waren gebaseerd. Met sekse als categorie
8 Philip Scranton en Roger Horowitz, 'The future of Business History: an Introduction',
Business and Economic History 26 (fall 1997) 1-4.
9 De Britse historica Jane Lewis spreekt in dit verband van sterke, gematigde en zwakke
male breadwinner societies, afuankelijk van de populariteit van het gezinsloon en de positie die vrouwen krijgen toebedeeld, zie 'Gender, the family and women's agency in the
building of "welfare states" the British case', Social History 19 (1994) 1,37-55; en 'Gender and the development of welfare regimes' in: Journal of European Social Policy, vol. 2,
nr. 3 (1992), 159-173. Voor een overzicht van relevante literatuur zie Alvin Finkel, 'Changing the story: gender enters the history of the welfare state' in: TijdschriJt voor Sociale
Geschiedenis 22 (1996) I, 67-81 .
10 Susan Pedersen, Family, dependence, and the origins of the welfare state: Britain and
France, 1914-1945 (Cambridge 1993). Pedersen benadrukt de rol van grote werkgevers in
de chemische industrie.
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zal ik een analyse maken van de voorzieningen bij het Zieken- en Pensioenfonds
van de Hengelose machinefabrikant Stork enerzijds en het Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker anderzijds. 1I Op basis van die analyse zal ik tens lotte een
hypothese formuleren over het verband tussen lokale arbeidsmarkten en de aldaar
door werkgevers georganiseerde verzekeringssystemen.
Stork startte zijn ziekenfonds in 1881 en breidde dat later uit met respectievelijk
een Weduwen en Wezen- en een Invaliditeitsfonds (1895). Het Ziekenfonds voor
Enschede en Lonneker stamt uit 1867 en was een gezamenlijk initiatiefvan werkgevers in de textielindustrie. De weyers, spinners, sterkers, scheerders, spoelers,
aandraaiers, aanlappers enzovoort, van de aangesloten fabrikanten als Van Heek
en Co, de Gebr. Van Heek, Gerhard Jannink & Zonen en de Enschedese Katoenspinnerij van Ter Kuile konden vanaf 1882 ook gebruik maken van een pensioenregeling.12 Deze twee werkgeversfondsen vormen samen de belangrijkste, grootste en meest besproken voorzieningen in Twente aan het einde van de negentiende
eeuw. In 1898 had het Zieken- en Pensioenfonds van Enschede en Lonneker (vanaf nu ook afgekort tot E&L) 7.200 !eden. En in 1903, toen de Ongevallenwet in
werking trad, lag dat aantal boven de 8.000. Stork had rond 1890 weliswaar ongeveer 350 mensen in dienst, maar zijn fonds is weer beroemd geworden omdat hij
de belangrijkste man was achter de VNW. Zowel Stork als de textielfabrikanten
uit Enschede hebben in 1899 en 1900 parlementsleden laten weten dat ze een mooi
en goed functionerend fonds hadden, waar weinig op aan te merken was. 13 In het
kader van sekse en kostwinningspatronen zijn Stork en E&L interessant vanwege
de verschillende fabrieksbevolking. Bij Dirk Willem Stork werkten volgens de
enquete die de ingenieurs H.W.E. Struve en A.A. Bekaar in 1888-1890 hielden,
aIleen maar mannen. In de textiel in Enschede was in 1899 35% van de geregistreerde beroepsbevolking vrouW. 14 Dat percentage Iigt veel hoger dan het gemiddelde van de geregistreerde Nederlandse beroepsbevolking, van circa 25%. De
machine-industrie was een typische mannenbranche, terwijl in de textiel relatief
veel vrouwen betaald werk vonden.

11 Zie voor sekse als nuttige categorie in historische analyses: lW. Scott, Gender and the
politics of history (New York 1988).
12 Bij het NEHA bevindt zich een Kopie van de Nijverheids-enquete van Struve en Bekaar 1888-1890 (NEHA, KA 542). In deze enquete is ook verwerkt welke fabrikanten zich

aangesloten hadden bij E&L. De bewerking van Georg Reudink heeft rnij veel tijd bespaard, daarvoor dank.
13 Zie noot 6 en noot 58.
14 B. Hesselink, Gerhard fannink & Zonen te Enschede 1853-1938. faren van rationalisatie en verzet (Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam bv 1983) 41.
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2. De oprichters van de VNW: werkgevers en hun fondsen
De oprichters van de VNW hadden ieder een ondersteuningsfonds aan hun fabriek
verbonden. Het waren vooral ziekenfondsen. Hoewel men volgens de rechtssocioloog Rob Schwitters aan het eind van de negentiende eeuw weI onderscheid begon
te maken tussen 'gewone' ziekte en bedrijfsongevallen, resulteerde dit nauwelijks
in aparte fondsen voor de laatste categorie. Ook slachtoffers van een ongeval konden over het algemeen gebruik maken van het gewone ziekenfonds, zoals bij E&L
in Enschede. 15
In het Reglement op den arbeid van de plaatselijke Fabrikanten-Vereeniging uit
1890 werd het lidmaatschap van E&L verplicht gesteld. Veruit de meeste textielfabrikanten in Enschede waren lid van die Vereeniging en de meeste dus ook van
E&L. 16 GJ. van Heek nam in 1867 het initiatief voor E&L. Zijn nazaat I.B. van
Heek nam zitting in het bestuur van de VNW. De Van Heeks - Van Heek en Co,
Van Heek en Zonen en de Gebroeders van Heek - waren rond 1900 het symbool
van de Twentse katoennijverheid en voor de spreekwoordelijke Twentse textielbaronnen. 17 Volgens de enquete van Struve en Bekaar waren alle Van Heek-bedrijven aangesloten bij E&L. Somrnigen verplichtten hun arbeiders tot deelname, anderen hielden het facultatief. Ook hun collega-VNW -werkgever Willem Johan
Blijdenstein was verbonden aan het gezamenlijke fonds van E&L.
Branche-genoot D. Gelderman uit Oldenzaal had een eigen fabrieksfonds. Datzelfde geldt voor de bontweverij Amtzenius, Jannink en Co te Wierden, waar GJ.
Jannink - de vierde initiatiefnemer van de VNW - firmant was. Gelderman liet
zijn fonds uitsluitend door de directie van zijn textielbedrijf besturen. 18 Dirk Willem van Wulfften Pal the -lid van de firma Gebrs. Pal the te Almelo, een chernische
ververij en wasserij, en directeur van de Twentsche Bontweverij te Hengelo - was
wat modemer: hij gaf de leden van het verplichte Pensioenfonds (1884) aan zijn
fabriek in Almelo de meerderheid in het bestuur van het fonds . Maar de leden van

15 Schwitters, De risico 's, 143-180. NB: 147. Zie ook Van Genabeek, Met vereende kracht,
213-247 .
16 De Fabrikantenvereeniging had in de Statuten van 1914 nog steeds verplichtingen van
de aangesloten werkgevers opgenomen ten aanzien van het Pensioenfonds van E&L. Archief Fabrikantenvereeniging te Enschede, depot 7, nrA7 (doos). Voor informatie over de
Fabrikanten-vereeniging zie: F. van Waarden, Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland ± 1800-1940 (ArnersfoortJLeuven 1987).
17 Zie voor meer informatie over de Van Heeks : A.L.van Schelven, Onderneming en
jamilisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek en Co te
Enschede (Leiden 1984).
18 Van Genabeek, Met vereende kracht, 230, 231. E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en
H.J.M. Winkelman, Bestemming Semarang: geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaa11917-1970 (OidenzaallArnsterdam 1991) 124-151.
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het fonds werden door de gebroeders zelf aangewezen: "jonge meisjes, omdat
onder deze veel mutatie is - ze gaan dikwijls na een jaar of vier bij ons gewerkt te
hebben uit dienen - zijn geen lid, evenals die arbeiders, die nog slechts een korte
tijd bij ons zijn en omtrent wie wij nog geen genoegzame ondervinding hebben
opgedaan, dat zij bij ons zuHen bIijven." 19
In 1890 legde Van Wulfften Pal the aan de Staatscomrnissie-Rochussen uit dat
zijn ondersteuningsfonds eigenlijk vooral draaide op incidentele bijdragen van de
firma. De arbeiders betaalden geen premie, maar stortten de hen opgelegde boeten
in de kas. Dat was echter bij lange na niet genoeg om de kosten van het fonds te
dekken. Een zieke kreeg gedurende drie maanden de helft van zijn loon, maar als
het een emstige ziekte betrof, of "als de omstandigheden van het gezin het eisten"
werd "het volle loon wei eens uitgekeerd".20 Na drie maanden hield de fabrikant
een tijd lang op met uitkeren omdat - zo zei hij tegen de Staatscommissie - "anders de arbeiders wei eens met de ziekte wat zouden kunnen smokkelen". Gevraagd naar emstige ongelukken vertelde Pal the dat in 1888 bij een brand in de
chemische wasserij, waar benzine en naphta werden gebruikt, zes personen emstig
gewond raakten . De gebroeders Palthe hadden na dit ongeval ziekenzusters aangenomen om de slachtoffers te verplegen in het stedelijke ziekenhuis. Het volle loon
van de getroffen arbeiders werd doorbetaald. Een was er gestorven, de vijf anderen waren op "wat vergroei'ngen aan de handen" na aardig hersteld en nu weer aan
het werk.21
Bij de Almelose textielfabriek van Jan Scholten Bzn hadden zich volgens Scholten zelf nog geen ongelukken voorgedaan in de tijd dat zijn fabrieksziekenfonds
bestond. Het ziekenfonds was voor aIle werklieden verplicht en kende drie categorieen. Wie 15 cent premie betaalde kreeg f 3,75 per week, wie 10 cent inlegde had
recht op f 2,50, en wie 5 cent beta aide kreeg f 1,25. Dit alles gedurende hooguit
twaalf weken en te beginnen vanaf de tweede week van de ziekte. Arbeiders konden niet zelf de hoogte van de premie bepalen, kregen geen begrafeniskosten en
werden bij Scholten niet verzekerd van een pensioen. 22
De zevende initiatiefnemer van de VNW, Godfried Salomonson Hzn, was vanaf
1872 eigenaar van de Koninklijke Stoomweverij (KSW) te Nijverdal. Van oudsher
(185311854) was er aan de KSW een ziekenfonds verbonden, waarvoor de weyers
per getouw verplicht 10 cent per week afdroegen. In eerste instantie beheerden de
Salomonsons het fonds. Zij keerden "aan een man f 1,80, aan een helper f 0,90 en
19 Enquete gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no.l) Tweede afdeling. Twenthe [Gravenhage: 1890-1894] 319.
20 Ibidem. Dat geldt voor aBe citaten in deze alinea.
21 Enquere gehouden [... J 1890 [... J Twenthe, 318-322. Bij haar vijfentwintigjarig jubileum in 1898 kondigde de firma volgens het Sociaal Weekblad de stichting van een weduwen- en wezenfonds aan. [Sociaal Weekblad 1898, 314] .
22 Enquete gehouden [.. .J 1890 [.. .J Twenthe , 278-284.
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aan een kind f 0,75- 0,90" uit en vergoedden de kist van een overledene. Net als
bij Gelderrnan in Oldenzaal hadden de arbeiders weinig te vertellen in het bestuur.
Het fonds werd in 1892 gekenmerkt als het "eigendom" van de werkgever. Salomonson had voor de geneeskundige hulp aan zijn arbeiders een overeenkomst
gesloten met een dokter uit Hellendoom. In 1901 stelde hij een fabrieksarts aan
die een dokterswoning en een apotheek kreeg. Rond die tijd droeg hij ook het
bestuur van het fonds aan zijn personeel over. Een Pensioenfonds was er ook bij
de KSW, maar de arbeiders droegen daar niet aan bij en de directie keerde uit
"voor zover noodig".23

3. Betwiste zorgende macht
In bedrijfshistorische kringen is welbekend dat het niet aIleen humane of religieuze bedoelingen waren die de werkgevers tot fondsvorming brachten. Ook andere
motieven speelden een rol, lOals werving en binding van arbeidskrachten, disciplinering van personeel, verbetering van de conditie van het personeel of de kans
op een hogere arbeidsproductiviteit. Economische en nobele motieven sloten elkaar evenwel niet uit. Zo wilden sommigen, lOals Stork, via sociale voorzieningen
hun arb eiders verheffen tot onafhankelijke, zelfredzame mensen, de kloof tussen
arbeider en patroon verkleinen, en tegelijkertijd een hoger rendement van hun
fabriek bereiken. 24 Stork en zijn fonds waren daarmee een goed voorbeeld van wat
Annemieke van Drenth en Francisca de Haan in hun recent verschenen boek noemen "zorgende macht".25
De Haan en Van Drenth doelen daarmee op een vorrn van macht die uitgeoefend
wordt door lOrg, die ingegeven wordt door oprechte betrokkenheid bij het welzijn
van anderen, en die gericht is op de vorming van (nieuwe) identiteiten, bijvoorbeeld die van de betrouwbare en zelfredzame arbeider. AIle initiatiefnemers van
de VNW oefenden met hun fondsen lOrgende macht uit, dat wil zeggen dat zij hun
werknemers lOwel wilden helpen als leiden. Maar hun arbeiders waren niet altijd
geneigd om deze lOrg te accepteren. Cruciaal in deze weerstand was het feit dat
arbeiders de lOrg van door werkgevers ingestelde ziekenfondsen voor een groot
deel zelf moesten betalen. Meestal stelden de werkgevers het lidmaatschap nameJijk verplicht omdat een fonds slecht kon functioneren als er te weinig deelnemers
waren. Telkens als die verplichting wegviel, viel het ledenbestand echter terug. 26
23 Roelf Adrianus Burgers, 100 jaar G. en H. Salomonson. Kooplieden-Entrepeneurs,
Fabrikanten en Directeuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal (Leiden 1954)
266-270.
24 Zie Schwitters, De risico 's, 158-165; Van Genabeek, Met vereende kracht, 236-238.
25 Annemieke van Drenth en Francisca de Haan, The rise of caring power. Elisabeth Fry
and Josephine Butler in Britain and the Netherlands (Amsterdam 1999) 11-22.
26 Van Genabeek, Met vereende kracht, 224, 226.
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Zowel bij E&L als bij Stork heeft zich onenigheid voorgedaan rond het verplichte
lidmaatschap.
Volgens de overlevering had Stork in 1881 heel wat tact en overredingskracht
nodig om de Technische Vereeniging aan zijn fabriek te overtuigen van het nut van
een zieken- en pensioenfonds. De Technische Vereeniging was een club waar mededirecteur C.H. Strumphler behalve technische ook personeelszaken besprak met
de werklieden. Later riep Stork voor overleg met het personeel een speciale gremium in het leven, De Kern geheten. Toen hij in 1891 met een plan voor een
verplicht invaliditeits-, weduwen- en wezen-, pensioenfonds kwam, wees De Kern
dit in eerste instantie af. Maar - zoals een gedenkboek uit 1948 zegt - "Stork hield
vol, en het duurde tot mei 1895 voordat het personeel zich, na soms heftige gedachtewisseling, met haar oprichting verenigde"Y
De oprichting van het fonds in Enschede was zeer omstreden. 28 GJ. van Heek
probeerde het fonds bij de oprichting in 1867 voor de textielfabrikanten en de
werknemers verplicht te stellen, onder meer om te voorkomen dat de sociale VOOfziening inzet zou worden van onderlinge concurrentie. De werknemers kwamen
echter in opstand, ze gooiden de ruiten van de Societeit in, de vergaderzaal van de
fabrikanten. De Burgermeester van Enschede trad hard op en liet een detachement
blauwe huzaren de opstand neerslaan. De arbeiders zagen de fondsbijdrage als
loonsverlaging. De meesten verdienden al weinig. Volgens Van Schelven verzetten zij zich ook tegen een verdere reglementering van het bestaan. 29 De meeste
arbeiders planden op de korte termijn en hoopten dat zij niet zelf door ziekte of
een ongeval getroffen zouden worden. Maar vaak gebeurde dat toch. De arbeidsomstandigheden in negentiende eeuws Twente waren namelijk niet ideaal.

4. Gezondheid in de metaal en de textiel: dootbeid, kloven, bochels, glazen
ogen en ademhalingsmoeilijkheden
Gevraagd naar de werktijd in zijn fabriek - een weverij, spoelerij en sterkerij antwoordde firmant Gijs Willem Scholten op woensdag 16 juli 1890, dat die negen en driekwart uur bedroeg. De Staatscomrnissie Rochussen - belast met een
uitgebreid onderzoek naar de gezondheidstoestand van werklieden - concludeerde dat dat "korter was dan in andere fabrieken te Enschede". 30 Bij de grootste, Van
27 Tachtig jaar Stork (Hengelo 1948) 36.
28 Zie Van Genabeek, Met vereende kracht, 224, 225; Dick Nas, Het Twentse model.
Honderd jaar Eendracht, Honderdtien jaar Vooruit, Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede (Amsterdam 1998) 38-40.
29 Van Schelven, Onderneming enfamilisme, 33.
30 Enquete gehouden f. .. J 1890 f. .. J Twenthe , 127, 128. Gijs Willem was fami1ie van Jan
Scholten Bzn van de VNW. Bij Jan werkte men 10 en driekwart uur.
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Reek en Co werkte het personeel (circa 1.200 mensen: 550 mannen, 290 vrouwen
en 370 kinderen) elf uur per dag en er waren zelfs werkgevers die antwoorden: van
half zeven tot half zeven. De lange werkduur rond de eeuwwisseling kwam de
gezondheid van het personeel niet ten goede. Daarbij kwam dat in de meeste fabrieken gebrekkig werd geventileerd. Er hing een walm van gaslampen en een
stank van privaten. Goed Iicht en behoorlijke lucht waren schaars. Vaak kwamen
de arbeiders onvolgroeid, als kind van dertien jaar al in dienst.
De Commissie Rochussen bereidde de Veiligheidswet (1895) en de Ongevallenwet voor. Veel van wat wij weten over het weI en wee van arbeiders en patroons
rond 1890 komt uit haar verslagen. De Commissie verzamelde ook meer algemene
gegevens over "de maatschappelijke toestanden der arbeiders", "de verhoudingen
tusschen werkgevers en arb eiders" en "den toestand van fabrieken en werkplaatsen".31 In de praktijk van de enquetes kreeg de naleving van de Arbeidswet van
1889 ook de nodige aandacht, vandaar onder meer de vragen over de arbeidstijden. 32 De Commissie ondervroeg in Twente ongeveer 240 getuigendeskundigen
(zeventien vrouwen) waarvan ongeveer negentig uit Enschede (tien vrouwen) en
53 uit Hengelo (geen vrouwen). Daaronder was Dirk Willem Stork.
De lokalen in zijn machinefabriek hadden de naam ruim en luchtig te zijn. Toch
troffen de drie beroepskwalen die in de metaalnijverheid rond 1890 veelvuldig
voorkwamen ook zijn personeel: blindheid door wegspringende metaaldeeltjes,
doofheid en ingewandsziekten. 33 Doofheid kwam vooral voor bij ketelmakers. Zij
zaten in de ketels om de nagels tegen te houden als ze werden gekJonken. Ondanks
het oorverdovende lawaai, maakten ketelmakers nauwelijks gebruikt van watjes.
Ingewandsziekten werden veroorzaakt door het gebruik van vochtig zand bij de
gietvormen in de vormerij. Er leek weinig tegen te doen. En wat betreft de ooglij ders: om de ogen te beschermen en de kosten voor het ziekenfonds te drukken
stelde Stork het dragen van een bril verplicht. Maar de bankwerkers, smeden en
draaiers hielden zich daar niet aItijd aan. De arbeidsinspectie sprak in dit verband
in 1893 van "tegenkanting".34
Volgens artsen in 1896 lag het ziektepercentage bij Stork hoger dan bij andere
bedrijven in Hengelo. 35 Zij weten dat aan het zware werk en de hoge temperatuurverschi llen in de fabriek. Maar het zou ook kunnen Iiggen aan het relatief grote
31 E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940. 1 (Haarlem 1940) 1,2.
32 Zie voor de tot standkoming van die Arbeidswet in verband met vrouwen Corrie van
Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag am arbeid 1898-1940 (Hilversum 1994)

206-215.
33 Stork: 120 jaar industriiUe dynamiek (Utrecht 1989) 16, 17.
34 Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over
1893,213.
35 Stork: 120 jaar, 17.
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aantal ongelukken dat er in een machinefabriek gebeurde. De vaste Inspecteur van
de arbeid in (Gelderland en) Overijssel, A.D.P.V. van Loben Sels, zette de stoomen andere werktuigenindustrie in de provincie Overijssel tussen 1899 en 1903
nummer een op 'de brokkenlijst' .36 Naast Stork waren er nauwelijks andere grote
machinefabrieken in Twente. 37 Ongeveer driekwart van de 400 ongelukken in de
machine-industrie in deze regio kwam op het conto van zijn fabriek. De meeste
slachtoffers werden getroffen bij of door "wagens en transport van voorwerpen".
Verrassend genoeg waren niet de ogen het vaakst "beleedigd". Volgens de tellingen van de arbeidsinspecteur raakten zij vooral gekwetst aan armen, handen, vingers en voeten.
Na de stoom- en andere werktuigenindustrie, was de bouw verantwoordelijk
voor een groot aantal ongelukken in Overijssel; op de derde plaats kwam de textielnijverheid.38 Bijna aile vrouwen die bij Van Loben Sels werden aangemeld als
slachtoffer van een ongeluk, werkten in de textiel, ze vormden 3% van het totaal
aantal door hem geregistreerde getroffenen in de regio. In de textiel gebeurden de
meeste ongelukken bij het bewerken van de grondstoffen en doordat mensen vielen of uitgleden van zolders, bordessen, loopplanken, ladders en trappen. Hoewel
de Staatscommissie Rochussen zich ook hier het meest druk maakte over letsel
aan ogen, waren het vooral handen, arm en en vingers die getroffen werden, zoals
blijkt uit de bevindingen van de arbeidsinpecteur en de antwoorden van de gei'nterviewde doktoren en werklieden.39 Zo vertelde Andries Getkate dat een van zijn
redenen om bij de Gebr. van Heek weg te gaan, het ongeluk was dat zijn dochter
overkwam: "Ik had een kind op de fabriek, een meisje. Nu heeft men twee roUen,
aan beide zijden van groote raderen voorzien, en daar men vergeten had het dekstuk erop te leggen, kreeg het kind haar duim er tusschen. Ik kom 's morgens vroeg
op de fabriek, en zie dat men 's nachts goed het dekstuk er op had gezet. Dat had
men vroeger moeten doen zeide ik, dan was het ongeluk niet gebeurd. Och, antwoordde men mij, dan had zij wellicht ergens anders een ongeluk gekregen."40 In
de textiel had de Commissie Rochussen met name belangsteJling voor het "inlaten
van stoom" en de uitschietende spoelen.

36 VersLagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over
1899 en 1900, 814, 815, 831; idem over 1901 en 1902,915, 930-935.
37 Kopie van de Nijverheids-enquete. In Bedrijfsgroep 350 vonden Struve en Bekaar

twee wat grotere concurrenten: de firma Gebr. Ledeboer (66 mannen en 15 kinderen in
dienst) en de firma Sepp en Co (38 mannen en 16 kinderen in dienst). Stork had 314
mannen en 38 kinderen in dienst.
38 VersLagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over
1901 en 1902, 930-935.
39 Zie bijvoorbeeld VersLagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der
NederLanden over 1894, 186-189; en idem over 1901 en 1902, 930-943.
40 Enquete gehouden [... ]1890 [ .. .] Twenthe, 83 .
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Om te voorkomen dat de draad brak lieten textielfabrikanten regelmatig stoom
in de werkplaatsen. Het warme en vochtige klimaat zorgde bij velen voor kloven
en andere huidaandoeningen. Desgevraagd verklaarde Hendrikus lakobus Greve,
op dat moment al 31 jaar wever bij Van Heek & Co, dat een uitschietende spoel
vaak in een oog terecht kwam. Hij zou maar liefst acht anegen mensen in Enschede kunnen aanwijzen met een kunstoog. 41Verder trof de Comrnissie vee I meisjes
met bochels aan in Twente. Kon dat niet het gevolg zijn van de throstles, spinmachines die veel te laag stonden? Ziekenfondsdokter Andries Kosters dacht van
niet: "dat is mij nooit zo opgevallen [...] Ik heb nog nooit behoeven te zeggen: ge
moet ander werk zoeken, omdat ge anders krom zult worden".42 Kosters begon
omstandig uit te leggen hoeveel soorten van bochels men had en dat die ook het
gevolg van tuberculose konden zijn. Als we hem en de werkgevers moeten geloyen, stond de gezondheidstoestand van het person eel nauwelijks in verband met
het werk in de fabriek. De tien gei"nterviewde vrouwen in Enschede werd - behalve over de spoelen en eventuele last van de warmte - overigens nauwelijks iets
gevraagd over hun gezondheid. De al eerder genoemde Getkate en Hendrik Honingvoort waren ervan overtuigd dat de throstle-machine niet bevorderlijk was
voor een rechte rug. Hun getuigenis had echter rninder gewicht dan die van de
dokter.
Over een klacht waren werkgevers, werknemers en artsen het opvallend eens: de
aandoeningen aan de ademhalingshalingswegen door het inademen van katoenstof. Vooral in de zogenaamde kraskamer - waar de ruwe katoen werd bewerkt liepen mensen dat risico. Dokter Kosters signaleerde veel van dit soort gevallen in
zijn praktijk. "Daar blijven er weinig in die kraskamers zonder asthmatisch te
worden".43 Dokter Van Delden - ook verbonden aan het Ziekenfonds, sprak van
"zeer veel" getroffenen. Kosters had hoop op betere tijden, omdat naar zijn zeggen de machines de laatste tijd waren verbeterd. Dat kwam echter te laat voor de
53-jarige krassenslijper Hendrik Honingvoort: reeds sinds een paar jaar gaf hij
bloed op, het werk beg on hem zuur te valJen en's ochtends kon hij bijna niet
spreken. Hij had al een paar keer aan de baas gevraagd of hij ander werk kon
krijgen, maar men wilde hem gaame houden: hij kende z'n werk goed en was zeer
voorzichtig "zoodat hij nog nooit een ongeluk had gehad" . Bij zijn baas, krasmeester Groen, kwam de Commissie er tot twee keer op terug, maar Groen meende dat "ander werk opdragen moeilijk meer ging; op zijn leeftijd kon [Honingvoort] niet gemakkelijk wat anders leeren. Hij moest dus in de kraskamer blijven".44

41 Enquece gehouden f. ..} 1890 f. ..} Twenthe , 47 .
42 Enquece gehouden f. ..} 1890 f. .. } Twenthe, 10; of bijvoorbeeld 123.
43 Enquece gehouden f. .. } 1890 f. .. } Twenthe, 10.
44 Enquete gehouden f. ..} 1890 f. .. } Twenthe, 95. Het verhoor van Honingvoort in dezelfde Enquece, 88 , 89.
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Vrouwen in de textielfabriek rand 1900 [De kadans van de getauwen, 84,85J

Er was nog iets waar de gelnterviewden het over eens waren: als er een ernstig
ongeluk gebeurde, zouden de fabrikanten bijzondere ondersteuning voor de getroffene uit hun eigen zak betalen. Zij zouden het niet slechts op het ziekenfonds
aan laten komen. Zelfs bij de firma Roessingh en Zonen waar men bij een "ongeval door onvoorzichtigheid" een gulden boete moest betalen, geloofde het personeel- in de persoon van Johannes Platvoet - dat de "heeren" bij een groot ongeluk
zouden "bijdragen".45 Maar lang niet elk ongeval werd als groot of ernstig aangemerkt. Dat brengt mij terug op de vragen die in dit artikel centraal staan: welke
rechten hadden arbeiders (m/v) bij een 'gewoon' ongeluk? En hoe speeJde sekse
en kostwinningspatronen een rol in de voorzieningen die de werkgeversfondsen
boden?

5. Sekse en fondsen
Over het algemeen is historisch onderzoek naar werkgeversfondsen tamelijk gender-blind. Auteurs merken zelden op of de voorzieningen waarover zij schrijven
45 Enquete gehouden f. .. J 1890 f. .. J Twenthe, 52.
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voor mannen, vrouwen, dan weI voor beiden bestemd zijn. Aileen in het geval van
weduwefondsen is het geslacht van de potentieIe clientele evident. Een van de
eersten die zich afvroeg of vrouwen binnen fabrieks- en bedrijfstakfondsen in de
hoedanigheid van werkneemster verzekerd werden, was de al eerder genoemde
Rob Schwitters. 46 Voortbordurend op de bewaarde reglementen en een opmerking
van Inspecteur van de Arbeid Ekker over Zeeland en Zuid- Holland in 1899 en
1900, nam hij aan "dat de uitkeringstrekker" in werkgeversfondsen "een man was
die eventueel van aanvullende voorzieningen voor vrouw en kinderen gebruik kon
maken" . In zijn verklaring voor dit fenomeen verwees Schwitters naar Ekkers opmerking over kostwinning en de Nederlandse arbeidsmarkt: "van de in de regel
ongehuwde werkende vrouw [waren] minder mensen afhankelijk", en dus behoefde zij geen zelfstandige verzekering.47
Er zitten echter allerlei haken en ogen aan deze gedachtegang. Ten eerste gaat
Ekkers observatie over een enkele regio in twee specifieke jaren; deze observatie
komt verder niet terug in de verslagen van de arbeidsinspectie. Bovendien noemt
Ekker de afwezigheid van vrouwen in verzekeringsarrangementen in zijn regio
een "opvaIlend verschijnsel"- hetgeen net zo goed op een uitzondering zou kunnen duiden. Ten tweede worden reglementen vaak in ' hij-vorm ' opgesteld, terwijl
in de praktijk mogelijk gedoeld wordt op beide seksen. Om alvast een voorproefje
van de Ongevallenwet (1901) te geven: de tekst van die wet spreekt voortdurend
van "werkman", waar de wetgever in praktijk zowel mannen als vrouwen blijkt te
bedoelen. Misschien heeft het gangbare androcentrische taalgebruik Schwitters
tot te sneIle conclusies verleid.
Verder staat zijn aanname op gespannen voet met de theorie dat fondsen een
belangrijke rol speelden in het aantrekken of vasthouden van personeel. Vrouwen
staan bekend als goedkoop person eel - in de regel verdienden zij tweederde van
wat mannen verdienden. Het moet voor werkgevers dus belangrijk zijn geweest
om die goedkope arbeidskrachten vast te houden en hen zelfstandig voorzieningen
te bieden. Tenslotte was er nog weinig onderzoek in om loop dat Schwitters' interpretatie van vrouwen , kinderen en 'aanvullende voorzieningen' staafde. Niemand
had nog uitgezocht wat er bijvoorbeeld gebeurde als ongehuwde vrouwen zelf
ziek werden en naar een dokter moesten. Bovendien waren niet aile vrouwen die
betaald werkten ongehuwd, zorgden niet aIle ongehuwde vrouwen aIleen voor zichzelf - dat kwam eigenlijk zelden voor - , en werd van zowel gehuwde als ongehuwde arbeidsters de bijdrage aan het gezinsinkomen bijzonder gewaardeerd, simpelweg omdat het inkomen van de meeste mannen in Nederland zeker tot 1920

46 Schwitters, De risico 's , 152.
47 Ibidem; Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899 en 1900, 285 , 286.
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onvoldoende was om een heel gezin te onderhouden. 48 Kortom, de aanname dat
vrouwen in het algemeen niet deelnamen aan werkgeversfondsen lijkt tamelijk
onwaarschijnlijk.
Het proefschrift van Joost van Genabeek uit 1999 werpt wat meer licht op deze
zaak.49 In Met vereende kracht maakt hij sekse (en leeftijd) een categorie in zijn
analyse van bedrijfshulp anna 1890. Van Genabeek constateert dat er in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw (inderdaad) nauwelijks sociale voorzieningen waren in de kledingmakerijen, de wasserijen, steenbakkerijen en pottenbakkerijen; allemaal bedrijfstakken waar een groot aantal vrouwen en kinderen
voor lage lonen werkten. Zijn belangrijkste stelling in dit verband is dat er een
relatie is tussen een hoog percentage vrouwen (en kinderen) in een sector en de
afwezigheid van verzekeringsarrangementen. Hoe groter het percentage vrouwen
werkzaam in een branche, hoe kleiner de kans dat men er een verzekeringssysteem
aantreft. In de textielindustrie - waar veel vrouwen werkten - trof Van Genabeek
echter veel fondsen aan. Meer dan 80% van de werknemers in die branche was op
de een of andere manier verzekerd, meestal via fabrieks- of bedrijfstakfondsen de werkgeversinitiatieven. In Met vereende kracht staat zelfs met zoveel woorden,
dat een groot aantal werkneemsters in de textiel verplicht werd verzekerd. Van
Genabeek maakt dus een einde aan de idee van de onverzekerde arbeidster. Uit
zijn materiaal blijkt bovendien dat de textiel getalsmatig een belangrijke uitzondering is op de door hemzelf geponeerde relatie tussen sekse en de aan- of afwezigheid van fondsen. In Nederland werkten meer dan tweemaal zoveel mensen in de
textiel (26.500) als in de kleding, reiniging en steen en aardewerk samen (respectievelijk 1.500 + 2.000 + 9.300 = 12.800).50 In absolute aantallen lijkt het te gaan
om naar schatting 2.400 onverzekerde vrouwen werkzaam in de kledingmakerijen,
de wasserijen, steenbakkerijen en pottenbakkerijen, tegenover circa 4.000 verzekerde vrouwen in de textie1. 51

48 Zie over 'the invention of the male breadwinner' onder andere Angelique Janssens
(ed), The rise and decline of the male-breadwinner-family. Themanummer van International Review of Social History. Supplement 5, vol. 42 (1997); en Angelique Janssens, 'De
manneIijke kostwinner: my the of historische werkeIijkheid? Een overzicht van het debat. '
TijdschriJt voor Geschiedenis III (1998) 2, 258-281.
49 Van Genabeek, Met vereende kracht, 215-222. Voor de verzekerde werkneemsters in
de Twentse textiel zie p.2l9.
50 Van Genabeek, Met vereende kracht, Tabel 31 (A en B bij elkaar opgeteld), 221, 222.
51 Voor deze landelijke schatting heb ik de gegevens uit Van Genabeeks betreffende paragrafen (215-222) gecombineerd: I. het totaal aantal werknemers in een branche uit tabel
31 (kolom I) in Met vereende kracht; II. het gemiddelde percentage (A+B) volwassen
vrouwen op het totaal aantal werknemers in die branche, tabe131 (kolom 3); in III staat het
aantal (on)verzekerde vrouwen, III combineert I en II met Van Genabeeks constateringen
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Van Genabeek problematiseert zijn uitzondering niet. Hoewel hij nieuwe informatie op tafellegt, onderschrijft hij de al door Schwitters gepresenteerde traditionele verklaring: de positie van vrouwen "binnen de gezinseconomie" zou er borg
voor staan dat haar arbeid nauwelijks verzekerd werd in Nederland.52 Het salaris
van vrouwen en kinderen zou te laag en aanvullend zijn om het te verzekeren.
Maar hoe moeten we die verzekerde textielarbeidsters dan interpreteren? Was de
betekenis van haar inkomen binnen het gezin dan niet aanvullend, maar cruciaal?
Hadden textielgezinnen een ander kostwinningspatroon dan gezinnen in andere
branches, zoals bijvoorbeeld de kleding of de metaal?
In de nadere analyse van E&L en Storks fonds zal ik de regels en voorzieningen
aan de vooravond van de Ongevallenwet tegen het licht houden met sekse en kostwinningspatronen als speciale aandachtsgebieden. Naar aanleiding van Van Genabeeks bevindingen vraag ik mij af: benadrukte het uitkeringssysteem van Stork in de mannenbranche die de metaal was - het aanvullend karakter van het vrouwenloon en het belang van een mannelijke kostwinner meer dan E&L? En waren
vrouwen in het textielfonds van E&L minder afuankelijk van hun echtgenoot dan
bij Stork?

6. Het Zieken- en Pensioenfonds van Enschede en Lonneker
In het interview van de al eerder geciteerde Staatscommissie met Jacob Gerrit van
der Woude, in 1890 directeur van het ziekenfonds van E&L, zegt Van der Woude
tussen neus en lippen door dat ook vrouwen premie betalen en dat ook zij dus
inderdaad verzekerd zijn. Wanneer de Commissie hem vraagt hoe hij de bijdragen
int, antwoordt Van der Woude dat dat verschilt. Soms houdt hij zitting in de fabriek, soms, zoals bij Van Heek, houden de touwbazen de boekjes en het geld bij:
"ik kijk de boekjes na of alles betaald is. Dit is niet altijd het geval, ten gevolge van

dat er nauwelijks sociale voorzieningen zijn in de drie bovenste branches, terwijl in de
textiel 80% van die werknemers verzekerd blijkt.

kleding
wasserij
steen en aardewerk
totaal
textiel

1.500
2.000
9.300
12.800
26.500

II

III

33%
55%
9%

500
1.100
800
2.400
4.000

19%

52 Van Genabeek, Met vereende kracht, 219.
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afwezigheid of dat de arbeiders niet kunnen betalen. De vrouwen die bevallen zijn
vier weken vrij".53
De inleggelden van de leden bedroegen in 1898 ongeveer 50.000 gulden, een
zevenvoud van wat de "H.H. werkgevers" bijdroegen. De deelname aan het fonds
was in datzelfde jaar verplicht voor vaste arbeiders en arbeidsters, het kostte hen 1
tot 3% van hun loon. De leden mochten niet tegelijkertijd lid zijn van "eenig ander
ziekenfonds". Ze waren dus volledig afhankelijk van E&L. Lidmaatschap van het
fonds gaf zowel mannen als vrouwen recht op geneeskundige hulp, geneesmiddelen (waaronder levertraan), ziekengeld, een bijdrage in de begrafeniskosten en
pensioen. 54 Volgens het verslag van Van Loben Sels over 1897 en 1898 werd er
geexperimenteerd met een vergoeding van operatie- en verplegingskosten (heelkunde): voor 140 ooglijders aIleen al werd ongeveer 3.500 gulden uitgegeven, 5%
van het totale budget. Het bestuur besloot in het vervolg een operatie aIleen te
compenseren bij "acute zieken, oog- neus- en keelaandoeningen". Onderscheid
naar sekse werd met betrekking tot de verplichte leden bij E&L niet gemaakt. 55
De Inspecteur van de Arbeid meldde dat de financiele toe stand van het fonds
"eenige verbetering behoefde". Dat kwam, zo zei hij, door de groei van het aantal
gepensioneerden. Pensioenen vormden met 20.000 gulden voor 266 person en de
grootste uitgavenpost van E&L. Maar het kwam ook door "het groote aantal ziektedagen der vrouwelijke leden". Het is niet duidelijk waardoor dat veroorzaakt
werd. 56 Het is weI duidelijk hoe de Comrnissie van Toezicht - samengesteld uit
fabrikanten - 'het probleem' op wilde lossen: door contributieverhoging, zowel
voor werklieden als werkgevers. 57
E&L ken de vijf verzekeringsklassen. Volgens Van der Woude konden de verplichte leden zich desgewenst in de laagste klasse (A) laten opnemen. Gezien het
eerder beschreven arbeidersverzet zullen de meeste mensen (m/v) dat ook gedaan
hebben. In Klasse A bedroeg de contributie na de verhoging 12 cent per week.
Wanneer de leden een ongeluk kregen, werd het gewone ziekengeld uitgekeerd.
Voor Klasse A was dat zowel in 1890 als in 1898 20 cent per dag. Gerekend met
53 Enquete gehouden [... J 1890 [... J Twenthe, 78. Sinds de Arbeidswet van 1889 werd
bevallende vrouwen wettelijk een arbeidsverbod van een maand opgelegd zonder dat daar
officieel compensatie van inkomensverlies tegenover stond.
54 Zie het Databestand ALGVER van Van Genabeek, genoemd in Met vereende kracht,
317-328.
55 Deze en de volgende alinea's zijn voornamelijk gebaseerd op Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897 en 1898, 476-480.
Voor uitgebreide informatie over E&L in de eerder periode zie: Nas, Het Twentse model,
38,39.
56 Misschien gold de vanwege de Arbeidswet (1889) verplichte maand rust na een beval-

ling als ziekte. Ik heb daar helaas geen verdere informatie over gevonden.
57 Voor diegenen die niet in een aangesloten fabriek werkten, maar vrijwillig bij E&L

verzekerd waren - een minderheid - werden seksespecifieker regelingen getroffen.
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een zesdaagse werkweek dus f 1,20 per week. Dat kwam voor de laagst betaalde
vrouwenberoepen als dat van spoelster neer op ongeveer 24% van haar loon. Gemiddeld verdiende een spoelster f 5,- per week en betaalde zij 2,5% daarvan
aan premie. 58 - In het algemeen lagen de uitkeringen in de textiel tussen de 25 en
30% van het loon, ook bij de fabrieksfondsen. De hoogste ziekengelduitkering bij
E&L kreeg men in Klasse E: f 7,20 per week (6x de uitkering bij Klasse A), maar
daar moest dan wei 36 cent per week (3x de premie bij Klasse A) aan prernie voor
betaald worden.
Het ziekengeld ging twee dagen na de doktersverklaring in. De macht van de
dokter was groot: hij was het ook die bepaalde of mensen gezond genoeg waren
om in het fonds mee te draaien ; met andere woorden gezond genoeg om op de
fabriek te komen werken of niet. Voor werknemers was het lidmaatschap van het
fonds immers verplicht. De patient kreeg geen ziekengeld als hij of zij arbeidsongeschikt was door dronkenschap of twist. Ais de zieke gedurende anderhalf jaar
280 dagen uitkering had genoten, werd hij/zij uit het fonds gegooid. Aileen voor
begrafeniskosten kon je je dan nog verzekeren. Bij overlijden kreeg je in Klasse A
f 48,- oplopend tot in Klasse E f 75 ,-.
De pensioenuitkering bedroeg de helft van de ziekengelduitkering: in Klasse A
10 cent per dag, in Klasse E 60. Daar kon geen oudere zich van onderhouden. Het
ging in op 75-jarige leeftijd, of vijftien jaar eerder als twee aan het fonds verbonden dokters een verklaring van arbeidsongeschiktheid afgaven. Jeugdige leden
konden eventueel ook aanspraak maken op een pensioen al s ze arbeidsongeschikt
waren door ongeneeslijke ziekte of gebrek. Gepensioneerden moesten in Enschede of Lonneker wonen. Wie buiten dit systeem viel omdat zij of hij bijvoorbeeld
geen doktersverklaring kreeg, of blijvend invalide werd , bleef totaal afhankelijk
van zijnlhaar farnilieleden , buren, vrienden , de goodwill van de fabrikant en niet te
vergeten, de liefdadigheid en het Burgerlijk Armbestuur.
E&L had geen weduwen- en wezenvoorziening. Dat is veelbetekenend. Natuurlijk, weduwen en wezenuitkeringen waren duur, net als een pensioenvoorziening,
maar dat is slechts de helft van het verhaal. E&L kon niet beide aanbieden, maar
koos voor een lage pensioenvoorziening. Impliciet gingen de bestuurders van het
fonds er daarmee van uit dat weduwen en wezen in de textiel nog wei een kans
hadden om zichzelfte onderhouden, wanneer de vader/echtgenoot overleden was.
Voor wie binnen dit systeem viel golden dus directe, zelfstandige, individuele
uitkeringsrechten en -plichten, zonder onderscheid naar sekse. Vrouwen hadden
dezelfde rechten als mannen. De uitkeringen aan beiden waren echter wellaag, te
laag om zelfstandig van in leven te blijven, voor zover dat al kon in gezondheid.
Het waren minimale bijdragen aan het budget van een gezamenlijk huishouden.
Op grond hiervan kunnen we een grote wederzijdse afhankelijkheid verwachten
58 Voor meer informatie over lonen zie het interview met Gerrit Jan van Heek, lid der
firma Van Heek & Co in Enquhe gehouden f. .. J1890 f. .. J Twenthe, 16, 17.
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binnen de textielgezinnen in Enschede en Lonneker. In tijden van arbeidsongeschiktheid en ouderdom waren mannen net zo goed financieel afhankelijk van vrouwen, als vrouwen van mannen - al verdienden de laatsten in de regel iets meer.
De werkgevers bij E&L vonden dat het loon van vrouwen verzekerd moest zijn
tegen de gevolgen van ziekte of ongelukken. Zij beschouwden dat loon niet slechts
a1s aanvullend. Mannelijke kostwinners werden in het verzekeringssysteem niet
bevoordeeld. Deze gegevens en de afwezigheid van een weduwefonds doen mij
concluderen dat E&L's uitkeringssysteem in elk geval de economische afhankelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen niet bevorderde. Om van de weeromstuit te gaan spreken van economisch onafhankelijke vrouwen zou evenwe1 te
ver gaan. De textielwerkgevers in Enschede en Lonneker construeerden een individuee1 uitkeringssysteem met ingebouwde wederzijdse afhanke1ijkheid.

7. De fondsen bij de machinefabriek van Stork
De voorzieningen bij machinefabrikant Stork waren heel anders, om te beginnen
met vier grote verschillen: 59 ten eerste bestond er bij Stork vanaf 1895 een invaliditeitsfonds. Dat werd gecombineerd met een fonds voor weduwen en wezen. Ten
derde waren de ziekengeld-uitkeringen vanaf het ontstaan van het Ziekenfonds in
1868, veel hoger dan in de textiel. Het fonds van Stork keerde als een werknemer
gewoonlijk meer dan 8 cent per uur verdiende, bij ziekte of verwonding maar liefst
80% van het loon uit. Ais het loon acht cent of daaronder was, kreeg de uitkeringsgerechtigde toch nog de helft. En tenslotte werd er vanaf 1887 onderscheid gemaakt tussen getroffenen "in en door den dienst" en andere, 'gewone' zieken. Wat
Stork betreft moest het Ziekenfonds zich in principe zelf kunnen bedruipen: "de
firma moet [... J alleen bijspringen voor zoverre het bedrijf bijzondere gevaren
voor de gezondheid der leden van het person eel oplevert".6o
Als de door een ongeva1 getroffen Stork-werknemer niet na1atig of onvoorzichtig was geweest, kreeg hij naast geneeskundige hulp, bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot uiterlijk een jaar na dato ook zijn volle dagloon uitgekeerd door het
Ziekenfonds. Wie na1atig was geweest, kreeg normaal ziekengeld. Als het bestuur
van het Ziekenfonds yond dat er opzet in het spel was, had de arbeider geen rech-

59 De volgende paragrafen zijn voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Verslagen
van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895 en 1896,
388, 389; en Tachtig jaar Stork, 223 e.v.; in iets mindere mate op de Verslagen van de
inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893,227. Voor het
ziekenfonds van Stork in een eerdere periode (vanaf 1868) zie ook Schwitters, De risico's,
172-175.
60 Tachtig jaar Stork, 224.
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De machinefabriek van Stork met personeel in 1906. [Rijksarchief OverijsselJ
t

ten. Maar Stork verklaarde in 1898 dat zo'n verminderde uitkering bij emstige
ongevallen in elk geval nooit was toegepast, en bij geringe kwetsuren zelden. 61
Wie blijvend invalide werd door een ongeluk op het werk kon aanspraak maken
op het Invaliditeits-, Weduwen- en Weezenfonds. De ongelukkige kreeg dan minimaal 50% en maximaal 70% van zijn oorspronkelijke loon. Waarschijnlijk gold
deze uitkering tot de dood. Dat was een dure zaak. De vaste werknemers betaalden
dan ook 3% van hun loon aan dit fonds, de werkgever legde evenzoveel bovenop.
Er werd anna 1895 van uitgegaan dat aIle leden tussen de f 10,- en de f 40,- per
week verdienden. Uit dit bedrijfsfonds werden ook andere pensioenen van maximaal 60% van het vaste loon betaald. Leden die door andere oorzaken dan een
bedrijfsongeval invalide waren geworden, maar tien jaar bij de fabriek waren en
de leeftijd van veertig jaar hadden bereikt,62 konden ook rekenen op het Invaliditeitsfonds. En, last but not least, hadden ook de eventuele weduwen en we zen van
deze Stork-medewerkers rechten.
Weduwen en we zen van slachtoffers van bedrijfsongevallen kregen de hoogste
nabestaanden-uitkeringen. Zij had recht op tweederde van het bedrag dat hij, als
invalide-pensioen, gekregen zou hebben als hij het ongeluk had overleefd. Dat is
dus tweederde van 50 it 70% van zijn vaste loon, hetgeen neerkomt op 33 it 47%.
Bij het zogenaarnde minimum-salaris van f 10,- kreeg zij minimaal (2/3 van 50%
61 Handelingen der Staten Generaal der 2de Kamer, 1898-1899, Bijlagen I, nr.l6, 54.
62 In 1900 werd dit veranderd naar dertig.
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van f 910,-=) f 3,33. Bij wijze van vangnet had Stork hier een minimumbedrag
van f 3,50 per week ingesteld. Als haar man het maximum-salaris van f 40,- verdiende, dan ontving zij maximaal (2/3 van 70% van f40,-=) f 18,66. De wezen
van slachtoffers van bedrijfsongevallen - nader omschreven als kinderen of stiefkinderen beneden de zestien jaar- kregen ieder de helft van een weduwepensioen.
Maar gezamenlijk kregen weduwen en wezen niet meer dan tweederde (66%) van
het gemiddelde vaste loon van het lid. In het geval dat de man gewoon was gestoryen, werd overal waar hierboven "tweederde" staat de helft gerekend, met een
minimum van f 2,- per week. Als de overleden man niet invalide was, werd zijn
basis-pensioen berekend op 2,5% van het vaste loon voor elk dienstjaar. En zijn
weduwe had dan recht op de helft daarvan.
Natuurlijk waren er ook bij Stork groepen die net buiten dit verder veelomvattende verzekeringssysteem vielen. Om zelf ouderdomspensioen - geen ongevallen- weduwen-en wezenpensioen uitgekeerd te krijgen bijvoorbeeld, moest de echtgenootlvader weI tien dienstjaren hebben en rninstens dertig zijn. Een gieter die
negen jaar premie had betaald, thuis in een hark stapte, wiens wond niet wilde
helen en sindsdien zijn werk niet meer kon doen, had geen recht op invaliditeitspensioen. En bovendien waren de rechtmatige pensioenen in praktijk niet voor
iedereen een vetpot. Om de meest schrijnende gevallen onder de nabestaanden
van mannelijke kostwinners te helpen richtte Stork in 1896 een Bijzonder SteunEnschede en Lonneker gedomineerd door textielni}verheid, Hengelo door metaalbewerking. [Blonk, 1929 Bi}lage bi} p.97]

--.......

,
\ ,,"

I

,

.."

I

'•

,

~=-==~~

HEIY6EL.O,

,,
\

....

"

....

•

metaalbewerking

•

textiel

64

NEHA-JAARBOEK 2000

fonds op. Dat was geen verzekeringskas, waar premie aan betaald werd en die
rechten garandeerde, maar een charitatieve instelling. Getuige zijn woorden bij de
introductie van dit fonds, stelde de machinefabrikant zich als het ware op als plaatsvervangend vader: "AI diegenen die aan de fabriek verbonden zijn, worden beschouwd als leden van een gezin en uit de spaarpot, die door de vierde afdeJing
[het bijlOndere steunfonds, mvk] wordt gevormd, ontvangen zij steun, die wegens
onvoldoendheid onzer verzekeringsinstellingen anders hulpeloos lOuden staan, of
door buitengewone rampspoed tijdeJijk heen geholpen moeten worden."63

8. Zorgende macht: zedelijkheid en lokale kostwinningspraktijken
Beide werkgevers(groepen) stelden hun fondsen verpJicht. Beide fondsen gaven
recht op geneeskundige hulp, ziekengeld, ouderdomspensioen en een begrafenisuitkering. Maar daar houden de overeenkomsten dan toch wei op. Werknemers
(m) bij Stork konden aanspraak maken op meer en betere voorzieningen dan de
werknemers (mlv) in de textiel in Enschede, lOnder dat zij daarvoor nu lOveel
meer premie hoefden te betalen. Bij E&L was ter compensatie van de geldelijke
gevolgen van een bedrijfsongeval een uitkering van 30% van het loon het maximum waar men recht op had. Op de machinefabriek in Hengelo was dat het minimum, een minimum dat overigens gereserveerd werd voor de weduwen van de
werknemers. E&L kende geen weduwefonds. De gehavende mannen in de machinefabriek kregen een periode hun volle loon uitbetaald. Terwijl de getroffen mannen en vrouwen die verzekerd waren bij E&L hooguit 30% konden incasseren via
het gewone ziekenfonds. De werkgever die aileen maar mannen in dienst had, creeerde
een fonds dat op manneJijke kostwinners georienteerd was. De werkgevers die voor
een deel afhankelijk waren van vrouwelijke arbeidskracht, ontworpen een verzekeringssysteem waarin vrouwen directe, individuele rechten opbouwden.
Hier lijken twee verschillende soorten gezinnen of kostwinningspraktijken in
het spel.64 Mijn hypothese is dat de werkgevers van E&L en Dirk Willem Stork in
de uitoefening van hun zorgende macht uiteenlopende gezinsconstructies voor ogen
hadden. In het verzekeringssysteem van Stork werd het loon van de arbeiders in de
machinefabriek lo gedekt, dat die mannelijke kostwinners in het geval van een
ongeluk hun financiele bijdrage aan het gezinsinkomen op hetzelfde niveau konden handhaven. Een jaar lang kreeg hij zijn volle dagloon nog doorbetaald en ook
daarna had men recht op meer dan de helft van het laatste inkomen. Lichamelijk
liepen de machinearbeiders misschien meer risico dan de textielarbeiders van E&L,
63 Tachtig jaar Stork, 241.
64 Deze verschillende vormen van zorgende macht lijken overigens op het Franse systeem van parental logic (E&L) enerzijds, en het male breadwinner system in Groot-Brittannie anderzijds (Stork) ; zie v~~r deze thematiek Pedersen, Family, dependence.

VAN DER KLEIN WERKGEVERSFONDSEN IN TWENTE

65

maar economisch waren zij bij een ongeval minder kwetsbaar. Als de metaalarbeiders ziek werden, waren zij anders dan hun Enschedese seksegenoten, nauwelijks
financieel afhankelijk van vrouw en kinderen. Het mannelijk kostwinnerschap bleef
bij Stork - getroffen door een ongeval of niet - intact. Of dat de echtgenotes van
Storks werknemers economisch afhankelijker maakte dan v66r dat het fonds bestond, of economisch afhankelijker dan de textielechtgenotes, is niet te zeggen.
Vast staat weI dat vrouwen in Storks fonds alleen rechten kregen die van het werk
van hun man waren afgeleid, aileen indirecte rechten. In het verzekeringssysteem
van zijn machinefabriek komen vrouwen als categorie pas in beeld als weduwe of
wees van een van zijn arbeiders (m).
De werkgevers zelf lOuden de kwestie van gezinsideologie aan het eind van de
negentiende eeuw waarschijnlijk bespreken in termen van 'zedelijkheid'. Van Dirk
Willem Stork is bekend dat zedelijkheid een sleutelbegrip vormde bij de opbouw
van zijn verzekeringssysteem. In 1896 formuleerde hij zijn ideaal als voIgt: "het is
ons streven bij de gehele leiding der zaak [... ] hen die aan de fabriek verbonden
zijn, stoffelijk en zedelijk te verheffen, en wij menen dat die verheffing [... Jvooral
gezocht moet worden in de verhoging van het onafhankelijkheidsgevoel der werkIieden. Daartoe dienen m.i. zeker ook de fondsen [... ]. Het geeft verzekering tegenover willekeur, tegenover liefdadigheid, omdat aalmoezen een mens verlagen
en het bewustzijn, zichzelf te helpen, hem verhoogt."65
Stork was - waarschijnlijk veel meer dan de andere Twentse werkgevers die zich
in de VNW lOuden verenigen - bezig met de zelfredzaamheid van zijn arbeiders.
Maar het ideaal van onafhankelijkheid gold - getuige zijn verzekeringssysteemvooral zijn volwassen mannelijke werknemers. De rechten die hun weduwen en
wezen kregen, maakten hen niet direct zelfredzaam of onafhankelijk. Het BijlOndere Steunfonds dat Stork in het leven riep was een charitatieve instelling en verstrekte - om in zijn eigen terminologie te blijven - zelfs "aalmoezen" die "een
mens verlaagden".
Over de bedoelingen van de werkgevers van E&L met hun fonds staat ons minder informatie ter beschikking. Behalve dat Van Heek senior concurrentie van
Enschedese werkgevers onderling wilde voorkomen, is er weinig bekend. Toch
lijken de ondernemers daar zich in verhouding vee! minder om 'zedelijke verheffing' te hebben bekommerd. Als we de enqueteverslagen er op nalezen, valt op dat
de werkgevers de duidelijke zedelijke lOrgen van de Commissie niet deelden. 66
Steeds is er de standaardvraag of "het bijeenzijn van mannen en vrouwen in een
lokaal" niet "tot minder gewenschte toestanden" aanleiding geeft. De commissie
65 Tachtig jaar Stork, 241.
66 De Commissie zag en passant toe op de naleving van de Arbeidswet van 1889, tot
stand gekomen op grond van enqueteverslagen uit 1887 die volgens Stefan Dudink een
moreel beroep deden op ondernemers. Zie: Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme
in Nederland 1870-1901 (Amsterdam 1997) 106.
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Vrouwen en mannen, long en oud bi} 'Het uitgaan van de fabriek' in Ensehede.
Detail van sehilderi} van Bart van der Leek, 1910. [Museum Boymans van BeuningenJ

stuurde aan op een scheiding der seksen in de fabrieken door een houten schot.
Maar de textielfabrikanten in Enschede en Lonneker weigerden daarin mee te gaan.
Zij zagen geen kwaad in het "bijeenzijn" op de werkvloer. De zorg over de combinatie van werk en zorgtaken bij getrouwde vrouwen met kinderen was evenmin
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aan hen besteed. Zij zagen geen kwaad in het betaald werken van gehuwde - zelfs
zwangere - vrouwen; ook zij waren nodig op de fabriek, ze deden hun werk goed,
waren niet duur en voor de gezinnen was hun bijdrage aan het inkomen cruciaal. 67
'Waar maakte de Commissie zich toch zo druk om?' hoort men ze bijna denken.
In de machinefabriek van Stork in Hengelo werd gedacht vanuit een gezin met
een man als belangrijkste en wellicht zelfs enige kostwinner aan het hoofd. De
werkgevers verbonden aan E&L creeerden een fonds voor individuen die leefden
in gezinnen waarin meerdere personen voor het inkomen zorgden. Die gezinsverhoudingen probeerden zij niet te veranderen; met hun verzekeringssysteem hielden ze dat eerder nog in stand. Wat zou nu de verklaring kunnen vormen voor het
bestaan van de twee zeer uiteenlopende verzekeringssystemen in een zelfde regio?
Allereerst was de samenstelling van de fabrieksbevolking natuurlijk van belang,
niet alleen voor het to be or not to be van verzekeringsarrangementen in een branche
- zoals Van Genabeek al stelde -, maar ook voor het gezinsmodel dat in de verzekering werd gehanteerd. Daamaast zou het een kwestie van persoonlijke betrokkenheid van de directeur kunnen zijn. Sommigen hebben - op grond van bijvoorbeeld de hogere uitkeringen - beweerd dat Dirk Willem Stork een veel socialer
mens was dan bijvoorbeeld zijn Enschedese collega G.J. van Heek. 68 De basis van
het verschil zou echter ook kunnen liggen in de plaatsgebonden samenstelling van
de industrie. Ik heb namelijk de indruk dat de hier besproken werkgevers met hun
fondsen aansloten bij lokale kostwinningstradities die ingegeven werden door de
lokale industrieen.
Enschede en Lonneker werden rond 1900 gedomineerd door de textiel. In Hengelo daarentegen was er naast de textiel een bloeiende metaalnijverheid. 69 In de
Enschedese fabrieken werkten veel gehuwde vrouwen. Maar in Hengelo hadden
de textielfabrikanten principieie bezwaren tegen het in dienst nemen van gehuwde
vrouwen. Twente-kenner Blonk geeft in zijn sociografie uit 1929 aan dat die houding nergens anders in de regio voorkwam. Blonk suggereert verder dat de Hengelose principes te maken hadden met voldoende ongetrouwde vrouwelijke arbeidskrachten ter plaatse en de aanwezigheid van de metaal. Met andere woorden, Blonk
suggereert een verband tussen de lokale arbeidsmarkt en de aldaar heersende ge-

67 Zie bijvoorbeeld het interview met Gijs Willem Scholten in Enquete gehouden f. .. ]
1890 f. ..] Twenthe, 131 ; of 127 (Blijdesteijn), 184 (Jannink).
68 Van Schelven, Onderneming enfamilisme, 73.
69 Deze alinea is gebaseerd op: A. Blonk, Fabrieken en menschen. Een sociografie van
Enschede (Enschede 1929) 229, 231 . Het algemene percentage vrouwen in de beroepsbevolking maakt het verschil in elk geval niet: volgens de Nijverheidsenquete van Struve en
Bekaar was in Hengelo hooguit 20% van de beroepsbevolking in de fabrieken vrouw, en in
Enschede bedroeg dat percentage 23%; mijns inziens een te klein verschil. Over het belang van lokale kostwinningspraktijken en de vorming van genderroles zie verder: Simon
Szreter, Fertility, class and gender in Britain 1860-1940 (Cambridge 1996).
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zinsideologie. Dat verdient nader onderzoek, ook in het kader van de geschiedenis
van verzekeringssystemen. Was de Hengelose kostwinningspraktijk er een van wat
ik maar even 'metaalgezinnen' zal noemen? Vader en zoons in de metaal, dochters
in de textiel, en moeder voor de onbetaalde en/of ongeregistreerde arbeid? Ging
de aanwezigheid van een goed ontwikkelde mannenbranche in een stad vaker gepaard met lokale verzekeringssystemen die mannelijke kostwinnerschap (en vrouwelijk onbetaald verzorgerschap) op den duur versterkten, en vrouwen op den
duur economisch afhankelijk maakten? AfhankeIijker dan in steden waar de industrie een gemengde - en ook getrouwde vrouwelijke - beroepsbevolking werk
verschafte? Konden 'metaalgezinnen' het zich wellicht eerder dan textielgezinnen
(vader, moeder en kinderen werken in de textiel), veroorloven een van de gezins!eden uit het betaalde arbeidsproces te halen? Vooralsnog hebben we op deze vragen geen antwoorden. De resultaten van de analyse van E&L en het Storks fonds
wijzen erop dat nader onderzoek in deze richting gewenst is. Rest ons de vraag
naar de kwaliteit van de werkgeversvoorzieningen grosso modo in vergelijking
met die via de Ongevallenwet van 1901. Wat veranderde er voor werkgevers en
werknemers met de komst van de Ongevallenwet? Het geval van Johanna Gezina
Schipdam is illustratief.

9. Epiloog: de komst van de Ongevallenwet
Johanna Gezina Schipdam uit Almelo raakte op haar zestiende gewond in de weverij van H.ten Cate Hzn.7o Op 22 april 1903 begonnen Schipdam en haar dertienjarige collega Hermanus Johannes Vollenbroek onder het werk te stoeien. Hermanus plaagde Johanna, zij gaf hem een klap en kwam onverhoopt met haar hand in
de opstaande spoeIriem terecht. Schipdam kon vanwege haar verwonding een aantal weken niet werken. V 66r de Ongevallenwet er was, zou het ongeluk haar eigen
schuld zijn. Misschien zou de werkgever over zijn hart strijken en de medische
hulp bekostigen, maar het gederfde loon zou hij of zijn bedrijfsfonds zeker niet
compenseren. Sterker nog, betaling van een boete lag meer voor de hand . Maar in
april 1903 was het niet de werkgever die de regels opstelde, maar de staat. En
namens de staat besloot de Rijksverzekeringsbank dat Schipdam recht had op vergoeding van medische hulp en tijdelijk op 70% van haar verloren loon.
De Centrale Werkgevers Risicobank ging tegen deze beslissing in beroep. Vee I
ondememers hadden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot risico-overdracht
en hun financiele risico bij deze bank ondergebracht, de oprichters van de VNW
voorop.71De Risicobank wilde Schipdam niet uitkeren. Haar verwonding was geen
70 laarboek voor de Nederlandsche Ongevallenverzekering , 1903 jaargang 1, af 2, 5658.
71 De Risicobank 1902-1952 (Amsterdam 1952) 10-15 .
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risico inherent aan het productieproces. In beroep gaan was echter bijna het enige
dat werkgevers nog konden doen binnen het kader van de nieuwe wet. Ze hadden
nog wei een stem in de Raden van Beroep, een orgaan dat rechtsprak in geval van
een conflict over de uitvoering van de Ongevallenwet. Maar daar werd het laatste
woord gedeeld met werknemers en onafuankelijke rechtsgeleerden. De beschikking van de Raad van Beroep betreffende Schipdam bevestigde de eerdere beslissing van de Rijksverzekeringsbank: Johanna kreeg haar uitkering.
Zij zou geen uitzondering blijken. In de praktijk van de Ongevallenwet werden
meer incidenten als ongeval aangemerkt dan bij de werkgeversfondsen. Zelfs de
sociale Stork moest na een aantal jaren Ongevallenwet verbaasd toegeven dat het
aantal geregistreerde ongelukken in zijn fabriek was verdubbeld. Bovendien was
het niet meer van belang wiens schuld het ongeval was. Aileen als "de werkman"
dronken was op het gewraakte moment, had dat consequenties voor zijn of haar
uitkering. Er staat hier met opzet haar, want ook vrouwen - getrouwd en ongetrouwd- hadden in het verzekeringssysteem van de Ongevallenwet een zelfstandig
recht op een uitkering. Naast deze directe verzekering, waren er ook indirecte,
afgeleide rechten in de wet opgenomen: als de echtgenoot (of echtgenote) omkwam bij een ongeval "in verband met de uitoefening van het bedrijf' kregen de
nabestaanden een vergoeding voor de begrafeniskosten en een pensioen (maximaal 60% van het gemiddelde dagloon). De Ongevallenwet combineerde als het
ware het systeem van Stork met dat van E&L. Met dien verstande dat de uitgekeerde maxima dicht in de buurt van Storks voorzieningenniveau lagen: getroffenen
(m/v) hadden bij volledige arbeidsongeschiktheid recht op 70% van hun dagloon.
Ook de meeste textielarbeiders (m/v) in Enschede en Lonneker vielen onder de
Ongevallenwet. Zij kregen nu in geval van nood, over het algemeen twee maal
zoveel rente, dan voorheen bij E&L (maximum 30%), zonder dat zij premie hoefden te betalen. Dat moesten de werkgevers immers doen en het werd hen verboden
de lonen te verlagen. De komst van de Ongevallenwet was voor veel, zowel vrouwelijke als mannelijke arbeiders een verruiming van hun economische rechten,
van hun economische burgerschap. De Twentse werkgeversfondsen stonden eind
negentiende eeuw bekend als de betere in Nederland. Schwitters ontleende aan de
verslagen van de Arbeidsinspectie over 1897, 1898 dat v66r de Ongevallenwet
slechts 2,7 % van de fabrieksarbeiders in heel Nederland kon terugvallen op een
ziekenfonds.72 Over diezelfde jaren meldde Overijssel-inspecteur Van U:iben Sels
dat meer dan vijfzesde van de bij hem aangemelde slachtoffers van ongelukken op
de een of andere manier "onderstand", en meestal was dat via een fabrieksfonds. 73
72 Schwitters, De risico's, 143.
73 Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over
1893226. Idem over 1897 en 1898, 474, 475 ; idem over 1901 en 1902, 972, 973 . Bij deze
cijfers moet weI aangetekend worden dat werkgevers een ongeluk zeer waarschijnlijk eerder aanmeldden wanneer zij het slachtoffer ondersteuning konden bieden; en ten tweede
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Maar zelfs in Twente bracht de Ongevallenwet - met name in de textiel - een
verbetering. Buiten Twente was dat waarschijnlijk helemaal het geval, al moeten
we daarbij zeggen dat het sociale vangnet dat de staat verplicht stelde, alleen de
gevolgen van bedrijfsongevallen betrof. De werkgevers hadden gelijk toen zij in
hun protest-rekesten aangaven dat hun particuliere vangnet meer risico's dekte
dan bedrijfsongevallen aIleen. Maar de uitkeringen die zij boden - die bij de uitzonderlijke Stork daargelaten - haalden het niet bij wat de staat vanaf 1901 verplicht stelde. De ondernemers waren niet principieel tegen de wettelijke verplichte
ongevallenverzekering, maar zij hadden wei moeite met het verlies van macht dat
met de Ongevallenwet gepaard ging. 74 De rijkere onder hen maakten zich misschien niet druk over de opgelegde financieringsplicht en sommige ondernemers
zagen wellicht voordeel in de wet vanuit het oogpunt van concurrentie. Maar aIle
werkgevers verloren op 1 februari 1903 hun zeggenschap in de bepaling van wat
een bedrijfsongeval was en wat niet, en inzake de arbeidsge- of -ongeschiktheid
van hun werknemers na een bedrijfsongeval. De dokter in dienst van het rijk maakte
uit of de werknemer weer aan het werk kon of niet. De staat bepaalde bovendien in
welke gevarenklasse de onderneming werd ingedeeJd. Hoe gevaarlijker het werk,
hoe meer premie de werkgever per werknemer aan de Ongevallenwet moest betalen. En de staat bepaalde de hoogte van de uitkeringen. Terwijl de ondernemers
financieel meer dan voorheen voor hun personeel moesten gaan zorgen, raakten
zij de macht kwijt die zij gewend waren via hun eigen verzekeringsfondsen uit te
oefenen.
Vooral bij de Twentse textielfabrikanten lag dat machtsverlies op een terrein dat
zij decennialang hadden gedomineerd, gevoelig. Zij hechtten sterk aan het baasin-eigen-huis-principe en hadden via E&L het lokale concurrentiegevaar al grotendeels uitgesloten. 75 Vanwege de stijging in de bedrijfskosten zagen zij nu hun
concurrentiepositie op de were1dmarkt in gevaar.76 Vooral voor de Engelse concurren tie in Oost Indie waren de katoenondernemers beducht. Niemand kon in de
toekomst kijken en dus voorzien dat de werkgevers via de uitvoering van latere
sociale verzekeringen door publieke bedrijfsverenigingen weer een deel van hun
zorgende macht zouden opbouwen. Voorlopig leverden zij aIleen nog maar in.
Paradoxaal genoeg bleek dit machtsverlies de kiem van een nieuwe, sterkere, landelijk georganiseerde machtsbasis, de VNOINCW.

dat werkgevers over het algemeen eerder geneigd waren te compenseren bij bedrijfsongevallen dan bij ziekte. Overigens, in Van Uiben Sels' systematiek gold Storks fonds als een
onmiskenbaar fabrieksfonds, maar het Ziekenfonds van E&L rekende hij tot "de plaatselijke ziekenfondsen, beheerd en ondersteund door patroons".
74 De Vries, De invloed van werkgevers, 508.
75 Van Waarden, Het geheim van Twente, 9,10.
76 De Vries, De invloed van werkgevers, 109.
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Jaarrekeningpublicatie door beursgenoteerde naamloze
vennootschappen in Nederland tot 1910
KEES CAMFFERMAN

1. InIeiding
De jaarrekening behoort sinds jaar en dag tot de vaste attributen van het bedrijfsleven. Met name voor de grotere ondernemingen bepaalt de publicatie van de
financiele cijfers het basisritme in de communicatie met de buitenwereld. Door deze
haast vanzelfsprekende beschikbaarheid van financiele ondernemingsgegevens is
het makkelijk om te vergeten dat ondernemingsinformatie een gevoelig goed is dat
in principe niet zonder meer wordt prijs gegeven. De jaarrekeningpublicatie valt
tegenwoordig dan ook onder een uitgebreid stelsel van voorschriften waarin met
een grote mate van detail wordt bepaald welke informatie ondernemingen in de
jaarrekening dienen op te nemen. I Deze voorschriften dateren echter grotendeels
van na de Tweede Wereldoorlog en zijn daarmee aanzienlijkjonger dan de praktijk
vanjaarrekeningpublicatie zelf. Deze praktijk is ontstaan in de loop van de negentiende eeuw, toen nog niet of nauwelijks sprake was van wettelijke of andere voorschriften op dit punt. Het 1igt dus voor de hand te veronderstellen dat het ontstaan
van de jaarrekeningpublicatie verklaard moet worden vanuit het belang of het nut
van de ondememing en de daarmee verbonden partijen. Dit artikel willaten zien dat
een dergelijke verklaring gegeven kan worden door de ontwikkeling van de jaarrekeningpublicatie tot 1910 te beschrijven en te laten zien dat deze gelijk opging met
de opkomst van de naamloze vennootschap waarvan de aandelen of obligaties op
de effectenbeurs verhandeld worden. 2

Met name titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen van de Raad voor
de Jaarverslaggeving, terwijl voor grote ondememingen tevens de standaarden van het International Accounting Standards Committee (IASC) van belang zijn.
2 De besloten vennootschap (BV) werd pas in 1971 in het Nederlandse vennootschapsrecht ingevoerd. Hoewel de commanditaire vennootschap op aandelen in de negentiende
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Dit verband wordt niet voor het eerst in dit artikel aan de orde gesteld. Het is in
historisch perspectief met name voor Engeland vrij uitgebreid gedocumenteerd. 3
Los van een specifieke historische context speelt het een belangrijke ral in de
theorievorming op het gebied van accountancy en verslaggeving. 4 Ook in de Nederlandse economisch-historische literatuur is het meermaals gesignaleerd. 5 De
bijdrage van dit artikel is dat dit in algemene termen bekende verband tussen
rechtsvorm, beursnotering en jaarrekening in de concrete Nederlandse situatie
zichtbaar maakt. Het levert zodoende een bijdrage aan een geleidelijk graeiende
literatuur over de geschiedenis van comptabiliteit en accountancy in Nederland
gedurende de negentiende en twintigste eeuw. 6
Het artikel richt zich op de peri ode van de eerste helft van de negentiende eeuw
tot 1910. Het globaal bepaalde begin van deze peri ode valt samen met de in eerste
instantie zeer bescheiden en slechts langzaam graeiende betekenis van zowel de
NY -vorm als de effectenbeurs voor Nederlandse ondernemingen. De einddatum
valt samen met de invoering van een elementaire publicatieverplichting voor aan
de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde ondernemingen. Yoor de op deze wijze
afgebakende peri ode geldt dat de verslaggeving van de meeste ondernemingen
zich vrij van voorschriften kon ontwikkelen.
De opbouw van het artikel is als voigt. Paragraaf2 bespreekt welke verbanden in
het algemeen verwacht mogen worden tussen de NY -vorm, beursnotering en verslaggeving. Hierbij wordt tevens nader ingegaan op de verschillende rollen die de
jaarrekening kan spelen, welk van deze rollen in dit artikel als 'publicatie' wordt
beschouwd, en welke gegevens op grand daarvan zijn verzameld om de ontwikkeling van de jaarrekeningpublicatie in kaart te brengen.
Paragraaf 3 schetst de achtergrond van het zich ontwikkelende Nederlandse
vennootschapsrecht, de toenemende populariteit van de naamloze vennootschap
eeuw niet onbelangrijk was, wordt er in dit artikel geen afzonderlijke aandacht aan besteed
omdat het aantal van deze vennootschappen met beursnotering gering was.
3 Zie J.R. Edwards, A history offinancial accounting (London, 1989).
4 Zie met name R.L. Watts en J.L. Zimmerman, Positive accounting theory (Englewood
Cliffs NJ, 1986).
5 Zie bijvoorbeeld O. ten Have, De geschiedenis van het boekhouden (Wassenaar, 1973)
92-93; J. de Vries, Geschiedenis der accountancy in Nederland. Aanvang en ontplooiing,
1895-1935 (AsseniMaastricht, 1985) 22-33; M.S.C. Bakker, 'Beheerst innoveren ', in:
H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een
moderne samenleving 1800-1890, deel VI Techniek en samenleving (Zutphen, 1992) 6989.
6 Zie L.A.Y.M. Metzemaekers, Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983 (z.p., 1983); De Vries, Geschiedenis der Accountancy; S.A. Zeff
e.a. Company financial reporting. A historical and comparative study of the Dutch regulatory process (Amsterdam, 1992); K. Camfferman, Voluntary annual report disclosure by
Dutch listed companies, 1945-1983 (New York, 1997).
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en de opkomst van de Amsterdamse effectenbeurs als markt voor aandelen in
ondernemingen. Ook de vraag wat in deze periode onder een 'beursgenoteerde'
onderneming moet worden verstaan komt hier aan de orde. Paragrafen 4 en 5 beschrijven de ontwikkeling van de jaarrekeningpublicatie gedurende twee deelperioden, tot circa 1875 en vanaf 1875 tot 1910. Deze paragrafen zijn vooral gericht op
de aantallen en typen publicerende ondernemingen en het tijdstip waarop zij tot
publicatie overgingen. Deze aantallen zeggen echter niet alles over de mate waarin
ondernemingen daadwerkelijk hun cijfers aan de openbaarheid prijs gaven. Daarbij
is ook van belang of de gepubliceerde jaarrekeningen relevante en betrouwbare
informatie bevatten. Dit aspect komt, zij het op globale wijze, aan de orde in paragraaf 6. Paragraaf 7 be vat een samenvatting en conclusies.

2. Begrippen en wijze van behandeling

In dit artikel wordt verslaggeving in verb and gebracht met zowel de rechtsvorm
van de onderneming als met beursnotering. Met het oog op deze twee factoren is
het nuttig om twee vormen van ondernemingsverslaggeving te onderscheiden,
hoewel zij in de praktijk in elkaar overlopen. In dit artikel zullen zij worden aangeduid als, enerzijds, 'rekening en verantwoording' of 'rekenschap' en, anderzijds,
'publiciteit' of 'openbaarheid'.
'Rekening en verantwoording' hangt samen met de scheiding van leiding en
eigendom van een onderneming en betreft het afleggen van verantwoording over
het gevoerde beheer door het bestuur van een onderneming aan degenen die het
bedrijfsvermogen ter beschikking hebben gesteld. Het verband tussen scheiding
van lei ding en eigendom en het afleggen van rekenschap wordt al ver voor de
periode waar het in dit artikel om gaat onderkend, bijvoorbeeld in de verhouding
tussen grondbezitter en rentmeester. 7 De opkomst van het dubbel boekhouden
sinds het eind van de Middeleeuwen brengt nieuwe technische mogelijkheden, de
groei van vennootschappen, compagnieen en, in de negentiende eeuw, de naamloze vennootschap, brengt nieuwe toepassingsgebieden, maar het principe blijft
ongewijzigd dat het afleggen van financiele verantwoording een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij het instandhouden van een voor beide partijen nuttige verhouding tussen 'agent' en 'principaal'.
Dit algemene principe levert echter op zich nog weinig concrete verwachtingen
op over de rol van de jaarrekening in de naamloze vennootschap gedurende de
negentiende eeuw. De verhouding tussen bestuurders enerzijds en aandeelhouders of andere vermogensverschaffers anderzijds leidt in principe tot een behoefte
aan controle en toezicht, maar of en op welke manier de jaarrekening daarbij een rol
speelt hangt van meerdere factoren af. Een aandeelhouder zal bijvoorbeeld minder
7

Edwards, History offinancial accounting, 32-44.
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of niet geYnteresseerd zijn in een jaarrekening als de kosten van het opstellen en
verspreiden hoog zijn (deze komen ten slotte ten laste van de aandeelhouders als
eigenaren van de ondernerning), als de betrouwbaarheid van de jaarrekening beperkt is of slechts tegen hoge kosten te garanderen, als er comrnissarissen zijn die
namens de aandeelhouders actief toezicht uitoefenen, als de waarde van het aandeel door vaste uitkeringen bescherrnd wordt (zoals in het geval van preferente
aandelen), of als de aandeelhouder slechts een klein bedrag in de onderneming
heeft gestoken. 8 Wei kan men zeggen dat naar mate een naamloze vennootschap
meer beantwoordt aan het doel waarvoor deze rechtsvorrn in het lev en is geroepen,
te weten het bijeenbrengen van een groot kapitaal door vele deelhebbers om een
gemeenschappelijke onderneming te drijven, dat dan de potentiele betekenis van
de jaarrekening toeneemt.
Gezien deze situatie-afhankelijkheid is het niet verwonderlijk dat wanneer de
jaarrekening in de negentiende eeuw daadwerkelijk voor rekening en verantwoording wordt gebruikt, dit gebeurt binnen een heel scala van procedures. De meest
uitgebreide vorrn is die waarin de jaarrekening in eenjaarJijkse aigemene vergadering
van aandeelhouders wordt vastgesteld, waarbij voorafgaand aan de vergadering de
jaarrekening door een commissie van aandeelhouders of raad van commissarissen
aan de hand van de boeken wordt onderzocht en voor de overige aandeelhouders
beschikbaar is of ter inzage Jigt. Bij eenvoudiger procedures is bijvoorbeeld geen
sprake van controle, wordt de jaarrekening pas op de vergadering zelf beschikbaar
gesteld of is de door comrnissarissen vastgestelde jaarrekening slechts gedurende
korte tijd voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap zonder
dat de jaarrekening in een algemene vergadering aan de orde komt. Het komt ten
slotte ook voor dat de gewone aandeelhouder de jaarrekening in het geheel niet te
zien krijgt.
Voor alle vorrnen geldt dat geen sprake hoeft te zijn van publiciteit of openbaarheid in de zin dat iedere belangstellende kennis kan nemen van de jaarrekening. De
rechthebbenden op rekenschap zijn identificeerbaar en het is dus mogeJijk om de
informatie tot een besloten kring te beperken. Een dergelijke beperking werd (en
wordt) met name gemotiveerd door de vrees om concurrentiegevoelige informatie
openbaar te maken hetgeen ook niet in het belang van de aandeelhouders is. Of dit
ook in de praktijk werkt hangt uiteraard af van de omvang van de kring van aandeelhouders en hun betrokkenheid bij de onderneming. Wanneer sprake is van
grote aantallen kleine aandeelhouders zullen zij zichzelf eerder als buitenstaanders
dan als vennoten beschouwen. Het opleggen van geheimhouding is in zo'n geval
niet mogelijk, en ook niet zinvol meer wanneer ook de concurrent eenvoudig aan8 Een meer uitgebreide behandeling van deze economische verklaring van verslaggevingsvormen is onder andere te vinden in R. Ball en C.W. Smith, The economics of accounting policy
choice (New York, 1992); M. Bromwich, Financial reporting, information and capital
markets (London, 1992) en Watts en Zimmerman, Positive accounting theory.
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deelhouder kan worden. Publiciteit in eigenlijke zin vloeit dus voort uit het aantrekken van vermogen uit de open bare kapitaalmarkt. En dit niet aIleen in negatieve zin,
omdat het toch niet meer mogelijk is om de informatie binnenskamers te houden,
maar ook in positieve zin, omdat het publiceren van informatie een rniddel kan zijn
om, door reductie van onzekerheid over de financiele positie van de ondememing,
de vermogenskosten te verlagen.9
Het bovenstaande is om de volgende redenen van belang voor dit artikel. In de
eerste plaats laat het zien waarom het ontstaan van de jaarrekeningpublicatie vooral gezocht moet worden binnen de groep van met aandelen genoteerde naamloze
vennootschappen. Onder de verschillende ondemerningsvormen is binnen de naamloze vennootschap de rol van de jaarrekening in potentie belangrijker dan binnen,
bijvoorbeeld, de vennootschap onder firma. Voor genoteerde naamloze vennootschappen is er vervolgens in principe een drijfveer om de jaarrekening algemeen
beschikbaar te stellen.
Vervolgens geldt dat de situatie-afhankelijkheid van de rol van de jaarrekening
binnen de naarnloze vennootschap ook van toepassing is bij de mate waarin de
jaarrekening door genoteerde ondemerningen gepubliceerd wordt. In het algemeen valt te verwachten dat de bereidheid om de jaarrekening openbaar te maken
samenhangt met de grootte van de ondememing, de intensiteit van het beroep op
de kapitaalmarkt, en in wat rnindere mate met de bedrijfstak. 1o
In de derde plaats is van belang dat, ondanks het theoretische nut van het
onderscheid tussen rekenschap en publiciteit, de grenslijn niet altijd duidelijk te
trekken is. Het betekent met name dat de aanwezigheid van gedrukte jaarstukken in
archieven op zich nog niet betekent dat deze ook voor publicatie bedoeld waren of
al dan niet tegen de wil van de ondemerning in bredere kring verspreid werden.
Vandaar dat dit artikel hoofdzakelijk gebaseerd is op de aanwezigheid van jaarrekeningen of delen daarvan in publieke stukken zoals dagbladen en verzamelwerken
zoals Van Nierop & Baak's Naamlooze Vennootschappen . Daamaast is gebruik
gemaakt van gegevens over individuele ondemerningen waarvan het mogelijk bleek
om de overwegingen achter het publiceren van de jaarrekening te reconstrueren.
Alvorens op basis van dit materiaal in paragrafen 4 en 5 de ontwikkeling van de
verslaggeving geschetst wordt, wordt in paragraaf 3 eerst de achtergrond geschetst van de ontwikkeling van het vennootschapsrecht en de opkomst van de
beursgenoteerde ondememing.

9 A. Wagenhofer, Informationspolitik im lahresabschluss, Freiwillige Informationen und
strategische Analyse (Leipzig, 1990).
10 Zie Camfferman, Voluntary annual report disclosure, hoofdstuk 4, voor een overzicht
van onderzoek op dit gebied.
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3. Ontwikkeling van vennootschapsrecht en effectenbeurs
Men kan in Nederland in elk geval tot de zeventiende eeuw teruggaan om de
wortels van de beurs en van de naamloze vennootschap (NV) te zoeken. Hoewel in
de literatuur de Verenigde Oostindische compagnie (VOC) als prototypische beursgenoteerde naamloze vennootschap de meeste aandacht krijgt, ontstonden er in
de loop van de zeventiende en vooral de achttiende eeuw meer, privaatrechtelijke,
compagnieen of vennootschappen waarvan de participanten, deelhebbers of aandeelhouders verschillende gradaties van beperkte aansprakelijkheid bezaten of
althans claimden. In het algemeen, en in overeenstemming met de praktijk bij de
VOC, vertoonden deze vennootschappen duidelijk oligarchische trekken. De rechten van aandeelhouders waren doorgaans beperkt tot het kiezen van een college
van hoofdparticipanten dat de rechten uitoefende die vandaag de dag normaliter
aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden . 11
Deze beperking van aandeelhoudersrechten kwam onder andere tot uitdrukking
in de verslaggeving. De gedachte dat aandeelhouders in principe recht hebben op
rekening en verantwoording is zeker rond het begin van de zeventiende eeuw terug
te vinden, maar in de praktijk werd dit sterk beperkt. Het oorspronkelijk octrooi van
de VOC bevatte bepalingen over tienjaarlijkse open bare behandeling van de rekening, maar bij de verlenging van het octrooi met ingang van 1623 werd het feit dat
deze verplichting niet was nagekomen een belangrijk strijdpunt. Weliswaar bevatte
ook het vemieuwde octrooi een bepaling over het periodiek overleggen van de
rekening "met open deuren en vensters", waarbij aIle deelhebbers aanwezig mochten zijn, maar ook dit bleek grotendeels een dode letter. Het octrooi van 1647 voorzag slechts in een vierjarige rekening die "in besloten Camere" aan vier gedeputeerde hoofdparticipanten werd voorgelegd. ' 2 Ook bij andere compagnieen uit de
zeventiende en achttiende eeuw doet zich dit beeld voor van een zeer beperkte
rekening en verantwoording die, zo ze al plaatsvindt, beperkt blijft tot een kleine
groep uit de deelhebbers, vennoten of participanten die zich ontwikkelen tot raden
van commissarissen.13
Deze oligarchische tendensen worden in de literatuur soms negatief afgeschil derd. Het is mogelijk nuttig er nog eens op te wijzen dat een beperkte rekening en
II EJ.J. van der Heijden, Handboek voorde naamlooze vennootschap naar Nederlandsch
recht (Zwolle, 1929) 6.
12 Pieter van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, eerste boek, dee 1 I
(editie F.w. Stapel, Den Haag, 1927) 365-368. Zie ook van G. van Slooten, Verplichte
openbaarmaking van balans en winst- en verliesrekening van naamlooze vennootschappen (Den Haag, 1900).
13 S. van Brakel, 'Bijdrage tot de geschiedenis der naamlooze vennootschap', Rechtsgeleerd magazijn 31 (1912), en Van der Heijden, Handboek, 6. Zie ook De Vries, Geschiedenis der accountancy in Nederland, 22-24.
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verantwoording ook rationeel kan zijn wanneer andere controlemechanismen effectief zijn en/of wanneer aan openheid hoge kosten zijn verbonden. Zo noemt Van
Brakel het voorbeeld van de compagnie die de expeditie van De Houtman in 1595
uitrustte, waarbij de participanten nadrukkelijk afzagen van een recht op rekenschap, kennelijk met het oog op het in huis houden van concurrentiegevoelige
inforrnatie over de nieuwe zeewegen. 14 Ook bij de VOC worden overwegingen van
commerciele en poJitieke strategie genoemd in verband met het niet overleggen
van de eerste tienjarige rekening. '5
Hoewel in 1811 met het Franse recht in theorie een doctrine van aandeelhouderssuprematie werd ingevoerd, werd in de praktijk de traditionele onafhankelijkheid
van bestuurders ten opzichte van aandeelhouders niet in belangrijke mate aangetast. In tegenstelling tot wat weI gedacht wordt bevatte de Code de Commerce
geen bepalingen over verplichte rekening en verantwoording aan aandeelhouders,
laat staan over algemene publicatie van bedrijfsgegevens.'6 Zij bevatte in dit verband slechts de voor alle kooplieden geldende plicht tot het bijhouden van dagboek ofjournaal en van hetjaarlijks opmaken van een 'inventaris', maar bepaalde
niet dat deze administratie een rol diende te spelen bij het afleggen van verantwoording in naamloze vennootschappen. De gebruikte terminologie was vaag, en
hoewel een verband met de koopmansboekhouding en de balans gesuggereerd
vloeide deze interpretatie niet dwingend uit de tekst voort. 17
Rond 1830 begon de regering zich wat actiever met de naamloze vennootschappen bezig te houden. Oit kwam het duidelijkst tot uiting in het Besluit van I december 1833 waarin nadere voorschriften waren opgenomen omtrent de toetsing van
statuten met het oog op Koninklijke Bewilliging.'8 Hierin werden enkele beperkingen gesteld aan oligarchische bestuursvormen door de bepaling dat commissarissen die bestuurstaken vervulden niet ook de rekening en verantwoording van het
bestuur mochten opnemen. Het bleef echter toegestaan om de bevoegdheid "om
de jaarJijksche balans der maatschappij op te nemen, goed te keuren of af te sluiten" op te dragen aan een commissie van aandeelhouders (art. 12) en zodoende de
inforrnatie binnen een zeer beperkte kring te houden.
In 1838 werd de Code de Commerce vervangen door een inheems Wetboek van
Koophandel. Ook hierin werd de inrichting van de naamloze vennootschappen
grotendeels overgelaten aan de oprichters, hoewel de akte van oprichting als voorheen Koninklijke Bewilliging behoefde. Het nieuwe wetboek bevatte weI een VOOf14 Van Brakel , ' Bijdrage' , 267.
15 Van Dam, Beschrijvinge, 366.
16 Een voorbeeld van een kennelijk wat te stringente voorstelling van de administratieve
bepalingen van zowel de Code als van het Wetboek van Koophandel van 1838 is te vinden
in Bakker, ' Beheerst innoveren', 69-89.
17 Alain Mikol, ' The history of financial reporting in France' , in Peter Walton (red.)
European financial reporting. A history (London, 1995).
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schrift over financiele verslaggeving. Artikel55 verplichtte de bestuurders van een
naamloze vennootschap jaarlijks aan de aandeelhouders "opgave te doen van de
winsten en verliezen door de vennootschap in het afgelopen jaar gehad of geleden.
Die opgave kan geschieden, het zij in eene algemeene vergadering, het zij door de
toezending van eenen staat aan iederen vennoot, het zij door eene aan de vennooten aangekondigde ter visie Jigging der rekening, gedurende zekeren bij de akte
bepaalden tijd."
Waaruit de 'staat' of 'rekening' bestond werd niet nader gespecificeerd, hoewel
ook hier een associatie met de koopmansboekhouding voor de hand lag. In artikel
6 tot en met 8 werd immers elke koopman verpJicht dagboek te houden en jaarJijks
"eenen staat en balans op te maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in
te schrijven en eigenhandig te onderteekenen." Vit de wetsgeschiedenis blijkt dat
de wat onzekere formuleringen waarmee de wetgever afwisselend aan een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening lijkt te denken samenhangen met de
moeite die regering en parlement hadden om zich een duidelijk beeld te vormen van
de administratieve praktijk. 19 Afgezien van verwarring over de betekenis van begrippen als balans enjoumaal, rijst uit de parlementaire behandeling het beeld dat
de regering de stand van de administratieve techniek wat gunstiger beoordeelde
dan het parlement. Hoewel kamerleden van mening waren dat aIleen de allergrootste handelshuizen in staat waren om "Italiaansche boeken" te houden stelde de
regering dat "men zich niet had kunnen verbeelden, dat er een eenig welgeregeld
handelshuis aanwezig zij, bij hetwelk geen joumaal of dagboek wordt gehouden,
bevattende de bestanddeelen bij dit artikel opgeteld en aangewezen."20 Ook waar
het niet ging om kooplieden in het algemeen maar specifiek om naamloze vennootschappen veronderstelde de regering als vanzelfsprekend dat er een administratie
werd gevoerd die uitmondde in een jaarlijkse balans, zoals bleek uit het boven
aangehaalde besluit van 1833.
Tegen het midden van de negentiende eeuw bestond derhalve een juridische
traditie waarin het verband tussen de NV-vorm, aandeelhouderschap en verantwoording op basis van comptabele bescheiden duidelijk herkenbaar was. Tegelijkertijd was de omvang van het recht op rekenschap onduidelijk vanwege de soms
verregaande beperking van de kring van person en aan wie daadwerkelijk rekenschap werd afgelegd. Van balanspublicatie ten behoeve van anderen dan
aandeelhouders was in elk geval geen sprake. Ook omtrent de vorm van de rekenschap bestond onzekerheid. Hoewel de regering kennelijk aanstuurde op het ge-

18 Staatsblad, 1 December 1883, No. 60.
19 Als gedocumenteerd in J.e. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche
Wetboeken, deel vrn, Wetboek van Koophandel, Deel I (Utrecht, 1840) 46-65.
20 Voorduin, Wetboeken, 65.
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bruik van comptabele documenten zoals de balans was de eigenlijke wettekst op
dit punt bepaald niet eenduidig 21 •
Tot op zekere hoogte waren deze onduidelijkheden echter slechts van theoretisch belang, omdat het aantal naamloze vennootschappen nog gering was. Voor
het laatste deel van de achttiende eeuw zijn enkele tientallen nieuw opgerichte
vennootschappen bekend, en het totaal aantal bestaande naamloze vennootschappen in 1850/51 wordt, op grond van gegevens over de patentbelasting, doorgaans
op 137 gesteld. 22 Dit beeld verandert echter in toenemende mate vanaf circa 1870.
Tabel 1 laat zien hoe het totale aantal naamloze vennootschappen vanaf die tijd
sterk toenam.23 Deze groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan wat wei
de 'oneigenlijke NV' genoemd werd, dat wil zeggen, naamloze vennootschappen
die niet bedoeld waren om een groot kapitaal van verschillende vennoten bijeen te
brengen. 24 Tegen het einde van de eeuw ontstaat in toenemende mate het verschijnsel van de familie-NV ofzelfs de eenmans-NV waarin bestaande ondememingen of afzonderlijke activa om uiteenlopende redenen werden ingebracht. Niet het
aantrekken van kapitaal, maar het verkrijgen van beperkte aansprakelijkheid of
fiscale voordelen speelden hierbij een rol. Het is te begrijpen dat rekening en verantwoording binnen dergelijke vennootschappen hoogstens in beperkte mate, en
publiciteit in het geheel niet aan de orde was.
Tabel 1 laat ook zien dat in het laatste dee I van de eeuw er voor het eerst een
aanzienlijke groep beursgenoteerde naamloze vennootschappen ontstond, dat wil
zeggen, vennootschappen waarvan in een koerslijst of prijscourant wordt aangegeven tegen welke koers de aandelen of obligaties zijn verhandeld. Tabel 1 is
beperkt tot de zogenaamde officiele noteringen, dat wil zeggen, de koersnoterin21 De uitdrukking 'staat en balans' uit het Wetboek van Koophandel was van invloed op
de fonnulering van statutaire bepalingen, en ook hier blijkt dat de betekenis van de wet
verschillend werd opgevat. Raadpleging van enkele willekeurig gekozen statu ten uit de
periode 1840-1860 leert dat de 'staat en balans' soms als een document gezien werd, en ook
wei als ' staat of balans' en 'staat van balance' werd aangeduid, terwijl in andere gevallen
kennelijk sprake is van twee documenten. Ook de combinatie 'staat, inventaris en balans'
komt voor. Tegen het einde van de negentiende eeuw zette zich echter de interpretatie door
dat met de 'staat' de inventaris werd bedoeld. Zie voor dit laatste 1.G.Ch. Volmer, Handleiding bi) het opmaken en controleeren van inventaris en balans (Utrecht, 1894).
22 Zie bijvoorbeeld 1. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling (Amsterdam, 1938).
23 Tabell is gebaseerd op de volgende bronnen. NV's voor 1880 ontleend aan 1. Valkhoff,
Rechtsontwikkeling, na 1880 van Nierop & Baak, Nederlandsche Naamlooze Vennnootschappen. Noteringen voor 1880: J. Dinger, Overzigt van aIle ter beurse van Amsterdam
verhandeld wordende binnen- en buitenlandsche effecten (Amsterdam, 1851 , 1864, 1873)
en prijscouranten afgedrukt in Algemeen Handelsblad. Noteringen na 1880: Pri)scourant
van de Vereeniging voor den Effectenhandel.
24 1. Zeylemaker, Verleden, heden en toekomst van de naamloze vennootschap (Zwolle,
1947) 61-71.
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Tabel l. Naamloze vennootschappen in Nederland 1851-1927
Jaar

Totaal bestaande
NY's

Met beursnotering
(Amsterdam)

1851
1861
1871
1882
1892
1901
1911

137

5

284

456
683
1416
3812
6874

7
22

55
142
358
490

1927

ca. 20000

ca. 850

Bronnen: zie voetnoot 23.
gen die verzorgd worden door de Vereniging voor den Effectenhandel en haar
voorgangers. Naast de officieel genoteerde fondsen werd ook, zij het rninder geregeld, gehandeld in incourante fondsen. Omdat weinig of geen voorwaarden werden gesteld aan opname in de prijscourant was de overgang van incourant naar
officieel genoteerd zeer vloeiend. 25 Wellijkt het zo te zijn dat na de oprichting van
de Vereeniging voor den Effectenhandel in 1876 er wat meer belang wordt gehecht
aan opname in de officiele notering.
Met name tussen 1880 en 1890 heeft een vrij groot dee I van de toename in het
aantal in tabel 1 getoonde noteringen betrekking op vennootschappen die al eerder incourant werden verhandeld. Net als de toename in het aantal vennootschappen is dus de toename in het aantal noteringen deels van formele aard. Desondanks is in deze periode onmiskenbaar sprake van grote veranderingen in de aard,
organisatie en financiering van het economisch leven. Een belangrijk deel van de
weergegeven groei hing samen met de opkomst van een modeme industriele sector in Nederland en met de openstelling van Nederlands-Indie voor het particuliere
bedrijfsleven. 26 Tabel 2 geeft een indruk van deze economische activiteit en de
mate waarin voor het eerst sprake was van een wezenlijke integratie van de effectenmarkt in de Nederlandse econornie.
Deze veranderingen leidden als vanzelf tot de vraag of de bestaande wetgeving
op het gebied van de naamloze vennootschap nog wei voldeed aan de eisen des
tijds. Een belangrijke vraag was of het met het oog op de steeds grotere kapitalen
25 J. Jonker, Merchants, bankers, middlemen. The Amsterdam money market during the
first half of the 19th century (Amsterdam, 1996), p. 162.
26 De Vries, Eeuw, 34.
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Tabe12. Genoteerde effecten naar bedriJfstak 1870-1930
Banken Scheepvaart
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930

4
8
42
102
188
392
425

2
16
24
39
71
66

Spoor
&tram
12
28
49
48
66
122
117

Indisch

Industrie

Diversen

Totaal

5
24
75
301
341

3
18
47
70
94
130
169

22
67
214
433
663
1297
1439

3
II

55
165
201
281
321

Bronnen: De Vries, Eeuw, 33, 87,126.
Toelichting: ' Banken' is inclusief hypotheekbanken. Indische spoorwegen en 'diversen'
zijn tot 1910 gerangschikt onder 'Indisch' en daarna onder de betreffende categorieen.

die in naamloze vennootschappen omgingen niet noodzakelijk was om aandeelhouders en andere vermogensverschaffers een duidelijker omschreven recht op
financieJe informatie te geven. In 1871, 1890 en 1910 werden wets on twerp en voor
een nieuwe wettelijke regeling van de naamloze vennootschap opgesteld, mede
onder invloed van het feit dat in andere Europese landen het vennootschapsrecht
in deze peri ode voortdurend werd aangepast in de richting van grotere publiciteitY Maar pas in 1928/29, toen het Nederlandse Wetboek van Koophandel inmiddels vrijwel de oudste wettelijke regeling van de naam]oze vennootschap in Europa
was, werd een nieuwe regeling ingevoerd waarbij onder andere werd geregeld dat
grote NV's of NV's met effecten aan toonder hun jaarrekening via het Handelsregister dienden te publiceren. Tot die tijd kon de financiele publiciteit van naamloze vennootschappen wat de wet betreft dus beperkt blijven tot enkele mondelinge
mededelingen tijdens de aandeelhoudersvergadering. 28
Ook de beursorganisatie oefende gedurende de negentiende eeuw geen forme]e
invloed uit op de ondememingspubliciteit. De Amsterdamse effectenbeurs werd
met de oprichting van de Vereeniging voor den Effectenhandel in 1876 op een
nieuwe wijze georganiseerd. Hoewel deze organisatie veel deed om de effectenhandel te ordenen was zij toch in de eerste plaats gelnteresseerd in de belangen
van haar leden, en niet geneigd onnodige obstakels op te werpen voor ondememingen die hun effecten genoteerd wensten te zien. Op het gebied van publiciteit
27 Zie voor een overzicht van ontwikkelingen in verschillende Europese staten: Van Siooten, Verplichte openbaarmaking; EM. Huussen-de Groot, Rechtspersonen in de 1ge eeuw
(Zwolle, 1976) en Peter Walton (red.), European Financial Reporting, A history (London,
1995). Voor Nederland zie ook Zeff e.a., Company financial reporting, hoofdstuk 2.
28 De spoorwegondernemingen vormden hierop een uitzondering, zie paragraaf 4.
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eiste de Vereeniging pas vanaf 1909 in het Fondsenreglement dat ondemerningen
die aandelen in de notering wens ten te laten opnemen zich verbonden om "jaarlijks
de balans, winst- en verliesrekening en het verslag in afdruk voor aandeelhouders
ter beschikking te stellen."29 Het is niet duidelijk of deze bepaling ook met terugwerkende kracht op bestaande noteringen werd toegepast, maar waarschijnlijk is
dit niet.

4. Het begin vanjaarrekeningpubliciteit tot circa 1875
Tot circa 1840 waren er in feite slechts twee naamloze vennootschappen waarvan
de aandelen met enige frequentie ter beurze werden verhandeld, en waarbij, vanuit
deze achtergrond, publieke verslaggeving een rol zou kunnen spelen: de Nederlandsche Bank (1814) en de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824). Beide
ondememingen werden aanvankelijk echter eerder gekenmerkt door geheimhouding dan door openheid.
De acte van oprichting van de Nederlandsche Bank legde de directie een
geheimhoudingsplicht op met betrekking tot haar werkzaarnheden (artike158). Deze
bepaling werd, uit angst clienten te verliezen aan de traditionele bankiers, lange tijd
zeer strikt gelnterpreteerd alsof het ook een verbod inhield op de publicatie van
geaggregeerde financiele gegevens. 30 Terugkijkend in 1866 kon dan ook gezegd
worden: "Een geheimzinnige sluijer hield de handelingen der Nederlandsche Bank
gedurende bijna de helft eener eeuw gansch en al verborgen. Die geheimzinnigheid
had voor velen iets ontzagverwekkends, iets dat eerbied inboezemde."3! Pas in
1847 werd voor het eerst jaarlijks het totale bedrag van de reserves gepubliceerd,
een stap die werd ingegeven om een uitgifte van nieuwe aandelen boven pari
mogelijk te maken.32
Van een vergelijkbare geheirnhouding was sprake bij de Nederlandsche HandelMaatschappij (NHM). Deze ondemerning deed bij oprichting weliswaar een voor
die tijd zeer omvangrijk beroep op de kapitaalmarkt, maar dit ging aanvankelijk niet
gepaard met enige financiele publiciteit. Tenrninste een reden hiervoor was de
grote betrokkenheid van Willem I bij de oprichting van deze ondememing, die
29 Fondsenreglement, editie 1 augustus 1909, artikel 5. Een identieke bepaling was van
toepassing op obligaties.
30 A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, I, De Nederlandsche Bank
van 1814 tot 1864 (Amsterdam, 1930) 72.
31 P. VerIoren, ' Overzigt der werkzaamheden van eenige Nederlandsche credietinsteIlingen', Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1866 (Amsterdam, 1866) 337.
32 Overigens was de Javasche Bank op overheidsvoorschrift al in 1846 begonnen met de
maandelijkse publicatie van de bankbiljettencirculatie in de pers. 'Wijziging in het octrooi
en reglement voor de Javasche Bank', Indisch Staatsblad 1846 no. 11. Zie ook de Jong,
Nederlandsche Bank, 383.
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zover ging dat de koning uit eigen middelen een minimum-dividend garandeerde.
Kennelijk kon deze garantie als altematief voor rekenschap en publiciteit fungeren.
Tussen 1830 en 1850 kwam hierbij dat de NHM steeds dieper verwikkeld raakte in
het voorfinancieren van de koloniale baten die, als koninklijk prerogatief, buiten
het parlementaire toezicht vieIen. Inzicht in de financiele positie van de NHM zou
dus ook enig inzicht geven in de middelen die de regering buiten het parlement om
ter beschikking stonden.
De geheimhouding van deze grote maatschappijen kon ook tegen de overheid
gebruikt worden wanneer deze te vergaande eisen aan het bedrijfsleven wilde
stellen. Bij de voorbereiding van de herziening van het Wetboek van Koophandel
in 1838 richtte de kritiek zich met name op de Koninklijke Bewilliging bij oprichting
van naamloze vennootschappen, omdat hieraan door het Departement van Nijverheid steeds vaker voorwaarden werden verbonden. Een hiervan was de eis tot
jaarlijkse opzending van financiele informatie, een praktijk die met het Besluit van
1833 geformaliseerd was en waarvan men voortzetting onder het nieuwe Wetboek
vreesde. De woordvoerder van de Amsterdamse handelskringen, de advocaat F.A.
van Hall, schreef daarover:
"De eisch tot opzending van Staten (oo .) is meermalen gedaan; maar even als
thans nimmer te regtvaardigen. Het geheim zijner zaken is, even als elk ander
eigendomsregt van den burger, heilig en wordt daardoor gekwetst. Met eene
dergelijke publiciteit zijn in de meeste gevallen geene zaken te doen; en het
voorbeeld der Nederlandsche Bank, der Handel-Maatschappij, der Westindische Maatschappij en van andere door de Regering begunstigde ligchamen is
daar, om te bevestigen, hoeveel daaraan door zaakkundige person en gehecht
wordt."33
Desondanks doen zich rond 1840 de eerste tekenen van verandering voor. Bij de
herziening van het octrooi van de Nederlandsche Bank in 1838 kwam (overigens
zonder gevolg) een voorstel voor publicatie van een jaarrekening aan de orde. 34
Van daadwerkelijke publiciteit was sprake bij de spoorwegen die in deze jaren tot
ontwikkeling komen.
De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM, 1837) was volgens de
statuten een tamelijk gesloten organisatie. Pas tijdens de algemene vergadering,
volgens de oproep nadrukkelijk aIleen toegankelijk voor aandeelhouders, werd de
balans aan de aanwezigen uitgedeeld. De vraag is dan ook of het strikt genom en
juist is om de HIJSM als de eerste naamloze vennootschap aan te wijzen die de

33 EA. van Hall, Verdediging van de onajhankelijkheid des handels bij het oprigten van
naamlooze maatschappijen (Amsterdam, 1834) 126.
34 De Jong, Nederlandsche Bank 1,374-395. Zie ook Jonker, Merchants, 137 en noot 42.
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jaarlijkse balans publiceerde.35 Wei was het zo dat er vanaf de eerste boekjaren min
of meer uitvoerige verslagen, inclusief financiele cijfers, van de jaarvergaderingen
in het Handelsblad verschenen, waarmee de vloeiende overgang van rekening en
verantwoording naar publiciteit wordt ge'illustreerd. 36 Naast deze wat passieve
publiciteit maakte de maatschappij zelf in de Amsterdamse dagbladen maandelijkse
cijfers bekend over passagiersaantallen en vervoersopbrengsten.
Bij de Rijnspoorweg kwam de publiciteit wat later op gang. De aanleg hiervan
werd in 1838 door de overheid ter hand genomen en gefinancierd met een winstdelende obligatielening. De rente werd, als in het geval van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, door Willem I uit persoonlijke middelen gegarandeerd. Als bij de
NHM was ook hier kennelijk de gedachte dat deze rentegarantie het afleggen van
rekening en verantwoording overbodig maakte. In 1844, met de instelling van een
staatscommissie die de financiele gang van zaken bij de Rijnspoorweg moest onderzoeken, klonk in de considerans bij het instellingsbesluit echter een nieuw geluid door:
"Overwegende, dat noch bij de genoemde Koninklijke besluiten, noch bij de
voorwaarden der geopende geldleening, eenige comptabiliteit ten behoeve van
de deelhebbers is geregeld, waaruit zij eenigerlei regt van inzage, contr6le, beraadslaging, of beheer zouden kunnen ontleenen.
Overwegende niettemin, dat het met Onze inzigten strookt, door openbaarheid
de verrigtingen en de uitkomst ter kennis van aile belanghebbenden te brengen."37
Het rapport van de commissie met een uitvoerige financiele analyse werd dan ook
gepubliceerd, en de ingeslagen lijn werd voortgezet toen de exploitatie van de
Rijnspoorweg werd overgedragen aan de met dat doel opgerichte particuliere Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (1845). 38 In de concessievoorwaarden
werd als eis opgenomen "om de noodige openbaarheid te geven , zowel aan de
maandstaten der exploitatie, als aan de jaarlijksche balans."39 In de concessie van
de kort daarop opgerichte Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij (1845)
werd zelfs verlangd om de " meest mogelijke openbaarheid" aan de balans en de
maandstaten te geven. 40 Laatstgenoemde maatschappij had zichzelf in de statu ten
opgelegd dat de resultaten en een verslag van de gang van zaken "althans bij wijze
35 Zo Jonker, Merchants, 137 .In tegenstelling tot andere spoorwegmaatschappijen publiceerde de HIJSM haar balans ook niet in de Staatscourant (zie onder).
36 Algemeen Handelsblad 30 april 1840, 19 april 1841,21 april 1842,27 april 1843.
37 K.B. 22 oktober 1844 No. 45 .
38 Het rapport werd afgedrukt in de Staatscourant van 3 februari 1845.
39 K.B. 20 mei 1845, No. 71 , artikel34.
40 K.B . 4 februari 1846, No. 91 , artikel 40.
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van abstract publiek gemaakt" zouden worden. 4 1 Zij lag hierbij voor op de
Rhijnspoorweg en de HIJSM die pas in 1850 respectievelijk 1852 het stadium bereikten dat de balans statutair ter inzage diende te worden gelegd voor aandeelhouders , voorafgaand aan de algemene vergadering.
Hoewel enkele spoorwegconcessies van rond 1850 nog publiciteitsbepalingen
bevatten, was van een consistent beleid kennelijk nog geen sprake. Concessies uit
de jaren 1850 bevatten doorgaans dergelijke bepalingen niet. In 1859 werd echter in
de concessie voor de spoorlijn van Utrecht naar Zwolle de bepaling opgenomen
dat de maandstaten en de jaarlijkse balans van de concessiehouder in de Staatscourant gepubliceerd dienden te worden. Hierbij kon men zowel teruggrijpen op
het feit dat in een eerder stadium de maandstaten van de HIJSM uit de dagbladen
in de Staatscourant werden overgenomen, als op recentere bepalingen over de
Nederlandsche Bank (zie onder). Deze concessie vormde de basis voor de Nederlandsche Centraalspoorweg Maatschappij (1860) die dus ook onder de genoemde
publicatiebepaling kwam. De eis tot publicatie in de Staatscourant werd vervolgens als standaardbepaling opgenomen in aBe tussen 1860 en 1880 verleende
spoorwegconcessies. 42 Spoorwegbalansen en maandstaten werden zodoende een
duidelijk herkenbaar onderdeel van de Staatscourant, ondanks dat het in een aantal gevallen Iijkt alsof de publiciteitsbepalingen niet of niet volledig werden nageleefd.43
Het idee om de Staatscourant te gebruiken om financiele ondememingsinformatie te publiceren was al eerder toegepast bij De Nederlandsche Bank. Nadat de
bank in 1847 het beleid van strikte geheimhouding had verlaten merkte in 1850
secretaris W.C. Mees met het oog op de komende herziening van het octrooi op dat
de bank "de eenige geprivilegieerde bank op de wereld (is), wier stand volkomen
geheim gehouden wordt"44 en stelde voor hiermee te breken. In het octrooi van
1852 werd daarom, ondanks verzet van de raad van commissarissen, de bank verplicht om maandelijks de stand van een drietal balansposten in de Staatscourant te
publiceren. 45 In 1863 had Mees de hand in de bepaling in de bankwet die de bank
41 K.B. 4 september 1845, No. 10, artikel 17.
42 Zie bijvoorbeeld concessies van 20124 augustus 1861 , 11114 maart 1863,11 augustus
1863, 9/l2 april 1864, 19 april 1864, 4 juni 1864,4 november 1864, in Verzameling van
wetten, besluiten enz. betreffende de spoorwegen in Nederland 1860-1866 (Den Haag,
1880).
43 Het aantal gepubliceerde balansen en staten in de Staatscourant van 1872 en 1882 blijft
achter bij het aantal op dat moment operationele concessies. Ook de HIJSM die sinds 1865,

als exploitant van de staatsspoorwegen in Noord-Holland, onder de standaardvoorwaarde
viel, publiceerde slechts de maandelijkse vervoersopbrengsten voor deze Iijn en niet de
forrneel vereiste balans. Het is echter goed mogelijk dat de boekhouding van de HIJSM niet
was ingericht om dergelijke deelbalansen te produceren.
44 De Jong, Nederlandsche Bank, 374.
45 K.B. 9 juni 1852 No. 124, art. 47.
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verplichtte om de wekeIijkse samengevatte balans, de zogenaamde week staat, te
publiceren. In 1866 kon de reeds eerder aangehaaIde P. Verloren dan ook schrijven:
"De Nederlandsche Bank ( ... ) is onder den invIoed der publieke opinie, geheel van
houding veranderd. In haar jaarIijksch versIag wordt de gang harer werkzaamheden met eene naauwkeurigheid en met eene zucht tot openbaarmaking medegedeeld, die ons bijna met haar monopolie zou verzoenen."46
Hoewel de baIanspublicaties van de Nederlandsche Bank en van de spoorwegen
waarschijnIijk van groot beIang zijn geweest bij het doen accepteren van financieIe
publiciteit kan men hen , als ' tegen de overheid aanleunende ondememingen' nog
met enig recht aIs bijzondere gevallen beschouwen. 47 Hiervan is vrijweI geen sprake meer bij de Amsterdamse Crediet-Vereeniging (1852). Ondanks het verenigingskarakter was hier in feite sprake van een in NV-vorm gedreven ondememing die
rechtstreeks concurreerde met bestaande financiele insteIIingen. Toch zocht de
Crediet-Vereeniging aI vanafhaar oprichting bewust de openheid door maandeIijkse verkorte balansen in de dagbIaden te publiceren. Bovendien werd het op de
jaarvergadering uitgebrachte directieversIag uitgebreid in de pers besproken en
gepubliceerd in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje.
Het is dan ook in de particuIiere financieIe sector dat de gedachte van pubIiciteit
op vrijwiIIige basis voet aan de grond krijgt. Hierbij speelt niet zozeer de beursnotering een roI, maar meer het beroep op de vermogensmarkt in ruime zin, bijvoorbeeld door het aantrekken van deposito's .48 Toen tussen 1860 en 1865 een aantal
nieuwe banken werd opgericht was financieIe publiciteit vaak een beIangrijk punt
van beIeid. Somrnige van deze nieuwe banken, waaronder de Rotterdamsche Bank
(1863) en de Intemationale Crediet- en HandeIsvereeniging 'Rotterdam' (1863) bepaalden statutair dat hun jaarlijkse of halfjaarlijkse balansen in de dagbIaden openbaar gemaakt zouden worden. 49 Het contrast tussen deze nieuwe banken en de
oude opvattingen blijkt bij de Amsterdamse Kas-Vereeniging (1865) die zichzeIf
profileerde als een modeme bank volgens het stelsel van de Engelse 'joint-stock'
banken, inclusief bijbehorende publiciteit. 50 Verloren, tevens een van de oprichters, verwoordde het eigen belang van de bank bij publicatie als voIgt:
"Er be staat bijv., wat de openbaarmaking betreft, een groot onderscheid tusschen de Crediet-vereeniging en de Kas-vereeniging te Amsterdam, die maandeIijks hare balansen in de dagbladen bekend maken, en de Associatie-Cassa die
46 Verloren, 'Overzigt', 338.
47 De Vries, Eeuw, 32.
48 De aandelen van de Crediet-Vereeniging werden pas na 1890 in de officiele notering
opgenomen. Zie C. Eisfeld, Das Niederlandische Bankwesen (Den Haag, 1916) 169.
49 Staatscourant 20 juli 1863 en 11 september 1863.
50 Zie Eisfeld, Bankwesen, 160-163; H.M. Hirschfeld, Het ontstaan van he! moderne
bankwezen in Nederland (Rotterdam, 1922) 87; M.G. Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij (Amsterdam, 1966) 53.
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nog geheel doordrongen schijnt van den vroegeren geest van geheimhouding.

In het algemeen zal men echter zien dat die insteHingen op den langen duur zich
het meeste krediet zuHen verwerven en eene krisis het best zuHen kunnen weerstaan, welke de minste geheimzinnigheid tegenover het publiek aan den dag
leggen."51
De publicatie van balansen in de dagbladen werd ook opgemerkt door degenen die
zich bezighielden met herziening van het Wetboek van Koophandel. Rond 1870
stond dit onderwerp weer in de belangsteHing, mede door wijzigingen van buitenlandse wetgeving waarbij financiele publiciteit een steeds grotere rol kreeg. Voorlopig hoogtepunt was hierbij de Belgische wet van 1873 die een algemene jaarrekeningpublicatie voor naarnloze vennootschappen via de Moniteur Beige voorschreef.
Ret feit dat Nederlandse financiele insteHingen al publiceerden werd nu ook gebruikt als grond om te pleiten voor een algemene publicatieplicht voor naarnloze
vennootschappen.
In 1866 schreef de latere bankier F.S. van Nierop, naar aanleiding van ontwikkelingen in het Engelse vennootschapsrecht: 52
"Wij zien nu reeds vele naamlooze vennootschappen hare balansen en rapporten in de dagbladen openbaar maken. En waarom zou de wet niet als verplichtend
kunnen voorschrijven, hetgeen vele maatschappijen uit eigen beweging reeds
doen? De solide maatschappijen schuwen het daglicht niet. De overigen zijn
misschien bevreesd voor openbaarheid, maar dit moet voor den wetgever eene
reden wezen om openbaarheid te bevelen."53
Hoewel het wetsontwerp van 1871 tot herziening van het Wetboek van Koophandel vrijwel geen publiciteitsbepalingen bevatte werd dit onderwerp weI aan de orde
gesteld in de commissievergaderingen naar aanleiding van het wetsontwerp. Hetzelfde gebeurde tijdens de bespreking van het on twerp in de jaarvergadering van
1872 van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging. De veronderstelde "weerzin tegen publiciteit" die uit het ontwerp sprak werd door verschillende sprekers gehekeld. 54 Ook hier speelde het voorbeeld van de "zoogenaamde verkorte balans,
zooals die door verschillende banken en dergelijke vennootschappen van tijd tot
51 Verloren, 'Overzigt' , 340.
52 Zie 1.R. Edwards en K.M. Webb, 'Use of table A by companies registering under the
Companies Act 1862' , Accounting and business research 15 (1985) 177-195 .
53 ES. van Nierop, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, volgens het Engelsche recht (Amsterdam, 1866) 127.
54 C.A. Cosman, 'Welke beginseJen moet eene wettelijke regeling der Naarnlooze Vennootschappen huldigen ten aanzien van het kapitaal van de vennootschap?' Handelingen der
Nederlandsche luristen- Vereeniging , 3 (1872), no. 1,69-117 en no. 2, 69-129.
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tijd in de dagbladen wordt publiek gemaakt" een belangrijke rol bij pleidooien voor
verplichte balanspublicatie.
Om de kracht van dit argument enigszins te kunnen beoordelen is het aantal
ondernemingen geteld dat gedurende hetjaar 1872 financiele gegevens publiceerde in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het ALgemeen HandeLsbLad. Afgezien
van de staten van de circulatiebanken en de maandstaten van de grotere spoorwegmaatschappijen bevatten deze kranten slechts de balansen van drie Nederlandse banken, in advertenties opgenomen. 55 Een klein aantal andere financiele
instellingen adverteerde kortere staatjes die niet als volledige balansen kunnen
worden aangemerkt 56 • Daarnaast publiceerden enkele Duitse en Oostenrijkse banken en verzekeringsmaatschappijen hun balansen in advertenties. Wanneer we in
rekening brengen dat de publicatie van de gegevens van spoorwegmaatschappijen mogelijk minder dan vrijwillig was, omdat hier ten slotte sprake was van een
concessievoorwaarde, is de conclusie dat vrijwillige publicatie vanjaarrekeningen
via de krant beperkt bleef tot enke1e van de sinds 1860 opgerichte 'nieuwe banken' .
Hoewel een rechtstreekse vergelijking niet goed mogelijk is lijkt het erop dat dit
publicatiekanaal in Nederland minder werd gebruikt dan in Engeland.57 Dit kan
verklaren waarom er ook minder optimistische geluiden over de omvang van de
vrijwillige publicatie te vernemen waren. In 1865 beklaagde de redactie van het
Amsterdamsch EffectenbLad zich er al over dat men de cijfers van de Algemeene
Maatschappij van Handel en Nijverheid die de directie in Nederland niet openbaar
had willen maken uiteindelijk wei in buitenlandse dag- en weekbladen had aangetroffen .58 In 1867 schreef "een aandeelhouder" aan hetzelfde blad:
"reeds meermalen heeft het mijne aandacht opgewekt, hoe zeer de bestuurderen
der nederlandsche finantieele en industrieele instellingen de openbaarheid schijnen te vreezen. Telken male, wanneer ik een buitenlandsch finantieel dagblad ter
hand neem, vind ik daarin rapporten en balansen, en dikwerf ook verslagen van
algemeene vergaderingen van naamlooze vennootschappen. De buitenlandsche
55 Te weten: de Intemationale Crediet en Handelsvereeniging 'Rotterdam' (die dat jaar de
balans en winst- en verliesrekening ook in de Staatscourant publiceerde), de Rotterdamsche
Bank en de Twentsche Bankvereeniging.
56 Met name de Nationale Hypotheekbank en de Kas-Vereeniging.
57 In het Engeland van de 1ge eeuw 'many companies with widely held shares voluntarily published their annual accounts (or summaries of their balance sheets) in the press. '
C. Napier, 'The history of financial reporting in the UK', in Walton, European financial
reporting , 205.
58 ' Publiciteit' , Bijblad tot het Amsterdamsch Effectenblad, 29 april 1865, 70. De Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid was een in 1863 opgerichte bank die na een
ambitieuze start al in 1865 ten onder ging. Zie onder meer Hirschfeld, Her moderne bankwezen. Zij lijkt in naam op, maar staat los van, de in 1777 opgerichte Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
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maatschappijen beijveren zich zoovee\ mogelijk openbaarheid te schenken aan
de van haar uitgaande stukken ( ... ) De bestuurderen der nederlandsche maatschappijen schijnen een ander gevoelen te hebben."59
Aangezien de redactie zich in een naschrift als steeds bereid verklaarde om "aile
rapporten enz. die haar worden toegezonden" te plaatsen wijst het feit dat er in de
jaren 1860 maar zeer weinig balansen en dergelijke via het Effectenblad werden
gepubliceerd ook in de richting van een op zijn best aarzelend groeiende praktijk
van publicatie.
Maar hoe voorzichtig de trend in de richting van meer openheid ook was, zelfs de
Nederlandsche Handel-Maatschappij kon zich er niet meer aan onttrekken. Om de
aandeelhouders voor te bereiden op een positieve beslissing over de verlenging
van de statutaire levensduur van de maatschappij in 1875 gaf de directie in 1871
een brochure uit waarin de voordelen die de maatschappij voor de aandeelhouders
behaald had werden uiteengezet. Daarin werd toegegeven dat:
"Terwiji aan onze Commissarissen, als Vertegenwoordigers onzer Deelhebbers,
steeds jaarlijks de meest uitvoerige en volledige openingen werden gedaan, heeft
de bekendmaking der resultaten onzer gestie aan de Deelhebbers zelven zich
bepaald tot het jaarlijks voor hen ter visie leggen eener bijeengetrokkene balans,
sluitende met het eindcijfer der Winst- en Verliesrekening." 60
Deze ter inzage legging yond plaats sinds 1850, toen bij de ingang van het tweede
statutaire tijdvak de statu ten aangepast werden aan het Wetboek van Koophandel. Hoewel dit een vooruitgang was ten opzichte van de eerdere periode waarin
geheel niet voorzien werd in het informeren van aandeelhouders, was nog geen
sprake van behandeling van de jaarrekening in een algemene vergadering. De
balans werd door commissarissen vastgesteld, en algemene vergaderingen hoefden niet jaarlijks plaats te vinden.
De handgeschreven balansen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de HIJSM en de
Rhijnspoorweg die al sinds hun oprichting gedrukte balansen produceerden)61
bevatten in totaal circa twintig posten. De mate van "bijeentrekking" blijkt uit
vergelijking met de onderliggende eigenlijke balans en winst- en verliesrekening,
die circa 200 respectievelijk 100 posten bevatten. 62 De brochure, met een vrij gedetailleerde analyse van winsten en verliezen over de afgelopen jaren, ging aanmer59 'Ingezonden stukken' , Bijblad tat het Amsterdamsch Effectenblad, 16 februari 1867,28.
60 Aan de stemgeregtigde deelhebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij bij het
naderend einde van haar Tweede Tijdperk (Amsterdam, 1871) 8.
61 w. van den Broeke, Financiiin en financiers van de Nederlandse spaarwegen 18371890 (Zwolle, 1985).
62 Algemeen Rijksarchief, Archief Hoofdkantoor NHM, no. 94.
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kelijk verder dan gebruikelijk. De brochure werd zo positief ontvangen dat de directie meer openheid in de jaarverslaggeving begon te overwegen. In een intern memorandum van begin 1872 werd over het naleven van de eigen statu ten gezegd:
"De wijze, waarop dit voorschrift steeds ten uitvoer is gelegd, is intusschen niet
boven bedenking te achten, al werd daarop ook nimmer op officiele wijze aanmerking gemaakt. Immers, in plaats van de eigenlijke gezegde balans, wordt eene
bijeengetrokken balans overgelegd, waarin de verschillende saldos in zoo weinige rubrieken zijn zamengevat, dat daaruit niet wei een, zij het ook globaal, overzigt van de zaken der Maatschappij is af te leiden. En de verpligte opgave van
winsten en verliezen bepaalt zich tot de vermelding, als sluitpost der bijeengetrokken balans, van het saldo der winst- en verliesrekening, zonder eenige specificatie."
"De gebrekkige kennis van de resultaten der handelingen van de Maatschappij
gedurende het laatste 22 jarig tijdperk, is aangevuld door de statistieke mededeelingen en toelichtingen, in het laatst des vorigen jaars aan de stemgeregtigde
deelhebbers toegezonden en voor alle vennooten verkrijgbaar gesteld, en de
gunstige indruk, hierdoor te weeg gebragt, is voorzeker eene aanmoediging om
hun ook in het vervolg dit licht niet te onthouden."63
Het gevolg was een statutenwijziging waarbij voortaan de jaarrekening in een
jaarlijkse algemene vergadering aan aandeelhouders werd voorgelegd. Deze wij ziging werd in principe door de aandeelhouders en de pers verwelkomd, ondanks dat
hier en daar van teleurstelling sprake was over de feitelijke hoeveelheid informatie
die onder de nieuwe regeling werd verstrekt. 64
Gesteld kan worden dat rond 1875 de publiciteitsgedachte duidelijk voet aan de
grond gekregen had. Toonaangevende ondememingen waren overgegaan tot meer
publiciteit en ondanks dat een wijziging van de Nederlandse wetgeving voorlopig
van de baan was wezen de ontwikkelingen in het buitenland onmiskenbaar in de
richting van het gebruik van jaarrekeningpublicatie als een van de pijlers van het
vennootschapsrecht.

63 'Mededeling van de Directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij aan Heeren
Commissarissen van eenige beschouwingen, in verband tot de latere wijzigingen van hare
statuten, volgens besluit def Algemeene Vergadering van Stemgeregtigde deelhebbers van 8
November 1871', Archief Hoofdkantoor NHM, no. 8.
64 Zie 'De ontworpen herziening van de artikelen van overeenkomst der Nederlandsche
Handel-Maatschappij III', Amsterdamsch Effectenblad 10 (Juli 1984) no. 2812, en 'Stenographisch Verslag der Aigemeene Vergadering' 16 September 1874, ArchiefHoofdkantoor
NHM no. 12.
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5. Financiele publiciteit 1875-1910
Na circa 1875 versnelt het tempo van de ontwikkelingen. De oprichting van de
Vereeniging voor den Effectenhandel in 1876 symboliseert de overgang naar een
snelle groei van het aantal ondemerningen dat een beroep doet op de open bare
kapitaalmarkt. Vandaar dat ook het perspectief in deze paragraaf verschuift van de
individuele ondemerning naar de populatie van genoteerde ondememingen als
geheel. De vraag hoe de aanzetten tot meer openheid uit de peri ode voor 1875 zich
voortzetten in de praktijk nadien wordt hier behandeld in termen van beschrijvende
statistiek in plaats van beschrijving van individuele gevallen.
Hierbij wordt, voor boekjaren vanaf 1880, gebruik gemaakt van Van Nierop &
Baak's Naamlooze Vennootschappen en, na 1902, van Van Oss' Effectenboek.
Beide publicaties bevatten systematisch verzamelde ondemerningsinformatie, inc1usief recente balansen en winst - en verliesrekeningen. In elk geval gedurende de
eerste jaargangen van Van Nierop & Baak, toen het aantal naamloze vennootschappen nog relatief gering was, is het redelijk om te veronderstellen dat de
gedurende deze peri ode opgenomen balansen en winst- en verliesrekeningen een
goede afspiege1ing geven van de informatie die, in elk geval wat betreft genoteerde
ondememingen, publiek beschikbaar was. 65 Terzijde kan worden opgemerkt dat het
verschijnen van Van Nierop & Baak illustratief is voor de toenemende belangstelling voor de naamloze vennootschap en voor ondemerningsinformatie. In dezelfde
tijd lijkt er dan ook sprake te zijn van een toenemende belangstelling voor
jaarrekeninggegevens in de pers. 66
Vanaf 1903 kan de informatie in Van Nierop & Baak vergeleken worden met die in
het Effectenboek dat zich niet richtte op vennootschappen maar op beursgenoteerde effecten. Ook hier werd aanvankelijk gestreefd naar volledigheid, en een
nuttig kenmerk zijn de vaak voorkomende bevestigende opmerkingen dat jaarrekeningen wei werden opgevraagd maar niet ontvangen. Ook hier leidde de toename
van het aantal genoteerde ondemerningen uiteindelijk tot een beperking van de
opgenomen informatie, maar tot circa 1915 is het redelijk aan te nemen dat het
Effectenboek in combinatie met Van Nierop & Baak een voldoende betrouwbare
gids vormt voor de publicatie van jaarrekeningen door genoteerde ondemerningen. 67
65 Vergelijking van de gegevens in Van Nierop & Baak met de in hetArnsterdarnsch Effectenblad over 1880 afgedrukte jaarrekeningen toont aan dat van slechts drie vennootschappen
de jaarrekening weI in de laatste maar niet in de eerste bron voorkomt. Het omgekeerde is
het geval bij elf ondernemingen en voor het overige is sprake van overeenstemming.
66 Tijdens de peri ode tot half mei 1880 werd in het Algerneen Handelsblad sIechts een
verslag van een genoteerde onderneming besproken. Gedurende dezelfde peri ode in 1885 is
dit toegenomen tot tien.
67 Voor het eerste jaar waarin de twee bronnen vergeleken kunnen worden (het boekjaar
1901 of 190111902) is sprake van overeenstemming over publicatie of non-publicatie in het
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Tabel 3. Publicatie van jaarrekeningen door genoteerde ondernemingen 1881-

1910
Boekjaar

Genoteerd

Publicerend

Geheel

1881
1891
1901
1910

51
138
344
490

33
92
230
380

onbekend

Gedeeltelijk

2
I

4
18

Totaal

(%)

35
93
235
398

(68,6)
(67 ,3)
(68,3)
(81,2)

Niet Publicerend

Reden
bekend

12
4

11

3

10
30

Reden onbekend
(%)

4
30
96
62

(7,8)
(21,7)
(27 ,9)
( 12 ,6)

Toelichting: 'Geheel' heeft betrekking op publicatie van zowel een balans als een winst- en
verliesrekening, 'gedeeltelijk' op publicatie van een van beide. 'Reden (on)bekend' geeft
aan of een plausibele reden voor niet-publicatie verondersteld kan worden.
Op basis van deze bronnen bevat tabel 3 een overzicht van jaarrekeningpublicatie
door genoteerde ondemerningen, gemeten met intervallen van ongeveer tien jaar.
Het blijkt dat tussen 1880 en 1900 de jaarrekeningen van 65-70% van de ondememingen beschikbaar waren. Rond 1910 was dit toegenomen tot ongeveer 80%.
Duidelijk is ook dat al vanaf 1880 de winst- en verliesrekening niet meer is weg te
denken ondanks dat gedurende de gehele negentiende eeuw vaak uitsluitend wordt
gesproken over balanspublicatie.
Ter indicatie van het verschil tussen genoteerde en niet-genoteerde ondernemingen kan nog worden opgemerkt dat in 1880, volgens dezelfde berekeningswijze, het percentage publicerende niet-genoteerde naamloze vennootschappen vee I
lager lag, namelijk op 14%.
In tabel 3 wordt binnen de groep van niet-publicerende ondememingen een
onderscheid gemaakt tussen ondernerningen waarvoor al dan niet een redelijke
verklaring is te vinden voor het niet publiceren. RedeJijke verklaringen worden
verondersteld bij vennootschappen in liquidatie en bij pas opgerichte vennootschappen waarbij mogelijk het verslag over het eerste boekjaar nog niet beschikbaar is. 68 Wanneer de cijfers zo worden gecorrigeerd blijkt dat slechts 8% van de
vennootschappen hunjaarrekening over 1881 niet publiceerden . De tendens naar
meer openheid die zich aftekende vanaf circa 1860 had zich duidelijk doorgezet. Het
geval van circa 90% van de ondernemingen. De jaarrekeningen van de overige ondernemingen worden dan in de ene en dan in de andere bron gepubliceerd zonder dat van een
duidelijke trend sprake is.
68 In een enkel geval zijn ook andere redenen te vinden. De Zuider Spoorweg Maatschappij stelde geen jaarrekening op over 1891 om de positie in een conflict met de Staats spoorwegen over de hoogte van bepaalde beheersvergoedingen niet in gevaar te brengen.
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Tabel 4. Publicatie van jaarrekeningen naar bedrijfstak 1881-1910
% publicerende vennootschappen
per boekjaar

Banken
Spoorwegen
Hypotheekbanken
Handel
Scheepvaart
N utsbedrij yen
Mijnbouw & Petroleum
Cultures
Nijverheid
Diversen

1881

1891

1901

1910

90,0
63,1
60,0
100,0
80,0
100,0

86,7
84,8
100,0
100,0
100,0
40,0
33,3
58,6
33,3
11,8

92,1
95,3
91,6
62,5
73,9
87,5
71,1
50,7
38,8
28,6

94,3
97,8
87,3
94,1
91,3
90,9
80,0
82,4
59,4

66,7
0,0
40,0

54,5

gewogen
gemiddelde

92,2
89,4
89,3
86,2
84,4
76,0
74,4
69,0
50,0
37,6

Toelichting: percentages geven ondernemingen per bedrijfstak weer die een balans en/of een
winst- en verliesrekening publiceren. Cursieve cijfers hebben betrekking op bedrijfstakken
met minder dan tien genoteerde ondernemingen.

percentage niet-publicerende vennootschappen steeg echter weer tot tegen de
28% in 1901, om weer terug te lopen tot minder dan 13% in 1910. Het is mogeJijk dat
de gebruikte bronnen in deze jaren de snelle toename van het aantal noteringen
niet bij konden houden. Het is echter ook mogeJijk dat onder de nieuwe noteringen
zich meer ondernemingen bevonden die minder tot openheid geneigd waren dan
hun voorgangers. Het is daarom nuttig de verschillen in publicatie nader te onderzoeken en daarbij de ondernemingen te onderscheiden naar drie ondernemingskenmerken die regelmatig in verband worden gebracht met openheid: grootte, bedrijfstak en type financiering.
Hoewel ondernemingsgrootte doorgaans het sterkste verb and toont met openheid is het in dit geval moeilijk om dit kenmerk goed te meten omdat niet voor aile
ondernemingen jaarrekeningen beschikbaar zijn (en voor zover dit het geval is,
blijkt hieruit in deze peri ode het omzetcijfer niet wat doorgaans een betere maatstaf
is dan het balanstotaal). Wanneer bij gebrek aan beter de grootte wordt gemeten
aan de hand van het geplaatst en opgevraagd kapitaal dan blijkt inderdaad dat,
zoals verwacht, grote ondernemingen vaker publiceerden dan kleinere. 69 Tevens
69 p-waarden van Mann-Witney toetsen op verschillen in geplaatst kapitaal tussen publicerende en niet publicerende ondernemingen zijn: 1882: 0.002; 1892: 0.076; 1902: 0.066;
1910: 0.000.
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blijkt dat de ondememingen die in latere jaren genoteerd werden gemiddeld kleiner
waren dan de eerdere noteringen, hetgeen ook kan helpen om de kennelijk afgenomen publicatiebereidheid te begrijpen.
Tabel4 laat zien dat publicatiecijfers gesplitst naar bedrijfstak aanzienlijk uiteenlopen. Aan de ene kant van het spectrum staan de banken, spoorwegen en hypotheekbanken die nagenoeg allemaal publiceren (zeker wanneer rekening wordt gehouden met bovengenoemde redenen voor niet-publicatie) . Wanneer de
hypotheekbanken gemakshalve gelijk worden gesteld aan de banken zijn deze
categorieen in het voorgaande al aan de orde gekomen: voor banken was de
publiciteitsgedachte sinds 1860 doorgebroken70, voor spoorwegen garandeerde
de concessievoorwaarde een hoog niveau van publiciteit. Ook tram- en lokaalspoorwegen publiceerden in de regel hun jaarrekening. Wanneer dit niet gebeurt is
dat reden voor kritiek, zoals in het geval van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij :
"wier bestuur schijnt te oordeelen, dat publiciteit der balans, ook bij herhaald
beroep op het publiek crediet, minder noodig is. De groote toeloop tot hare
leeningen getuigt dan ook, naar mijn bescheiden meening, meer van een wat al te
blind vertrouwen van het publiek in hare wakkere directie, dan van zijn goed
inzicht in deze materie."71
De relatief grote publicatiebereidheid van de scheepvaart moet mogelijk niet zozeer
gezocht worden in de aard van de activiteiten, maar in de omvang en kapitaalintensiteit van de activiteiten.72 Ook hier waren echter grenzen aan de bereidheid: de
directie van de (kleinere) ondememing Hudig & Veder wist te melden dat de jaarrekening over 1901 "vertrouwelijk" was. 73
Met name bij handelsondememingen zou men een zekere terughoudendheid
verwachten uit concurrentieoverwegingen, maar in deze periode betreft het hier
voor een belangrijk dee I de grote koloniale handelsverenigingen. Deze gaven veelal uitgebreide inforrnatie door afzonderlijke jaarrekeningen te publiceren voor het
hoofdkantoor en verschillende overzeese vestigingen.
Onderin tabel4 vinden we de industriele en 'overige' ondememingen met een
lage publicatiegraad. Dit stond waarschijnlijk in verband met de doorgaans kleine70 Dit ondanks het feit dat de eerder genoemde Associatie-Cassa nog in 1914 geenjaarrekening publiceerde. Zie Eisfeld, Bankwesen, 155 .
71 J. Deking Dura, Handhaving der rechten van obligatiehouders (Amsterdam, 1886).
Overigens beschikte het Algemeen Handelsblad over het (directie )verslag over 1884 waaruit in de editie van 27 maart 1885 enkele zaken geciteerd werden.
72 De scheepvaartondememingen hadden (in 1910) het hoogste gemiddeld geplaatst kapitaal van de in tabel4 genoemde bedrijfstakken.
73 Effectenboek 1904.
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Tabel 5. Publica tie van jaarrekeningen naar type genoteerde effecten 1881-1910
% ondemerningen

alleen obligaties
alleen aandelen
beide

17,4
56,9
25,7

% publicerend

1881

1891*

1901*

1910**

40,0
66,7
85,7

52,4
58,1
77,8

48,0
58,0
85,4

60,3
81,4
89,8

100,0
Toelichting: verschillen ten opzichte van de kolom '% ondernerningen' zijn significant op
0,10 (*) respectievelijk 0,Q1 (**) .
re schaal waarop deze ondemerningen opereerden waardoor concurrentieoverwegingen zwaarder konden wegen dan de inforrnatiebehoeften van de kapitaalmarkC4.
Illustratief is de houding van de Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek v/h G. Ribbius
Peletier die "principieel" weigerde de gevraagde jaarstukken aan de redactie van
het Effectenboek te verstrekken.
Het lage publicatieniveau van de cultuUfondememingen is vrijwel geheel toe te
schrijven aan de tabaksmaatschappijen (31 vennootschappen in 1910). Deze vormen de meest in het oog lopende samenhangende groep van niet-publicerende
ondememingen waarbij bovendien sprake is van relatief grote en bekende ondernemingen. Oat hier inderdaad sprake was van niet-publicatie, en niet van een gebrek in de gebruikte bronnen, wordt ondersteund door klachten in de pers over de
beperkte financiele inforrnatie verstrekt door de tabaksmaatschappijen:
"De Senembah [Maatschappij] bewijst het publiek de beleefdheid steeds een
balans- en winst- en verliesrekening te publiceeren, en steekt daardoor gunstig
af bij vele maatschappijen, die er de voorkeur aan geven met een paar halve
woorden en weinig zeggende cijfers hunne aandeelhouders af te schepen."75
De redenen hiervoor zijn niet geheel duidelijk maar houden mogelijk verband met
de monopoliepositie van de Sumatra-tabak. Aangezien deze een afzonderlijk kwaliteitssegment in de markt uitrnaakte kon de bedrijfstak een gesloten verkoopsysteem
handhaven waarbij sprake was van een zekere geheimhouding van de feitelijk
betaalde prijzen. Het is niet onaannemelijk dat hierdoor ook terughoudendheid kon
74 De industriele en 'diverse' ondernerningen hadden (in 1910) een significant lager dan

gerniddeld geplaatst kapitaal.
75 De Sumatra Post, 3 Augustus 1900, De Senembah Maatschappij was inderdaad een

van de weinige publicerende tabaksmaatschappijen.
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ontstaan over de financiele resultaten. Wat de reden ook was, de meeste ondernemingen publiceerden echter wei uitgebreide statistieken over aanplant en oogst,
en vanaf circa 1910 waren de meeste ondernemingen ook overgegaan tot publicatie
vanjaarrekeningen.
Naast bedrijfstak en grootte is het type financiering van belang. In dit artikel
wordt daarnaar gekeken door onderscheid te maken tussen notering van aandelen
en obligaties. Tabel 5 geeft per jaar de publicatiepercentages aan van vennootschappen die met een of beide vormen van effecten genoteerd waren. Terzijde kan
worden opgemerkt dat in de loop van de onderzochte periode geen sprake is van
een duidelijke verschuiving in de relatieve populariteit van aandelen en obligaties.
Het bJijkt dat gedurende de gehele peri ode vennootschappen met enkel genoteerde obligaties het minst publiceerden terwijl vennootschappen met beide effecten
het vaakst publiceerden. De tendens is duidelijk in overeenstemming met wat men
lOU verwachten: obligaties geven op zich minder aanleiding tot publicatie vanwege de winstonafhankelijke rentevergoeding en de preferente positie ten opzichte
van aandeelhouders bij faillissement. Obligaties in combinatie met aandelen komen
vooral voor bij de grotere ondememingen, hetgeen de hogere publiciteit ten opzichte van aandelen aileen kan verklaren.

6. Inhoud en betekenis vanjaarrekeningpublicatie
Uit het voorgaande blijkt dat, ondanks blijvende weigering van sommige vennootschappen om te publiceren, jaarrekeningpublicatie in feite de norm was voor beursgenoteerde ondememingen vanaf, ruwweg, 1875. Dit is een interessant gegeven in
het licht van het feit dat publicatie van ondernemingsgegevens niet vanzelfsprekend is, noch vanuit de traditionele heersende norm van "oud-Hollandse toedekking van zaken"76, noch vanuit de juridische literatuur waarin tot aan de herziening
van het wetboek van koophandel in 1928 sprake is van aanzienlijke terughoudendheid bij het voorschrijven van publiciteit, noch vanuit de bedrijfseconomische
optiek waarin openheid zich aileen zal voordoen wanneer de baten daarvan de
kosten overtreffen.
De vraag rijst dan ook in hoeverre deze kennelijke openheid reeel is, dat wil
zeggen, in hoeverre de gepubliceerde jaarrekeningen daadwerkelijk voor buitenstaanders betrouwbare en bruikbare informatie bevatten. Naarmate dit minder het
geval is, vervalt de basis onder pogingen om de ontwikkeling van de publica tie te
verklaren vanuit motieven als het verbeteren van betrekkingen met de kapitaal-

76 J. de Vries, Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 46 no. 4 (Amsterdam, 1983) 24.
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markt. Publicatie wordt dan slechts een formele gewoonte die ondernemingen weinig kost en buitenstaanders weinig oplevert.
Binnen het bestek van dit artikel kan aan dit onderwerp slechts op globale wijze
aandacht worden besteed. Deze paragraafbedoelt niet meer te doen dan aannemeJijk maken dat de verslaggeving door de bank genomen een betekenisvolle activiteit was en ook als zodanig werd gezien. Daarbij zal eerst aandacht worden besteed
aan de betrouwbaarheid, en vervolgens aan de inhoud van de gepubliceerde jaarrekeningen.
Wat betreft de betrouwbaarheid van de gepubliceerde jaarrekeningen was er
sprake van duidelijke problemen. De Vries spreekt wat betreft de tweede helft van
de negentiende eeuw zelfs van een "crisis der comptabiliteit".77 Hoewel de statu ten
van de meeste vennootschappen voorzagen in een controle van de jaarrekening,
was deze controle doorgaans opgedragen aan commissarissen of aan gedelegeerde aandeelhouders. Door de toenemende omvang en complexiteit van ondememingen waren de controleurs in veel gevallen al niet meer in staat om vast te stellen
of de jaarstukken op een correcte wijze uit de administratie waren afgeleid, laat
staan om te bepalen of de administratie zelf de gang van zaken binnen het bedrijf
correct weergaf. Hierdoor werden in principe grote mogelijkheden tot misleiding en
fraude geschapen, ook in gevallen waarin commissarissen voldoende onafhankelijk van de directie waren. Dit feit kwam opzienbarend aan het licht toen in 1879
bleek dat de miljoenenverliezen van de Afrikaansche Handelsvereeniging gedurende enkele jaren aan het oog onttrokken waren geweest door ongeregeldheden
in de administratie en vervalste balansen. De zaak maakte des te meer indruk omdat
de directeur die rechtstreeks verantwoordelijk was voor de fraude, Lodewijk Pincoffs, een van de meest invloedrijke Rotterdamse zakenlieden was, en omdat het de
raad van commissarissen, met name in de persoon van de bankier Marten Mees,
noch aan financiele deskundigheid noch aan integriteit ontbrak. De Pincoffs-affaire was een belangrijke aanleiding tot het ontstaan van het accountantsberoep in
Nederland, dat comrnissarissen en aandeelhouders onafhankelijke en deskundige
bijstand kon bieden bij het afnemen van rekening en verantwoording. 78
Op zich was ook v66r de Pincoffs-affaire weI duidelijk dat de jaarrekening mogeIijkheden tot misleiding bood. T.M.C. Asser, een gezaghebbend voorstander van
publicatie, voorzag in 1872 in een veel geciteerde artikelenreeks over vennootschapsrecht het probleem dat "de inzage van balansen, als die niet met de boeken
kunnen vergeleken worden, weinig zekerheid geeft - dat vooral in dit opzicht de
kunst om cijfers te groeperen wonderen kan verrichten, enz."79 Maar in veel gevallen, waaronder dat van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, bood vertrouwen
77 De Vries, Lion Markus, 128-129.
78 Zie onder andere Metzemaekers, Een eeuw in balans, 50-53 .
79 T.M.C. Asser, 'Het wets on twerp tot regeling der naamlooze vennootschappen III' ,
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 januari 1872.
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in de persoonlijke kwaliteiten van de directie kennelijk voldoende waarborgen.
Tegenover het door de Vries aangehaalde conflict, in 1855, bij de Maatschappij van
Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam van 1720 over het opnieuw instellen van een boekencontrole door aandeelhouders staat het voorbeeld
van de HIISM waar de aandeelhouders in 1844 met 268 tegen 22 stemmen besloten
om geen gebruik te maken van hun statutaire recht om de balans te laten onderzoeken.80
Na 1879 wordt echter duidelijk dat meer formele maatregelen nodig zijn om de
betrouwbaarheid van financiele informatie te garanderen. Inschakeling van accountants is daarbij een mogelijkheid, wetgeving een andere: "Wanneer de openbaarmaking nog algemeener wordt ( ... ) zal ook het niet publiceeren van den vermogenstoe stand eerst gecritiseerd, ten slotte ongetwijfeld worden verdacht gemaakt.
Bestaan er nu geen wettelijke waarborgen dat die publicatieen te vertrouwen zijn,
en zijn de publicerende maatschappijen daarbij niet aan vaste regels gebonden,
dan zal de openbaarmaking spoedig niet een middel tot leering, maar tot misleiding
worden in de handen van die maatschappijen, die, het nadeel van zwijgen inziende,
haar spreken tot liegen maken."81
Voor dit artikel is vooral van belang dat bezorgdheid over de betrouwbaarheid
van de jaarrekening laat zien dat men deze vorm van informatie in principe als nuttig
beschouwt, en het de moeite waard acht om maatregelen te nemen om misbruik
tegen te gaan.
Dit leidt tot de vraag welke informatieve waarde de jaarrekening, verondersteld
dat deze voldoende betrouwbaar was, eigenlijk had. Een aspect hiervan is de mate
van detaillering van de informatie. Dat op dit laatste punt bij tijdgenoten vragen
opkwamen bleek reeds bij de twijfels die bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij leefden over de inhoud van de voor aandeelhouders beschikbare balans. Om
hiervan een globale indicatie te verkrijgen is, in navolging van onderzoek van A.I.
Arnold 82 naar verslaggeving van Britse ondememingen in dezelfde periode, gekeken naar het aantal posten dat in balans en winst- en veriiesrekening wordt onderscheiden. Met de kanttekening dat dit uiteraard een wat gebrekkige maatstaf is om
'informatieve waarde' te meten laat tabe16 de tellingen van posten in de balans en
winst- en verliesrekening zien voor een selectie van ondememingen voor de jaren
1881,1891 en 1901. 83
80 De Vries, Lion Markus, 128; Algemeen Handelsblad 27 april 1844.
81 Van Siooten, Verplichte openbaarmaking, 6-7.
82 AJ. Arnold, "'Publishing your private affairs to the world": corporate financial disclosures in the UK 1900-24', Accounting. business and financial history 7 (1997), 143-173.
83 Geselecteerd zijn aile ondememingen waarvoor de jaarrekening voor twee van de drie
onderzochte jaren beschikbaar is. De tellingen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen als
weergegeven in van Nierop & Baak. Vergelijking met de eigenlijke jaarrekeningen leert dat in
elk geval tot 1901 de jaarrekeningen volledig werden overgenomen. Omdat in de jaargang
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Tabel 6. Aantal posten in balans en winst- en verliesrekening 1881-1910
gemiddeld

balans
1881
1891
1901

31,1
27,0
25,7

winst- en verliesrekening
14,0
1881
14,0
1891
1901
12,9

mediaan minimum maxirmnn aantal NY's

73

26

64-

23

11
7
9

77

75
101

12
l3
11

6
3
4

35
31
43

25
74
101

Tl
24

Toelichting: zie noot 84.
Zoals te verwachten zijn de verdelingen tamelijk scheef, waarbij sommige
vennootschappen zeer uitgebreide jaarrekeningen produceren. Zeer beknopte overzichten komen ook voor, met name bij de winst- en verliesrekeningen. Deze zijn
voor huidige begrippen in elk geval erg summier en bestaan hoofdzakelijk uit het
saldo van de bedrijfsactiviteiten, waarin dus de omzet en de meeste kosten samengevat zijn, en waarop vervolgens nog enkele kostenposten zoals rente en afschrijving zichtbaar in mindering worden gebracht. Vanuit deze gegevens is begrijpelijk
waarom men in de negentiende eeuw doorgaans spreekt over 'balanspublicatie' en
niet over publicatie van de 'jaarrekening'. In het algemeen zijn de aantallen posten
voor balans en winst- en verliesrekening tamelijk stabiel. Er is een licht dalende
tendens in gemiddelde en mediaan, maar dit hangt meer samen met de beknoptere
jaarrekeningen die later genoteerde ondememingen publiceerden dan met een daadwerkelijke vermindering van posten door reeds publicerende ondememingen. 84
Hetgevolg is dat in 1901 de ondememingen die al vanaf 1881 (of eerder) genoteerd
waren significant meer details publiceerden dan de later genoteerde ondememingen. 85 Dit is in overeenstemming met de eerdere bevinding dat deze oudere onder-

1912 in elk geval sommige jaarrekeningen vereenvoudigd werden weergegeven is ditjaar niet
in tabel 6 opgenomen. In het Effectenboek is vanaf het begin sprake van vereenvoudigde
weergave.
84 Paarsgewijze vergelijking van opeenvolgende jaarrekeningen van dezelfde ondernemingen levert geen significante verschillen op. p-waarden van de Wilcoxon toets voor de vier
mogelijke vergelijkingen (twee paren jaren, twee onderdelen van de jaarrekening) lopen van
0,14 tot 0,91.
85 p-waarden van de Mann-Whitney toets voor balans en winst- en verliesrekening zijn
0,0012 respectievelijk 0,0107.
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nemingen doorgaans groter waren dan de nieuwere. Het is dus niet verbazend dat
het aantal posten in de balans duidelijk samenhangt met het balanstotaal. 86 Yoor de
resultatenrekening is dit niet het geva1. 87 De Nederlandse resultaten geven, zeker
gezien de spreiding in de cijfers, geen aanleiding om te veronderstellen dat sprake
is van belangrijke verschillen ten opzichte van Arnold's resultaten voor Britse
ondernemingen. 88 De voorlopige conclusie kan zijn dat in elk geval vanuit dit wat
formele gezichtspunt de Nederlandse jaarrekeningen een redelijk stabiel patroon
hadden bereikt, dat vergelijkbaar was met dat in Groot-Brittannie. Wat in dit artikel
echter buiten beschouwing is gebleven is de mate waarin naast de jaarrekening,
bijvoorbeeld in het tijdens de algemene vergadering uitgebrachte verslag, nog
nadere informatie werd verstrekt.
Wat zonder meer ten gunste werkt van de informatieve waarde van deze jaarrekeningen is dat de ondernemingen waarop zij betrekking hebben doorgaans vrij simpel zijn. In de negentiende eeuw is nog vrijwel geen sprake van het probleem dat de
jaarverslaggeving gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw zou beheersen, namelijk dat van kapitaalbelangen in andere ondernemingen. Yoor de meeste
ondemerningen was er nog niet de mogelijkheid om grote stille reserves te creeren
door een groot deel van de eigenJijke activa en passiva onder te brengen in een
tegen historische kosten gewaardeerde saldopost 'belangen in andere ondernemingen.' Ook is het nog niet mogeJijk om het eigen resultaat op een ondoorzichtige
manier te sturen door het dividendbe1eid van deelnemingen.89 Wei bestaat het
probleem van de waardering van vaste activa en de afschrijvingen daarop. Een
voorlopige indruk is dat het snel tot f 1,- afschrijven van duurzame productiemiddelen in de negentiende eeuw nog niet op dezelfde schaal voorkomt als in de eerste
helft van de twintigste eeuw, waardoor de balans op het eerste gezicht een beter
beeld geeft van het in de ondernerning werkzame kapitaal. Een laatste punt dat pleit
ten gunste van de negentiende-eeuwse jaarrekeningen is dat zij, globaal beoordeeld, nog maar weinig gebruik maken van reserves. Ook op dit punt ontstonden in
de twintigste eeuw door groeiende aantallen reserves en steeds complexere boekingen tussen de resultaten en de reserves en de reserves onderling grote problemen met het inzicht in de behaalde resultaten.
Wellicht is echter de meest overtuigende indicatie van de bruikbaarheid van de
gepubliceerde jaarrekeningen dat er ook daadwerkelijke belangstelling voor bestond.
86 Correlatiecoefficienten met de logaritme van het balanstotaal: 1881: 0,41 (p = 0,021),
1891: 0,31 (p = 0,007), 1901: 0,47 (p =0,000).
87 Idem: 1881: 0,29 (p = 0,106), 1891: -0,18 (p = 0,116),1901: 0,Ql8 (p = 0,018).
88 De Britse balans bevatte in 1901 gemiddeld 21 ,6 posten tegenover 25 ,7 in Nederland.
Voor de winst- en verliesrekening is dit 13,2 respectievelijk 12,9.
89 Wanneer deze problemen zich op grotere schaal gaan voordoen wordt de oplossing

gevonden in de geconsolideerde jaarrekening, die in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog in zwang komt. Zie Camfferman, Voluntary annual report disclosure , 249-258.
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Dit blijkt in elk geval uit de hier gebruikte reeksen van Nierop & Baak en van Oss'
Effectenboek. In beide gevallen moet het verzamelen en verwerken van de jaarrekeningen een behoorlijke ins panning gekost hebben die leidde tot steeds omvangrijkere en duurdere jaarboeken. Maar ook meer individuele indicaties wijzen in deze
richting. Zo beschrijft Henri Deterding hoe hij en zijn coUega's omstreeks 1880 als
beginnende klerken bij de Twentsche Bank ijverig balansen en verslagen van genoteerde ondernemingen bestudeerden. Terugkijkend vanuit de jaren '30 kon hij
de jeugd nog steeds aanraden zijn voorbeeld ook op dit punt te volgen.90

7. Samenvatting en conclusies
In dit artikel is een overzicht gegeven van het ontstaan van het gebruik dat grotere,
met name beursgenoteerde ondernemingen hunjaarrekening, bestaande uit balans
en winst- en verliesrekening, openbaar maken. De jaarrekeningpublicatie is tot
ontwikkeling gekomen in de tweede helft van de negentiende eeuw, zonder dat
voor de meeste ondernemingen sprake was van wettelijke bepalingen op dit punt.
Het ontstaan van de jaarrekeningpublicatie wordt in dit artikel in verband gebracht
met twee ontwikkelingen, de opkomst van de naamloze vennootschap als rechtsvorm voor ondernemingen, en de toenemende betekenis van de effectenbeurs
voor de financiering van ondernemingen.
Het toenemend gebruik van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap leidde tot een toenemend belang van het afleggen van rekening en verantwoording
door de directie aan de aandeelhouders. Voor de jaarrekening was hierbij in principe een belangrijke plaats weggelegd. Dit principe werd bijvoorbeeld onderkend
tijdens de voorbereiding van het Wetboek van Koophandel van 1838. Wat opvalt
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw is echter dat dit principe nog
slechts op bescheiden schaal werd toegepast. Voortbouwend op een oligarchische
traditie die terugging tot de zeventiende en achttiende eeuw was in veel vennootschappen, waaronder de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij, het recht van aandeelhouders op financieie informatie nog sterk beperkt.
Hoewel de basis voor de jaarrekeningpublicatie werd gelegd met de opkomst van
de naarnloze vennootschap, was in dit verband toch vooral sprake van het afleggen van rekening en verantwoording aan een in wezen beperkte kring. Publica tie in
eigenlijke zin kwam pas tot ontwikkeling met het ontstaan van grotere aantallen
vennootschappen waarvan de aandelen (en in mindere mate de obligaties) ter
beurze verhandeld werden. Dat het beroep op de open bare vermogensmarkt een
belangrijke aanleiding was om tot meer publiciteit over te gaan blijkt uit het feit dat
ondernerningen in de financiele sector hierbij voorop liepen. Vanaf circa 1880 is
openbare beschikbaarheid van de jaarrekening voor beursgenoteerde vennoot90 Henri Deterding, Memoirs of an international oilman (London, 1934).
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schappen in feite de regel. Wanneer ondememingen niet aan deze regel voldoen
zijn daarvoor redenen aan te voeren zoals het nog niet beschikbaar zijn van de
inforrnatie (pas opgerichte ondernemingen), het beperkte belang van publicatie
(kleine ondememingen), een verondersteld gevaar van het vrijgeven van concUfrentiegevoelige informatie (in bepaalde bedrijfstakken) of altematieve garanties
voor beleggers (obligaties in plaats van aandelen).
De rol van de overheid is in deze ontwikkeling bescheiden maar niet zonder
be lang geweest. De bewoordingen van het Wetboek van Koophandel van 1838
waren weliswaar niet zeer expliciet maar droegen er vermoedelijk wei toe bij dat
binnen naamloze vennootschappen het gebruik van een balans en winst- en verliesrekening voor het afleggen van rekening en verantwoording vanzelfsprekend
werd. Ook de publicatiebepalingen in de bankwet van 1863 en in verschillende
spoorwegconcessies waren van groot belang. Hierdoor ontstond een aantal duidelijk zichtbare voorbeelden van publicatie, hetgeen aan de overige ondememingen ter navolging kon worden voorgehouden.
In het artikel is tevens aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en inforrnatieve waarde van de gepubliceerde jaarrekeningen vanuit de vraag naar het belang
van de geschetste ontwikkeling naar meer publicatie. Wanneer de jaarrekeningen
door de betrokkenen als onbetrouwbaar en nietszeggend zouden zijn gezien, zou
publicatie eerder verklaard moeten worden als het ontstaan van een forrnele gewoonte dan als een rationele reactie op veranderingen in rechtsvorm en financiering van ondernemingen. Geconc1udeerd werd dat weliswaar sprake was van potentiele en feitelijke problemen op beide punten, maar dat deze niet leidden tot een
fundamenteel gebrek aan vertrouwen in of aan gebrek of belangstelling voor de
j aarrekening.
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat jaarrekeningpublicatie in de tweede
helft van de negentiende eeuw op grote schaal tot ontwikkeling kwam in duidelijke
samenhang metjuridische en vooral economische motieven. Oit betekent dat verder onderzoek nuttig is naar de wijze waarop ondernemingsleidingen enerzijds en
beleggers anderzijds omgingen met de jaarrekening. Op deze wijze kunnen vraagstellingen en wijzen van onderzoek die gebruikelijk zijn in het vaktechnische maar
niet primair historisch gerichte onderzoek op het gebied van ondememingsverslaggeving en accountancy toegepast worden om nader inzicht te verkrijgen in de
Nederlandse verslaggeving in de negentiende eeuw.
Vanuit ondememingsperspectief is nader onderzoek mogelijk naar de gemaakte
keuzes op het gebied van waardering, resultaatbepaling en detaillering van informatie. 91 In afwezigheid van duidelijke regels of gewoontes bestond er een breed
scala van beleidsmogeJijkheden lopend van maximale openheid via selectieve presentatie tot regelrechte misleiding. De vraag is dan ook in hoeverre men zich hier-

91 Zie Ball en Smith, Economics of accounting policy choice.
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van bewust was en op grond van welke overwegingen keuzes werden gemaakt. In
het hedendaagse onderzoek gaat men hierbij noodgedwongen uit van open bare
gegevens, en worden conc1usies vooral gebaseerd op de samenhang tussen verslaggevingskeuzes en ondernemingskenmerken. In het kader van historisch onderzoek bestaan in sommige gevallen wellicht mogelijkheden om op basis van
archiefmateriaal vergelijkingen te maken tussen intern beschikbare informatie met
gegevens uit de gepubliceerde jaarrekening.
Vanuit het perspectief van de belegger kan nader onderzoek worden gedaan naar
de ontwikkeling van financiele analyse, in het bijzonder in het kader van de financiele journalistiek in Nederland om te zien op welke wijze jaarrekeninggegevens een
rol speelden bij het waarderen van genoteerde effecten. 92 Een andere Iijn van mogelijk onderzoek betreft de vraag in hoeverre de gegevens uit de jaarrekening
samenlopen met de koersvorrning ter beurze. 93 Daarmee zou nader onderzoek naar
de jaarrekening kunnen bijdragen aan het inzicht in het functioneren van de Amsterdamse effectenmarkt in de negentiende eeuw.

92 Zo zou bijvoorbeeld een vergelijking mogelijk zijn met de gegevens over de Verenigde
Staten in R.P. Brief, Corporate financial reporting and analysis in the early 1900s (New
York, 1986).
93 Zie voor een overzicht van de literatuur W. Beaver, Financial reporting: an accounting
revolution (New York, 1998).

IV

Particuliere laboratoria in Nederland
Deel 2: Achteruitgang, consolidatie, transformatie,

1914-1950
INGRID VLEDDER, ERNST HOMBURG EN EDDY HOUWAART

In het eerste deel van dit artikel is beschreven hoe er in Nederland aan het einde
van de negentiende eeuw een markt voor laboratoriumonderzoek ontstond. Particuliere, vrij-gevestigde laboratoria ontleenden hieraan hun bestaansrecht. Zij deden laboratoriumanalyses voor handel en industrie, begaven zich ten behoeve van
de burgerij en de overheid op het terrein van de open bare gezondheidszorg, en
voerden medisch-diagnostische bepalingen uit voor (huis)artsen en ziekenhuizen.
De snelste groei yond plaats tussen 1890 en 1910, toen het aantallaboratoria steeg
van tien tot ongeveer vijftig. Na dat jaar trad er een kentering in. Tussen 1910 en
1920 daalde het aantallaboratoria vrijwel even snel als het daarvoor gestegen was.
Vooral laboratoria die zich richtten op de open bare gezondheidszorg en op de
medisch-diagnostisch markt werden getroffen. De laboratoriumactiviteiten ten behoeve van handel en industrie maakten - afgezien van een korte crisis tijdens en
vlak na de Eerste Wereldoorlog - nauwelijks een teruggang door, hoe wei het groeitempo ook binnen dat marktsegment afvlakte. 1
In dit tweede deel gaan we nader in op de oorzaken van deze plotselinge kentering en op de wijze waarop de particuliere laboratoria op die crisis in hun branche
reageerden. Daarbij zullen we zien dat zij zich enerzijds trachtten teweer te stellen
door hun krachten te bundelen in een organisatie die voor hun belangen kon opkomen, terwijl ze anderzijds op zoek gingen naar nieuwe markten. Op langere termijn gezien was vooral deze laatste strategie succesvol. Terwijl omstreeks 1900
de chemische analyse nog de hoeksteen van het particuliere laboratorium was,
transformeerden verschillende laboratoria zich gedurende de eerste helft van de
Ingrid Vledder, Eddy Houwaart en Ernst Homburg, 'Particuliere laboratoria in Nederland. Deell: Opkomst en bloei, 1865-1914' , NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfsen techniekgeschiedenis 62 (1999), 249-290, m.n. 249-258.
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twintigste eeuw tot gecombineerde laboratorium- en adviesbureau's die wetenschappelijk onderzoek voor bepaalde bedrijfstakken deden. Vooral op de laboratoriummarkt voor industrie en handel slaagden sommige firma's erin hun marktaandeel te behouden door zich te concentreren op de uitvoerig van meer complexe
taken. Deze markt viel buiten het bereik van de overheidslaboratoria, terwijl men
zo ook de apothekers op afstand hield.

1. Crisis in de farmacie
Dat de apothekers in dit verband opduiken moge op het eerste gezicht opmerkelijk
zijn. Immers, in het eerste deel van dit artikel hebben we laten zien dat apothekers
een belangrijke rol vervulden bij de opkomst van de eerste particuliere laboratoria. Verschillende van die laboratoria werden door apothekers geleid, terwijl daarnaast in talloze kleine gemeenten een beroep op de plaatselijke apothekers gedaan
werd als er voedingsmiddelen gecontroleerd dienden te worden. Dat apothekers in
deze twee kwaliteiten optraden maakte hun rol echter dubbelzinnig. Vanuit de optiek van de leiders van de grote particuliere laboratoria waren sommige farmaceu ten, zoals de Haagse apotheker J.1. Hofman, gewoon collega-Iaboratoriumhoofden als aIle andere. De kleine locale apothekers waren echter lastige, onberekenbare
concurrenten die zich niet hoefden te houden aan gemaakte tariefafspraken doordat hun voornaamste bron van inkomsten elders lag, namelijk bij de geneesmiddelenverkoop. Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen de spanningen tussen
beide groepen verschillende malen naar buiten. Dit gebeurde soms in uiterst scherpe
bewoordingen, want ook voor de apothekers stond er veel op het spel.
Aan het einde van negentiende eeuw heerste er grote consensus onder apothekers dat hun beroep in een crisis verkeerde. De bereiding van geneesmiddelen
werd steeds meer overgenomen door de opkomende farmaceutische industrie,
waardoor de apotheker dreigde af te glijden naar het niveau van een simpele winkelier die kant-en-klare middeltjes verkocht. Erg florisant was die winkelierspositie niet, want op dat terrein vormden de drogisten een bedreiging. De Amsterdamse hoogleraar J.W. Gunning schetste in 1887 de contouren van een mogelijke
oplossing, door te benadrukken dat de wetenschappelijk gevormde apotheker bij
uitstek degene was die het analytisch-chemische onderzoek van voedingsmiddelen ter hand zou kunnen nemen en die een centrale rol zou kunnen vervullen op het
terrein van de openbare hygiene. In de daarop volgende decennia werd deze boodschap door farmaceutische voormannen als H.P. Wijsman (1862-1916) en N.
Schood (1872-1942) in alle toonaarden herhaald. Het klassieke apothekersberoep,
stelde Schood in 1908 in zijn inaugurele oratie, was ten dode opgeschreven. AIleen door zich tot een analytisch scheikundige te ontwikkelen had de wetenschappelijke farmaceut nog een toekomst. Het was deze vlucht naar voren die de apothekers in conflict bracht met eigenaars van particuliere laboratoria. De sociale
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dynamiek van het bedreigde apothekersberoep zorgde voor een steeds grotere concurrentie op de markt voor laboratoriumanalyses, vooral op het gebied van het
voedingsmiddelenonderzoek.2
De toenemende concurrentie zorgde voor een neerwaartse druk op de tarieven
en zorgde zo voor een verslechterende situatie in de branche. Hoe nadelig dit op
zich ook was voor de gevestigde laboratoria, het kan niet verklaren - evenmin als
de geleidelijk opkomst van ziekenhuis- en industrie-laboratoria - waarom er na
1910 vrij plotseling een verslechtering optrad in de markt voor medisch-diagnostisch- en voedingsmidde1en-onderzoek. Op basis van zulke factoren zou men slechts
een afvlakking van de groeicurve verwachten, met de logistische S-curve als resultaat (vergelijk de grafiek voor de industrie- en handelslaboratoria in deell) , maar
niet de scherpe dating waarvan in de praktijk sprake was. 3 Er was dan ook nog een
andere factor in het spel: de opkomst van gemeentelijke- en rijks1aboratoria die
zich op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de medische diagnostiek
gingen begeven. Hierdoor veranderden de institutionele verhoudingen waaronder
de particuliere laboratoria moesten werken dramatisch. Farmaceuten - de Leidse
hoogleraar H.P. Wijsman voorop - speelden een sleutelrol bij de toenemende overheidsinmenging op dit terrein. Zij zagen hier een uitgelezen kans om het kwijnende apothekersberoep aan nieuw prestige en aan een nieuwe arbeidsmarkt te helpen.

2. De overheid als concurrent
Nadat gemeentelijke overheden in veel gevallen waren voorgegaan, kwam er omstreeks 1900 uiteindelijk ook verandering in de trage en halfslachtige houding die
het optreden van het Rijk op het gebied van de open bare hygiene tot dan toe gekenmerkt had. De sociaal-liberalen onder leiding van N.G . Pierson en H. Goeman
2 1.W. Gunning, 'Een blik op de toekomst der pharmacie in Nederland ', Berigten van de
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 6 (1) (1887), 64-87; N.
Schoor! geciteerd in 1.S. Meulenhoff, 'Opmerkingen naar aanleiding van de rede van Prof.
Dr. N. Schoorl' , Pharmaceutisch Weekblad 45 (1908) , 1434-1448. Over de crisis in het
apothekersberoep, zie Brand Kruithof, Het conflict tussen apothekers en drogisten. De
professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932 (proefschrift Erasmus
Universiteit Rotterdam, 1995); Frank Huisman, 'Farmacie, apothekers en de geest van
Thorbecke. Farmaceutische disciplinevorming aan het eind van de negentiende eeuw',
Gewina 19 (1996), 280-295; Frank Huisman en Rein Vos (red.), Farmacie: Wetenschap,
industrie en markt. De Nederlandse farmaceutische industrie in de negentiende en twintigste eeuw (Rotterdam, 1999) (= Gewina 22 (1999), 1-64); Frank Huisman, 'Van bedreiging tot bondgenoot. De transformatie van de farmaceutische industrie in Nederland, 18801940', TiJdschrift voor sociale geschiedenis 25 (1999), 443-478.
3 V1edder, Houwaart en Homburg, 'Particuliere laboratoria', 255-256.
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Borgesius, en daarna afwisselende regeringen van liberaal en confessioneel wisten
- nu eens samenwerkend dan weer elkaar tegenwerkend en vaak in reactie op
radicalere voorstellen van socialisten en vakbeweging - een groot aantal wettelijke regelingen in het leven te roepen die de invloed van de rijksoverheid op de
sociale zorg, de arbeidsomstandigheden en de zorg voor de volksgezondheid aanzienlijk zou vergroten. In de jaren 1900-1920 verschenen achtereenvolgens een
nieuwe Boterwet (1900) en een nieuwe Gezondheidswet (1901), een Woningwet
(1901), een Warenwet (1919) en een Vleeskeuringswet (1919), terwijl tussen 1895
en 1933 bovendien een groot aantal sociale wetten van kracht werd. In het verlengde van deze wetgeving kwamen er nieuwe ambtelijke diensten, zoals de Gezondheidsraad, gemeentelijke gezondheidscomrnissies, regionale wareninspecties,
een veterinaire inspectie, het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, region ale
bureaus voor boter en kaas, enzovoorts. De genoemde diensten ontwikkelden op
hun beurt hun eigen technische apparaat en laboratoriumfaciliteiten.
Op een terrein was dit reeds ruim voor 1900 geschied, namelijk op het gebied
van de landbouw. Sinds 1877 bestond er in Wageningen een Rijkslandbouwproefstation, om 'in de behoefte aan onderzoek van kunstmeststoffen, handelsvoedermiddelen en zaaizaden te voorzien, den practischen landbouwer voor te lichten bij
het gebruik dezer verschillende stoffen en over het algemeen daar, waar wetenschappelijk advies noodig is den landbouwer in den ruimsten zin ter zijde te staan' .4
N a 1889 breidde de overheid het stelsel Rijkslandbouwproefstations fors uit, daarmee een dee I van de markt van de particuliere laboratoria wegnemend.
De RijkslandbouwproeJstations en het Rijkszuivelstation
Met de oprichting in 1889 van drie nieuwe landbouwproefstations in Groningen,
Hoorn en Breda (die in 1893 naar Goes verplaatst werd) volgde de regering het
advies van de Landbouwcommissie die onder invloed van de landbouwcrisis van
de jaren-tachtig was ingesteld. In 1898 kwam daar nog een proefstation in Maastricht bij. Naast het controleren van de economisch belangrijke kunstmesthandel,
was een voorname taak van deze stations de uitvoering van de in 1889 aangenomen Boterwet, ' houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in de boterhandel' . Vooral het station in Hoorn was sterk gericht op de zuivelsector. 5

4 Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Rijkslandbouwproefstations 1927 (,s-Gravenhage, 1927), 117.
5 Gedenkboek Rijkslandbouwproefstations 1927, 9-10, 32, 65, 99,131; M.S .C. Bakker,
'Boter' in H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving, 1800-1890, dee! 1 (Zutphen 1992), 102-133, m.n.
108; N.H.W. Verbeek, 'Margarine' in Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek,
dee! 1, 134-169, m.n. 160-167; H.W. de Boer, De ontwikkeling van het levensmiddelenonderzoek (Groningen-Den Haag-Batavia, 1932), 13; A. de Knecht-van Eeke!en, Naar een
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Aanvankelijk hadden de particuliere laboratoria nog weinig last van deze nieuwe rijksinsteIIingen . Integendeel zelfs: het feit dat het Rijk chemische analyses uitvoerde van kunstmest- en botermonsters droeg bij tot het besef dat zulke producten
niet looter op smaak, gezicht en tast verhandeld dienden te worden. Er ontstond een
taakverdeling, waarbij de Rijkslandbouwproefstations kunstmestmonsters voor de
boeren analyseerden en de particuliere I aboratori a de kunstmesthandel bedienden.
Ook op het terrein van de botercontr6le opereerden beide typen insteIIingen aanvankeIijk naast elkaar. Na 1900 veranderde dat.
In 1900 werd een nieuwe Boterwet van kracht, die de bestaande regelgeving
aanscherpte. AanvankeIijk waren de door deze wet geformuleerde voorschriften
voor botercontr6les (die recht gaven op een Rijkskeurmerk) nog facultatief, maar
vanaf 1904 werden deze richtlijnen bindend voorgeschreven. Reeds direct in 1900
groeide het aantal botermonsters explosief dat aan laboratoria, proefstations en
gemeentelijke keuringsdiensten werd aangeboden om het Rijkskeurmerk te verwerven. De in 1900 als vierde in Nederland opgerichte stedelijke keuringsdienst
te Leiden, die het universitaire 'Pharmaceutisch Laboratorium' van H.P. Wijsman
gevestigd was, kreeg - liggend in een zuivelstreek - al weldra een groot aantal
monsters te verwerken. Wijsman wist op basis van deze ontwikkelingen bij de
regering gedaan te krijgen dat er een Rijkszuivelstation werd opgericht, dat, niet
toevaIIig, in Leiden gevestigd werd. De Rijkslandbouwproefstations droegen daarop
het onderzoek van botermonsters aan de nieuwe Leidse instelling over en niet lang
daama werden ook de analyses van de na 1900 overal opgerichte region ale Botercontr6lestations in Leiden gecentraliseerd. 6
Voor de particuliere laboratoria die boteranalyses verrichtten was de oprichting
van het gespecialiseerde Leidse Rijkszuivelstation een regelrechte bedreiging van
hun marktaandeeI. Het duurde dan ook niet lang, of het kwam in 1905 tot een
scherp conflicht tussen de aan het Amsterdamse 'Technisch-Chemisch Bureau
Wijnhoff & Van Gulpen ' verbonden chemicus H.W. Salomonson en de directeur
van het Rijkszuivelstation H.E.Th. van SiIIevoldt, dat overigens - zoals het vak-

rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland (18401914) (Nijmegen, 1984),348.
6 Gedenkboek Rijkslandbouwproe!stations 1927, 62, 99-101; Chemisch Weekblad 2
(1905),481, 500, 563-564; H.L. Visser, 'Schets van de ontwikkeling van het voedingsrniddelenonderzoek in Nederland van 1864-1914', Pharmaceutisch Weekblad 51 (1914),
400-422, m.n. 410, 4l3, 418; N. Schoor!, 'H.P. Wijsman', Chemisch Weekblad l3 (1916),
810-816, m.n. 8l3; De Boer, levensmiddelenonderzoek, l3-14; 'Opening van het nieuwe
Laboratorium van het Rijkszuivelstation te Leiden en herdenking van het 50-jarig bestaan', Chemische Weekblad 49 (1953), 802; De Knecht-van Eekelen, Naar een rationele
zuigelingenvoeding, 211; P.A. Koolmees, Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985 (Utrecht, 1991) 54.

VLEDDER, HOUWAART EN HOMBURG PARTICULIERE LABORATORIA

109

broeders betaamd - in chemisch-wetenschappelijk termen werd uitgevochten. De
toonzetting verried echter de op het spel staande belangen. 7
In de daarop volgende jaren verbreedden het Leidse zuivelstation en de landbouwproefstations hun werkterrein ook naar andere zuivelproducten, zoals kaas
en melk, en nam ook de rol op het terrein van de kunstmestanalyses toe. In 1914
kwam een taakverdeling tussen de vijftoen bestaande Rijkslandbouwproefstations
tot stand, waarbij Maastricht zich op het onderzoek van meststoffen ging toeleggen, terwijl Hoorn het onderzoek en de proefnemingen op het gebied van de Zuivelbereiding en Veevoeding kreeg toegewezen. Deze specialisatie en de daarme
verbonden standaardisatie en normalisatie versterken de positie van de rijkstations ten koste van de particuliere laboratoria.
Het Rijksbureau voor Onderzoek van Handelwaren

Wijsman speelde ook een centrale rol in een ander overheidsinitiatief. Op aandringen van de Middenstandsbond stichtte de regering in juli 1907 in Leiden het Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. Wijsman kreeg daarbij de taak het
laboratorium in te richten en op gang te helpen. Hij bleef tot zijn dood in 1916
adviseur. De feitelijke leiding over de werkzaamheden gaf hij over aan de Groningse chemicus G.L. Voerman (1879-1950), die in 1910 in Wijsmans plaats tot
directeur werd benoemd. Voerman bleef in deze functie werkzaam tot 1946 en was
gedurende die tijd een centrale figuur op het gebied van de voedingsmiddelenchemie. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Warenwet van 1919 en
stond daama in voortdurend contact met de directeuren van de plaatselijke en
regionale Keuringsdiensten van Waren. s
Het Rijksbureau onderzocht monsters die waren opgestuurd door winkeliers en
k1ein-industrielen en gaf voorlichting en advies. Aanvankelijk gebeurde dit alles
geheel gratis. In 1913 kreeg het Bureau fl. 11.655,- van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, in 1921 was dit inmiddels meer dan verdubbeld. 9 De
7 H.W. Salomonson, 'De waarde der onderzoekingsmethoden voor het gerechtelijk bewijs van botervervalsching ', Chemisch weekblad 2 (1905), 481-503; H.E.Th. van Sillevoldt, 'Opmerkingen naar aanleiding van de door den heer H.W. Salomonson gehouden
voordracht op de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Chemische Vereeniging (20
Juli 1905)' , Chemisch Weekblad 2 (1905), 505 -517; H.W. Salomonson, 'Repliek op de
opmerkingen van den heer Van Sillevoldt', Chemisch Weekblad 2 (1905), 673-685 .
8 Over de geschiedenis van dit Rijksbureau , zie: Chemisch Weekblad 6 (1909), 383;
Chemisch Weekblad 13 (1916), 814; C. Bakker, 'Dr. G.L. Voerman en het Rijksbureau
voor Onderzoek van Handelswaren ' , Chemisch Weekblad 25 (1928), 689-695 ; 25 jaren
Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren 1907-1932 (,s-Gravenhage, 1932); w.P.
Jorissen, 'In memoriam Dr. G.L. Voerman (3 februari 1879 - 17 december 1950), Chemisch Weekblad 47 (1950), 533-537.
9 Het Department van Arbeid. Handel en Nijverheid onder Minister Aalberse. 19181925 (Alphen aan de Rijn, 1926), 101-103.

110

NEHA-JAARBOEK 2000

na-oorlogse sanering van de overheidsfinancien bracht in 1922 met zich mee dat
vanaf dat jaar een bescheiden tarief werd gerekend voor chemische analyses en
advies. Gedurende de eerste jaren onderzocht het Rijksbureau vooral voedings- en
genotmiddelen voor winkeliers, maar ook het onderzoek van bijvoorbeeld verfwaren op verzoek van winkeliers en kleine fabrikanten hoorde tot de regelmatig terugkerende bezigheden. Daamaast deed het Rijksbureau analyses voor de Rijksoverheid, voerde het scheidsanalyses uit en deed het onderzoekingen voor
groothandelaars in verband met exportbevordering. 10
Oat de oprichting van deze instelling, die eerst geen of vrijwel geen kosten in
rekening bracht, de marktpositie particuliere laboratoria onder druk zette moge
duidelijk zijn. Deze laatsten protesteerden heftig tegen dit marktbederf en wisten
te bereiken dat het Rijksbureau al spoedig strikte criteria ging hanteren met betrekking tot de draagkracht van een klant. AIleen aan weinig draagkrachtige klanten mocht het lage tarief worden berekend. Aan klan ten die het wei konden betalen
hanteerde het Rijksbureau dezelfde tarieven als de particuliere laboratoria. Hierdoor was de oprichting van het Rijksbureau een minder grote schadepost voor de
particuliere laboratoria dan aanvankelijk werd gevreesd. Desalniettemin waren er
verschillende kapitaalkrachtige klanten die toch voor het Rijksbureau kozen, vanwege het odium van onpartijdigheid en overheidsgezag dat de instelLing aankleefde. 11
De Keuringsdiensten van Waren
Een veel grotere bedreiging voor de particuliere laboratoria vormden - vooral op
het terrein van de levenmiddelenanalyse - de keuringsdiensten van waren die de
eerste twee decennia van de twintigste eeuw werden opgericht. Weliswaar waren
er ook verschillende gemeenten die de contr6le van voedingsmiddelen aanvankelijk uitbesteedden aan een plaatselijke apotheker, aan een particulier laboratorium,
of aan de in Rotterdam gevestigde 'Centrale keuringsdienst van voedingsmiddelen
en gebruiksartikelen van Nederlandse gemeenten', onder leiding van dr. A. Verwey (zie deell), maar na 1900 groeide het aantal volambtelijke keuringsdiensten
in hoog tempo. N adat in de negentiende eeuw Amsterdam (1879), Rotterdam (1893)
en mogelijk Maastricht waren voorgegaan, volgde Leiden in 1900. Vervolgens
stichtten Nijmegen (1906), Den Haag (1907), Dordrecht (1907), Groningen (1908),
Amhem (1910) en Haarlem (1911) hun eigen gemeentelijke keuringsdienst. Daarna ging het hard. In 1913 volgden de keuringsdiensten in Utrecht, Hilversum,
Amersfoort, 's-Hertogenbosch, Culemborg, Den Helder en Deventer, waarvan
10 Op dat laatste terrein opereerde ook het door de Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid met overheidssteun opgerichte Bureau voor Handelsinlichtingen. Zie daarover:
M.G. de Boer, Het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam 1903-1928 (Amsterdam, 1928).
11 Bakker, 'Dr. G.L. Voerman', 692-693; Chemische Weekblad 12 (1915), 581-582.
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sommige een streekfunctie hadden, terwijl in 1916 en 1917 in Friesland, Groningen en Drenthe provinciale keuringsdiensten werden opgericht, die de gehele voedingskeuring in die provincies onder hun beheer kregen. Naar schatting leefde in
1918 omstreeks 60% van de Nederlandse bevolking in een gemeente waar de eeten drinkwaren met regelmaat werden gekeurd.12
Voor de particulier laboratoria had deze ontwikkeling onaangename consequenties. Tussen 1906 en 1915 verloren ze een groot deel van hun marktaandeel op het
gebied van de voedingsmiddelenanalyse. Regelmatig schreven de hoofden van
particuliere laboratoria dan ook protestbrieven naar keuringsdiensten wanneer men
het vermoeden had dat deze zich niet hielden aan het tarief dat de door de Nederlandsche Chemische Vereeniging was vastgesteld (zie onder). \3
De aantasting van de positie van de particuliere laboratoria op dit terrein werd
definitief toen in 1919 - na vele jaren van discussie en politieke drukuitoefening
door farmaceuten en sociaal-hygienisten (verenigd in het Congres voor Openbare
Gezondheidsregeling) - uiteindelijk een Waren wet tot stand kwam die iedere gemeente verplichte verordeningen op het keuren van waren op te stellen en schadelijke waren uit de verkoop te halen. Het gehele land werd dekkend in 21 keuringsgebieden verdeeld, met 18 gemeentelijke laboratoria in centrale gemeenten die
een streekfunctie kregen, en drie provinciale diensten in de noordelijke provincies. Het Rijk betaalde de helft van de stichtingskosten. Omstreeks 1930 werden
door deze laboratoria jaarlijks zo'n 380.000 monsters onderzocht. Ook werd in
1919 een Vleeskeuringswet van kracht en werd een speciale veterinaire inspectie
in het leven geroepen die op de naleving van de wet moest toezien. Twee jaar later
volgde het besluit dat het laboratoriumonderzoek in verband met de vleeskeuring
voortaan door het Centraal Laboratorium in Utrecht moest worden gedaan. De
particuliere laboratoria bleven slechts op specifieke deelterreinen van de openbare gezondheidszorg een (margin ale ) rol vervullen. 14

12 Visser, 'Schets ', 418 ; De Boer, levensmiddelenonderzoek, 14, 16; F.H. van der Laan,
'De ontwikkeling van het toezicht op de voedingsmiddelen in Nederland' , Chemisch Weekblad 43 (1947) 415-422, 415 ; G.J. van Meurs, 'De Nederlandse Chemische Vereniging en
het keuringsdienstwezen in Nederland' , Chemisch Weekblad 50 (1954) 70-71; De Knechtvan Eekelen, Naar een ratione Ie zuigelingenvoeding, 211.
13 Chemisch Weekblad 12 (1915), 581-582.
14 De Boer, levensmiddelenonderzoek, 18-20; Van der Laan, 'De ontwikkeling', 416418; H.J. van der Beek, E.H. von Baumhauer: zijn betekenis voor de wetenschap en de
Nederlandse economie (Leiden, 1963),45; De Knecht-van Eekelen, Naar een rationele
zuigelingenvoeding, 211.
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Het Centraal Laboratorium in Utrecht
Bij de inspecteurs van het in 1865 ingeste\de Geneeskundig Staatstoezicht leefde
al sinds de jaren zeventig van de negentiende eeuw de wens om te kunnen beschikken over een laboratorium waar zij chemisch en fysisch onderzoek naar lucht,
water en bodem konden laten uitvoeren. In de loop van de jaren tachtig en negentig - toen bacteriologisch onderzoek van bijvoorbeeld drinkwater steeds meer als
een noodzakelijk onderdeel van de werkzaamheden van de inspecteurs werd beschouwd - werd het geleidelijk ook in overheidskringen duidelijk dat het Geneeskundig Staatstoezicht over laboratoriumfaciliteiten moest beschikken wilde het
voor de openbare hygiene nog een rol van betekenis blijven spelen. Tot 1895 konden leden van het Staatstoezicht eventuele analyses gratis bij een van de universitaire laboratoria laten uitvoeren, maar toen de hoogleraren daama dreigden de
kosten van het laboratoriumonderzoek door te berekenen, kregen de inspecteurs
de beschikking over een bescheiden budget om onderzoek thuis te verrichten, of
aan een gemeentelijk, universitair of particulier laboratorium uit te besteden. Uiteindelijk werd in 1901 een nieuwe Gezondheidswet van kracht die de oprichting
van een landelijk laboratorium voor de volksgezondheid in het vooruitzicht stelde. 15
Na jaren van overleg kon uiteindelijk in 1910 het Centraal Laboratorium ten
behoeve van het Geneeskundig Staatstoezicht in Utrecht zijn deuren openen. Het
laboratorium kreeg een bacteriologisch-biologische en een chemisch-farmaceutische afdeling. De eerste afdeling werd verantwoordelijk voor de bacteriologische en serologische diagnostiek en zou na 1919 worden versterkt met de serologisch-vaccinologische afdeling van Spronck. De tweede afdeling verkreeg na
verloop van tijd een farmacologische onderafdeling voor geneesmiddelen en later
vitarnines. De afdeling ontwikkelde samen met de chemisch-farmaceutische industrie en de groothandel in levensmiddelen een keurmerk. In 1922 kwam er in
vervolg op de Vleeskeuringswet nog een veterinaire afdeling bij , die op verzoek
van de keuringsdiensten vleesproducten op ziektekiemen moest keuren . En drie
jaar later werd het laboratorium met een 'Vetbureau ' uitgebreid, dat moest toezien
op de productie van vetten voor menselijke consumptie. In de jaren 1939-1941
kreeg men aan het Rijksinsituut de beschikking over een nationaal depot van vitarninenstandaarden en geneesrniddelen en uiteindelijk kwam het tot een zelfstandig
Centraal Instituut voor Levensmiddelenonderzoek.
Het in 1910 opgerichte Centraal Laboratorium voorzag in een enorrne behoefte
aan medisch-diagnostische laboratoriumanalyses. Van Zon maakt melding van 531
tuberculose-bepalingen in 1910, oplopend naar 11.497 bepalingen in 1920. Bedroeg het aantal difteriebepalingen aanvankelijk enkele duizenden per jaar, in 1920
ging het al om ongeveer 20.000 testen. Spectaculair was de stijging in het gebruik
van de Wassermanreactie op syfilis: 1300 in 1914, 23.000 in 1920, 50.000 in 1929
15 Henk van Zon, Tachtig jaar RIVM (Bilthoven, 1990),51-106.
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en meer dan 100.000 testen in 1946. In de jaren dertig bedroeg het aantal ziekten
waarvoor het laboratorium diagnostiek bedreef meer dan twintig, terwijl er jaarlijks in totaal bijna 80.000 bepalingen werden uitgevoerd. 16
Binnen twintig jaar tijd was zo een situatie ontstaan, waarin medici verspreid
over het land vele duizenden monsters voor serologisch onderzoek opstuurden
naar het belangrijkste laboratorium van die dagen. Dit aantal nam in de jaren veertig aileen maar toe, hetgeen de belangrijkste reden was om in 1949 te besluiten tot
de oprichting van Streeklaboratoria ten behoeve van routinebepalingen.
Rijksinstituten op watergebied
Ingrijpend waren ook de veranderingen in overheidsbeleid ten aanzien van het
drinkwater. Nadat de Woningwet voor elke woning een drinkwatervoorziening verplicht had gesteld, grepen de leden van het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling deze verplichting aan om jaren achtereen te pleiten voor verdere bemoeienis
van de overheid met de aanleg van drinkwaterleidingen met name op het platteland. Hun talloze plannen en een in eigen beheer uitgevoerd hydrologisch onderzoek van de Nederlandse bodem kregen uiteindelijk in 1910 erkenning met de
instelling van de Rijkscommissie voor Drinkwatervoorziening, gevolgd door de
oprichting van het Rijksbureau (later Rijksinstituut) voor Drinkwatervoorziening
in 1913. De ontwikkeling nadien laat zien hoe nauw het drinkwaterbeleid van de
overheid was verbonden met chemisch-hydrologisch onderzoek van grond- en oppervlaktewater. Vanaf 1913 nam het aantallaboratoriumanalyses en adviezen, uitgevoerd door het Centraal Laboratorium respectievelijk opgesteld door het Rijksbureau sterk toe. Vervolgens werden vanaf 1915 aile drinkwaterbedrijven aan een
periodiek onderzoek onderworpen en kreeg het Rijksbureau in 1916 een eigen
chemisch-bacteriologisch laboratorium. In 1920 werden de overheidstaken nog
verder uitgebreid met de oprichting van het Rijksinstituut voor de Zuivering van
Afvalwater. 17

3. De gevolgen voor de particuliere laboratoria
Het behoeft geen betoog dat de genoemde laboratoriumactiviteiten van de overheid de marktpositie van een deel van de particuliere laboratoria langzaam maar
16 Van Zon, RIVM,71 en 145-147.
17 Vijftig jaar drinkwater. Gedenkboek uitgegeven fer gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (z.p., 1963); 50 jaar zuivering
van afoalwater (,s-Gravenhage, 1970); J. Bakker, RIZA. 75 jaar deskundig in water (Goes,
1995); Ragna Zeiss, Van archie! naar laboratorium. Rijnlands onderzoek naar de hoedanigheid van het boezem- en oppervlaktewater van 1920 tot 1970. Onderzoeksverslag naar
aanleiding van een stage bij het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden (ongepubJiceerd
manuscript, Universiteit Maastricht, september 1999), m.n. 10-11 , 15-16, 19-20.
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zeker hebben ondermijnd. De laboratoria die primair analyses voor de handel en
industrie uitvoerden en ten dele ook de 'gemengde' laboratoria hadden het minst
te lijden. Zij ondervonden enige eoneurrentie van de kant van het Rijksbureau
voor Onderzoek van Handelswaren en bepaalde seeties van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, maar wisten deze uiteindelijk met sueees te pareren, zoals we nog zuHen zien.
Voor de andere twee eategorieen laboratoria lag de situatie moeilijker. De apothekerslaboratoria en de gemengde laboratoria die al dan niet op verzoek van de
gemeente of een gezondheidseommissie levensmiddelen keurden, of oppervlakte-,
drink- en zwemwater onderzoehten zagen zieh tussen 1900 en 1921 geeonfronteerd met een groot aantal nieuwe overheidslaboratoria die sueeessievelijk op elk
van hun onderzoeksterreinen het werk ovemamen: tussen 1900 en 1913 de produeten melk, boter en kaas; tussen 1913 en 1923 het drink-, oppervlakte- en afvalwater en tussen 1919 en 1921 vlees en andere levensmiddelen. De keuringen van
de overheid verliepen vaak in samenwerking met de industrie of met grote rijksinstellingen, zoals Waterstaat en de farmaeeutisehe inspeetie. In de loop van de jaren
dertig waren de wettelijke regelingen zo verfijnd en de laboratoriumfaeiliteiten
van de overheid zo ver ontwikkeld, dat er van een vrije markt nog nauwelijks
sprake was . Er zijn dan ook bijna geen laboratoria te vinden die nog na 1915 zijn
begonnen met bepalingen op het terrein van de open bare gezondheidszorg, terwijl
veel van de bestaande partieuliere hygienisehe laboratoria voor de keus stonden
om ofwei met hun werkzaamheden te stoppen, ofweI zieh te speeialiseren.
Ook voor de laboratoria waar mediseh-klinisehe analyses werden uitgevoerd,
veranderde de markt na de Eerste Wereldoorlog aanzienlijk. De vraag naar medisehe bepalingen of laboratoriumbewerkingen nam na 1918 weliswaar explosief
toe, maar tegelijkertijd kregen de partieuliere laboratoria op versehillende fronten
te maken met een massieve eoneurrentie van de zijde van de overheid, universiteiten en ziekenhuizen.
Op plaatselijk niveau ontstond in de meeste gemeenten in dejaren 1914-1940
een indrukwekkend (ten dele verzuild) netwerk van preventief-geneeskundige insteHingen die over een eigen opsporingsapparaat besehikken. In sommige gevallen werd gebruik gemaakt van de gemeentelijke laboratoria, soms ook van eigen
laboratoriumvoorzieningen. De wettelijke regulenng van de systematisehe opsporing en registratie van bijvoorbeeld tyfus, tetanus, difterie, kinkhoest en tubereulose en van de inenting tegen enkele van deze ziekten kanaliseerde de wassende
stroom laboratoriumbepalingen in de riehting van de overheidsinstellingen.
De laboratoria in de ziekenhuizen maakten na 1910 eveneens een forse groei
door. ABe grote ziekenhuizen breidden hun laboratoria uit, terwijl het inriehten
van klinisehe laboratoria standaard werd in de vele juist in die tijd nieuw gebouwde ziekenhuizen. De sterke volumegroei van de ziekenhuisbehandeling in de gezondheidszorg als geheel zorgde er als vanzelf voor dat laboratoriumonderzoek
steeds vaker in het ziekenhuis plaatsvond. Daamaast nam het reeds behandelde
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Centraal Laboratorium vanaf 1910 een zeer groot deel van de markt voor klinischdiagnostische bepalingen voor haar rekening. 18
De opkomst van het Centraal Laboratorium en de ziekenhuislaboratoria ging
gepaard met kwalitatieve veranderingen in het medisch laboratoriumwerk die in
het nadeel van de particuliere laboratoria werkten . In de jaren twintig veranderde
het arsenaal van laboratoriumtests met de komst van bijvoorbeeld nieuwe haematologische bepalingen (zuur-base, electrolyten), nieuwe colorimetrische methoden en de bloedgasanalyse. In het verlengde daarvan kregen laboratoriumbepalingen ook een andere plaats in de medische besluitvorming: een test werd meerdere
malen herhaald om het ziektebeloop te kunnen volgen. Ret belang van de urineanalyse, een van meest uitgevoerde bepalingen in de particuliere laboratoria, nam
door deze veranderingen sterk af. Daarnaast yond op tal van terreinen, zoals de
bacteriologie, de serologie en het voedingsonderzoek, een standaardisering van
onderzoek plaats die niet langer op een relatief eenvoudige wijze in een apothekerslaboratorium kon worden doorgevoerd. '9
Kortom, institutionele, technische en cognitieve veranderingen plaatsten de particuliere laboratoria ver op achterstand. Ging het in 1914 nag slechts om de Wassermanreactie die men vanwege de complexiteit maar beter niet in zijn laboratorium moest uitvoeren, in 1940 waren de diverse bloedanalyses (zuur-base,
electrolyten) zo complex geworden en de instrumenten dermate kostbaar geworden dat een particuliere laboratorium aileen door grote investeringen nog partij
zou kunnen blijven geven. Met andere woorden, nog afgezien van de wettelijke
regulering van de markt kunnen we veronderstellen dat de medische laboratoria in
tegenstelling tot die voor handel en industrie in de jaren 1920-1940 de aansluiting
verloren met de koortsachtige innovatie-activiteiten in de relevante vakgebieden
en daardoor medisch en econornisch aan belang hebben ingeboet.

18 Het Binnengasthuis en het Wilhelminaziekenhuis breidden hun laboratoria na 1905
aanzienlijk uit. De Gemeenteziekenhuizen in Rotterdam en Den Haag deden dat na 1908.
Het concept van de 'cite medicale' dat de basis vormde voor nieuwbouw van de nieuwe
academische ziekenhuizen in het begin van de eeuw, omvatte altijd ruime laboratoriumvoorzieningen. Utrecht (na 1918) en Leiden (1926) zijn daarvan goede voorbeelden. Zie
o.a. Eddy Houwaart, 'Het ziekenhuis. De ontwikkeling van het ziekenhuis in de modeme
tijd' , in Techniek als cultuurverschijnsel. Casusboek (Heerlen, 1996) 237-355 ; Annette I.
Bierman, 'Vrouwen in de farmacie: Alide Grutterink (1869-1927)' , Gewina 20 (1997),
286-296.
19 A. Cunningham en P. Williams (eds.), The laboratory revolution in medicine (Cambridge, 1992); S.l. Reiser, Medicine and the reign of technology (Londen, 1978); 1.D.
Howell, Technology in the hospital. Transforming patient care in the early twentieth century (Baltimore, 1995).
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4. De reactie van de particuliere laboratoria
Het is begrijpelijk dat men in de kring van laboratoriumexploitanten met een aantal overheidsmaatregelen niet gelukkig was. Velen waren niet zozeer gekant tegen
wettelijke regelingen voor bijvoorbeeld de keuring van waren, maar men had liever gezien dat de bestaande particuliere laboratoria officieel als keuringsinstelling
waren erkend en dat ook de laboratoriumdeskundigheid wettelijke bescherming
had gekregen. Nu zagen de exploitanten zich echter geconfronteerd met volambtelijke diensten, die naar de mening van velen 'oneerlijke concurrentie' bedreven.
De Nijmeegse apotheker H.L. Visser, die korte tijd een eigen laboratorium exploiteerde, toonde zich in 1914 zeer somber wat betreft de maatschappelijke positie
van de chemicus. In een historisch overzicht van het voedingsmiddelenonderzoek
schreef hij dat ' zonder veel gerucht en ook zonder vee I tegenstand een tot nu toe
vrij beroep tot een staats- en gemeenteambt gemaakt (is). De particuliere laboratoria zijn hiermede ten doode opgeschreven, daar aile genoemde instellingen kosteloos of tegen een uiterst laag tarief onderzoekingen verrichten voor particulieren.'
Hij zag dit als een onvermijdelijke ontwikkeling, waarbij men zich maar beter kon
neerleggen. 'WeI behoort het krachtige streven erop gericht te zijn om den chernicus-ambtenaar die positie te geven dien hem krachtens zijn opleiding en wetenschappeJijke vorming toekomt. ' 20
Dat de laboratoriumchemici deze ambtelijke status wisten te vermijden, zo niet
te ontvluchten, en het particuliere laboratorium na 1920 een nieuw elan wisten te
geven kan aan twee zaken worden toegeschreven: in de eerste plaats, zoals we in
de volgende paragraaf zullen laten zien, aan de ontwikkeling en toeeigening van
nieuwe markten ten behoeve van handel en industrie, en in de tweede plaats aan de
vorming van organisaties die voor hun belangen opkwamen. Daarbij ging het om
de in 1903 opgerichte Nederlandsche Chemische Vereeniging en, vooral, om de
1910 opgerichte Vereeniging van Hoofden van Particuliere Laboratoria. In beide
organisaties speelden de leiders van de grote laboratoria een rol. Ze ontplooiden
activiteiten die gericht waren op het versterken van hun positie ten opzichte van de
laboratoria van de overheid, terwijl ze soms ook in conflict kwamen met farmaceuten die over een eigen, kleinschalig apotheek-Iaboratorium beschikten.
De Nederlandsche Chemische Vereeniging
Gezien in Europees perspectief was de oprichting in 1903 van een eigen nationale
chemische vereniging een relatief laat fenomeen. Niet aileen waren in Engeland
(1841), Frankrijk (1857) en Duitsland (1867) decennia eerder al chemische verenigingen gesticht, maar ook de meeste kleine Europese staten hadden in 1900 reeds
hun nationale chemische vereniging. Dat Nederland zo laat was zegt het nodige
over de schaalgrootte van het yak en over de zwak ontwikkelde vaderlandse che20 Visser, ' Schets ' , 420-421.
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mische industrie. De weinige universitaire chemici waren vaak lid van de Deutsche
Chemische Gesellschaft en vonden binnenslands een tehuis in het Genootschap ter
Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde en in het Natuur- en Geneeskundig Congres. Middelbare schoolleraren namen ook aan de activiteiten van deze
organisaties dee!. Op het grensvlak met de farmacie was er sinds 1842 de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, die primair de apothekers
onderdak bood. Zo was er weinig reden een aparte chemische organisatie te stichten. Twee groepen vielen echter buiten de boot: de kleine groep industriele chemici en de vrij-gevestigde chemici met een eigen particulier laboratorium. 2 1
Vooral de laatstgenoemde groep speelde een grote rol bij de oprichting van de
Nederlandsche Chemische Vereeniging. Erg uitzonderlijk was dat niet. In binnenen buitenland werden organisaties van hoogopgeleide professionals vaak het eerst
gesticht in situaties waarin er veel vrij-gevestigde beroepsbeoefenaren waren. Bij
hen was de mogelijkheid - en de behoefte - om samen voor gemeenschappelijke
belangen op te komen immers groter dan bij academici in loondienst, die zowel
ingeperkt als gesteund werden door hierarchische structuren. Artsen en apothekers vorrnen voorbeelden bij uitstek van groeperingen die al vroeg eigen 'maatschappijen' oprichtten, maar ook binnen de chemie zijn er voorbeelden waarbij
het juist de vrij-gevestigde chemici waren die het voortouw namen bij de oprichting van een beroepsorganisatie. Zo speelde de groep van de consultants een belangrijke rol bij de oprichting van de Chemical Society in 1841 en stonden vrijgevestigde analytische chemici en hoofden van particuliere laboratoria aan de basis
van de Society of Public Analysts (1874) en het Institute of Chemistry (1877) in
Engeland en van de Verein analytischer Chemiker (1877) in Duitsland, welke aan
het eind van de eeuw werd omgezet in de Verein deutscher Chemiker - een zeer
invloedrijke beroepsorganisatie met duizenden leden Y
De eerste stappen om tot een beroepsorganisatie van chemici te komen dateren uit
1897. In dat jaar poogde de in Delft opgeleide technoloog H. Baucke - een van de
21 David Knight en Helge Kragh (eds.), The making of the chemist. The social history of
chemistry in Europe, 1789-1914 (Cambridge, 1998); K. van Berkel, MJ. van Lieburg en
H.A.M. Snelders, Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van
Natuur- , Genees- en Heelkunde, 1790-1990 (Rotterdam, 1991); D.A. Wittop Koning, De
Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1842-1942 (Amsterdam,
1948).
22 Colin A. Russell, Noel G. Coley en Gerryllyn K. Roberts, Chemists by profession. The
origins and rise of the Royal Institute of Chemistry (Milton Keynes, 1977); Robert Franklin Bud, The discipline of chemistry: The origins and early years of the Chemical Society
of London (dissertatie University of Pennsylvania, Philadelphia, 1980), m.n. 45-57, 6063, 67, 131-142, 148, 251-264; J.A. Johnston, 'Academic, proletarian, ... professional?
Shaping professionalization for German industrial chemists, 1887-1920', in G. Cocks en
K.H. Jarausch eds. , German professions, 1800-1950 (Oxford, 1990) 123-142.

118

NEHA-JAARBOEK 2000

leiders van het laboratorium Koning & Bienfait - de Delftse technologen te verenigen in een vakafdeling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. De poging
mislukte bij gebrek aan belangstelling en het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog eer die chemische sectie er kwam. Bauckes poging was echter niet het enige
initiatief. In hetzelfde jaar richtte namelijk de eigenaar van het particuliere Rotterdamse 'Chemisch Instituut' , dr. B. van Dijken, het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiene op, een blad dat - zoals uit de naam reeds blijkt - speciaal
gericht was op het werkveld van de particuliere laboratoria: handel, industrie, voedingsanalyse en openbare gezondheidszorg. Van Dijkens medewerkers W.P. Jorissen (1869-1959) en H.J. van 't Hoff werkten ook voor dit blad, evenals L.Th.
Reicher (1857-1943), de chef van het laboratorium van de Amsterdamse Gezondheidsdienst (tevens 'keuringsdienst'). Dit tijdschrift zou een belangrijke rol spelen
bij de oprichting van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. 23
De bij Van Dijken werkzame Jorissen had inmiddels reeds een plan opgevat
zo'n vereniging op te richten. Samen met zijn vriend J. Rutten (1873-1946) - een
Delftse technoloog die bij de Centrale Guanofabrieken werkte - wilde hij in 1897
een Vereniging van Nederlandsche Chemici oprichten. Zij besloten echter te beginnen met het uitgeven van een Scheikundig Jaarhoekje met daarin een adreslijst
van Nederlandse chemici - een noodzakelijke voorwaarde voor de opbouw van
een organisatie. Zij stelden een brede redactie samen, bestaande uit henzelf, de
reeds genoemde Reicher, de Amsterdamse apotheker B.A. van Ketel en H.C. Prinsen Geerligs, die directeur was van het proefstation voor suikerriet op West-Java.
Eind 1898 verscheen de eerste editie, met onder meer de voorgenomen lange adreslijst van Nederlandse chemici in binnen- en buitenland.
Na 1900 fungeerde het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiene als
het belangrijkste forum voor discussies over de oprichting van een 'verbond voor
de belangen der toegepaste scheikunde en hygiene'. Verschillende formules passeerden de revue - met of zonder de Belgische chemici, met of zonder de (hoog)leraren, etc. - totdat Jorissen, Reicher en Rutten uiteindelijke besloten aan te koersen
op een vereniging van allen die in Nederland werkzaam waren op het terrein van
zowel de academische als de toegepaste chemie, ongeacht het feit of ze de Delftstechnologische, een universitair-chemische of een farrnaceutische vooropleiding
hadden. Op deze basis werd de Nederlandsche Chemische Vereniging (NCV) in
juli 1903 opgericht, met als doe! 'de belangen der Nederlandsche Chemici hier te
lande, de kolonien en in den vreemde te behartigen en hare belangstelling te wijden aan den bloei en ontwikkeling der Chemische Wetenschap en der Nederland23 L.Th. Reicher, 'Het tot stand komen van de Nederlandsche Chemische Vereeniging,
het Chemisch Weekblad en het Scheikundig Jaarboekje (later "Chemisch Jaarboekje")',
Chemisch Weekblad 25 (1928) 344-347; H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Van alchemie tot chemie en chemische industrie rand 1900 (Delft,
1993) 169-172.
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sche en Nederl. Indische chemische en aanverwante nijverheid.' Het Tijdschrift
voor toegepaste scheikunde en hygiene werd omgezet in het Chemisch Weekblad,
het orgaan van de nieuwe vereniging.
Hoewel de NCV na verloop van tijd steeds meer door hoogleraren gedomineerd
werd, speelden vooral de eerste jaren de chemici die aan particuliere laboratoria
verbonden waren nog een grote rol. Onder de initiatiefnemers en bestuursleden uit
de begintijd treffen we - naast de hierboven genoemde H. Baucke, B. van Dijken,
H.J. van 't Hoff, W.P. Jorissen en B.A. van Ketel- bijvoorbeeld aan: A. Vosmaer
(1866-1944), eigenaar van een technisch-chemisch adviesbureau en een particulier electrotechnisch laboratorium, J.J. Hofman (1866-1942), laboratoriumeigenaar te Den Haag, en G. Hondius Boldingh van de Amsterdamse firma Boldingh
& Van der Heide. 24 Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de NCV in
de begintijd regelmatig opkwam voor de belangen van de particuliere laboratoria.
Zonder interne spanningen binnen de NCV ging dit overigens niet. Terwijl er in
Engeland en Duitsland aparte verenigingen bestonden voor de bevordering van de
chemische wetenschap (de Chemical Society en de Deutsche Chemische Gesellschaft) en voor de behartiging van de beroepsbelangen (het Institute of Chemistry
en de Verein Deutscher Chemiker), was de NCV een hybride die beide terreinen
tot haar doelstellingen rekende. De Nederlandsche Chemische Vereeniging was
bovendien een hybride in professionele zin. Anders dan de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (NMBP), welke een homo gene standsorganisatie van apothekers was, rekende de NCV universitaire chemici, technologen
en apothekers tot haar leden. Verschillende chemisch-georienteerde farrnaceuten
waren dan ook lid van beide organisaties en enkelen, zoals J.J. Hofman en G.
Hondius Boldingh, bekleedde zelf tegelijkertijd bestuursfuncties in beide verenigingen. Dit kon echter niet voorkomen dat het af en toe tot botsingen kwam. De
belangen van de drie groepen 'chemici' liepen nu eenmaal niet parallel. Toen de
apothekers zich onder invloed van de hierboven genoemde crisis in de farrnacie
steeds meer op het terrein van de voedingsmiddelenchemie gingen begeven konden conflicten met de volbloed-scheikundigen dan ook niet uitblijven.
Reeds voor de oprichting van de NCV was er in 1898 een aanvaring geweest
tussen de Leidse hoogleraar farmacie H.P. Wijsman en de Amsterdamse hoogleraar organische chemie c.A. Lobry de Bruyn. Wijsman had in een redevoering
nadrukkelijk verklaard dat apothekers op het terrein van het levensmiddelenonderzoek over veruit de beste papieren beschikten en Lobry de Bruyn was daar
krachtig tegenin gegaan. 25
24 Snelders, De geschiedenis van de scheikunde, 171-172; H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 2. De ontwikkeling van chemie en chemische technologie in de eerste helft van de twintigste eeuw (Delft, 1997), 23-31, 221-222.
25 H.P. Wijsman, 'Rede gehouden bij de opening van het Pharmaceutisch Laboratorium
der Rijks-Universiteit Leiden, op donderdag 3 november 1898', Bijvoegsel tot het Phar-
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Het conflict was daarmee nog lang niet de wereld uit. In 1905 deed de apotheker
J.J. Hofman, die prominent lid van beide verenigingen was, een poging om uit de

impasse te geraken door naar Duits voorbeeld een apart examen 'onderzoeker van
voedingsmiddelen (Nahrungsmittel-Chemiker)' in te stellen, waarvoor zowel apothekers als scheikundigen zich zouden kunnen aanmelden. Door zo een aparte
professionele groep te scheppen en de gewone apothekers en scheikundigen het
recht te ontzeggen zich op dat terrein te begeven leek het aldus in theorie mogelijk
de oplopende spanningen tussen beide beroepsgroepen te laten verdwijnen. De
scheikundigen, onder aanvuring van de Utrechtse hoogleraar E. Cohen, zagen echter
niets in dit voorstel, dat hen immers zou beperken in hun professionele activiteit.
Hofman moest bakzijl halen en op een vergadering van de NCV injuli 1905 werd
het plan zo ' n examen in te voeren met algemene stemmen ontraden. Een jaar later
kwam het strijdpunt weer aan de oppervlakte toen de chemicus dr. E. van de Stadt,
directielid van het laboratorium Wijnhoff & Van Gulpen, een actie begon tegen de
betrokkenheid van apothekers in zijn woonplaats Zaandam bij het onderzoek van
voedingsmiddelen. De zaak kreeg landelijke aandacht en Wijsman greep de gelegenheid aan om weer naar voren te brengen dat 'de studie voor apotheker het
meest in de lijn is voor hen, die geroepen zullen worden om werkzaam te zijn op
het gebied van voedingsmiddelen-scheikunde' . Het thema dook later weer op in
vergaderingen van beide genootschappen, waarbij nu de chemici het in een andere
vorm - die volgens het Pharmaceutisch Weekblad 'zeer agressief tegen den apotheker ' was - weer op de agenda zetten. Tot een herverkaveling van bevoegdheden kwam het echter niet. 26
Deze conflicten wijzen onmiskenbaar op een verscherping van de concurrentieverhoudingen op het terrein van het levensmiddelenonderzoek. De groei van het
aantal particuliere laboratoria, de toeloop van apothekers op dit terrein, onder druk
van de crisis in de farmacie, en het toenemend aantal overheidsactiviteiten in dit
veld, dit alles leidde onvermijdelijk tot een oplopende spanning tussen verschillen de betrokkenen. Een manier om de markt tot rust te laten komen was het fixeren
van de tarieven op een voor ieder acceptabel niveau. De NCV trok deze taak naar
zich toe en mengde zich aldus direct in de heersende marktverhoudingen. In 1905
maceutisch Weekblad van 12 november 1898, no. 28 ; C.A. Lobry de Bruyn, 'Chemici en
pharmaceuten', Pharmaceutisch Weekblad 36 (1899) 37-38, met een daarop volgende repliek van Wijsman en dupJiek van Lobry de Bruyn in februari en maart 1899 in het Pharmaceutisch Weekblad. Zie ook W.P. Jorissen, 'De vooruitzichten onzer aanstaande scheikundigen', TijdschriJt voor toegepaste scheikunde en hygiene 5 (1901102) 46-48.
26 'Verslag van de Aigemeene Vergadering der Nederlandsche Chemische Vereeniging,
gehouden te Rotterdam den 20stenjuli 1905 ' , Chemisch Weekblad 2 (1905) 457-464, m.n.
460-463 ; Pharmaceutisch We ekblad 43 (1906) 1050-1051; S. Hoogewerff en H. Baucke
(bestuur NCV) , ' Aan het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering
der Pharmacie' , Chemische Weekblad 7 (l91 0) 1078-1079; Pharmaceutisch Weekblad 49
(1912) 542-543.
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stelde de chemische vereniging een Tariefcommissie in, onder voorzitterschap van
H. Baucke en met J.J. Hofman als secretaris, die een advieslijst ging opstellen met
tarieven voor onderzoekingen op voedingsmiddelengebied en op landbouw-chemisch, fysiologisch-chemisch en technisch-chemisch terrein, kortom met het gehele terrein van de toegepast-chemische analyse. In 1907 was de commissie met
haar werkzaamheden gereed en kon de Iijst voor het eerst in het Chemisch Jaarboekje worden gepubliceerd. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef de NCV werkzaamheden op dit terrein ontplooienY
Hoe neutraal deze activiteit ook leek, in de praktijk pakten de minimumtarieven
uit ten gunste van de grote laboratoria, die door de aanschaf van gespecialiseerde
apparatuur en door het aantrekken van goedkope, maar geroutineerde, krachten
(analisten) tegen lagere kosten konden werken dan individuele apothekers. De NCV
ontpopte zich dan ook voomamelijk als een verdediger van de belangen van de
leiders van die laboratoria, die vaak chemicus waren, ten koste van het apothekersbelang. Duidelijk trad dit aan het licht bij een conflict over tarieven dat in
1910 uitbrak tussen de apothekers en het Rotterdamse laboratorium van Dr. H.J.
van 't Hoff en L. Weeda. De hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad,
de Amsterdamse hoogleraar P. van der Wie1en, had in zijn blad een felle aanval op
het Rotterdamse laboratorium ingezet met de beschuldiging onder de prijs te werken. Van der Wielen weigerde vervolgens het weerwoord van de Rotterdamse chemici in zijn blad te publiceren. Deze zochten, en vonden, daarop steun bij de NCY.
Ze namen de zaak hoog op en eisten de instelling van een Raad van Eer, onder
voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar E. Cohen. Hoe dit verder is afgelopen is niet bekend. Het voorbeeld illustreert echter hoe de NCV noodgedwongen
partij werd in keer op keer uitbrekende conflicten tussen chemische leiders van
particuliere laboratoria en apothekers. 28
De Vereeniging van Hoo/den van Particuliere Laboratoria

Dit alles neemt niet weg dat de mogelijkheden van de Nederlandsche Chemische
Vereeniging om als belangenorganisatie van de laboratoriumleiders op te treden
slechts beperkt waren. Daarvoor was haar ledenbestand, ook los van het apothekersvraagstuk, nu eenmaal te heterogeen samengesteld. Eind 1909 nam de genoemde Rotterdamse laboratoriumeigenaar H.J. van 't Hoff dan ook het initiatief
tot de oprichting van een aparte vereniging die de commerciele belangen van par27 'Verslag der Tariefcommissie', Chemische Weekblad 2 (1905) 821-822; Chemisch
Weekblad 7 (1910) 195; 'Tarief voor scheikundigen arbeid', Nederlandsche TijdschriJt
voor Geneeskunde (oktober 1915); [Nederlandsche Chernische Vereeniging], Tariefvoor
chemische en physisch-mechanisch onderzoek 1947 (Den Haag, 1946).
28 H.J. van ' t Hoff en L. Weeda, 'Open brief aan Prof. Van der Wielen, redacteur van het
Pharmaceutisch Weekblad te Amsterdam', Chemisch Weekblad 7 (1910) 1069-1070, met
repliek en dupliek.
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ticuliere laboratoria moest gaan behartigen, vooral tegenover de oprukkende overheidslaboratoria. Het doel van de vereniging was door samenwerking 'de wetenschappelijke positie der practische scheikundigen te bevorderen, te streven naar
verbetering van de wettelijke regelingen ( ...) en van misbruiken, welke ( ... ) heerschen aan eenige rijks- en gemeentelaboratoria. ' Met dat laatste doe Ide men vooral op het gratis onderzoek dat deze laboratoria, ondanks de tarievenlijst van de
NCV, soms verrichten. De beroemde jurist mr. E.M. Meyers werd in de arm genomen om de vereniging als adviseur bij te staan. 29
De eerste leden van de in april 1910 opgerichte Vereeniging van Hoofden van
Particuliere Laboratoria waren de leiders van de bekende en toonaangevende laboratoria: Boldingh & Van der Heide, P. Ferman, Koning & Bienfait en Wijnhoff & Van
Gulpen uit Amsterdam, Dr. Van 't Hoff & Weeda en Schalwijk & Penning uit Rotterdam, N. van der Sleen uit Haarlem en IJ. Hofman uit Den Haag. Niet lang daama
traden nog toe: dr. F. Basenau, B.A. van Ketel en C.l. van Ledden Hulsebosch uit
Amsterdam, dr. S.S. Cohen en dr. l. Weiss uit Rotterdam, de firma De Bosson uit
Dordrecht, dr. G.c.A. van Dorp uit Katwijk en H.W. Sonnega uit Leeuwarden. Op
dit laatste laboratorium en dat van Van Ledden Hulsebosch na, waren de klassieke
apothekerslaboratoria - zoals bijvoorbeeld Grendel - nauwelijks in de nieuwe
Vereeniging vertegenwoordigd. Hofman en Van Ketel hadden weliswaar een farmaceutische achtergrond, maar de eerste was fabrikant geworden en de tweede
bacterioloog en kinaloog, zonder officiele apotheek. Men mag de Vereeniging dan
ook primair zien als een belangenorganisatie van de grote laboratoria, die zo hun
marktaandeel probeerden te behouden ten koste van de overheidslaboratoria en de
'bijklussende' apothekers. 30
Twee bekende laboratoria schitterden de eerste jaren door afwezigheid: het Amsterdamse 'Laboratorium voor chemisch en microscopisch onderzoek Dr. van Hamel Roos en Harmens' en chemisch-technische laboratorium van Dr. A. Verwey in
Rotterdam. Naar de oorzaken moet men gissen, maar in het tweede gevalliggen er
weI duidelijke redenen voor de hand: Verwey had een sterke positie in de Rotterdamse haven en zijn strategie was bovendien niet gericht op samenwerking, maar
op monopolisering van de markt. Verwey richtte zich voornamelijk op het uitvoeren van handelsanalyses voor de in- en uitgaande zeescheepvaart in Rotterdam.
Dit was een terrein wat wei het allerminst getroffen werd door oprukkende overheidslaboratoria en apothekers. Vanuit die relatief sterke positie had hij omstreeks
1905 niet lOnder succes te Rotterdam een Vereeniging 'Centraal Bureau voor Technische Adviezen en Arbitrage' opgericht, welke hem een positie verschafte als
adviseur van ondermeer de Drentse turfindustrie en de nation ale bond van wasse29 Chemisch Weekblad 7 (1910) 193.
30 Chemisch Weekblad 7 (1910) 193; Chemisch Weekblad 12 (1915) 581-582; 'Jubileumnummer Raadgevende Scheikundigen', De Raadgevend-Ingenieur. Tijdschrift voor
de raadgevend-ingenieur en zijn opdrachtgever 3 (1) (1960) 3-13.
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rijen. Daamaast richtte hij voor 1908 een 'Centrale keuringsdienst van Voedingsmiddelen en Gebruiksartikelen voor Nederlandsche Gemeenten' op, hetgeen hem
de voedselkeuring opleverde in Breda, Veendam, Baam, Rijswijk, Zwolle en nog
enkele andere gemeenten. Het woord 'centraal' was, zo lijkt het, een van Verwey's
lievelingstermen en een zekere drang tot monopolisering was hem blijkbaar niet
vreemd. In ieder geval maken de voorbeelden duidelijk dat hij het he Ie land als
zijn werkterrein zag en zich niet beperkte tot de Rotterdamse regio. Vermoedelijk
namen zijn vakbroeders hem dat niet in dank af. Pas in de loop van de jaren twintig, to en jhr. ir. R.J. Boddaert het laboratorium inmiddels had overgenomen, werd
het Rotterdamse bedrijf lid van de Vereeniging van Hoofden van Particuliere Laboratoria. 31
De vereniging ontwikkelde zich tot een echte branche-organisatie. Er werd direct een tariefcommissie in het leven geroepen die minimumtarieven moest opstellen, die aanvankelijk niet, maar later weI bindend voor de leden waren. De Vereeniging werkte vanaf 1915 samen met de NCV, waarbij er een gemeenschappelijke
tarievenlijst werd opgesteld, die bindend was voor de aangesloten particuliere laboratoria, terwijl de NCV deze dringend aanbeval aan alle chemische Iaboratoria,
waaronder die van de overheid. De Vereeniging hield zich ook actief bezig met de
vraag of er een wettelijke regeling moest komen waarin de bevoegdheden van een
voedingsmiddel- en handelswarenscheikundige waren vastgelegd en ze probeerde
invloed uit te oefenen op de inhoud van de op stapel staande Waren wet. Vanzelfsprekend keerde de Vereeniging zich fel tegen de overheidsinstellingen die zich
op het terrein van particuliere laboratoria hadden begeven, zoals de gemeentelijke
keuringsdiensten van waren, het Rijksbureau tot Onderzoek van Handelswaren en
het Proefstation van Maalderij en Bakkerij te Wageningen. 32
De vereniging van laboratoriumhoofden was op verschillende punten succesvol,
mede door de goede banden die men met de NCV onderhield. Toen men bijvoorbeeld in 1915 de tarieven wilde herzien die in 1907 door de NCV en in 1911 door
de laboratoriumhoofden waren vastgesteld, werd er een NCV -commissie in het
leven geroepen onder lei ding van twee hoofden van particuliere laboratoria (Baucke
en Hofman), waarin onder andere ook G.L. Voerman van het Rijksbureau tot Onderzoek van Handelswaren en D.J. Hissink namens de Rijkslandbouwproefsta31 A. Verwey, 'Eene voor Nederland nieuwe industrie', Chemische Weekblad 2 (1905)
521-532; J.W. de Waal , De keuring van voedingsmiddelen in kleinere gemeenten (Amsterdam, 1911) 15-17, 20; Visser, 'Schets' , 419-420; Van der Laan, 'De ontwikkeling' , 415;
K.1. Nieuwenhuis, 'Het onderzoek' in: Karel Hersten en Annemarie van Duijn (red.), Er
wasch eens ... lubileumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen, 1973-1983 (z.p.,
1983) 47-68, m.n. 47 ; W. Visscher, Rond de Runde. Turf, kunstmest en electriciteit. Triptiek van de turfindustrie (Montfoort, 1997) 119-120.
32 Chemisch Weekblad 12 (1915) 581-582; T. van der Linden, ' Voorwoord' in Tarief
voor chemisch en physisch-mechanisch onderzoek 1947; 'Jubileumnummer Raadgevende
Scheikundigen ' .
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tions zitting hadden. Het feit dat men tot overeenstemming kwam, betekende dat
de particuliere laboratoria van genoemde rijksinstellingen minder te duchten hadden. De aanvankelijke vrees voor oneerlijke concurrentie bleek daarmee voor een
deel ongegrond te zijn. Vreedzame coexistentie en zelfs samenwerking tussen particuliere laboratoria en Rijksbureau waren op den duur het gevolg, vooral nadat
Voerman in 1922 het gratis onderzoek geheel had afgeschaft. Anders lag het bij
het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Keuringsdiensten van Waren. Deze instellingen vormden een voortdurende bron van frustratie voor de Vereniging, bijvoorbeeld waar het ging om
keuringen van oppervlakte- en drinkwaterY
Nadat de Warenwet van 1919 heldere verhoudingen geschapen had en de rust op
de markt enigszins was weergekeerd verflauwde het verenigingsleven enigszins.
Aileen wanneer bepaalde belangen van de leden in het gedrang leken te komen,
zoals bij het wijzigen van de Waren wet in 1935 en bij conflicten met het Centraal
Laboratorium voor de Volksgezondheid, flakkerden de diskussies weer op. Geleidelijk wijzigden de werkzaamheden zich en sloten ook adviesbureau's zich bij de
vereniging aan, waardoor omstreeks 1940 de naam gewijzigd werd in 'Vereeniging van Raadgevend Scheikundigen, Hoofden van Particuliere Laboratoria'. In
1966 liet men ook die toevoeging weg en wijzigde men de naam in 'Vereniging
van Raadgevende Scheikundigen'. Dat laboratoriumwerk de kern van de activiteiten vormde kwam zo onvoldoende tot uitdrukking, zodat men later de naam nogmaals wijzigde in de nu nog van kracht zijnde be naming 'Vereniging van Raadgevende Scheikundige Laboratoria' . De naarnswijziging symboliseert de inhoudelijke
veranderingen op dit gebied. 34

5. Op zoek naar nieuwe markten. Laboratoriumonderzoek voor industrie
en handel, 1914-1950
Meer nog dan belangenbehartiging was het ontwikkelen van nieuwe vormen van
dienstverlening een effectief middel om de door Visser voorspelde zekere dood te
ontlopen. Deze mogelijkheid lag vooral op het terrein van handel en industrie. Die
sector werd vee 1 rninder getroffen door de concurrentie van apothekers-, overheids- en ziekenhuislaboratoria dan de dienstverlening op het terrein van de medi33 Chemisch Weekblad 12 (1915) 581-582; 'Tarief voor scheikundigen arbeid'; GL Voerman, 'De werkzaamheid van het Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren in verband met de chemie en de chemische industrie', Chemisch Weekblad 25 (1928) 384-385.
34 Chemische Weekblad 36 (1939) 530; Chemisch Jaarboekje 1941 , deel I A, 118; 'Jubileumnummer Raadgevende Scheikundigen'; 'Vereniging van Raadgevende Scheikundigen te Amsterdam' , Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant, woensdag 4 mei 1966,
nr. 85; KNCV-Jaarboek 56 (1995/96), binnenzijde titelpagina; archief L. Dorst, Overveen.
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sche diagnostiek en de openbare gezondheidszorg. Verschillende laboratoria die
traditioneel op die terreinen werkten, verlegden na 190011910 hun aandacht dan
ook naar het uitvoeren van analyses voor handel en industrie. In deel 1 van dit
artikel hebben we beschreven dat dit bijvoorbeeld bij Van Hamel Roos, Basenau
en Boldingh & Van der Heide het geval was. 35
Ook de markt voor chemische analyses voor handel en industrie was echter allerminst een veilige haven. Weliswaar hadden laboratoria in Rotterdam en Amsterdam die analyses uitvoerden in het kader van de invoer, uitvoer en overs lag
van ertsen, oliezaden, steenkolen, aardolie en andere grote handelsproducten hoogstens elkaar te vrezen, voor de industriele markt lag de situatie minder rooskleurig.
In de loop van de twintigste eeuw richtten steeds meer industrieen hun eigen laboratoria op, waarbij ze steevast begonnen met de opleiding van een eigen analytisch
laboratorium. Hier dreigde dus een verlies van marktaandeel voor de vrij-gevestigde analyticus. am dit probleem het hoofd te bieden volgden de particuliere
laboratorium een probate strategie: verhoging van de toegevoegde waarde. Ze
begonnen meer en meer het domein van de zuivere chemische analyse te verlaten
en zich te richten op meer complexe taken: advieswerk, product- en procesontwikkeling, fabrieksontwerp, de bereiding van bijzondere preparaten, en diepgaande
research. Het is deze ontwikkelingslijn waarmee de peri ode 1914-1950 bij uitstek
getypeerd kan worden. De strategie was niet zonder succes, want na 1915 werden
er maar liefst 42 nieuwe particuliere laboratoria opgericht waar onderzoek voor
handel en industrie plaatsvond. Ook de bestaande laboratoria wisten op deze markt
te overleven, hoe weI tijdens de crisis van de jaren dertig de laboratoria van Basenau, Ferman en Wijnhoff & Van Gulpen zich weI gedwongen voelden onderling te
fuseren. Ze werden voortgezet als 'Verenigde Laboratoria drs. W.H. Nagel'.
De nieuwe markten waarop men zich begaf kunnen onder twee brede noemers
worden samengevat: (1) het maken van preparaten, en vooral (2) het verrichten
van advieswerk en research, inclusief product- en procesontwikkeling. Naast deze
twee markten bleef uiteraard het uitvoeren van analyses als derde marktactiviteit
bestaan.
Het maken van preparaten
Over de eerste noemer kunnen we kort zijn. Laboratoria die preparaten maakten
richtten zich op een gat in de markt dat zich beyond tussen de ad hoc synthese in
universitaire en apothekers-Iaboratoria en de productie van chemicalien door de
chemische industrie. Er waren altijd weI chemische verbindingen waar weI een
zekere vraag naar was, maar die in te geringe hoeveelheden werden gevraagd om
de bouw van een fabriek te rechtvaardigen. Laboratoria die meerdere, zeer dure,
preparaten in hoeveelheden van enkele kilo's konden maken hadden dan ook een
bestaansrecht. Zij leverden hun producten aan universiteitslaboratoria, die deze
35 Vledder, Houwaart en Homburg, 'Particuliere laboratoria' , 273, 280, 287.
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stoffen gebruikten als uitgangsstoffen voor chemische research, en aan fabrieken,
die zulke stoffen in kleine hoeveelheden als hulpchemicalien nodig hadden, of ze
gebruikten in hun researchlaboratoria.
Een van de eerste laboratoria die zich - in 1896 - op dit terre in begaf was het
'Chemisch-technisch laboratorium op het gebied van hygiene en handel' van de
Bossche apothekers Dr. Lamers en Dr. Indemans. Bij hen was deze activiteit echter zozeer met hun apothekerswerk verbonden en met de opbouw van een farmaceutisch bedrijf (de Chemische Fabriek 'Excelsior') dat we het moeilijk als een
diversificatie-activiteit vanuit de chemische analyse kunnen zien. 36 Anders lag dit
in het geval van het Rotterdamse laboratorium van Dr. H.J. van 't Hoff en L. Weeda. Vanaf 1903 leverde dat instituut onder meer voedingsbodems voor bacteriologische experimenten, kleurstofoplossingen, preparaten en reinculturen. 37
Terwijl bij Van 't Hoff en Weede deze activiteit plaatsvond naast een groot aantal activiteiten op het gebied van de chemische analyse, werd er twee jaar later
voor het eerst een chemische laboratorium opgericht dat zich volledig concentreerde op de nieuwe marktsegmenten. In 1905 richtte de chemicus dr. G.C.A. van
Dorp in Utrecht een chemisch laboratorium op 'voor het bereiden van preparaten
en het uitwerken van chemische procede's voor de techniek', dat enkele jaren later
naar Katwijk aan Zee werd verplaatst toen Van Dorp tevens de leiding kreeg over
het Nederlandsche Visserijproefstation. Van Dorp, die onder andere het preparaat
thoriumnitraat maakte voor de industrie van gaslichtkousjes, verbond in 1914 een
chemische fabriek aan zijn bedrijf, waar hij caffeine en theobromine uit koffie- en
cacaobonen produceerde. Zijn laboratorium bleef tot omstreeks 1918 bestaan voor
het maken van bijzondere preparaten op bestelling. 38
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de aanvoer van preparaten uit het buitenland stagneerde, verschenen er meerdere nieuwe laboratoria op het toneel die zich
concentreerden op het maken van chemische en farmaceutische Ersatzpreparaten.
Vaak was deze activiteit de voorbode van de oprichting van een chemische fabriek. Een voorbeeld is het in 1916 te Zaandam door de koopman en industrieel K.
Homburg Czn. (1883-1959) opgerichte 'Chemisch-pharmaceutisch Laboratorium' ,
waar chemische voedseladditieven, caramel en 'rookoline' voor rookworsten gemaakt werden. Vanaf 1919 werd dit bedrijf door zijn broer H. Homburg Czn. (18921976) met hulp van de Amsterdamse chemicalienhandelaar A. van Dantzig (18721944) voortgezet onder de naam 'NV Chemische en Pharmaceutische Fabrieken
36 H.P.H. Hustelings, Markant in de markt. lnterpharm 1896-1996 (,s-Hertogenbosch,
1996) 7-8.
37 Scheikundig Jaarboekje 1903,25; Chemische Jaarboekje 1904, xviii; en in verschi1len de edities van het Geneeskundig Jaarboekje 1914-1938.
38 Chemisch Weekblad 2 (1905) 820; Chemisch Jaarboekje 1908, 310 en latere edities
1909-1918; 'Societeit voor Chemische Industrie 'Katwijk' te Katwijk aan Zee', Chemische Weekblad 25 (1928) 430-43l.
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(vroeger genaamd NV Chernisch-pharmaceutisch Laboratorium),. Anderen volgden. In 1917 richtte J.Th. Westermann in Bussum zijn 'Chemisch, technisch en
metallurgisch laboratorium' op, dat zich bezig hield met advieswerk betreffende
chernisch-technische vraagstukken en met het maken van chernisch-farmaceutische
preparaten. 39
Een ander oorlogsproduct was het diabetesrniddel Sascornint, genoemd naar de
uitvinder ervan, een in Indie woonachtige heer 't Sas. In 1917 verkreeg de Haagse
apotheker J. Blomberg (1882-1942) een licentie op de fabricage en verkoop van
dit product, waarna de apotheek zich zowel op de behandeling als op de controle
van de urine van diabetespatienten is gaan toeleggen. In elk geval vanaf 1924 had
hij deze activiteiten inrniddels ondergebracht in zijn in Den Haag gevestigde 'Laboratorium voor chemisch, microchemisch, en urineonderzoek' . In de jaren dertig
moet het bedrijf fors zijn uitgebreid, want in deze jaren werden er ether, chloorethyl voor narcose, insuline, organopreparaten en voedingsbodems voor bacteriologisch onderzoek geproduceerd en verkocht. Bovendien traden toen de chernicus
A. Brester en de apotheker-chemicus 1. Wetsema als bedrijfsleider in dienst. In
1936 deed Blomberg de rechten op Sascornint over aan de firma Van der Kloet &
Van Oven (zie hiema) en drie jaar later is zijn laboratorium zich onder de firmanaam N.V. Apotheek dr. J. Blomberg geheel op de productie en verkoop van geneesmiddelen gaan toeleggen. Het bedrijf heeft zeker tot 1950 bestaan. 40
Na de Eerste Wereldoorlog volgde omstreeks 1925 de oprichting van het 'Wetenschappelijk Chernische Laboratorium Dr. U. Rinkes' aan de Amstelveenseweg
te Amsterdam. Dr. U. Rinkes (1882-1948) was tot die tijd verbonden geweest aan
het laboratorium van de 'Chemische Fabriek A. Maschmeijer jr', die aan de Omwal te Amsterdam synthetische reukstoffen en etherische olien produceerde. Rinkes had enkele ontdekkingen op zijn naam staan, waaronder het succesvolle product 'Muskus ambrette', en begon nu voor zichzelf. In zijn particuliere laboratorium
deed hij researchwerk voor de industrie en bereidde hij pyrolderivaten en andere
organisch-chemische preparaten voor universiteitslaboratoria, waarbij de resultaten van zijn onderzoek vaak in vorm van wetenschappelijke publicaties naar buiten werden gebracht. Zijn laboratorium bestond tot zijn overlijden in 1948. 41
39 Van Nierop en Baak's Naamlooze Vennootschappen 1916-1928; Ledenlijsten Nederlandsche Chemische Vereeniging 1917-1921 (Westermann); Chemische Jaarboekjes 19271931 (Westermann). Met dank aan Gerard Alberts voor zijn informatie over A. van Dantzig en H. Homburg Czn.
40 Geneeskundige Jaarboekjes 1924-1949; Chemische Jaarboekjes 1946-1950; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (Amsterdam, 1938) 158158; Chemisch Weekblad 43 (1946) 440; interview met mevr. A. van Oven te Laren, 25
november 1997.
41 [Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland], Natuurwetenschappe/ijk onderzoek in Nederland. Een overzicht van hetgeen in de laatste vijfjaren in
Nederland verricht is op het gebied der natuurwetenschappen, der medische en techni-

128

NEHA-JAARBOEK 2000

Advies- en ontwikkelingswerk voor de industrie
AI met al was het maken van preparaten maar een bescheiden activiteit en zeker
niet het redmiddel waarmee de particuliere laboratoria zich van een gouden toekomst konden verzekeren. Geheel anders lag het met het advies- en ontwikkelingswerk. Vanaf ongeveer 1900 maakte de Nederlandse chemische industrie een
krachtige groei door. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er echter slechts weinig
bedrijven die over eigen researchlaboratoria en technische afdelingen beschikten.42 De meeste bedrijven waren te klein en zo zelden bezig met het vernieuwen
van hun productie-apparaat, dat de opbouw van een eigen research- en ontwikkelingsorganisatie eenvoudigweg economisch niet verantwoord was . Wanneer men
technische kennis nodig had was het beter ad hoc raad en bijstand te zoeken in
binnen- en buitenland. Zo ontstond er vanaf ongeveer 1900 in Nederland een markt
voor technische advies- en ingenieursbureau's.
De instellingen die zich hiermee bezighielden vormden een heterogeen geheel.
Sommige firma's - zoals het in 1874 opgerichte Amsterdamse bedrijf Geveke &
Co. en de omstreeks 1915 opgerichte 'N.V. Technisch Bureau Gelria' in Arnhemwaren primair agenten van buitenlandse fabrieken van chemische apparaten. Zij
leverden echter ook adviezen en technische ondersteuning bij de installatie van
deze apparatuur en deden soms ingenieurs- en tekenwerk ten behoeve van het
ontwerpen van een fabriek . Op dat vlak ging hun werk dan naadloos over in dat
van de ingenieursbureau's die zich specialiseerden in de bouw van fabrieken. In
Nederland was F. Bakema, die superfosfaatfabrieken ontwierp en bouwde, een
van de eersten die zich, omstreeks 1910, op deze markt begaf. Een ander bedrijf
was de in 1924 uit Geveke voortgekomen 'NV Comprimo, Maatschappij voor
koeltechniek en generale- en chemische techniek', dat zich na de Tweede Wereldoorlog zou ontwikkelen tot een van de grootste Nederlandse ingenieursbureau's
voor de procesindustrie (nu Stork Engineering geheten). Weer andere bureau's
richtte zich op de handel in uitvindingen en octrooien, soms van eigen makelij,
maar meestal als licentiehouder van een buitenlands bedrijf. Voorbeelden zijn het
Bureau van uitvindingen dat A. Vosmaer tussen ongeveer 1904 en 1912 in Amsterdam had, het technische bureau van de Haarlemse firma Gonnermann & Co.
(circa 1908), en het Nederlandse Octrooi-Bureau van Doyer in Amsterdam. In
1905 richtte de van de zetmeelfabrikant W.A. Scholten afkomstige technoloog B.
sche wetenschappen (Amsterdam, 1942) 84; Chemische laarboekje, edities 1940-1947;
J.P. Wibaut, 'In Memoriam Dr. I.J. Rinkes, 6 mei 1882 - 23 februari J948 ' , Chemisch
Weekblad 44 (1948) 453-455 ; A.LA. Maschmeijer-Ooms, In memoriam A.J.H. Maschmeijer jr., 31 juli 1878 - 7 december 1936, Amsterdam, beperkte familiaire uitgave (Deventer, 1997) 48-54, met dank aan mevrouw A.LA. Maschmeijer, Deventer.
42 Voor de opkomst van het industrieJe laboratorium in Nederland, zie Ernst Homburg,
Arie Rip en James Small, 'Chemici, hun kennis en de industrie' in H.W. Lintsen e.a. (red.),
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel 2 (Zutphen, 2000).
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Wigersma in Sappemeer een 'Technisch Bureau' op voor het geven technische en
chemisch-technische adviezen, dat hij later naar Groningen verplaatste. Hij ontwierp plannen voor fabrieken, handelde in uitvindingen en combineerde aldus verschillende van de hierboven genoemde functies. 43
Deze zich ontwikkelende markt voor advies- en ontwikkelingswerk bood uitstekende kansen voor de particuliere laboratoria, temeer daar er niet zelden aanvullende laboratoriumproeven nodig waren voor de uitwerking van een technisch procede. Vooral in het interbellum valt duidelijk de opkomst van een nieuw type
particulier laboratorium op, waar de nadruk niet lag op de chemische analyse,
maar op innovatief onderzoek ter verbetering van bestaande en het uitwerken van
nieuwe fabricagemethodes. Ook ging de aandacht uit naar het oplossen van technische moeilijkheden, het onderzoeken van nieuwe grondstoffen en vervangingsproducten, het vaststellen van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor afvalproducten en halffabrikaten en het uitwerken van recepten voor handelsproducten.44
Ruim voor de Eerste Wereldoorlog ondernamen verschillende bestaande laboratoria al activiteiten in deze richting. Een van de eersten - en zeker de meest
succesvolle - was het Amsterdamse laboratorium Boldingh & Van der Heide. Reeds
in 1897 ontwikkelden G. Hondius Boldingh en zijn assistent C.M. Dhont een proces voor de productie van melksuiker, dat zij vervolgens in een fabriek in Uitgeest
in praktijk brachten. Nadat omstreeks 1908 de Delftse technoloog A. Wijnberg in
dienst was gekomen volgden de nieuwe technische procede's bij Boldingh & Van
der Heide elkaar in hoog tempo op. Wijnberg was een ware uitvinder. In 1908
richtte hij met 1.K. van der Heide en W.F. Proost, een andere directielid van het
Amsterdamse laboratorium-annex-suikerschool, de NV Chemisch-Technische
Handel Maatschappij op, die tot doel had de octrooien van Wijnberg te exploitereno In 1910 volgde de NV Hollandsche Fabriek van Wasproducten, die in Bussum een fabriekje en laboratorium bouwde waar wasproducten uit suikerrietafval
werden bereid. In dat laboratorium yond Wijnberg vervolgens de plantaardige
ontkleuringskool Norit uit, dat belangrijke toepassingen kreeg in de suikerindustrie. Voor de exploitatie van het daarop genomen octrooi stichtten Wijnberg, Proost,
Van der Heide en enkele anderen in 1912 de NV 'Norit' Witsuikermaatschappij.
Verschillende andere ondernemingen volgden op deze succesvolle uitvindingen
43 Chemische laarboekje 1904,220; idem, 1910,340; idem, 1912, 13; Chemisch Weekblad 2 (1905) 723 , 725; Chemisch Weekblad 5 (1908) 775; Comprimo mosaic. A state-ofthe-art review, fifty years of engineering experience (Amsterdam, 1974); A. van Rooij,
Building the plant. De geschiedenis van engineering contracting in Nederland (intern
rapport, Universiteit Maastricht 1999); Ernst Homburg en Henk van Zon, 'Grootschalig
produceren: superfosfaat en zwavelzuur, 1890-1940' in H.W. Lintsen e.a. (red.), Techniek
in Nederland in de twintigste eeuw, deel 2 (Zutphen, 2000).
44 S.H. Bertram, 'Chemische Research', De Raadgevend lngenieur. TijdschriJt voor de
raadgevend-ingenieur en zijn opdrachtgever 3 (1) (1960) 11 .
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op het gebied van de suikertechniek. Ook G. Hondius Boldingh, de andere oprichter van het instituut, ontwikkelde verschillende nieuwe procede's en engageerde
zich met tal van ondememingen. Zo werd het laboratorium Boldingh & Van der
Heide een van kraamkamers van de Nederlandse chemische industrie. 45
Andere laboratoria die zich reeds v66r 1914 met advieswerk en met het uitwerken van technische procede's bezig hieIden waren Dr. H.J. van 't Hoff en L. Weeda
in Rotterdam, Nellestijn & Dwars en Daub & Fontein in Amsterdam, het omsteeks
1908 opgerichte chernisch-technische laboratorium van Dr. K.A. Ockinga in Enschede, dat zich op de regionale groot- en kleinindustrie richtte, en, uiteraard, het
reeds genoemde 'Centraal Bureau voor Technische Adviezen en Arbitrage' van
Verwey. We zullen deze oudere laboratoria niet in detail behandelen, maar concentreren ons op de nieuwe ontwikkelingen die na 1914 plaatsvonden. Daarbij is
het nuttig om een onderscheid te maken tussen de laboratoria die zich in de havensteden Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen vestigden en de laboratoria die het
moesten hebben van hun relaties met de industrieen in hun streek.

Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen
In de havensteden boden handel en scheepvaart grote, stabiele markten voor laboratoriumwerk. De noodzaak tot analyse van handelsproducten was een van de belangrijkste redenen waarom de particuliere laboratoria in de negentiende eeuw
van de grond kwamen. Na 1914 kwamen daar andere taken bij, zoals het onderzoek naar materialen, verf, corrosievraagstukken en dergelijke ten behoeve van
scheepswerven en rederijen. Een belangrijk nieuwe laboratorium in deze sector
was het in 1921 te Amsterdam door de scheikundige dr. c.A. Lobry de Bruyn (een
zoon van de hierboven genoemde hoogleraar) opgerichtte 'Chernisch-technische
Laboratorium dr. Lobry de Bruyn', waaraan tevens een proefstation voor bouwmaterialen verbonden was. Tot 1940 werden daar onder zijn leiding chernische,
mechanische en rnicroscopische analyses van materialen uitgevoerd, ten behoeve
van de scheepvaart, handel en nijverheid. In 1939 werd Lobry de Bruyn directeur
van het Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek in Den Haag. Hij werd opgevolgd door ir. R.N.M.A. Malotaux. Het laboratorium werd omgezet in een naamloze vennootschap, het 'Chernisch-Technisch Laboratorium v/h dr. Lobry de Bruyn
45 Van Nierop & Baak's Naamlooze Vennootschappen 1908-1919, zie onder NV Chemisch-Technische Handel Maatschappij, NV Hollandsche Fabriek van Wasproducten, NV
'Norit' Witsuiker Maatschappij, NV Nederlandsche Noritmaatschappij Declora, NY Chemisch-Technisch Handels- en Adviesbureau, NV Algemeene Norit Maatschappij en NV
Chemische Fabriek 'De Bijenkorf'; M.A.W. Gerding, E.H. Karel en G.E. de Vries, Van
turfstrooisel tot actieve kool. De ontwikkeling van de veenverwerkende industrie (Zwolle,
1997) 136-137; M.G.P.A. Jacobs en W.H.G. Maas, Zuiver tot in de kern. Norit 1918-1998
Cs-Hertogenbosch, 1998). Over Boldingh, zie: Ernst Homburg, 'De Eerste Wereldoorlog:
samenwerking en concentratie binnen de Nederlandse chemische industrie' in H.W. Lintsen e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel 2 (Zutphen, 2000).
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N.Y.'. Vit het feit dat Amsterdamse reders en scheepswerven het grootste deel van
de aandelen van deze NV verwierven blijkt hoezeer laboratorium voor de scheepvaartsector werkte. Het lag aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, vlak bij de
werven van de NDSM en ADM. Daarnaast werden ook metalen, brandstoffen,
smeerolie, water, verfstoffen en voedingsmiddelen onderzocht. 46
Een enigszins vergelijkbaar laboratorium bestond tussen 1924 en 1976 in Vlissingen. In dit 'Laboratorium voor scheikundig onderzoek' van dr. 1. Spuyman werden metal en en legeringen, smeer- en brandstofolie, drink- en ketelvoedingswater
onderzocht, zodat de band met de scheepvaart duidelijk aanwezig was. 47
In iets mindere mate gold dat ook voor het in 1924 te Rotterdam door D.l.W.
Kreulen opgerichte 'Laboratorium voor Brandstof- en Olieonderzoek "Gluck Auf",
dat tot na 1956 is blijven bestaan. Het zwaartepunt van dit laboratorium lag bij de
kolen- en oliehandel en overslag. Kreulen had voor 1924 op het laboratorium van
de Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV) gewerkt en was toen voor zichzelf begonnen. In die hoedanigheid bleef hij overigens regelmatig analyses uitvoeren voor
de SHY. Hij was een expert op brandstoffengebied en kreeg - hoewel slechts Dordts
MTS-ingenieur - een aanstelling als privaatdocent in de chemie en technologie
van de vaste, vloeibare en gasvorrnige brandstoffen aan de Universiteit van Utrecht.
Tijdens de oorlog fungeerde zijn laboratorium wegens het gebrek aan brandstoffen ook als Adviesbureau en Laboratorium voor de Bakkerij, waar hoofdzakelijk
bakkerijproducten geanalyseerd werden. Na de oorlog pakte Kreulen zijn oude
metier weer Op.48
In Rotterdam beyond zich vanaf 1941 ook het Handels- & Researchlaboratorium van dr. D. van Duyn, dat zich onder meer richtte op het uitwerken van procede's. Daarnaast onderzocht Van Duyn tankschepen op eventuele gaslekken en handelsproducten zoals onder andere metalen, olien en kunstrneststoffen. In 1960 werd
het bedrijf overgenomen door Saybolt. De naam veranderde toen in Saybolt-Van
Duyn B.Y. Tot ongeveer 1968 bleef Van Duyn - die, inter alia, met de schrijfster
Annie M.G. Schmidt gehuwd was - werkzaam bij dit bedrijf. Het bedrijf bestaat
momenteel nog onder de naam Saybolt Nederland B.y'49
Den Haag
In het eerste deel van dit artikel is beschreven dat Den Haag een groot aantal
medische laboratoria telde. Ook op het gebied van laboratoria voor handel en industrie werd de stad een centrum in de eerste helft van de twintigste eeuw. Mogelijk hield dit verband met het feit dat verschillende hoofdkantoren van grote bedrijven in de hoofdstad gevestigd waren. Opvallend is dat de verschillende Haagse
46
47
48
49

Nierop & Baak's Naamlooze Vennootschappen, 1940,350
VRS-Archief, geplaatst bij Handelslaboratorium v/h dr. A. Verwey te Rotterdam.
Wie is dat?, 6e druk ('s-Gravenhage 1956),335.
Chemische Jaarboekjes 1941-1950; brief van de heer Pluymers, 6 november 1997.
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laboratoria zich vooral richtten op het onderzoek van oli1~n en vetten. Een duidelijke oorzaak daarvoor is moeilijk aan te wijzen. Mogelijk speelde een rol dat Den
Haag een gunstige ligging had ten opzichte van enkele centra van de margarineindustrie (Rotterdam, Zoetermeer), de zeepindustrie (Leiden, Vlaardingen, Delft)
en de verfindustrie (Rotterdam, Delft, Den Haag) ; industrietakken die alle olien en
vetten als grondstof hebben. Daarnaast was voor laboratoria die in licenties handel den van be\ang dat de Octrooiraad in Den Haag gevestigd was.
Dit speelde bijvoorbeeld een rol bij het omstreeks 1913 opgerichte Chemischtechnisch laboratorium van R. van Hasselt, die ook optrad als octrooi-adviseur.
Daarv66r was Van Hasselt directeur geweest van de Fabriek van Chemische Producten te Schiedam (later Vondelingenplaat) en in die tijd had hij de KoninkIijke/
Shell reeds geadviseerd met betrekking tot het on twerp van een zwavelzuurfabriek
op Borneo. In zijn Haagse laboratorium richtte hij zich eveneens op advieswerk en
op het uitwerken van procedes en deed daarnaast analyses v~~r de olie-, vet- en
zeepindustrie. 50
Het uitwerken van nieuwe procede's was ook de missie van het 'Laboratorium
voor gistingstechniek en toegepaste chemie' dat in 1928 werd opgericht door de
broers dr. L. Elion en dr.ir. E. Elion, twee zoons van de hoofdscheikundige van de
Heineken brouwerij. Niet lang daarna richtte de ervaren scheikundige ingenieur
dr. L. Hamburger in Den Haag een eigen 'Laboratorium voor physische en toegepaste chemie' op. Een groot succes werd dit door de moeilijke crisisjaren vermoedelijk niet, want enkele jaren later had hij de onderneming reeds omgezet in een
'Bureau voor chemisch-technisch en bedrijfseconomisch onderzoek'. Vooral op
dat laatste terrein verdiende Hamburger zijn sporen.51
In 1933 werd de 'Nederlandsche Research Centrale N.V.' aan de Laan Copes
van Cattenburch in Den Haag opgericht. Drjr. S.H. Bertram was samen met ir. W.
de Haan directeur van deze Centrale, later voerde Bertram alleen de directie van
het bedrijf. De Centrale was een laboratorium en adviesbureau voor chemie, metallurgie en mijnbouw. Voor deze bedrijfstakken werden procede's bedacht, uitgewerkt of verbeterd. Vanaf 1941 werd ook onderzoek van olien en vetten uitgevoerd. In 1964 werd de Centrale samengevoegd met het Laboratorium H.W. Hartog
en het Bureau van dr. van Hamel Roos in het Centrilab te Huis ter Heide.52
Olien en vetten werden - naast smeerolie en wasmiddelen - ook onderzocht
door dr.ir. M. Kanner die vanaf 1940 in Scheveningen een 'Chemisch Laboratorium en Adviesbureau' had, dat in ieder geval in 1950 nog bestond. 53
50 Chemisch Jaarboekje 1913-1922; 75 jaar Vondelingenplaat. Speciale uitgave van 'In
geuren en kleuren ' (z.p ., 1976).
51 Chemisch Jaarboekje 1931 , 34; idem, 1935, deel IB , 74; Persoonlijkheden , 430.
52 Chemisch Jaarboekje 1935-1950; Persoonlijkheden, 133; Natuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederland, 85; Chemisch Weekblad 66 (I) (2 jan. 1970), 12.
53 Chemisch Jaarboekjes 1940-1950.
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Regionale industriele centra
Een opvallend verschil met de ontwikkeling v66r 1914 was de opkomst van 1aboratoria buiten de Randstad. In verschillende regionale centra werden er laboratoria
opgericht, die zich vaak specialiseerden in de richting van de plaatselijk aanwezige industrie. Een voorbeeld is het omstreeks 1917 door dr. E. Pannenborg en dr.
H.J. Doombosch in Groningen opgerichte laboratorium voor chemisch onderzoek,
dat sterk gericht was op de in de regio zeer belangrijke aardappel- en zetmeelproducten en daamaast op kunstmest, voederstoffen, ketelwater, brandstoffen, olien,
vetten, water en levensmiddelen. Later werd het laboratorium voortgezet door drs.
J. Bel en vervolgens door ir. A. Voet. Het laboratorium bestond tot 1976. De speciale aandacht voor zetmeel en zetmeelderivaten b1eef al die tijd behouden.54
Ook in Amhem, vestigingplaats van de AKU, speelde de regionale industrie een
rol. Vanaf 1935 exploiteerde J.R.N. van Kregten daar een 'Chemisch-Technisch
Laboratorium en Adviesbureau', waar kunstzijde en wasmiddelen onderzocht werden, naast olien en vetten, zeep, water, voedingsmiddelen en chemisch-technische
producten. Voor zover bekend overleefde dit laboratorium de Tweede Were1doorlog niet. 55
Dit was wei het geval met het sinds 1938 in Haarlem gevestigde 'Chemisch- en
Verftechnisch Adviesbureau dr. J. Rinse en W. Dorst' , dat gunstig gelegen was ten
opzichte van de belangrijke verffabrieken van de Zaanstreek en Sassenheim. Het
bureau was opgericht door J. Rinse en W. Dorst (1904-1997) die beiden daarvoor
enkele jaren bij de verffabriek Pieter Schoen te Zaandam hadden gewerkt. Het
Bureau verrichtte analyses van grondstoffen, chemische producten en verven, deed
researchwerk op chemisch en verfgebied en verstrekte adviezen op het gebied van
de verftechno10gie. Het bedrijf bestond uit een 1aboratorium voor onderzoek en
ontwikkeling van verfproducten en productiemethodes, een ontwerpafdeling voor
de ontwikkeling van installaties en fabrieken en een adviesorgaan voor de toepassingen, het opstellen van bestekken en begeleiding van de uitvoering. Het Bureau
verstrekte adviezen aan onder andere Rijks-, Provinciale en Gemeenteinstellingen, woningbouwverenigingen, architecten en electriciteitsbedrijven. In 1975 fuseerde de firma, die toen inmiddels in Chemisch Technisch Adviesbureau (CTAB)
was omgedoopt, met het Centrum voor Opperv1aktebehande1ing en Toelevering
(COT) te Bilthoven tot de 'Stichting Centrum voor Oppervlaktechnologie COTCTAB'.56

54 Chemisch laarboekje 1917-1950; Archief van de Vereniging van Raadgevend Scheikundige, te Rotterdam, in het Handelslaboratorium vlh Dr. A. Verwey.
55 Chemisch laarboekje 1935-1941.
56 ArchiefL. Dorst, Overveen: circulaire, Haarlem, mei 1938; brochure CTAB. Chemisch
Technisch Advies Bureau (Haarlem, z.j.); 'Historisch overzicht 50 jaar C.O.T.' (typoscript,
Haarlem, 1939).
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Het COT is vermoedelijk ontstaan uit het omstreeks 1949 door H.J. Beekman in
Bilthoven opgerichte 'Industrieel Finishing Laboratorium'. Naast het doen van
research, ontwierp dit bedrijf ontvettingsinstallaties, beitserijen, spuit- en dompelinstallaties, droog- en moffelinrichtingen. Ook verrichte Beekman bedrijfscontroles op het gebied van oppervlakteveredeling en corrosiebestrijding. 57
Opvallend voor de laboratoria in Haarlem en Bilthoven is dat ze zich vrijwel
volledig op een bedrijfstak concenteerden. Die sterke specialisatie past in het hierboven geschetste patroon van het streven naar een steeds hogere toegevoegde
waarde. Aileen door aile ins-en-outs van een bepaalde bedrijfstak te kennen kon
men zijn marktpositie handhaven. In ditzelfde patroon past de oprichting, in 1939,
van een gespecialiseerd 'Nederlandsch Laboratorium voor de Levensrniddelenindustrie', gevestigd in Bennekom, onder leiding van drjr. P. Schoor!. Door dit laboratorium werden fabricagemethodes voor voedingspreparaten (vooral vitarnines
en gevitarniniseerde voedingsrniddelen) uitgewerkt en vitaminenonderzoek gedaan.
Naast deze activiteiten, verstrekte het laboratorium aan de levens- en genotrniddelenindustrie chernische en technische adviezen en voerde het ook voor deze industrie analyses en controles uit van levensrniddelen. 58
Daamaast werden er nog verschillende andere laboratoria opgericht. Het algemene beeld blijft echter steeds hetzelfde: naast analyses, richtte de nieuwe generatie laboratoria zich met nadruk op het uitwerken van procede's en op advieswerk,
op taken kortom waarvoor meer kennis was vereist.

6. Laboratoria op het terrein van de openbare gezondheidszorg, 1914-1950
Een groot aantal analytische laboratoria op het terrein van de voedings- en waterhygiene sloot in het interbellum de deuren. Een enkele laboratoriumeigenaar stapte over naar een keuringsdienst van waren of naar de farmaceutische inspectie,
zoals de Culemborgse apotheker De Waal in 1920. Somrnige laboratoria bleven
onderzoek van voedingsmiddelen uitvoeren, maar veranderden daarbij van klandizie: niet langer een gezondheidscomrnissie of gemeentebestuur, maar zuivel- en
levensrniddelenbedrijven. De grens tussen hygienisch onderzoek en gericht productonderzoek in opdracht van handel en industrie valt bij deze laboratoria niet
meer duidelijk te trekken.
De eerder besproken Goudse apotheek Grendel bijvoorbeeld, bleef tot 1921 in
opdracht van de gemeente voedingsrniddelen keuren. Maar nadat in dat jaar als
gevolg van de Waren wet de keuringsdienst van Gouda bij het district Den Haag
was ingedeeld, schakelde Grendel over op analyses van kaas en melk voor bedrij57 Chemische Jaarhoekjes 1949-1950.
58 Chemische Jaarhoekje 1941-1950; Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland,
85.
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yen en boeren. Overigens zette hij het doen van urine-analyses voor de plaatselijke huisartsen gewoon voort.59 In 1929 nam E.Grendel jr. de zaak van zijn vader
over. Deze verwierf al snel nieuwe opdrachtgevers. Zo kreeg hij het verzoek van
de Kaasmaatschappij 'Gouda' om te assisteren bij de fabricatie van korstloze smeltkaas. Een ander verzoek kwam van het Ingenieurs-Bureau Eksteen. Voor dit bureau werden volledige analyses gemaakt van pompwater dat in gezuiverde vorm
als zwemwater voor de openluchtbaden werd gebruikt. Bij de bepaling van de
hardheid van het water maakte Grendel jr. gebruik van de methode van Boutron en
Boudet. Ook Grendeljr. ging voort met het urine-onderzoek, waarbij het glucosegehalte inrniddels met behulp van de glycometer van Dr. Burmann werd bepaald. 60
Vergelijkbare aanpassingen in de bedrijfsvoering treffen we aan bij de firma's
Basenau en Van ' t Hoff & Weed a, dat in 1939 opging in de 'N.Y. Schut' en zich
vervolgens ging specialiseren in vleeswaren, conserven, wasrniddelen en cosmetica. Bijzondere vermelding verdient het laboratorium van C.J. van Ledden Hulsebosch in Amsterdam, waar in toenemende mate criminologisch laboratoriumonderzoek werd verricht in opdracht van justitie en politie. De apotheker Van Ledden
Hulsebosch (1877-1952), die als eerste met behulp van UV -licht werkte, startte in
1914 de eerste school voor wetenschappelijk politie-onderzoek en was van 1916
tot 1942 wetenschappelijk adviseur bij de opsporingsdienst van de Amsterdamse
politie. In 1923 werd hij tot privaat-docent aan de Amsterdamse rechtenfaculteit
benoemd. Het laboratorium is omstreeks 1950 gesloten.6 1

7. Medische iaboratoria, 1914-1950
In vergelijking met de handels- en industrielaboratoria maakte de medische tak
van de particuliere laboratoriumbranche in de jaren 1914-1950 zeer onzekere tijden door om vervolgens in de jaren vijftig bijna geheel te verdwijnen. Na 1915
werden er nog zeventien nieuwe laboratoria opgericht waar medische bepalingen
plaatsvonden, maar als gevolg van fusering, verandering van product en sluiting
kunnen er omstreeks 1920 in totaal nog slechts vijftien laboratoria met medische
faciliteiten worden geteld. Van de tien laboratoria die in 1940 nog actief waren,
sloten de meesten in de jaren vijftig definitief hun deuren.
In totaal hielden meer dan tien laboratoria er na 1915 mee op, waarbij vooral de
jaren 1927-1935 een moeilijke peri ode moet zijn geweest: Maar liefst drie labora59 Arehief Grendel, Gouda, map no. 26, 15.
60 Arehief Grendel, map no. 26, 31.
61 Overigens werden in deze tijd ook nog enkele nieuwe 'gemengde' laboratoria opgerieht, zoals het 'Hygieniseh-ehemiseh laboratorium ' van P.A. Meerburg in Bussum dat
zich vanaf 1934 toelegde op het joderen van drinkwater en levensmiddelen en de eontrole
voor levensmiddelenbedrijven.
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tori a sloten in Utrecht in de Eerste Wereldoorlog, twee in Rotterdam (Robertson,
1920; Cohen, 1933), Van Ketel in Amsterdam en het 'gemengde' laboratorium J.
van Oudenampsen in Zutphen (1931), en waarschijnlijk J.J. Hofman in Den Haag
(1939), terwijl een laboratorium in Dordrecht over ging in handen van Gist-Brocades en later alsnog werd gesloten. Het serologisch laboratorium van Spronck werd
in 1923 definitief en volledig een onderdeel van Centraal laboratorium voor de
Volksgezondheid, terwijl het oude laboratorium van Kam in Den Haag omstreeks
1943 zijn activiteiten staakt.
Verschillende gemengde laboratoria stopten geheel met het doen van medische
analyses en gingen zich volledig op handel en industrie toeleggen, zoals Boldingh
& Van der Heide en de firma Basenau, Ferman & Wijnhoff vanaf resp.1914 en
1920. Bij het tamelijk grote Rotterdamse laboratorium Hoff & Weed a besloot men
dit pas te doen in 1949, nadat het in 1940 in de nieuwe firma Schut was opgegaan.

Amsterdam
Een laboratorium dat in het interbellum een interessante rol heeft gespeeld, was
dat van Jkvr. M. van Riemsdijk aan de Prinsengracht in Amsterdam. Van Riemsdijk
was geen arts, maar had in de jaren 1906-1908 wei de studie geneeskunde voor het
doctoraal gevolgd en was vanaf 1910 betrokken geraakt bij een onderzoek in opdracht van de Geneeskundige Dienst naar de verspreiding van difterie onder schoolkinderen. Daarbij had zij in navolging van Spronck een techniek ontwikkeld waarmee difterie en pseudodifterie bij bacillendragers konden worden onderscheiden. 62
Ongeveer tezelfdertijd trad zij in dienst van het Hygienisch Laboratorium aan de
Kloveniersburgwal van de hoogleraar in de Gezondheidsleer R. Saltet. Daar verzorgde zij tot 1920 de cursus bacteriologie voor medische studenten, voor wie zij
in 1916 een laboratoriumhandboek samenstelde. Het boekje met de titel A.B.C.
van het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium heeft ook buiten de opleiding
voor velen als handleiding gediend en beleefde nog in 1947 eeen vijfde druk .63
Kort voor het overlijden van Saltet in 1926 richtte Van Riemsdijk een eigen 'Laboratorium van Bacteriologie en Serologie' op, waar zij op verzoek van artsen
bacteriologische diagnostiek voor onder meer tuberculose en difterie deed.64 Zo
onderzocht zij op verzoek van de huisarts G.A.M. van Balen in Amsterdam in
62 R.H. Saltet, Voordrachten over Gezondheidsleer (Haarlem, (9192) 577-580; zie ook:
Ned. Tijds. Geneesk. (1915) II, 1252-1266.
63 A.B. C. van het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium. Bacteriologische-Serologische methoden en Recepten. Samengesteld ten behoeve van een bacteriologisch Practicum. Van het boek zijn vijf drukken verschenen: in 1916, 1921, 1925, 1941 en 1947.
Waarschijnlijk is het grotendeels gebaseerd op twee Duitse handboeken: R. Abel, Bakteriologisches Taschenbuch. Die wichtigsten technischen Vorschriften zur bakteriologischen
Laboratoriumsarbeit, 16e druk (Wurzburg, 1916); Curt Kabitsch, Ein bakteriologische
Leitfaden. Zweite Vollstandig umgearbeitete Auflage des 'Bakteriologische Nachschlage
Buches von Ernst Levy en Sidney Wolf' (Strassburg, 1901).
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1927 de urine van enkele patienten uit de Lutherse Diaconesse Inrichting op tuberkelbacillen. Zelfs uit Nunspeet (22 februari 1929) bereikte haar de vraag of ze het
sputum van een patiente wilde onderzoeken. Het laboratorium heeft echter vooral
dienst gedaan als 'collectieve' voorziening voor artsen in Amsterdam die voor hun
eigen patienten bacteriologish-serologisch onderzoek wilden doen en daarbij teyens onderricht van Van Riemsdijk konden krijgen. Mogelijk hield de datum van
de oprichting dan ook verb and het besluit in 1925 van het Centraal Laboratorium
in Utrecht om voortaan de kosten van de diagnostische bepalingen bij de arts in
rekening te brengen. 65 Het laboratorium moet in een behoefte hebben voorzien,
want het heeft tot in de jaren vijftig bestaan. 66
Een moeilijk te plaatsen laboratorium is dat van de eerder genoemde Waterman.
Hij was in 1941 op grond van de nazistische rassenwetten ontslagen bij het Nederlands KankerInstituut en beschikte van 1942 tot 1945 over een volledig uitgerust
laboratorium (met een muizenstal) aan de Huddekade in Amsterdam en later in de
Spinozastraat. Hier onderzocht hij kleurstoffen en levensmiddelensurrogaten op
carcinogeniteit. Dit onderzoek yond plaats in opdracht van de NV Polak en
Schwarz's Essencefabrieken en de stijfselfabriek De Bijenkorf in Koog aid Zaan.
Daarnaast deed hij pathologisch-anatomisch onderzoek op lichaamsmateriaal van
patienten uit het Kamp Westerbork op verzoek van de commandant van het kamp
en werkte hij mee aan een onderzoek naar een insecticidemiddel tegen luizen dat
aan het Oostfront lOU moeten worden gebruikt. 67
Den Haag
In het toch al druk bezette Den Haag vestigden zich in het interbellum nog een
zestal nieuwe medische laboratoria. Enkele daarvan hebben het tot 1950 volgehouden. Zo startte de Haagse specialist in darm-, stofwisselings- en bloedziekten
J. Koopman (1890-1951) in 1921 een 'Laboratorium voor chemisch, micros copisch, bacteriologisch en serologisch onderlOek'. Koopman was ook aan het Gemeenteziekenhuis verbonden en betoonde zich een echte propagandist van de laboratoriumgeneeskunde. Koopman was zelf gespecialiseerd in serologische technieken
en was van mening dat elke arts zich in vrijwel alle beschikbare laboratoriumtech64 Van Riemsdijk schrijft in het boekje 'Rudolph Hendrik Saltet. In leven Hoogleeraar in
de Hygiene en Medische Po Ii tie aan de Universiteit van Amsterdam. Persoonlijke herinneringen van lonkvrouwe M. van Riemsdijk, oud-assistent,71 dat Saltet voor zijn dood (4
mei 1927) haar laboratorium nog bezocht heeft. Het laboratorium staat pas vanaf 1929 in
het Geneeskundig Jaarboekje vermeld.
65 Van Zon, RNM. 74-75.
66 Archief Jkvr. M. van Riemsdijk. geplaatst bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde te Amsterdam.
67 Het in 1932 aan de Vossiusstraat geopende NMP-laboratorium. waar onder meer urine, specialites en farmaceutische grondstoffen konden worden onderzocht, laten we buiten beschouwing.
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nieken kon bekwamen. Daarbij verschilde hij van mening met vee I collega's, zoals
de eerder genoemde Van Riemsdijk, die de toepassing van bijvoorbeeld de Wassermanreactie door de huisarts atkeurden. Om zijn argumenten kracht bij te zetten,
publiceerde Koopman in 1927 het boek Laboratoriummethoden voor den practischen arts geschreven. 68 Hierin staat beschreven hoe artsen relatief eenvoudige
onderzoekingen zoals bijvoorbeeld de bepaling van het suikergehalte in bloed en
urine, hemoglobinebepalingen en het tellen van bloedlichaampjes zelfkonden uitvoeren. Daamaast gaf hij in samenwerking met de Haagse instrumentmaker F.
Pohl in zijn boek een lijst met apparaten die een arts nodig heeft om een klein
laboratorium in te richten. Het laboratorium is waarschijnlijk na het overlijden van
Koopman in 1951 gesloten.
In 1936 namen B. van der Kloet en de Dordtse apotheker A. van Oven de rechten op productie en verkoop van Sascornint van Blomberg over, die hierboven
reeds behandeld is. Zij openden een eenvoudig verkoopkantoor annex laboratorium. Diabetespatienten die het middel gebruikten konden een keer per maand
kosteloos hun urine op suiker laten testen, elke proef per maand meer kostte f 0,75.
Drie jaar na de oprichting werd het aan de Balistraat gelegen bedrijf omgezet in de
'NV Dr. A. van Oven's Chemisch Laboratorium' .69 Het bedrijf ging zich specialiseren in klinisch-chernisch en farmaceutisch onderzoek, maar ging zich ook richten op de productie en de verkoop van chernische, farmaceutische en cosmetische
artikelen en apparaten. In 1941 werd A. van Oven echter opgepakt wegens illegale
activiteiten, en moesten zijn echtgenote J.A. Walraven en twee dochters het bedrijf aIleen voortzetten. Toen in 1945 bleek dat Van Oven was omgekomen, heeft
de familie het bedrijf omstreeks 1947 verkocht.
AI met a1 kan worden vastgesteld dat vrijwel aIle particuliere laboratoria waar medische bepalingen werden verricht in het begin van de jaren vijftig zijn verdwenen.
Daarbij valt op dat in de jaren 1949-1950 een aantallaboratoria tegelijkertijd
met hun (medische) werkzaarnheden stopten. 70 Het is geen toeval datjuist op dat
moment een begin gemaakt werd met de oprichting van de aan het Rijksinstituut
verbonden streeklaboratoria. Dergelijke laboratoria verschenen achtereenvolgens
in Enschede (1948), Haarlem (1949, het laboratorium van Havelaar), Eindhoven,
Tilburg en Heerlen (1950), Deventer, Amsterdam, Leeuwarden, Amhem en Alkmaar (1951), Den Haag (1953) en Rotterdam (1954). Met de komst van deze laboratoria en de uitbreiding van andere overheidslaboratoria, zoals het RIV, belandde
het medisch-diagnostisch laboratorium in het tijdperk van standaardisering van
technieken en bekostiging, automatisering en de massale bevolkingsonderzoeken71 •
68 J. Koopman, Labaratariummethaden vaar den practischen arts (Den Haag, 1927).
69 Bijvaegsel tat de Nederlandsche Staatscaurant, woensdag 26 juli 1939, no. 144. no.
1046.
70 Sinds de jaren zeventig zijn er overigens weer particuliere medische laboratoria actief.
71 Van Zon, RIVM, 283-286.
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8. Slotbeschollwing
In dit artikel is een schets gegeven van het ontstaan en de lotgevallen van particuliere laboratoria in Nederland tot 1950. Daaruit komt naar voren dat de bedrijfstak
na een aarzelend begin vanaf 1880 in omvang toenam en dat het aantal registreerde laboratoria tussen eindjaren tachtig en 1914 is vervijfvoudigd. Daama nam het
aantallaboratoria af om vanaf de jaren twintig tot 1950 op een stabiel niveau te
blijven. Zowel voor als na 1914 blijkt de grootste concentratie particuliere laboratoria zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te bevinden. We mogen dus
conc1uderen dat het laboratorium en laboratoriumanalyses tussen 1880 en 1914
definitief een vaste plaats in de Nederlandse samenleving hebben gekregen.
Uitgaande van deze kwantitatieve schets hebben we geprobeerd twee vragen te
beantwoorden. De eerste was welke vraag- en aanbodfactoren een markt van laboratoriumanalyses hebben doen ontstaan, die als economisch fundament voor de
laboratoria heeft gediend. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een onderscheid gemaakt tussen drie typen laboratoriumbepalingen die elk een specifieke
set van vraag- en aanbodkenmerken vertegenwoordigen: analyses voor handel en
industrie, analyses ten behoeve van de openbare hygiene en medisch gerichte laboratoriumbewerkingen. Het eerstgenoemde type analyses betrof handels- en industrieproducten en was gericht op het vaststellen van de zuiverheid (en daarmee
de prijs) of op verbetering van het productieproces en verhoging van de kwaliteit
van het product. Handel en industrie waren de opdrachtgevers. Bij analyses voor
de hygiene ging het om monsteronderzoek ten behoeve van de controle op en
verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en levensmiddelen. Particuliere
organisaties en nutsinstellingen, lagere overheden en ook enkele fabrikanten waren hier de opdrachtgevers. Medische laboratoriumbewerkingen hadden betrekking op het vaststellen van diagnoses en de productie van stoffen ter voorkoming
van ziekten.
Gaande het onderzoek is gebleken dat vooral tot de Eerste Wereldoorlog een
aanzienlijk aantallaboratoria was toegerust voor het uitvoeren van elk van deze
drie typen bepalingen. Daardoor kan voor de periode tot 1914 in veel gevallen niet
eenvoudig van handels- of medische laboratoria worden gesproken. Desondanks
luidt onze tweede vraag in welke mate de handelslaboratoria, de medische en hygienisch laboratoria afzonderlijk aan de groei van de bedrijfstak als geheel hebben
bijdragen en vervolgens na 1914 een rol hebben gespeeld bij de daling resp. stabilisering van het aantallaboratoria.
Uitgaande van deze indeling wordt duidelijk dat de groei van het totale aantal
particuliere laboratoria tot 1914-1918 wordt veroorzaakt door een groot aantal
nieuwe vestigingen van elk van de drie typen laboratoria, zij het dat het aanbod
van laboratoriumbepalingen voor handel en industrie de sterkste stijging vertoont.
De daling van het aantallaboratoria na 1914-1918 wordt veroorzaakt door een
afname van het aantallaboratoria voor hygienisch en medisch onderzoek. In de
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periode 1914-1950 kunnen we zonder veel terughoudendheid spreken over handels- en industrielaboratoria. Deze nemen in de jaren twintig zelfs nog in aantal
toe, waardoor vanaf dat moment het totale aantal laboratoria gelijk bleef. In een
dee I van deze tak van de branche voltrok zich bovendien een specialisering in
specifieke producten en problemen.
De verschillende ontwikkeling van de drie typen laboratoria kan worden teruggevoerd op specifieke kenmerken van elk van de drie 'deelmarkten' waarop de
bedrijven zich hebben gericht. Voor de handel s- en industrielaboratoria geldt dat
zij eerst inspeelden op een groeiend vraag naar chemische analyses en later op de
vraag naar ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe producten en processen.
Onder de eersten die het initiatief namen tot oprichting van laboratoria met een
dergelijk doel bevonden zich chemici en enkele farmaceuten. Een opmerkelijk
groot aantal van hen kwam uit de 'school' van de hoogleraren Gunning en Van 't
Hoff.7 2 Zij gaven aan het eind van de negentiende eeuw mede vorm aan de gedachte dat het rendement in handel en industrie met behulp van wetenschappelijk kennis kon worden verhoogd. Ook in de jaren 1920-1950 wisten chemici met een
eigen laboratorium te profiteren van de niet afnemende vraag naar chemische analyses en naar scheikundig advies, ondanks het feit dat verschillende bedrijven inmiddels een eigen laboratorium hadden ingericht.
De hygienische en medische laboratoria ontstonden in antwoord op een vraagontwikkeling in een geheel andere sector van de samenleving. De eerste laboratoria op dit terrein werden niet door artsen geexploiteerd, maar door een bonte verzameling van ingenieurs, veeartsen, chemici en apothekers . Bij de chemici met
laboratoria voor de openbare hygiene of medisch onderzoek was doorgaans sprake van een ' gemengd bedrijf' waar elk van de drie categorieen bepalingen werden
uitgevoerd. Men kan weI stellen dat van deze laboratoria een belangrijke impuls is
uitgegaan voor de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde, omdat hier vaak
na verloop van tijd artsen zijn aangesteld. Voor de apothekers gold een andere
drijfveer om met een laboratorium te beginnen. De farmacie verkeerde in een crisis en vel en van hen ambieerden mede daarom sinds de de jaren tachtig van de
negentiende eeuw een belangrijkere rol in zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk leven. Zij meenden ook dat de farmacie (en toxicologie) en daarmee de apotheker bij het uitstek geschikt waren om de opkomende laboratoriumkennis en -technieken in de (openbare) gezondheidszorg verder vorm te geven. Dit
streven was niet irreeei. Tenslotte maakte een combinatie van traditionele farmaceutische vaardigheden en nieuwe fysische en chemische inzichten de apotheker
als vanzelf tot de centrale figuur in de opkomende laboratoriumpraktijken van de
(preventieve) geneeskunde. Het verwondert dus niet dat de apothekers de grootste
groep van oprichters van laboratoria vormden. Zij profileerden zich op het terrein
van de open bare hygiene (zuivelproducten, levensmiddelen en drinkwater) en van
72 Vgl. ook Homburg, Rip en Small, 'Chemici, hun kenni s en de industrie' .
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de laboratoriumgeneeskunde. Bij het laatste moet vooral worden gedacht aan de
urine-analyse, het symbool van medisch laboratoriumonderzoek omstreeks 1900,
maar ook bacteriologisch onderzoek behoorde tot het arsenaal van de apotheker.
Na 1914 ondervonden zij echter een steeds scherpere concurrentie van de zijde
van de grote particuliere laboratoria en van overheidsinstellingen. Hierdoor werden apothekers, op enkele belangrijke uitzonderingen na (Blomberg, Van Oven,
Grendel), in de laboratoriumsector geleidelijk naar de marge gedrukt.
In vergelijking met de chemici en apothekers vormden de artsen een relatief
kleine groep onder de laboratoriumbezitters. Zoals gezegd, begonnen vee I artsen
hun laboratoriumloopbaan in een van de gemengde laboratoria en hebben enkele
van hen de stap naar een eigen laboratorium gezet. In veel gevallen maakten ze
echter na verioop van een aantal jaren de overstap naar een universitaire instelling,
een ziekenhuis of een gemeentelijke gezondheidsdienst.
De afname van het aantal hygienische laboratoria yond na 1914 sneller plaats
dan die van de medische laboratoria, maar in de jaren dertig en veertig verdwenen
ook de laatstgenoemde grotendeels van het to nee!. De neergang is niet toe te schrijyen aan een vermindering van de vraag naar laboratoriumonderzoek. Integendeel,
juist in de peri ode na 1914 nam de vraag naar analyses van drinkwater, voedingsmiddelen en naar bacteriologisch, serologisch, haematologisch en klinisch-chemische diagnostiek zeer sterk toe. Dat de particuliere laboratoria toch geen stand
konden houden, kwam doordat er nieuwe machtige partijen op de markt verschenen die de werkzaamheden grotendeels wisten over te nemen. Op het terrein van
de hygiene werd tussen 1910 en 1940 een indrukwekkende reeks gemeentelijke,
regionale en rijkslaboratoria opgericht die gesteund door wetgeving systematisch
en periodiek onderzoek konden verrichten. Gaandeweg gingen de gecontroleerde
bedrijven (waterleiding, zuivel- en voedingsindustrie) met deze overheidsinstellingen samenwerken.
Voor de medische laboratoria gold na 1914 een vergelijkbare situatie. Het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid moet, gezien de absolute aantallen
bepalingen per jaar, al in de loop van de jaren twintig en dertig een groot dee I van
de laboratoriumdiagnostiek voor zijn rekening hebben genomen. Bovendien ontstonden er ook gemeentelijke geneeskundige diensten met een eigen laboratorium
die tevens dienst deden als onderzoekscentrum voor het snel groeiende netwerk
van preventief-geneeskundige instellingen, zoals de schoolgeneeskundige dienst
en het consultatiebureau. Tenslotte kregen steeds meer ziekenhuizen een eigen
klinisch laboratorium waar de diagnostiek voor de curatieve geneeskunde zich
ging concentreren. Hoewel de veranderingen in de klinische diagnostiek in deze
peri ode in dit artikel niet zijn onderzocht, zijn er aanwijzingen dat de bestaande, in
de particuliere laboratoria gehanteerde technieken aan relevantie inboeten als gevolg van de introductie van nieuwe apparatuur en analyses in de ziekenhuislaboratoria en van een veranderend gebruik van die analyses, namelijk meervoudige analyses bij een patient om het volgen van het ziektebeloop mogelijk te maken.
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Samenvattend kunnen we conc1uderen dat de particuliere chemische en chemisch-technische laboratoria vanaf 1880 een succesvolle ontwikkeling hebben
doorgemaakt en tot 1950 een vaste plaats in het totale laboratoriumonderzoek voor
handel en industrie hebben behouden. De hygienische en medische laboratoria
waren tussen 1880 en 1914 een belangrijke partij op de markt voor laboratoriumbepalingen, ook al was een aanzienlijk aantal relatief kJein van omvang. Na 1914
is hun betekenis op de markt van laboratoriumonderzoek sterk afgenomen als gevolg van de komst van een groot aantal overheidslaboratoria. Het historisch belang van deze bedrijven moet wellicht niet zozeer op economisch terrein worden
gezocht, als wei in het feit dat zij hebben bijgedragen aan de verspreiding van 'het
laboratorium als methode' in zowel de openbare hygiene als de geneeskunde. De
ironie wil dus datjuist de beroepsgroep die het belangrijkst is geweest in de eerste
fase van de laboratoriumgeneeskunde en een belangrijke impuls heeft gegeven
aan de opkomst van de laboratoriumdiagnostiek, namelijk de apothekers, het hardst
door de institutionalisering van het laboratorium in de (openbare) gezondheidszorg zijn getroffen.

Antwerpen-Rotterdam: Introductie
De ontwikkeling van de havens van Rotterdam en Antwerpen in de negentiende en
twintigste eeuw vertonen interessante parallellen en verschillen. Drie van de vier
opgenomen artikelen hebben betrekking op beleidsvorming binnen de haven. De
opvattingen over wat nu precies het belang van de havengemeenschap als geheel is,
spelen hierbij een centrale rol.
De eerste twee artikelen handelen over de relatie tussen lokale overheid en bedrijfsleven. Het comparatieve artikel van Devos en Van Driel bespreekt de evolutie van het gemeentelijke beleid omtrent het gebruik van kadeterreinen voor de
overslag van goederen in de periode 1870 - 1950. De vraag hoe en door wie het
schaarse goed van aan diep vaarwater gelegen terreinen in de haven geexploiteerd
moest worden loopt als een rode draad door het artikel. In Antwerpen en Rotterdam kregen de eigenlijke klanten van de haven, de rederijen en cargadoors, aan
het einde van de negentiende eeuw een voorkeurspositie toegewezen. Vanaf 1900
in Rotterdam en vanaf circa 1950 in Antwerpen kregen echter onafhankelijke dienstverleners, zoals stuwadoors, yemen en naties, de ruimte om een positie aan de
waterkant op te bouwen, met recht op vaste ligplaats en de mogelijkheid om terreinen voor lange peri odes te huren. Behalve met wijzigende (impliciete) opvattingen over op welke wijze het algemene be lang van de haven het meest gediend was,
hield dit ook verband met de financiele positie van zowel de lokale overheid als de
betrokken bedrijven.
Ook in het artikel van De Goey over de in 1931 in de kiem gesmoorde vestiging
van fabriek voor assemblage van auto's van Ford in Rotterdam speelt de vraag hoe
de toegang tot aan of nabij diep water gelegen terreinen moet worden geregeld een
belangrijke rol. In dit geval ging het om een industriele vestiging. Anders dan in de
overslag was het daarbij niet vanzelfsprekend dat dit soort ondernerningen direct
aan diep water diende te zijn gevestigd. De kwestie-Ford was een testcase voor het
gemeentelijk beleid. De gemeente kwam Ford zeer ver tegemoet, maar weigerde
op vitale momenten direct aan het water liggende terreinen te verkopen, zoals de
autofabrikant eiste. Amsterdam stak Rotterdam uiteindelijk de loef af; zij schortte
daartoe haar beleid om grond aileen in erfpacht aan bedrijven te geven op.
Het artikel van Vanfraechem heeft de beleidsvorming door lokale Antwerpse
havenwerkgevers- en werknemersverenigingen in de peri ode 1900-1964 tot onderwerp. De definitie van het algemeen belang werd in dit geval vooral bepaald
door de mate waarin de concurrentie van Rotterdam niet aileen door de werkgevers, maar ook de werknemers werd gevoeld. De externe concurrentie van Rotterdam was zeer bepalend voor de interne samenwerking tussen werkgevers en werknemers in Antwerpen. Deze concurrentiegedachte zou met de crisis van de jaren
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dertig van de twintigste eeuw haar intrede doen in het sociaal overleg. Voordien
stond dit overleg volledig in het teken van de machtsverhoudingen tussen havenvakbonden en havenpatronaat. De overgang van macht naar concurrentiekracht
als dominerende factor wordt in het artikel eveneens in verband gebracht met de
context "ruimte". Van lokale ruimte werd eerst na de Tweede Wereldoorlog overgestapt naar nationale ruimte.
Het artikel van Loyen dient grotendeels los te worden gezien van de andere
bijdragen. Het bestudeert structuurbreuken in de hinterlandtrafieken van de Antwerpse haven na de Tweede Wereldoorlog. Het samenstellen van doorlopend cijferreeksen voor de twintigste eeuw, maken het hem mogelijk belangrijke verschuivingen in de modale uitsplitsing van de hinterlandtrafieken te onderkennen. De
wisselende goederenstromen, de concurrentiepositie van de diverse vervoersmodi,
de herkomst en bestemming van de goederen, havenspecifieke voordelen met wijzigingen in lokalisatie- en logistiek beleid van bedrijven zijn aile factoren die de
verschuivingen in de hinterlandtrafieken helpen verklaren.

v
De regulering van de overslag in de havens van Antwerpen en Rotterdam van 1870 tot 1950
GRETA DEVOS EN HUGO VAN DRIEL

1. Inleiding

In een zeehaven komen verschillende partijen elkaar tegen, zoals zeerederijen, open overslagbedrijven, verladers, ondernemingen die het achterland-transport verzorgen en de havenbeheerder. Zij kunnen in verschillende mate betrokken zijn bij
de kenmerkende activiteit van de haven: het laden en lossen van goederen ofwei
de overslag. De schaarste aan kadeterreinen maakt de toewijzing aan gegadigden
tot een belangrijke zaak. Zo had de aankondiging van de gemeente Rotterdam in
november 1996 dat zij bereid was een terrein beschikbaar te stellen voor een eigen
overslagbedrijf van de grote Deense containerrederij Maersk, die daarmee haar
bestaande dienstverlener Europe Combined Terminals (ECT) ontrouw werd, de
nodige deining tot gevolg. Het leek namelijk een inbreuk te maken op de traditie
van Rotterdamse haven als een stuwadoorshaven, dat wil zeggen een haven waarin
het laden en lossen van schepen wordt uitgevoerd door onafhankelijke dienstverleners die dit als een op zichzelf staande activiteit beschouwen. Dit is van belang
want het bestaan van dergeJijke onafhankelijke dienstverleners kan een dreigende
'oligopolisering van de waterkant' door grote containerlijnen voorkomen. Kort
nadat in september 1998 een compromis werd bereikt in de vorm van een jointventure tussen Maersk en ECT, deed een volgende stap van het Gemeentelijk Havenbedrijf nog veel meer stof opwaaien. Het Havenbedrijf besloot namelijk een
minderheidsbelang te nemen in ECT, toen er voor het aandelenpakket van de bestaande aandeelhouders (drie havenconcerns en de Nederlandse Spoorwegen) geen
Nederlandse gegadigden bleken te zijn. De gemeente wenste namelijk ECT niet
geheel in buitenlandse handen, in de vorm van het van oorsprong Hong KongChinese bedrijf Hutchinson Whampoa, te laten overgaan. Deze overheidsdeelneming in het toonaangevend containeroverslagbedrijf betekende een fundamentelere inbreuk op het idee van de stuwadoorshaven. Criticasters betoogden dat het
havenbedrijf hiermee zijn neutrale positie als havenbeheerder verloor.
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In Antwerpen heeft het toewijzen van de nieuwe containerterminals gelegen langs
de Schelde v66r de sluizen in recente jaren eveneens veel discussie opgeroepen.
Voor de laatst toegewezen terminals gaan goederenbehandelaars en containerlijnen hand in hand, hoe weI de discussie zich vooral concentreerde op het voortrekken van de ene goederenbehandelaar boven de andere en het gevaar van monopolisering door een bepaalde onderneming, de Hessenatie. Het Gemeentelijk
Havenbedrijf is er vooralsnog niet toe overgegaan om deel te nemen in een goederenbehandelaar.
Het regelen van het gebruik van ligplaatsen en kadeterreinen en de outtilage van
die terreinen is het gebied waarop de overheid in de havens het meest direct invloed uitoefent op de organisatie van de ladingbehandeling. Het is met name op dit
vlak dat moderne havens verschillen in de verdeling van invloedssferen tussen
pubJieke en private partijen. I Een momenteel gangbaar onderscheid is dat tussen
een landlord port, een toolport en een service port. Bij een landlord port beperkt
de overheid zich tot de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur (zoals vaargeul, kademuren en kale terreinen). In een toolport verzorgt zij ook de aanleg en
exploitatie van de suprastructuur (kranen en ander overslagmaterieel, bestrating,
loodsen en dergeJijke); in dit geval bemoeit de overheid zich dus ook met de behandeling van de goederen zelf. Verricht de overheid ook nog de adrninistratie en
de organisatie van aan- en afvoer van de goederen (cargadoors- en expediteurswerkzaarnheden) dan spreken we van een service port.
Gezien de schaarste aan direct aan diep water gelegen grond lijkt het logisch dat
de havenbeheerder waakt voor een vrije toegang tot dit productiemiddel. Verder
zal de beheerder van een haven gezien de hoge investeringen in de infra- en soms
ook suprastructuur en de lange terrnijn-belangen van de haven de neiging hebben
zich te bemoeien met de wijze waarop private partijen de overslag uitoefenen of
zelfs die activiteiten zelf ter hand nemen. Het is duidelijk dat de heersende opvattingen over de taak van de overheid in de econornie de manier waarop zij betrokken is bij de haven belnvloedt. De inhoudelijke doelstellingen van het overheidsbeleid zijn daarbij van belang. Somrnige landen beschouwen hun havens primair
als een op zichzelf staande activiteit, als een (potentieIe) winstbron. Elders wordt
de havenexploitatie in dienst gesteld van hogere doelen, zoals het bevorderen van
de werkgelegenheid en de handel. In het laatste geval zal de overheid eerder de
neiging hebben zich met de uitvoering van de overslag zelf te bemoeien.
Er is echter niet zomaar een bestuurskundige of economische theorie voorhanden die de verschillen in de verdeling van taken tussen partijen in de havens kan
verklaren uit de doelstellingen van het overheidsbeleid. In dit artikel wordt de
R.O. Goss, A comparative study of seaport management and administration (London,
1979); Henrik Stevens, De institutionele positie van zeehavens. Een internationale vergelijking (Delft, 1997). De rest van deze alinea en de volgende twee alinea's zijn grotendeels
op de laatstgenoemde bestuurskundige publicatie gebaseerd .
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totstandkoming van de regulering daarom vanuit historisch perspectief benaderd.
De stu die betreft twee havens, Antwerpen en Rotterdam, die be ide heden te dage
als een 'landlord port' gelden. Er zijn echter in het verleden de nodige verschillen
opgetreden tussen beide havens in de toewijzing van ligplaatsen en kadeterreinen
en de uitrusting en exploitatie hiervan en - mede in verband hiermee - de verdeling van werkterreinen tussen partijen. Het doel van dit artikel is die verschillen te
beschrijven en verklaren en daarbij ook licht te werpen op de hierboven genoemde
recente discussies over het toewijzen van terreinen.
Het is voomamelijk de locale overheid die de dienstverlening binnen de havens
reguleert, het optreden van de centrale overheid komt daarom nauwelijks aan bod.
Het artikel behandelt uitsluitend het laden en lossen van lading en de direct daarmee verbonden activiteiten in de haven. De havenindustrie blijft buiten beschouwing. Deze sector kent namelijk een geheel eigen problematiek: overwegingen bij
de keuze tussen verhuren of verkopen van terreinen en bij het bepalen van de
lengte van huurtermijn of erfpacht kunnen heel anders zijn dan in de overslag. De
besproken tijdsperiode loopt van circa 1870 tot 1950 toen het nu nog bestaande
stelsel van toewijzing van ligplaatsen en terreinen en exploitatie van de outillage
vorm kreeg. De keuze van 1950 als globaal eindpunt is gebaseerd op de ontwikkelingen in Antwerpen; in Rotterdam is het bedoelde stelsel reeds in 1900 tot stand
gekomen en voor deze haven eindigen de gedetailleerde beschouwingen dan ook
op dit tijdstip. Ontwikkelingen in beide havens na respectievelijk 1950 en 1900
worden kort aangestipt. In het artikel worden Antwerpen en Rotterdam achtereenvolgens apart behandeld, waama een gezamenlijke conclusie wordt getrokken.

2. Enkele karakteristieken van de Antwerpse haven
Twee karakteristieken van de Antwerpse haven hebben een diepgaande invloed op
de ontwikkelingen in de laatste 125 jaar gehad. Vooreerst het feit dat Antwerpen
een getijhaven is. Dit heeft ertoe geleid dat naast kaden aan de rivier zelf in de
loop van de tijd een uitgebreid dokkenstelsel werd uitgebouwd, dat slechts via
enkele sluizen toegankelijk was. Ook met betrekking tot de infrastructuurwerken
zelf buiten of binnen de dokken was er een onderscheid. Zij werden respectievelijk door de staat en de stad, dit wil zeggen door de centrale en door de lokale
overheid gefinancierd. De staat vertrouwde de stad wei het beheer van de Scheldekaaien toe. De lokale overheid was bovendien verantwoordelijk voor de uitbouw
van de suprastructuur op de kaaien, zowel buiten als binnen de dokken; afdaken,
kranen en magazijnen werden zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig door haar gefinancierd. Voorzieningen in verband met de aanleg van spoorlijnen op de kaaien - Antwerpen was in de eerste plaats een stukgoedhaven waar
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het spoorvervoer een belangrijke rol speelde - vielen ten laste van de staat die
nochtans steeds het advies inwon bij het stadsbestuur. 2
De tweede karakteristiek betreft de organisatie van de arbeid in de haven. Goederen werden behandeld door de naties en de stouwers. De natiebedrijven waren
historisch gegroeide corporaties die sedert het einde van de 15de eeuw de goederen aan de wal behandelden. Sedert de doorbraak van het stoomschip ging men
vanaf het begin van de jaren 1860 voor het lossen en laden van het schip een
beroep doen op een aparte groep havenarbeiders: de stouwers. Voordien werden
goederen behandeld door de bemanning van het zeilschip zelf in samenwerking
met de arbeiders van de naties die de goederen in on tv angst namen en verder behandelden.
Door de opkomst van de stouwerijen ontstond in de los- en laadoperaties een
tweedeling van de arbeid. Zowel de stouwers- als de natiebedrijven waren talrijk.
Hun aantal groeide gedurig aan en bereikte zowat een hoogtepunt onmiddellijk na
de Tweede Wereldoorlog. De stouwersbedrijven waren betrekkelijk klein. Zij hadden voor hun werktuigen weinig kapitaal nodig. Zij bestonden gewoonlijk uit enkele vennoten en deden voor de rest een beroep op dagelijks aan te werven dokwerkers. De naties waren gewoonlijk groter van omvang. Zij investeerden in paarden
en rollend materieel voor het vervoer en mettertijd ook in magazijnen, doch hun
oude corporatieve structuren hielden het gebruik in stand om op het einde van
iedere maand de winst onder de bazen te verdelen, zodat het voor hen onmogelijk
was om aan kapitaalvorming te doen. Niet verwonderlijk dat zij evenals de kleine
stouwersbedrijven voorstanders waren van investeringen in de suprastructuur van
de kaaien door de stad en zeker niet door de prive-sector. 3
Daarbij kwam dat de Antwerpse koopvaardijvloot beperkt was. Haar aandeel in
de totale trafiek schommelde in 1913 rond de 6 %.4 Met uitzondering van de Red
Star Line, de Compagnie Beige Maritime du Congo en de Armement Deppe ging
het om kleinere rederijen. Des te belangrijker waren de talrijke scheepsagenten
die buitenlandse lijnen vertegenwoordigden. AI deze kleine en middelgrote firma's waren voor de Eerste Wereldoorlog onvoldoende kapitaalkrachtig om in de
haven op grote schaal te investeren.

2 Voor een overzicht van de problematiek zie: E. Van Hooydonk, Beginselen van Havenbestuursreeht. Onderzoek naar de grondslagen en de draagwijdte van de havenbestuurlijke autonomie (Antwerpen, 1995) 28-29. Een lijst met stedelijke verordeningen en
reglementaire beschikkingen is terug te vinden in Antwerpen J860-1960 (Antwerpen, 1960)
473-476.
3 G. Devos, 'De Antwerpse naties tijdens de peri ode 1815-1940', in G. Asaert (red.) De
Antwerpse naties. Zes eeuwen aetie! in stad en haven (Tielt, 1995) 163-203.
4 G.Devos, 'La flotte marchande beige et Ie trafic portuaire 11 Anvers (1875-1939)', in:
S. Curveiller en D.Clauzel (red.), Les champs relationnels en Europe du Nord XVlllemeXXeme siecles. Deuxieme eoUoque europeen de Calais (Calais, 1998) 113.
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3. De rol van de stad bij het toekennen van vaste ligplaatsen
Zowel de staat als de stad heeft er vanaf 1856 voor gezorgd dat het havengebied
continu werd uitgebouwd om zo het hoofd te kunnen bieden aan het steeds toenemende verkeer. 5 Het dempen van de ruien die tot diep in de stad doordrongen, de
rechttrekking van de rechter Schelde-oever en de doorbraak van de stoomvaart
dwongen de stad ertoe vanaf de jaren 1870 nieuwe reglementen uit te vaardigen.
Het toekennen van vaste ligplaatsen gebeurde door de havenkapitein. Dit was geen
sinecure, want de vraag was steeds groter dan het aanbod. Bovendien was er veel
meer vraag naar ligplaatsen aan de Scheldekaden die voor de Eerste Wereldoorlog
slechts over een lengte van 5,5 km waren uitgebouwd. Het was een kwestie van
tijd en geld. Criteria voor de toekenning van een vaste ligplaats aan de stroom
waren de regelmaat van de dienst (post- en passagierslijnen kregen voorrang), de
diepgang van het schip en eventueel voorspraak vanwege de centrale overheid. 6
De overige Iijnen kregen een vaste ligplaats in de dokken die sedert het midden
van de 19de eeuw voortdurend werden uitgebreid. Hier waren de mogelijkheden
uiteraard veel talrijker. In 1912 ging het om een verhouding van 36 lijndiensten
aan de 5 km-Iange Scheldekaaien en 91 lijndiensten binnen de dokken. 7 Soms
werd een kaainummer door verschillende lijnen aangelopen. AlIeszins werden vergunningen op korte terrnijn verleend die meestal jaarlijks te hernieuwen waren. De
havenkapitein kon wegens plaatsgebrek beslissen ook trampschepen aan die 'vaste' ligplaatsen te laten aanmeren. Deze handelwijze zette niet zelden kwaad bloed
bij de reders en hun agenten die tegen bepaalde prijs en meestal voor een periode
van een jaar van het stadsbestuur een vergunning kregen voor een vaste ligplaats.
Eventueel kon een gedeelte van het achterliggende kaaiterrein met de stadskranen
en de stadsafdaken worden gehuurd.
Voor de lossing van het schip en de behandeling van de goederen moest steeds
een beroep worden gedaan op een stouwer en op een of meer naties die dokwerkers in dienst namen. Zij werkten op de kaai met stadskranen en -Ioodsen die ook
per jaar of eventueel per dag of halve dag van de stad konden gehuurd worden.
Reders en agenten konden bijgevolg geen eigen werkvolk inzetten. Zo wilde het
de traditie en die werd gerespecteerd. Mettertijd kon dit euvel enigszins worden
omzeild door als reder een participatie te nemen in een stouwersbedrijf.
5 Een duideJijk chronologisch overzicht van de uitbreidingen biedt: A. Himler, 'De Antwerpse haven vanaf de Franse periode' , Tijdschrift van het Gemeentekrediet van Belgie 47
(1993) nr. 1,48-50.
6 G. Devos, 'Belgische overheidssteun aan scheepvaartlijnen 1867-1914' in Bijdragen
tot de internationale maritieme geschiedenis (Collectanea Maritima IV) (Brussel , 1988)
91.

7 P. Ehlers e.a., Die VerkehrswirtschaJt des Antwerpener Hafens. Eine zufassende Studie (Hamburg-Bremen, 1915)171-182 (Anlage 31).
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De verhuur van kaaien aan reders en scheepsagenten, steeds voor een kortere
peri ode bleef tot na de Tweede Wereldoorlog de algemene regel. Nochtans doken
er vanaf de jaren 1860 initiatieven op die wijzigingen aan het systeem wilden
aanbrengen. Zij hebben alle betrekking op het verkrijgen van langdurige domeinconcessies en/of het uitrusten van de kaden met eigen werktuigen. Steeds leidde
dit tot conflictsituaties waarbij reders en handelaren meestal vemieuwingsgezind
waren, terwijl de goederenbehandelaars zich bij de mogelijke introductie van elke
nieuwigheid in hun voortbestaan bedreigd voelden en zich verzetten. Dit spanningsveld dwong het stadsbestuur de standpunten zoveel mogeJijk met elkaar te
verzoenen. Enkele concrete gebeurtenissen illustreren dit.

4. Conflictsituaties voor de Eerste Wereldoorlog

Naar het voorbeeld van initiatieven in Engelse en Franse havens, in Hamburg en
Bremen, werd in 1865 een naar Antwerpse maatstaven groot bedrijf opgericht; de
Compagnie des Docks-entrepots et Magasins generaux d' Anvers. De oprichting
ging gepaard met de stichting van een handelsbank en van een handelsmaatschappij. De initiatiefnemers zagen het groots. Zoals de naam van de maatschappij laat
vermoeden, beschikte zij over belangrijke opslagplaatsen, niet in het rninst over
de twee meest moderne magazijnen grenzend aan de twee oudste dokken. Daarnaast had zij van de Belgische Staat het Koninklijk Stapelhuis (Entrepot Royal)
kunnen verwerven, waardoor zij het monopoJie verkreeg voor de opslag van goederen in onderbroken transit (entrepot-opslag). De maatschappij hield er autoritaire reglementen op na, waardoor zij tegenstand uitlokte bij zowel de plaatselijke
Kamer van Koophandel als bij de goederenbehandelaars die zich bedreigd voelden in hun voortbestaan; het aanwerven van eigen werknemers in de magazijnen
druiste in tegen de gewoonten in de haven waar naties en stouwers het havenwerk
volledig in handen hadden.8
De maatschappij had nochtans kosten noch inspanningen gespaard om de nieuwste
snufjes in haar magazijnen te introduceren. Zij had een hydraulische pers (een
accumulator) in het Stapelhuis gelnstalleerd en stelde voor in combinatie ermee
hydraulische kranen langs de kaaien te plaatsen en daarenboven afgesloten loodsen op de kaaien op te trekken. Daartoe moesten de bestaande kaaien aan haar in
concessie worden gegeven voor uitbating en voor behandeling van de meeste koopwaren. Bovendien eiste zij de verkoop van een deel van de krijgsgronden die na
8 G. Devos, 'Moderniseringen in de haven van Antwerpen. De Compagnie des Docksentrepots et Magasins generaux d' Anvers', in: G. Marechal (red.), Een kompas met vele
streken. Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. GustaaJ
Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (VVBAD, Archiefkunde 5) (Antwerpen,
1994).
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het slechten van de oude stadswallen waren vrijgekomen. In ruil zou de maatschappij de kaaien aan het oude WiIlemdok verbreden, gesloten opslagplaatsen en
verplaatsbare hydraulische kranen op aIle kaaien opstellen, spoorlijnen aanbrengen, een van haar magazijnen als graanopslagplaats inrichten en de nodige brandbestrijdingsmiddelen om de 100 m plaatsen. De helft, doch in feite slechts 35 %,
der nettowinst zou aan de stad worden afgestaan. De Havenkapitein zou niet langer over de ligplaats van de schepen beslissen, doch zou hiervoor orders vanwege
de maatschappij ontvangen. Van stadswege werd het ganse project teruggefloten.
De aanvraag geleek te sterk op het verkrijgen van een monopolie en dat kon niet
worden geduld. De zitting van de Gemeenteraad van 29 augustus 1872 verwierp
het voorstel met 18 op 20 stemmen. 9
Een tweede conflictsituatie kwam er ruim tien jaar later. Inrniddels had de stedelijke technische dienst buitenlandse havens bezocht om er de stand van de mechanisatie van de haveninrichtingen te bestuderen. Het onderzoek resulteerde in de
late jaren zeventig in de bouw en aanleg van een kranensysteem onder waterdruk,
dat tevens bruggen, sluisdeuren en kaapstanders kon bewegen. Het eerste waterpershuis dateert van 1877. Begin 1880 beschikte de haven over 1 vaste en 6 mobiele hydraulische kranen en 1 vaste hydraulische kraanbok. \0 De hele infrastructuur kwam er op kosten van de stad.
Niettemin kwamen in het begin van de jaren tachtig de graanhandelaren op voor
het plaatsen van graanelevatoren Uacobladders ofwel bakken-elevatoren), waardoor graan op een eenvoudige en meer efficiente wijze kon gelost worden. Tevens
zouden heel wat misbruiken vermeden kunnen worden. Gevreesd werd dat Antwerpen anders zijn positie als be1angrijkste West-Europese graanimporteur zou
verliezen. Meerdere initiatiefnemers vroegen de toestemming om drijvende graanelevatoren te mogen inzetten. Daar de stad zich beschouwde als eigenaar van de
dokken en het beheer over de Scheldekaaien had toegewezen gekregen, werden
alle toelatingen voor het plaatsen van hef- of andere werktuigen door haar verleend. De hele discussie nam maandenlang in beslag. Sereen kon zij niet worden
genoemd, daar de projecten stuitten op het verzet van de dokwerkers, gesteund
door hun werkgevers, de naties en de stouwerijen, die opnieuw hun toekomst bedreigd zagen. De mechanisering van de arbeid werd met broodroof gelijkgesteld.
De hele zaak lokte opstootjes uit. Tijdens de zitting van de Gemeenteraad werden
de ruiten van de vergaderzaal in het stadhuis ingegooid.

9 A. Himler, 'Koudwaterdruk voor havenwerktuigen te Antwerpen. Historiek en verdwijnende toepassingen van een energieverdeling 1878-1975' , TijdschriJt der Stad Antwerpen 1 (1975) 37-38.
10 Naast 3 vaste handbewogen kranen en 6 mobiele stoomkranen. Ibidem, tabel I, 39.
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In feite ging het om meer dan om het eenvoudig plaatsen en inzetten van elevatoren.11 Aan een van de projecten was ook het plan verbonden om graanmagazijnen op te richten voor de graanopslag, en hieraan was grote nood. Het zolderen
van graan in oude gebouwen te Antwerpen was te duur en te arbeidsintensief geworden, zodat graan werd opgeslagen in Iichters. In het begin van de jaren tachtig
lagen niet minder dan 600 binnenschepen in de haven die fungeerden als graanopslagplaats, er het verkeer hinderden en brandgevaar opleverden. De standpunten
van de verschillende belangengroepen in de haven varieerden. Diegenen die te
maken hadden met de bewerking van het graan evenals de schippers die aan gunstige prijzen hun lichters als magazijn konden verhuren waren tegen de inzet van
de 'zelfeters' gekant. Handelaren en reders waren voorstanders. Een aanvraag,
waarbij een vergunning voor niet minder dan 99 jaar werd voorgesteld, deed echter opnieuw voor monopolie vrezen. De toelating kwam er niet. De Gemeenteraad
verwierp het voorstel. Hoewel het vol gens sommigen ging om de aanvraag van
een tijdelijke vergunning, gingen anderen er van uit dat het project een monopolie
nastreefde en dit kon niet worden geduld.
In 1892, nauwelijks tien jaar later, dook een nieuw project op. Ditmaal ging men
omzichtiger tewerk. Nog steeds oplossingen zoekend voor het graanprobleem vroeg
een comite, opgericht door de afdeling granen van de Kamer van Koophandel, een
kaaiconcessie. Hiervoor werd door niet minder dan 100 handelaren en makelaars
een naamloze vennootschap opgericht, de Societe Anonyme des Magasins agrains
d' Anvers (SAMGA).12 Op de concessie van 5.800 m2 die haar werd toegewezen
voor een peri ode van 45 jaar, bouwde de maatschappij in 1895 een graanmagazijn
met silo's, voorzien van de modemste installaties en met een capaciteit van 900.000
hectoliter. Het graan zou via transportbanden onder de kaaimuur in kelderingen
worden vervoerd. In de vier hoektorens werden bakjeselevatoren opgesteld. 13 Van
een monopolie kon ditmaal geenszins worden gesproken, zo luidde de conclusie
van de Gemeenteraad. Bijgevolg werd voor het eerst aan een privebedrijf een concessie op langere termijn verleend. Tegen dit gemeenschappelijk initiatief, genomen door talrijke handelshuizen, allemaal klanten van de goederenbehandelaars,
rees ditmaal geen protest.
Anders verging het in 1908 en de daaropvolgende jaren toen verschillende firma's graanzuigers wilden inzetten en hiervoor toestemming vroegen. Opnieuw
kwamen alle hens aan dek. Grote concurrent van het ogenblik was Rotterdam,
waar reeds met graanzuigers werd gewerkt. Hoewel vrijwel iedereen ervan overtuigd was dat de vooruitgang moeilijk nog langer kon worden tegengehouden,
sieepte de discussie twee jaar lang aan. Opnieuw kwam er tegenstand van naties en
stouwerijen gesteund door de inmidde1s opgerichte vakbonden. Voorstanders wa11 J. Martijn, The Antwerp Grain Work Cy Samenwerkende Maatschappij 1904-1954.
De Graannaties van de J3e eeuw tot heden (Antwerpen, 1954) 38-39.
12 Bijlagen Belgisch Staatsblad, 16 maart 1892, nr.532.
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ren de Kamer van Koophandel en andere werkgeversverenigingen. Zij waren gewonnen voor de elevatoren. Voorwaarde was wei dat de vrijheid verzekerd moest
blijven en monopolies vermeden werden. Volgens naties en stouwers moest de
stad blijven instaan voor de bewerktuiging van de kaaien zoals zij dat in het verleden had gedaan. Het was vol gens hen ongeoorloofd dat prive-maatschappijen zelf
los- en laadinstallaties gingen bekostigen, en misschien vroeg of laat de behandeling van goederen naar zich zouden trekken . Zelf beschikten naties en stouwers
immers over onvoldoende geldmiddelen voor de aankoop van dure installaties.
Bovendien had het geen zin deze aankopen te doen als zij niet in staat waren kaaien
in concessie te nemen. De twee eerste drijvende graanzuigers werden door de stad
in oktober 1910 aangekocht en bij wijze van proef ingezet. De bedrijven konden
ze afhuren van de stad. In 1934 beschikte de haven over een vloot van 24 drijvende stadsgraanzuigers. 14
Lang duurde de euforie van de overwinning niet. Kort voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zou een groep zakenlui rond het Credit Foncier Anversois
een nieuw project ontwikkelen waarbij kaaien zouden worden afgehuurd en toestellen geplaatst voor lossen en laden IS. Opnieuw vreesden de naties dat zij op
prive-ingerichte concessies mettertijd zouden uitgesloten worden . Zij aarzelden
daarom niet opnieuw de handschoen op te nemen en zich te verzetten tegen elke
vorm van privatisering van de havenwerktuigen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderde de uitvoering van deze plannen.

5. Het verlenen van domeinconcessies
Met het verlenen van de eerste domeinconcessie in 1892 in de haven beschikte de
stad vanaf het begin van de jaren negentig over een nieuw wapen en tegelijkertijd
over nieuwe inkomsten waardoor zij terdege invloed kon uitoefenen op het bedrijfsleven. Aanvankelijk verliep de evolutie traag. Voor de Eerste Wereldoorlog
werden langdurige concessies verleend waarvan de meeste voor de ops\ag van
petroleum. 16 En hier spee\de de openbare veiligheid mee. Brandgevaar had de opslag van petroleum van het stadsmidden naar het Amerikadok in het Noorden ge13 A. RimIer, 'Stapelhuizen en opslagplaatsen' in R. Baetens (red.), Industriele Revoluties in de provincie Antwerpen (Antwerpen-Weesp, 1984) 354.
J 4 P. De Cock, 'De evolutie van de havenuitrusting voor goederenbehandeling. Deel I:
van de oudste tjden tot wereldoorlog II' in Hinterland. 27 (1978) maart-april, 26-28.
15 Archief Verbond der Behandelaars van Goederen, notulen Kamervergadering van 2
april 1914 en Buitengewone vergadering van 1 mei 1914.
J6 Gebaseerd op de gegevens verzameld door Bart Lemayeur, tijdeHjk wetenschappeHjk
medewerker aan het FWO-project 'Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen
1900-1994' .
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dreven. Doch toen door de havenuitbreiding ook dit dok centraallag, werd beslist
de opslag van petroleum naar het Zuiden van de stad te verleggen. Hiervoor werden langdurige concessies aan petroleumbedrijven verleend. Daar het om een apart
product ging, dat in die peri ode reeds met tankschepen werd vervoerd en waarbij
behandeling door stouwers en naties vrijwel uitgesloten was, ging de verlening
van deze concessies zonder protest door. Een andere concessie had betrekking op
het oprichten door de Red Star Line, lange tijd Antwerpens trots, van een magazijn
met verdieping aan de Rijnkaai waar de rederij een vaste ligplaats had. Het ging
om een noodoplossing; de oude, smalle kaaien volstonden niet langer om de passagiers en de goederen op te vangen die door de steeds grotere schepen inscheepten of werden aangevoerd. Wilde de Stad dure onteigeningen vermijden nodig om
de kaai te verbreden, dan moesten de bestaande afdaken plaats ruimen voor een
gebouw met een verdieping. Elders in de haven kon immers geen ligplaats worden
gevonden die voldoende diepgang bood. 17 De lijndienst kreeg bijgevolg de toelating voor de bouw op de toegekende grond voor een peri ode van dertig jaar. De
oprichting en prive-uitbating van een hijstoestel met brug en luchtspoor voor het
lossen en laden van steenkool, evenals het plaatsen van een stoomkraan voor het
behandelen van bouwmaterialen werden daarentegen door de naties als gevaarlijke precedenten beschouwd. 18
Na de Eerste Wereldoorlog hemam de vraag naar domeinconcessies op lange
termijn. Dit was niet verwonderlijk daar de oppervlakte van het dokkencomplex in
de periode 1910-1929 meer dan verdrievoudigde en talrijke bedrijven een steunpunt in de haven wilden verwerven. De aanvragen waren talrijk en zeer verscheiden; het ging zowel om voor- als achterkaaien als gronden gelegen achter de kaaien
voor de oprichting van magazijnen. Zowel maatschappijen voor het lossen en opslaan van bulkgoederen (ertsen, kali, steenkool) als fabrikanten die hun productieeenheid in de onmiddellijke buurt van de dokken wilden vestigen of bedrijven die
goederen of materieel wilden opslaan waagden hun kans. Deze dikwijls nieuwe
bedrijven die meestal de NV vorm hadden aangenomen of in enkele gevallen horizontale of verticale integratie beg onnen na te streven waren voldoende kapitaalkrachtig en konden grotere financiele risico's aan. Niet zelden behandelden zij
bulkgoederen of specifieke goederen, waarvoor speciale los- en laadinstallaties
werden ingezet. 19 De vrees voor concurrentie vanwege de Rotterdamse haven was
17 Gemeenteblad van de Stad Antwerpen, zitting van 8 juli 1901, nr. 32, 118-126.
18 Archief Verbond der Behandelaars van Goederen, notulen Kamervergadering van 2
april 1914.
19 Voorbeelden van vroege verticale integratie tijdens het Interbellum zijn de Groep Plouvier die vanuit een Rijnrederij zich op behandeling van bulkgoederen en verzekeringswezen ging toespitsen zie B. Lemayeur, 'De geschiedenis van de onderneming Plouvier (18961997)' in R. Baetens, Spiegels van Mercurius: Plouvier & Kreglinger (Deurne, 1998)
259-264, en de rederij eMB en haar holding AMI die belangrijke participaties namen in
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een niet te onderschatten stimulans . De stad had zich - met uitzondering van de
drijvende graanelevatoren - steeds toegelegd op de plaatsing van all round kranen
die vooral voor de behandeling van stukgoed geschikt waren Reden hiervoor was
dat zij terugschrok voor de aankoop van gespecialiseerde werktuigen, die slechts
voor enkele havengebruikers bestemd waren. Op die manier werd het risico verminderd. Vanaf 1929 investeerde de stad dan in een zestal laadbruggen die zij
samen met het kadeterrein in langdurige concessie gaf. AIleszins brachten de investeringen in de uitrusting van de nieuw aangelegde kaden, de vervanging van de
oudere hydraulische kranen en de aankoop van enkele gespecialiseerde instaIlaties voor de behandeling van bulkgoederen tijdens de economische crisis in de
jaren dertig de stadskas in moeilijkheden. Deze precaire toe stand dwong de stad
naar altematieven te zoeken.
Slechts na de Tweede Wereldoorlog ging de stad langdurige domeinconcessies
verlenen aan de traditionele goederenbehandelaars. In vergelijking met Rotterdam
is dit laat. Zoals reeds vermeld, lagen hoofdzakelijk financieIe redenen zowel van
de publieke als de prive-sector aan de basis van deze achterstand. De financiele
tekorten van de havenregie konden in de loop van de jaren dertig niet worden
weggewerkt. De technologische achterstand die de haven inmiddels had opgelopen zorgde er mee voor dat de situatie onhoudbaar werd. Toen bleek dat deze
financiele tekorten een structureel karakter vertoonden, werd de stad ertoe gedwongen haar uitgaven voor de uitbouw van de suprastructuur sterk in te krimpen.
Kaaien werden voortaan niet langer voor de peri ode van een jaar aIleen aan rederijen of hun scheepsagenten verhuurd. Domeinconcessies op langere termijn kwamen in handen van traditionele stouwerijen en ook van naties, die zich inmiddels
tot naamloze vennootschappen hadden ontwikkeld en over meer kapitaal beschikten. 20 De beslissing van de stad de aanleg van de "naakte" kaaien en de uitbouw
van de suprastructuur grotendeels aan het prive initiatief over te laten, deed rederijen ervan afzien niet langer zelf de dure kaaien af te huren en uit te rusten. Verticale en horizon tale integratie deden vanaf de jaren vijftig en vooral zestig de naties en de stouwerijen uitgroeien tot volwaardige terminal operators. De 'trek naar
het water' door natiebedrijven was voorgoed ingezet. De tweedeling in de arbeid
verdween. Door concentratie werd getracht het dienstenpakket zo veel mogelijk te
stouwerijen, de binnenscheepvaart, de scheepsherstelling en de scheepsbevoorrading G.
Devos en G. Elewaut, eMB. Een eeuw maritiem ondernemerschap 1895-1995 (Tielt, 1995)
85-87 . De Belgian New Fruit Wharf (opgericht in 1938) was een initiatief van scheepsagenten en diverse fruitimporteurs A. De Vos en R. Baetens, Antwerpens Maritiem Verleden (Deurne, 1990) 86. De eerste- en laatstgenoemde ondemerning gingen over tot de
aanvraag van kaaiconcessies voor 1940. AMI -eMB deed dit eerst in 1948.
20 Voortrekker op dit gebied was de Hessenatie: A. Haeck, De Kerbinders van het Hessenhuis en de Hessenatie. Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse natie (Antwerpen, 1960) 217.
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verruimen. Sommige bedrijven gingen zelfs concerns vormen. Ondanks deze diepgaande wijzigingen bleef de stad echter de concessies verlenen. Ook toen midden
van de jaren tachtig werd overgegaan tot het toekennen van Scheldeterminals, dit
zijn uiterst gunstig gelegen concessies aan de rivier. Betwistingen over de toekenning hebben er alleszins toe geleid dat regels inzake concessieveriening werden
vastgelegd en een aanvrager wist hoe bij de procedure tewerk te gaan.

6. De exploitatie van de haveninrichtingen op Feijenoord (1872-1884)
Gedurende de negentiende eeuw trad er op gezette tijden een schaarste aan ligplaatsen op. Vanaf 1846 werden er plannen gemaakt om een nieuw havencomplex
te bouwen op Feijenoord aan de zuidoever, maar pas in 1872 hechtte het gemeentebestuur zijn goedkeuring aan een voorstel in die richting. De gemeente was niet
bereid voor deze havenuitbreiding de belastingen te verhogen en liet daarom de
bouw en exploitatie van de inrichtingen op Feijenoord over aan een prive-onderneming, de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV). Het grootste deel van de
grond op Feijenoord werd voor liefst 99 jaar in erfpacht aan de RHV uitgegeven.
De gemeenteraad keurde dit voorstel pas goed na een uitgebreide discussie binnen
de raad en in de lokale pers.21Tegenstanders vreesden dat de RHV haar monopolie
op haventerreinen aan diep water zou misbruiken, ondanks het feit dat de gemeente toezicht zou houden op tariefstelling. De angst voor een monopolie was echter
in de Rotterdamse gemeenteraad blijkbaar minder sterk dan in Antwerpen, waarzoals hierboven uiteengezet - een voorstel voor een prive concessie in hetzelfde
jaar om die reden sneuvelde.
Deze angst was nochtans ook in Rotterdam niet geheel onterecht. De opzet van
de RHV was ge"inspireerd op de Engelse dock companies en zij was van plan
kadeterreinen en loodsen te gaan verhuren aan rederijen en handelsondernemingen. Volgens haar eigen publikaties zou de RHV rederijen vrij laten of zij voor het
laden en lossen en de loodsoperaties gebruik maakten van de diensten van de RHY.
Maar deze heeft weI degelijk de mogelijkheid van een monopolie op de overslag
en loodsactiviteiten op Feijenoord bestudeerd. 22 Hoe dan ook, vlak voordat de
bouw van het Feijenoord-complex voltooid was, werd de RHV getroffen door de
frauduleuze activiteiten van haar initiator en directeur, Lodewijk Pincoffs. Deze
bekende Rotterdamse ondernemer gebruikte de financiele middelen van de RHV
om de verliezen van zijn andere ondememingen te dekken. Op 14 mei 1879, toen
21 Bram Oosterwijk, Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911) (Rotterdam, 1979)
111-117 ; Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam (Handelin gen GR) 27 en 28
december 1872, 127-150.
22 Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam (GAR), archief R. Mees & Zonen, ongetiteld
rapport uit 1877, inventarisnummer (inv. nr.) 639 .
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hij zijn fraude niet langer kon verbergen, vluchtte Pincoffs naar de Verenigde Staten, de stad in ontreddering achterlatend.
De gemeente nam daarop samen met de Kamer van Koophandel de feitelijke
controle over Feijenoord op zich en kocht het complex uiteindelijk in 1882. Op
deze manier raakte de gemeente betrokken bij het uitvoeren van havenactiviteiten:
niet als gevolg van een bepaald beleid, maar naar aanleiding van een incident. De
gemeente stond nu voor de vraag hoe de werkterreinen tussen publieke en private
partijen in de uitoefening van de havenactiviteiten verdeeld zouden moeten worden. De heersende lib era Ie ideologie verschafte geen ondubbelzinnige principes
waar een keuze op dit gebied op gebaseerd zou kunnen worden. De Kamer van
Koophandel, wier adviezen in dit soort kwesties voor de gemeente zwaar wogen,
slaagde er overduidelijk niet in een coherente visie te ontwikkelen. In eerste instan tie stelde een commissie uit haar midden voor de exploitatie van Feijenoord
over te drag en aan een private ondememing. Maar dit voorstel werd verworpen
door de leden van Kamer met 10 stemmen tegen een, wat betekende dat de leden
van de commissie geheel of grotendeels tegen hun eigen voorstel stemden. 23 Uiteindelijk werden een meerderheid van de leden van de Kamer van Koophandel en
de gemeenteraad het eens over de volgende twee uitgangspunten: 24
1. de gemeente zou de controle over het gebruik van ligplaatsen, kadeterreinen en
loodsen niet meer aan prive ondememingen moeten weggeven
2. de gemeente zou de havenactiviteiten zelf (laden en lossen en loodsoperaties)
moeten overlaten aan prive ondememingen.

7. De verordening op het kadegeld (1883) en de aanvankelijke gemeentelijke
verhuurpolitiek
De nu overeengekomen politiek was liberaal te noemen in de zin dat de gemeente
zich beperkte tot het verhuren van terreinen, kranen en loodsen aan prive ondememingen. Het personeel dat de overs lag en behandeling in de loodsen uitvoerde kon
in dienst zijn van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen (zoals bijvoorbeeld aIle
kraanbestuurders). De commerciele exploitatie van stuwadoorsactiviteiten werd
23 GAR, archief Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK), Verslag van de openbare
vergadering van de KvK op 27 juni 1882, inv. nr. 12 en Nieuwe Rotterdamsche Courant
(NRC) 28 juni 1882. De verslagen in de NRC waren in de regel uitgebreider dan die van
die van de Kamer zelf, terwijl ook de commissierapporten, zoals in dit geval, vaak niet in
het archief zijn bewaard, maar weI in de NRC werden afgedrukt.
24 Verzameling gedrukte stukken aan de Gemeenteraad van Rotterdam 1882 (Gedrukte
Stukken), nr. 27, litt. a, Rapport der Feijenoordcommissie d.d. 19 juli 1882, biz. 181-184;
litt. c, Advies KvK aan de Commissie uit de Raad d.d. 1 juli 1882, biz. 186-187; Handelingen GR 3 augustus 1882 , biz. 87-94.

158

NEHA-JAARBOEK 2000

echter in feite overgelaten aan het bedrijfsleven. De verkrijging van het Feijenoordcomplex lokte echter wel een publieke ordening van het gebruik van ligplaatsen
aan de kade uit. Met het verdwijnen van de exploitatie door de Rotterdamsche
Handelsvereeniging waren de voorwaarden van het gebruik van ligplaatsen aan de
kade en de kadeterreinen door rederijen en hun agenten (de cargadoors) op de
noord- en zuidoever gelijk geworden. Er was dus een uniform stelsel gecreeerd.
Niettemin pleitte de Kamer van Koophandel in haar jaarverslag over 1882 voor
een verordening die de reguliere lijndiensten van een vaste ligplaats zou verzekeren. 25 Dit was vooral nodig om te concurreren met Antwerpen, waar de faciliteiten
op dit gebied vee 1beter zouden zijn. De kwestie van het toewijzen van de ligplaatsen stond in verband met de exploitatie van het Feijenoord-complex, want het had
voor rederijen weinig zin terreinen en loodsen te huren als ze er niet zeker van
konden zijn dat hun schepen daar aan de kade konden aanleggen om te laden en te
lossen.
Met andere woorden, gezien de schaarste aan kadelengte was een gemeentelijke
regeling van de verdeling van de ligplaatsen noodzakelijk. Hiertoe stelde de gemeente in 1883 de verordening op het kadegeld in. Deze verordening verschafte
alleen aan lijnrederijen of hun cargadoors het recht om een vaste ligplaats aan te
vragen. Burgemeester Vening Meinesz bevestigde desgevraagd dat B.&W. wilden
voorkomen dat onafhankelijke tussenpersonen (ondernemingen die de overslag
als een op zichzelf staande activiteit uitoefenden) handel zouden gaan drijven in
vaste ligplaatsen, omdat dit de haven minder aantrekkelijk zou maken voor rederijen.26 Het is duidelijk dat de ervaring met de RHV de strekking van de verordening beinvloedde. De kadegeld-verordening weerspiegelde een impliciete consensus omtrent de manier waarop het belang van de Rotterdamse haven het best gediend
was. Het gemeentebestuur stelde het aigemeen beiang gelijk aan de beiangen van
de 'handel', een brede term waaronder in de regel ook de scheepvaart werd verstaan. Uiteraard was de verordening op het kadegeid niet alleen een instrument om
de schaarse ruimte in de haven te verdelen, maar ook een welkome bron van inkomsten voor het gemeentebestuur.
Vaste iigplaatsen werden aanvankelijk vrijwel uitsluitend aangevraagd door cargadoors van korte vaart-diensten, die gebruik maakten van de oude kaden op de
noordeiijke oever, waar geen loodsen waren geplaatst. Deze cargadoors lieten het
laden en lossen in de regel uitvoeren door stuwadoors, die met losse arbeiders
werkten. Zoals gezegd deelde de gemeente met de verwerving van het Feijenoordcomplex zichzelf de taak toe om terreinen en loodsen aan ondememingen te verhuren. Deze aanpak ontwikkelde zich tot een standaardpraktijk toen nieuwe havenbekkens werden uitgegraven en ingericht. De gemeente hield aanvankelijk vast
25 KvK Rotterdam, Verslag van den handel, de nijverheid en de scheepvaart der stad
Rotterdam gedurende 1882, II.
26 Handelingen GR 27 september 1883, 103-107, aldaar 103.
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aan de verhuurpolitiek die de RHV had gevolgd. Terreinen en loodsen werden
voor een betrekkelijk korte tijd aan gegadigden verhuurd, in de regel niet voor
langer dan vier jaar. Een deel van de loodsen en terreinen op Feijenoord werd
gereserveerd voor verhuringen op zeer korte terrnijn, een tot enkele dagen of weken. Lang niet alle kadelengte werd daar als vaste ligplaats toegewezen. De terreinen en loodsen konden zo ad hoc door gegadigden gebruikt worden. Op deze
manier behield de gemeente flexibiliteit in het (re-)alloceren van terreinen en loodsen aan bepaalde ondernemingen als dit in het belang van de haven werd geacht.
Ondernemingen die zich bezighielden met stuwadoorswerk waren er hierdoor relatief onzeker van of zij hun activiteiten voor langere tijd op een bepaalde (door
hen geprefereerde) plaats in de haven konden uitoefenen. (Net als in Antwerpen
werd het een langere peri ode verhuren van terreinen voor tankopslag als een speciaal geval gezien, hoewel ook hier de kwestie van een monopoliepositie van een
aanbieder, Pakhuismeesteren, in 1884 publiek ter discussie kwam te staan 27 ).
De gemeente wijzigde deze politiek toen huurders zelf begonnen te investeren
in installaties op de kadeterreinen aan de nieuwe Wilhelminakade en de daarachter
gelegen Rijnhaven . In 1890 verhuurde de gemeente twee terreinen aan Wilhelminakade aan de Rotterdamse lijnrederijen Nederlandsch-Arnerikaansche Stoomvaart
Maatschappij (hierna te noemen Holland Amerika Lijn) en de Rotterdamsche Lloyd voor respectievelijk 30 en 25 jaar. Het belangrijkste argument voor deze opmerkelijke oprekking van de huurtermijn was het feit dat de lijnrederijen zelf hun
eigen loodsen zouden bouwen.28 Echter, het was de gemeente zelf die op deze
prive investeringen en de lange verhuurtermijn aanstuurde. Waarschijnlijk wilde
zij zich voor een lange peri ode verzekeren van de inkomsten om de grote infrastructurele investeringen terug te verdienen.

8. Discussies rood de uitbreiding van het recht op vaste ligplaats (1891-1900)
Hoewel dit formeel niet zo geregeld was, was het huren van kadeterreinen in de
praktijk gekoppeld aan het recht op een vaste ligplaats. Er ontstonden problemen
wanneer gegadigden voor de huur van een kadeterrein niet formeel gerechtigd
waren tot het aanvragen van een vaste ligplaats. In deze gevallen stonden fund amentele kwesties op het spel.
In november 1891 vroeg Wm. Muller & Co. - actief als ertshandelaar en reder,
cargadoor en spoorexpediteur - om een terrein met loodsen en een vaste ligplaats
27 J.G. Loohuis, Rotterdam als petroleumhaven in de negentiende eeuw (Rotterdam 1952)
86-112.
28 Zie: GAR, Nieuw Stadsarchief/Algemene Zaken (NSNAZ), Bijlagen resoluties GR
nr. 75 (Holland-Amerika-Lijn) inv. nr. 355 en Bijlagen resoluties GR nr. 575 (Rotterdamsche Lloyd), inv. nr. 359.
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van 200 meter aan de Koningshaven op Feijenoord. 29 B.&W. leek alleen geinteresseerd in de som die de ondernemingjaarlijks zou betalen (10.000 gulden aan huur
en kadegeld, geJijk aan het bed rag dat de Holland-Amerika-Lijn voor de huur van
deze locatie had betaald), zonder zich te bekommeren om het feitelijk gebruik van
de ligplaatsen. De gemeenteraad - die elke verhuring moest goedkeuren - was
echter minder opportunistisch. Een van de leden, A. Plate (die zelf cargadoor was)
was tegen het recht op vaste Iigplaatsen voor MUller, omdat de aanvraag niet zoals voorgeschreven - vergezeld was gegaan van een opgave van de namen van
de lijndienst en de schepen die van de ligplaats gebruik zouden maken. 30 In tweede
instantie kwam Muller met de namen van drie lijndiensten op de proppen, maar
het was duidelijk dat dit aileen bedoeld was om formeel aan de richtlijnen te voldoen. Het is overigens mogelijk dat Plate net als minimaal een andere cargadoor
juist nogal gebeten was op MUller en dan in het bijzonder op firmant A.G. Kroller,
omdat die - om recht op een vaste ligplaats te verkrijgen - lijndiensten had afgenomen van de gevestigde Rotterdamse cargadoors.31 Uiteindelijk ging de gemeenteraad op 10 december 1891 akkoord met het verhuren van het terrein aan Muller,
maar dan slechts voor twee in plaats van de vijf jaar waar de ondememing om
gevraagd had. Raadslid Van Raalte merkte daarbij scherp op dat op deze manier
vaste ligplaatsen niet aileen werden toegewezen aan een bepaalde vaartlijn, maar
(ook) aan een bepaalde firma. 32
Twee jaar later diende zich een vergelijkbare kwestie aan, die tot uitgebreide
discussies leidde. Aanvankelijk verdedigde B.&W. wederom een door financiele
argumenten ingegeven standpunt tegen een meer principiele raad. Alles draaide
om een aanvraag van 6oktober 1893 van opslagbedrijf Blaauwhoedenveem voor
het huren van terrein met vaste ligplaats voor zijn nieuw gebouwde pakhuis aan de
Rijnhaven. 33 De directeur Gemeentewerken adviseerde pas positief toen Blaauwhoedenveem net als MUller in tweede instantie de naam van een specifieke te bedienen lijndienst opgaf. De financiele commissie uit de raad en de Kamer van
Koophandel spraken zich echter uit tegen het verhuren van schaarse en kostbare
grond aan diep water aan partijen die dit soort faciliteiten eigenlijk niet nodig
hadden. Vooral zogenaamde 'losse boten' (niet in geregelde lijndienst varende
schepen) zouden zo niet de faciliteiten verkrijgen die ze van een haven mochten
verwachten.
29 GAR, NSAJAZ, Bijlagen resoluties GR nr. 742 en 743 , inv. nr. 359.
30 Handelingen GR 26 november 1891, 133-136, aldaar 133-134.
31 GAR, archief Burger en Zoon, handgeschreven tekst in reactie op het veri en en van een
koninklijke onderscheiding aan Kroller d.d. oktober 1898 (waarschijnlijk van Burger-firmant Van der Pot), inv. nr. 646.
32 Handelingen GR 10 december 1891 , 142-146, aldaar 145.
33 GAR, NSA/AZ, Bijlagen resoluties GR nr. 910, inv. nr. 386 en Bijlagen resoluties GR
nr. 588, inv. nr. 384; Gedrukte stukken 1894, nr. 25 .
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B.&W. onderkenden het gevaar van monopolisering van terreinen aan diep water door bepaalde ondernemingen, maar suggereerden dat de kadelengte nog niet
echt een schaars goed was. Het gemeentebestuur stond Blaauwhoedenveem openlijk toe slechts pro forma de naam van een lijndienst, de Union Castle, op te voeren. B.&W. redeneerden dat de schepen hoe dan ook voor het pand van Blaauwhoedenveem zouden aanleggen, dus waarom zou de gemeente het veembedrijf
daarvoor niet laten betalen? Dit argument overtuigde de raadsleden, die het voorstel op 4 en 6 september 1894 uitvoerig besproken, niet. De eerder genoemde
cargadoor Plate zei tijdens de zitting dat de Iijndienst van de Union Castle de
naam vaste vaartlijn niet waard was . Collega-raadslid Sanson bracht een principider argument naar voren: Blaauwhoedenveem was geen cargadoor en kon dus
helemaal geen vaste ligplaats aanvragen .34
In een reactie op de kritiek van de raad formuleerde B.&W. een expliciete visie
op het algemeen belang van de Rotterdamse haven. Goede opslagfaciliteiten, die
goedkope manipulatie van de goederen mogelijk maakten, waren niet minder belangrijk dan het bieden van een goede gelegenheid zuiver en aileen voor overslag. 35 Met andere woorden, het belang van de haven als geheel werd niet (meer)
gelijkgesteld aan het bedienen van Iijnrederijen . In de afsluitende raadsvergadering over dit onderwerp op 3 en 4 januari 1895 moest B.&W. haar oorspronkelijke
voorstel desondanks intrekken. 36 Blaauwhoedenveem kreeg aileen het terrein voor
haar pakhuis tot op een halve meter van de kademuur in huur. Dit betekende dat
het veem verstoken bleef van het recht op een vaste ligplaats.
De kwestie-Blaauwhoedenveem leidde uiteindelijk tot een verandering van de
verordening op het kadegeld. De argumenten van de tegenstanders van het verschaffen van een vaste ligplaats aan het veem waren namelijk intern tegenstrijdig.
Zij verdedigden de belangen van ' gaande en komende man ' (niet volgens een vast
schema de haven aanlopende schepen) met behulp van een verordening die lijndiensten moest bevoordelen. En was Blaauwhoedenveem nu net niet het type onderneming dat, zoals B.&W. betoogd hadden , zich dienstbaar maakte aan handelaren die opslagfaciliteiten zochten voor goederen die op onregelmatige wijze werden
aangevoerd. Reeds tijdens een discussie over de aanvraag van Blaauwhoedenveem, bleken verschillende leden van de Kamer van Koophandel het belang van
goedkope opslagmogelijkheden voor de haven als geheel te onderkennen.37 De
Kamer begon daarop een een herziening van de kadegeld-verordening te prop age34 Handelingen GR 4 september 1894, 106-107, aldaar 107; 6 september 1894, 109- 115,

aldaar 110.
35 Gedrukte stukken 1894, nr. 40, litt. a, Verhuring van een terrein langs de Rijnhaven
N.z. aan het Blaauwhoedenveem, 27 november 1894, bIz. 311-317, aldaar 315.
36 Handelingen GR 3 en 4 januari 1895, 8-24.
37 Verslag openbare vergadering van de KvK op 19 december 1894 in NRC 20 december
1894.
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ren .38 Het argument dat prive ondememingen geen controle over het waterfront
zouden moeten krijgen werd nu omgedraaid. De belangen van de 'gaande en komende man' waren het best gebaat bij het bouwen van pakhuizen achter de kade
door prive ondememingen (de gemeente had de vern en aan de Rijnhaven weI grond
verkocht hiervoor, maar die lag niet direct aan het water). De Kamer stelde zelfs
voor dergelijke bedrijven het recht te geven kadeterreinen te kopen .
B.&W. namen deze suggestie niet over. Maar om praktische redenen raakten de
partijen toch op een lijn. Blaauwhoedenveem bezat in de praktijk namelijk weI
degelijk een vaste ligplaats: andere gebruikers konden er nauwelijks gebruik van
maken, omdat Blaauwhoedenveem haar terrein had omheind. De Kamer van Koophandel stelde dat het omheinen van terreinen in 1883 niet was voorzien en dat de
kadegeld-verordening dus obsoleet was geworden. De verordening werd in 1900
- zonder discussie in de raad - gewijzigd. Het recht op een vaste ligplaats kon nu
zowel voor lij ndiensten als voor meer onregelmatige aanlopen worden aangevraagd.39 In de praktijk betekende het huren van een kadeterrein nu automatisch
een vaste Iigplaats

9. Epiloog: Rotterdam als stuwadoorshaven in de twintigste eeuw
De verordening op het kadegeld is sinds 1900 niet fundamenteel gewijzigd. De
gemeente kon het gebruik van de terreinen nog steeds sturen door een bepaald
gegarandeerd bedrag aan haven- en kadegeld te vragen, de voorkeur te geven aan
de ene aanvrager boven de ander (bijvoorbeeld aan de hoogste bieder), of gegadigden min of meer te dwingen gezamenlijk de werkzaamheden op een bepaald
terrein ter hand te nemen. Maar de herziening van de verordening maakte de weg
vrij voor de stuwadoors om zich in een in vergelijking met Antwerpen vroeg stadium als dienstverleners die de overslag als een op zichzelf staande activiteit uitoefenden stevig aan de waterkant te installeren. 1\vee veembedrijven, Blaauwhoedenveem en Vriesseveem, waren de eerste niet-lijnrederijen of cargadoors die een
vaste Iigplaats verkregen. Maar de aard van hun activiteiten beperkte hun betrokkenheid bij het laden en lossen van zeeschepen. Het terrein in de St. Jobshaven dat
in 1912 voor een periode van 75 jaar werd verhuurd aan Blaauwhoedenveem, die
aldaar het enorme silo- en pakhuiscomplex St. Job liet bouwen, werd in 1913 en
1914 bezocht door niet meer dan 23 zeeschepen per jaar. De omringende terreinen
38 Hiervoor en het volgende, zie: Gedrukte stukken 1898, nr. 4, litt. g, Brief KvK aan
B.&W. d.d. 5 mei 1897, biz. 51-52; GAR, NSNAZ , inv. nr. 2937, nr. 3706, Brief KvK aan
B.&W. d.d. 19 april 1898 en inv. nr. 2957, nr. 9734, Brief Raadscommissie voor de Hande1sinrichtingen aan B.&W. d.d. 24oktober 1898.
39 Gedrukte stukken 1900, nr. 70, Iitt. a, Nieuwe vaststelling der verordening op het kadegeld, biz. 483-484.
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van rederijen en cargadoors, soms met een geringere kadelengte, kregen in die
jaren 77 tot 551 schepen voor de kant. In 1919 en 1920 haalde het veembedrijf dit
vooroorlogse niveau niet eens meer. 40
De lijnrederijen en cargadoors hielden na de herziening van de kadegeld-verordening in 1900 hun eigen terreinen aan. Toch kreeg Rotterdam in de twintigste
eeuw de uitstraling van een typische stuwadoorshaven. Helaas weten we niet hoe
de stuwadoors zich emancipeerden van onderaannemers van cargadoors - met
nauwelijks eigen bedrijfsrniddelen - tot zelfstandige ondemerningen die hun terreinen rechtstreeks van de gemeente huurden. In 1907 was Thomsen's Havenbedrijf de eerste stuwadoor die een terrein in huur kreeg van de gemeente. Net als
rederijen en cargadoors gingen de stuwadoors er toe over zelf loodsen te bouwen
en - wat later - ook kranen aan te kopen. Vanaf de jaren twintig werd dit de overheersende praktijk. Op deze manier, verzekerd van huurterrnijnen van vijf en twintigjaar oflanger, veroverden de stuwadoors als zelfstandige dienstverleners een krachtige positie aan de waterkant. In 1928 hadden de drie grote stuwadoors (Thomsen,
Frans Swarttouw's Havenbedrijf/Quick Dispatch en Comelis Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij) reeds circa 62% van de totale stukgoedoverslag in handen. 41
In het bulkgoed profiteerden zij op vergelijkbare wijze van de herziene kadegeldverordening. Er waren overigens wei enkele handels- en industrieondemerningen
die eigen locaties voor de overslag van kolen en erts in gebruik namen. De overslag van graan kwam grotendeels in handen van een als een onafhankelijke stuwadoor optredende ondemerning, de in 1908 opgerichte Graan Elevator Maatschappij, die voor helft in bezit was van de grote Rotterdamse cargadoors en voor de
andere helft van graanhandelaren. Aangezien de graanoverslag lange tijd met drijvende elevatoren geschiedde, waren de wijziging van de kadegeld-verordening en
de verhuurpolitiek van de gemeente hier niet relevant voor de verdeling der werkterreinen.
De grote stuwadoors gingen al met al in de twintigste eeuw het beeld van de
Rotterdamse overslagsector bepalen. Het algemeen belang van de Rotterdamse
haven werd niet langer gelijk gesteld met het direct bedienen van de 'handel' met
genoeg ligplaatsen, maar met een centrale plaats voor 'pur sang', onafhankelijke
en onderling concurrerende stuwadoors. Wederom was dit geen officieel verkondigde politiek, maar een impliciete gedachte die gedeeld werd door publieke en
private partijen. Een gemeentelijke waarborg van de dienstverlening in de haven
werd op een gegeven moment niet meer nodig geacht. In de jaren zestig hief de
gemeente de Gemeentelijke Handelsinrichtingen, nog steeds gevestigd op Feijenoord,
40 Gemeenteverslagen van de stad Rotterdam 1913 tim 1920 (geen opgaven voor latere
jaren).
41 H. van Driel, Samenwerking in haven en vervoer in het containertijdperk (Delft, 1990)
69. Het is overigens aannemelijk dat dit percentage ook het werk bevatte dat de drie stuwadoors als onderaannemer op door cargadoors gehuurde terreinen deden.
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op. Haar bemoeienis met de uitvoering van op- en overslagactiviteiten was nu
volledig beeindigd.
Na 1960 staakten ook diverse cargadoors hun stuwadoorsactiviteiten. Rotterdam werd zodoende nog meer een haven van stuwadoors. Grote lijnrederijen hebben echter steeds eigen overslagbedrijven gehad in de haven. Met de containerisatie, waarbij het veelsoortige stukgoed in grote uniforme laadkisten werd gestopt,
leken de stuwadoors - en dan bovenal ECT - vrijwel al het werk van lijnrederijen
naar zich toe te trekken. Maar Sea-Land, lange tijd de grootste containerklant van
de haven, had reeds vanaf 1970 in feite een eigen terminal, formeel als onderverhuurder van ECT. In dit opzicht vormt de recent aan rederij Maersk verleende
toestemming voor een eigen terminal geen breuk met het verleden. De participatie
van het Havenbedrijf in ECT is wei een ongekende stap, die werd ingegeven door
grote bezorgdheid over de intemationale concurrentiepositie van de haven.

10. Conclusie
Zowel in Antwerpen als in Rotterdam is het gemeentelijke havenbeleid steeds bepaald geweest door de zorg voor de verdeling van de kostbare en schaarse ruimte
aan het waterfront. De toewijzing van de exploitatie van het modeme havencomplex op Feijenoord aan een private partij, de Rotterdamsche Handelsvereeniging,
werd in Rotterdam in 1872 ingegeven door de krappe financieen van de stad. Na
het debacle van deze ondememing in 1879 werd Rotterdam heel wat zorgvuldiger
in het toewijzen van ligplaatsen en kadeterreinen. Net als in Antwerpen kregen
lijnrederijen en hun cargadoors - wier belangen mjn of meer met die van de haven
vereenzelvigd werden - een voorkeursrecht bij het gebruik van ligplaatsen en daarmee - kadeterreinen. In tegenstelling tot Antwerpen, ging Rotterdam er echter
reeds in 1890 toe over kadeterreinen voor lange termijnen (25 jaar of meer) te
verhuren voor de overslag van stukgoed. Hieraan lag waarschijnlijk geen inhoudelijke strategie ten grondslag. Door zich voor een lange peri ode van huurinkomsten
te verzekeren, beperkte de gemeente de risico's van de kostbare aanleg van havenbekkens en kades. Vanaf 1890 probeerden verschillende dienstverleners ligplaatsen en kadeterreinen voor zichze1f te reserveren, die niet voor specifieke lijndiensten waren bestemd. Zij slaagden aanvankelijk niet of slechts gedeeJtelijk in hun
pogingen, maar de discussies rond hun aanvragen leidden uiteindelijk in 1900 tot
een liberalisering van de regelgeving (de verordening op het kadegeld). De aanvankelijke afkeer van locale tussenpersonen in de overslag, gevoed door de affaire
met de Rotterdamsche Handelsvereeniging, werd in deze jaren geleidelijk vervangen door een (nauwelijks officieel verwoorde) filosofie volgens welke terwille
van de aantrekkingskracht van de haven zelfstandige dienstverleners, te weten veembedrijven en vooral stuwadoors, ruim baan moesten krijgen.
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In Antwerpen kreeg de haven veellater het karakter van een landlord port. Hier
waren het juist de zelfstandige dienstverleners (stouwers, naties) die zich vanaf het
midden van de negentiende eeuw bij verschillende gelegenheden tegen het verlenen van lange termijn-verhuringen of concessies keerden. Zij waren niet in staat of
niet bereid de financiele middelen aan te trekken om terreinen met op- en overslagapparatuur in te richten. Zij zagen de korte termijn-verhuringen en het exploiteren van kranen, loodsen en dergelijke door de gemeente als de beste waarborg
tegen de pogingen van kapitaalkrachtige buitenstaanders om een positie in de haven te veroveren. De gemeente gaf lange tijd gehoor aan de wensen van deze
talrijke, soms politiek vertegenwoordigde kleine dienstverleners. De vrees dat deze
rechtstreekse werkgevers van de dokwerkers de havenbedrijvigheid zouden kunnen stilleggen was bovendien te groot. Niettemin werd voor de Eerste Wereldoorlog begonnen met het verlenen van langdurige concessies. De trend zette zich door
tijdens het interbellum. Hier traden nieuwe goederenbehandelaars, meestal NV's,
naar voren. Zij legden zich toe op de behandeling van bulkgoed. Aan de basis van
de ontwikkeling lag de vrees dat Rotterdam de bulktrafiek naar zich zou trekken.
De stad bleef investeren in all-round apparatuur voor het traditioneel belangrijke
stukgoed. Voor de opstelling van meer geavanceerde toestellen deinsde zij enigszins terug en liet zij de investeringen in dergelijk materieel op langdurige concessies reeds gedeeltelijk over aan de prive ondememer. De verdeling van de arbeid
tussen stouwers en naties kwam hierdoor zwaar onder druk te staan. In welke mate
Nederlandse stuwadoors in Antwerpen daartoe bijgedragen hebben, dient nog te
worden onderzocht. Pas na de Tweede Wereldoorlog ging de gemeente er - net als
in Rotterdam - om financiele redenen toe over "naakte" kadeterreinen voor een
langere termijn aan gegadigden uit te geven. De gevestigde stouwers en naties
waren inmiddels kapitaalkrachtig genoeg om deze terreinen te huren en in te richten, waarbij de karakteristieke verdeling van werkterreinen tussen beide soorten
dienstverleners vrijwel geheel verdween.
Zowel in Antwerpen als in Rotterdam ging de gemeente zich dus beperken tot de
rol van havenbeheerder en werden zelfstandige dienstverleners gezichtsbepalend
in de overslag. Echter, in de voorbije jaren zijn containerrederijen in zowel Antwerpen als Rotterdam in staat gesteld een grotere controle over het waterfront te
verkrijgen. De zorg van de gemeente Rotterdam om de concurrentiekracht van de
haven gaat zelfs zo ver dat zij een belang heeft genomen in de grootste zelfstandige containerstuwadoor. De scheiding tussen de werkterreinen van publieke partijen versus private partijen en tussen verschillende ondememingen is daarmee
minder strikt geworden.

VI

De assemblagefabriek van Ford in Rotterdam (19241931). Lokale overheid versus een multinational 1
FERRY DE GOEY

1. Introductie en vraagstelling
In 1999 bestond de Nederlandse vestiging van Ford 75 jaar. 2 Van 1924 tot 1981
werden personenauto's en bedrijfswagens in Nederland geproduceerd. Gedurende
de jaren twintig en dertig bouwde de Ford Motor Company in Europa assemblagefabrieken, waaronder ook een in Nederland. De fabriek werd gebouwd in Rotterdam. Henry Ford kwam op 4 oktober 1930 naar Rotterdam om de eerste steen te
leggen. De plechtigheid ging op het allerlaatste moment niet door. Waarom is tot
nu toe nooit helemaal duidelijk geworden. 3 Henry Ford gaf daarvoor zelf geen
verklaring. In maart 1931 werd bekend gemaakt dat Ford de fabriek verplaatste
naar Amsterdam en al in september 1932 werd hier beg onnen met de assemblage.
In Rotterdam was men met stomheid geslagen. De 'kwestie-Ford', zoals het in
Een eerdere versie van dit artikel werd gepresenteerd op het congres 'Kept at Arms
Length? Government and Business in the Netherlands, Britain, and Germany since 1850',
Business History Conference Rijksuniversiteit Leiden (17 en 18 oktober 1997). Mijn dank
gaat uit naar de deelnemers aan het congres voor hun commentaar. Voorts naar Nakia
Blankenbaker (Research Center Henry Ford Museum and Greenfield Village, Dearborn,
MI, USA), Bonnie Walworth en Brecque Keith (Ford Motor Archives, Dearborn, MI, USA),
Miriam Vonk en Hans Raats (Ford Nederland BV, Amsterdam)
2 75 Jaar Ford in Nederland, 1924-1999 (Peter Belinfante en Jan Haakman, samenstelling) (Amsterdam, 1999)
3 Over deze kwestie is geschreven door de oud-secretaris van de gemeente mr. J. Hasper
in zijn Rotterdam, 32 Jaar met de tijd mee (Rotterdam, 1973). Zijn relaas van vier pagina's
steunt, blijkens de aantekeningen in zijn persoonlijke archief, in hoofdzaak op de verzameling gedrukte stukken. Voorts is er een zeer kleine bijdrage verschenen van Win van
Rijswijk, 'Ford in Rotterdam', in: Ons Rotterdam, jrg. 13, nr. 5 (1991). Tevens een stukje
in Martin Wallast, Ford (Rijswijk, 1991).
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Rotterdam al snel werd genoemd, veroorzaakte veel commotie in de pers, bij de
lokale politici en onder de Rotterdamse bevolking. 4
Analyse van de 'kwestie-Ford' is om verschillende redenen interessant. Ten eerste omdat het inzicht kan geven in de relatie lokale overheid en onderneming, in
dit geval zelfs een multinational. Vaak wordt aangenomen dat lokale overheden
zwak staan tegenover dergelijke grote en machtige bedrijven. Zij kunnen hun wil
aan lokale overheden opleggen en gemeenten tegen elkaar uitspelen om de meest
gunstige voorwaarden te krijgen. Was dat in Rotterdam en Amsterdam ook het
geval?
Een tweede reden om de kwestie te bestuderen is ge1egen in het feit dat Ford niet
zo maar een industrieterrein ergens in de stad wilde hebben. Het bedrijf vroeg
nadrukkelijk een terrein in de haven met een eigen kade, gelegen aan diep vaarwater. Hierdoor werd de vestiging van Ford een testcase voor de gemeentelijke grondpolitiek en het havenbeleid in het algemeen. 5
Met het verzoek om een terrein aan diep vaarwater vormde Ford een voorloper
van wat in de jaren zestig en zeventig de 'nieuwe havenindustrie' werd genoemd
(met name ijzer- en staalbedrijven, raffinaderijen en petrochemie).6 Nieuw aan
deze bedrijven was hoofdzakelijk het feit dat ze voorheen niet in havens gevestigd
waren. De term 'havenindustrie' is eigenlijk misleidend omdat deze bedrijven verticaal gelntegreerd waren: naast productie hielden ze zich vee1al ook met transport, op- en overslag bezig. Dat gold ook voor de autoproducent Ford. Door de
komst van dergelijke bedrijven werd de druk op de beschikbare laad- en losruimte
aan kades in de havens nog groter. Het gevolg was dat de lokale havenpolitiek een
stand punt moest bepalen. Konden ook nieuwe havenindustrieen aanspraak maken
op een terrein aan diep vaarwater met een eigen kademuur?
Rotterdam en Amsterdam hadden hierover verschillende opvattingen in de jaren
twintig en dertig. In Amsterdam gold sinds de Eerste Wereldoorlog een systeem
van erfpacht; grond werd aileen verpacht voor perioden van 25 jaar of meer. De
prijs werd om de zoveel jaren 'herzien', dat wil zeggen in overeenstemming gebracht met de actuele grondprijzen. De pachter werd nooit eigenaar van de grond.
Het doe 1 van deze grondpolitiek was een eventuele stijging van de grondprijzen
ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap en niet aan speculanten. Het
erfpachtsysteem gold in de hoofdstad als een principieie zaak, waaraan niet getornd kon worden.

4 In dezelfde tijd speelde ook de 'kwestie Kalitransport'. Het betrof plannen van de
Societe Commerciale des Potasse d' Alsace (S.C.P.A.) om het vervoer van kali via Rotterdam te verschepen. Uiteindelijk koos men voor Antwerpen. Zie: Hasper, Rotterdam, 2122.
5 Zie de bijdrage van Van Oriel en Devos in dit NEHA-Jaarboek.
6 W. Winkelmans, De moderne havenindustrialisatie (Rijswijk, 1973)
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De in aanbouwzijnde fabriek aan de Galvanistraat te Rotterdam (mei 1930). Op
de achtergrand de tijdelijke, houten loods. Bran: Collectie Ford Nederland B. V.

In Rotterdam bestond niet zo'n duidelijke grondpolitiek. Erfpacht werd pas na het
bombardement van mei 1940 in het verwoeste stadsgebied ingevoerd. In het havengebied was dat anders. In de oude havengebieden op de noordoever, waar tijdens het Interbellum nog het grootste deel van de bedrijvigheid was gevestigd,
was de grond merendeels in bezit van de bedrijven. Sommige stukken waren echter eigendom van de gemeente. In de nieuwe havengebieden was de gemeente
vanaf het begin eigenaar van de grond. PrincipieeJ was de gemeente Rotterdam
voor 1940 echter niet tegen de verkoop van haventerreinen aan bedrijven.
De 'kwestie-Ford' was niet aileen een testcase voor de grondpolitiek, maar ook
voor het gemeentelijke havenbeleid. Opvallend is bijvoorbeeld dat in januari 1932
het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam werd opgericht. Daarrnee werden het
beheer en de exploitatie van de haven in handen geJegd van een aparte gemeentelijke dienst. Voorheen was 'de haven' verdeeld over verschillende diensten, waarvan Gemeentewerken de belangrijkste was. Tevens werden in 1932 een Commissie van Advies voor het Havenbedrijf en een Stichting Havenbelangen opgericht.
In de commissie zaten naast gemeenteraadsleden ook vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven. De stichting werd opgericht om de promotie van de haven in het
buitenland gestalte te geven.
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Het is mogelijk dat de 'kwestie-Ford' mede de gedachten heeft bepaald voor de
oprichting van de nieuwe gemeentelijke dienst. Een causaal verband is echter niet
aantoonbaar. In 1929 was namelijk reeds een commissie ingesteld die zich boog
over de vraag op welke wijze het beheer van de haven het beste geregeld kon
worden. In deze commissie, onder voorzitterschap van burgemeester Jill. P. Droogleever Fortuyn, zaten ook vertegenwoordigers van de ministeries Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Landbouw en Arbeid, Nijverheid en Handel. In april 1930, nog
voor de rapport age van de commissie, kwam het College van B&W met het voorstel tot de vorming van een nieuwe gemeentelijke dienst. Daarmee week men af
van het advies van de commissie. Zij had namelijk een voorkeur voor een havengewest, waarin ook vertegenwoordigers van verschillende gemeenten langs de
Nieuwe Waterweg zitting hadden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf werd opgericht
nog voordat de afloop van 'kwestie-Ford' bekend was. De oprichting van de voor
Nederlandse begrippen unieke gemengde adviescommissie is wellicht veel meer
bepaald door de 'kwestie-Ford'.7
In dit artikel stellen we ons drie vragen. Ten eerste: welke belangen hadden Ford
en de gemeente Rotterdam bij de vestiging van de assemblagefabriek? Nadat de
verschillende uitgangsposities zijn behandeld, onderzoeken we de onderhandelingen tussen Ford en de gemeente Rotterdam. Was de gemeente een speelbal in de
handen van de multinational Ford? Tenslotte vragen we ons af waarom Ford in
1931 toch voor Amsterdam koos?

2. De belangen van Ford
Eind 1929 waren er vol gens de studie van Frank A. Southard Jr. reeds 1400 Amerikaanse bedrijven in Europa gevestigd. 8 Vooral na 1918 waren de Amerikaanse
investeringen in Europa snel gestegen. Naar schatting bedroegen deze in 1919
zo'n 7 miljard dollar. In 1929 was dit bedrag opgelopen tot 17,5 miljard dollar. 9
AIleen al in het jaar 1929 werd voor circa 1,4 miljard dollar (in boekwaarde) in
Europa ge·investeerd. Hiervan ontving Nederland 43,2 miljoen dollar. 10 Welke motieven hadden deze Amerikaanse bedrijven voor hun geografische spreiding?
7 Zie hiervoor F. de Goey, Ruimte voor industrie. Rotterdam en de vestiging van industrie in de haven (Rotterdam, 1990) 39 en 50-51.
8 Frank A. Southard Jr. , American industry in Europe (New York, 1931) 191-193. Zijn
onderzoek is voortgezet door onder andere Mira Wilkins, The Maturing of Multinational
Business. American Business Abroad from 1914 to 1970 (Cambridge, 1974).
9 Mira Wilkins and Frank Ernest Hill, American business abroad. Ford on six continents (Detroit, 1964) 192-193.
10 Wilkins, Maturing, 56.
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Motieven voor de auto-industrie

De geografische expansie van de Amerikaanse auto-industrie werd vooral gestimuleerd door de volgende drie factoren: marktverzadiging, verschillen in importheffingen en besparing op transportkosten.
In de VS was de auto rond 1920 al volledig ingeburgerd. Een op de vijf inwoners had een auto. Van de circa 23,4 miljoen huishoudens hadden er ongeveer 19
miljoen een auto tot hun beschikking. De markt in de VS beg on al de eerste tekenen van verzadiging te vertonen. De jaarlijkse productie in de VS stabiliseerde
zich in de jaren twintig en dertig op circa 4 miljoen auto's per jaar. De Europese
markt daarentegen bood nog volop groeikansen. De verhouding auto en inwoner
bedroeg hier 1 op 83. 11 Dat verklaart mede de belangstelling van Amerikaanse
autofabrikanten voor Europa.
Importheffingen bevorderden de opbouw van een productiecapaciteit in Europa. Het was voor 1940 goedkoper om auto's uit Amerika in gedemonteerde staat
(,knocked down') naar Europa te exporteren dan gemonteerd. Voor niet-geassembleerde auto's golden in de Europese landen lagere invoertarieven. Dit stimuleerde de bouw van assemblagefabrieken in Europa of de ovemame van bestaande
Europese producenten. Dit werd voorts bevorderd door de mogelijkheid belangrijke kostenbesparingen op het transport te behalen . Volgens Ford namen tien gedemonteerde auto's net zoveel plaats in als een gemonteerde. 12 Naast deze motieyen voor de auto-industrie, kan men voor Ford nog specifieke motieven noemen
voor investeringen in Europa.
Ford (1908-1929) : van 'first mover' tot 'follower '

In Amerika was Ford in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw de onbetwiste marktleider. Het marktaandeel van Ford, overwegend het model-T, bedroeg
in de jaren twintig bijna vijftig procent. De strategie van Ford op de thuismarkt
was gebaseerd op 'economies of scale' door vergaande rationalisatie van de productie. 13 Dat resulteerde in een dramatische daling van de kostprijs . Voor het touringcar-model van de T-Ford moest men in 1908 nog 850 dollar betalen; in 1916
slechts 360 dollar. 14
Reeds in 1903 bouwde Ford een fabriek in Canada. Vanuit Canada werd Europa
voorzien van auto's. De omvang van de export naar Europa was in die dagen nog
11 A.D. Chandler Jr., Giant Enterprise. Ford, GM and the automobile industry (New
York, 1964) 107. Aan dit boek zijn de meeste gegevens betreffende de Amerikaanse en
Europese auto-industrie ontleend.
12 Southard, American industry, 119.
13 R.S. Tedlow, New and Improved. The story of mass marketing in America (Cambridge,
1990) 127. Voor de productie van een T-Ford had men in 1913 nog 12 uur en 28 minuten
nodig; in 1913 dankzij de lopende band maar 1 uur en 33 minuten.
14 Tedlow, New and Improved, 125.
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bescheiden: tussen september 1906 en oktober 1907 werden 103 wagens naar Engel and verscheept, 41 naar Duitsland en 24 naar Belgie. 's
Op deze eerste fase van geografische expansie volgde die van de oprichting van
werkplaatsen voor service en vervolgens de bouw van assemblagefabrieken. De
eerste Europese assemblagefabriek van Ford werd in 1911 geopend te Manchester. Na 1918 ging Ford op de reeds ingeslagen weg verder. Hierbij speelde een
grote rol dat Ford in de jaren twintig grote concurrentie op de thuismarkt kreeg
van General Motors (GM) en Chrysler. 16 Chrysler wist het marktaandeel in Amerika te vergroten van 6,2 in 1927 naar 25,4 in 1935.17 De grootste dreiging kwam
echter van GM. GM introduceerde belangrijke vemieuwingen in de auto-industrie. Deze behelsde de productie van verschillende modellen ('a car for every purse and purpose'), een uitgekiende marketing- en rec1amecampagne, soepele afbetalingsregelingen, de toepassing van kleurenschema's voor de diverse modellen en
de ontwikkeling van 'styling' : hetjaarlijks uitbrengen van een nieuw model. Mede
door een ingrijpende interne reorganisatie (de divisiestructuur) werd GM een geduchte concurrent voor Ford. Tussen 1927 en 1937 had GM een marktaandeel van
gemiddeld 40,4 procent. Ford, eens marktleider met 50 procent, kwam in die jaren
niet verder dan gemiddeld 22,6 procent. 18 Ford sloot in 1927 voor enkele maanden
zijn fabrieken om deze pas weer te openen met de presentatie van de opvolger van
de T-Ford.
Op 2 december 1927 presenteerde Henry Ford zijn Model-A. Hij dacht met dit
model de concurrentie nog jaren voor te blijven. Al in 1932 moest hij met een
nieuw model komen: de V _8 . 19 Het publiek was, mede door de marketingstrategie
van GM, gewend geraakt aan het bijna jaarlijks uitkomen van nieuwe modellen.
Model-A was vanaf april 1928 leverbaar in Europa. Speciaal voor de Europese
markt had Henry Ford een lichtere motor gebouwd: de AF (14,9 pk) in plaats van
de A (24 pk).20 De introductie van het Model-A, met name het sluiten van de
fabrieken voor enkele maanden, leverde Ford in 1927 en 1928 weI een record
verlies op van respectievelijk 30,4 en 70,6 rniljoen dollar. Tegen deze achtergrond
is het begrijpelijk dat het buitenland voor Ford steeds belangrijker werd.

15 Wilkins en Hill, American business abroad, 434.
16 Dit wordt uitgebreid beschreven in: Arthur J. Kuhn, GM passes Ford, 1918-1938.
Designing the General Motors Performance-Control System (Pennsylvania State University Press, 1986). Zie ook Tedlow, New and Improved, 112-182.
17 Chandler, Giant enterprise, 3.
18 Chandler, Giant enterprise, 17
19 Eerder was al een 'opgepepte' versie van Model-A uitgebracht. Zie: Robert Lacey,
Ford, De mensen en hun machines (Haarlem, 1987) 281.
20 Dit had onder andere te maken met de belastingwetgeving die gebaseerd was op het
vennogen van de motoren en met het gebruik van de auto. In Amerika vooral voor het
'touren' (lange tochten), in Europa hoofdzakelijk woon-werk-verkeer (korte afstand).
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Ford in Europa
Met de stagnerende verkoop van de T-Ford in Amerika na 1925, werd het belang
van een buitenlandse productie voor Ford steeds groter. Oaartoe werden bedrijfsterreinen gekocht in Oenemarken (Kopenhagen, 1922), Engeland (Oagenham,
1924), Belgie (Hoboken ten zuiden van Antwerpen, 1924), Frankrijk (nabij Parijs, 1925) en Duitsland (Berlijn, 1925). In Dagenham aan de Theems bouwde
Ford de eerste volwaardige Europese autofabriek.
AIle bedrijfsterreinen voldeden aan een reeks voorwaarden die Henry Ford zelf
had opgesteld. Ze moesten liggen in de nabijheid van de belangrijkste afzetmarkt(en), beschikken over goede aan- en afvoerwegen en tiggen aan diepvaarwater. 2 ) Oit laatste had onder andere te maken met het feit dat Ford ook een eigen
vloot vrachtschepen had. De schepen werden gebruikt voor de aanvoer van de in
kisten verpakte gedemonteerde auto's. Een andere belangrijke eis was dat Ford de
grond absoluut in eigendom wilde hebben.
Het succes van de nieuwe vestigingen tiet, ondanks reorganisaties, op zich wachten. Dat had twee oorzaken. De cultuurverschillen in Europa enerzijds en tussen
Europa en Amerika anderzijds. Voorts was er de aanwezigheid van tal van Europese
producenten . Bij de verkoop van auto's moesten de Amerikanen rekening houden
met grote politieke, sociale en culturele verschillen tussen de diverse Europese
landen. Aanvankelijk benaderde men de Europese markt, zoals de Amerikaanse:
als een geheel. Ford en de andere Amerikaanse autofabrikanten kwamen al snel tot
de ontdekking dat dat niet werkte. Zij moesten per land een reclame- en marketingstrategie ontwikkelen. Financieel gezien was zo'n marketingstrategie niet aantrekketijk, omdat het de nagestreefde 'economies of scale' verminderde.
Op het continent moesten de Amerikaanse producenten ook rekening houden
met de vele tientallen Europese autofabrikanten. Zij konden steunen op een behoorlijk marktaandeel in het eigen land. Bij het betreden van deze Europese markten volgden de Amerikanen verschillende strategieen. General Motors maakte gebruik van vijandige overnames. Zo werd in 1928 een meerderheidsbelang in het
Ouitse Opel genom en en naderhand ook in het Britse Vauxhall. Opvallend genoeg
volgde Henry Ford niet de strategie van zijn grootste concurrent. Ford bouwde een
eigen productiecapaciteit onder het motto: 'Build them, where you sell them'.
In 1928 vond opnieuw een reorganisatie plaats bij Fords buitenlandse vestigingen. De Engelse dochter werd ontbonden en vervangen door een nieuw bedrijf
onder dezelfde naam. De Ford Motor Co. Ltd. (onder leiding van Sir Percival
Perry) kreeg voortaan 60 procent van de aandelen van iedere Europese vestiging,
de resterende 40 procent was bestemd voor lokale investeerders. Ford USA was
zelf weer voor 60 procent eigenaar van Ford Motor Co. Ltd. In de geschiedenisboeken van Ford wordt dit de 'Europese periode' genoemd. In elke Europese vestiging namen voorts 'figuren van nationaal belang' zitting in de 'Board of Direc21 Wilkins en Hill, American business abroad, 140.
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tors' Y Naast motieven in de sfeer van de public relations, dacht Ford op deze
manier ook makkelijker aan kapitaal te komen voor verdere expansie in Europa.
In de zomer van 1929 maakte Sir Perry, samen met Fords tweede man Charles
Sorensen, een rondreis door Europa om locaties te zoeken voor de bouw van nog
meer fabrieken. Er werd onder meer grond gekocht in de haven van Antwerpen en
in Keulen.
Sabine Sliphorster onderzocht de onderhandelingen tussen de stad Keulen en
Ford.23 In Keulen werden de onderhandelingen geleid door de toenmalige burgemeester, de latere bondskanselier, Konrad Adenauer. Hij had zich voorgenomen
om de economische basis van de stad te versterken. De komst van Ford was voor
hem daarom zeer belangrijk. Uit het onderzoek van Saphorster blijkt dat, hoewel
Ford al in een vroeg stadium voor Keulen had gekozen, er tijdens de onderhandelingen werd geschermd met een andere mogelijke vestigingsplaats. De onderhandelaars van Ford kregen uit de VS de instructie: ' ... using Dusseldorf as an alternative location for the purpose of your negotiations' . Dit deed men om een zo gunstig
mogelijk onderhandelingsresultaat te bereiken. 'The present situation is that we
are dickering with Cologne ( ... ) in order to get the Cologne authorities to make tax
concessions greater than they at present propose' . 24
De onderhandelingstactiek van Ford had succes. Aan de Rijn werd een terrein
van 21 hectare gekocht. De fabriek in Keulen kreeg een vloeroppervlak van circa
33.000 vierkante meter, lag pal aan het water en had een eigen kademuur met
kraan. Vier spoorrails zorgden voor de aan- en afvoer van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Bovendien kreeg Ford een aanzienlijke belastingvermindering, circa 120.000 RM per jaar, mits men gebruik maakte van lokale werknemers. Henry Ford was zeer enthousiast over dit voorstel. Dat blijkt wei uit het feit
dat men besloot om geen assemblagefabriek te bouwen, maar een volwaardige
autofabriek. Die beslissing werd wellicht ook mede bei"nvloed door het bed roevend lage marktaandeel van Ford in Duitsland. De nieuwe fabriek moest daarin
verandering brengen. 25
Henry Ford kwam zelf naar Keulen om op 2 oktober 1930 de eerste steen te
leggen voor de fabriek. Na Keulen reisde Ford door naar Rotterdam om ook daar
de eerste steen te leggen voor de nieuwe assemblagefabriek. Hier verliep die ceremonie niet helemaal volgens plan. Althans, niet zoals Rotterdam zich dat had voorgesteld.
22 Allen Nevins and Frank Ernest Hill, Ford. Expansion and Challenge, J9 J5 -1933 (New
York, 1957) 551. In Belgie waren dat ondermeer Baron Moncheur en Comte Adrien van
der Burch.
23 Deze case wordt uitgebreid behandeld door Sabine Saphorster, ' Die Ansiedlung der
Ford-Motor-Company 192911930 in Koln', in: Rheinische Vierteljahrsblatter (1931) 178210.
24 Saphorster, Die Ansiedlung, 195.
25 In 1921 waren niet meer dan 3 T-Fords verkocht! Saphorster, Die Ansiedlung, 181.
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3. De uitgangspositie van Rotterdam
Nadat we de uitgangspositie van Ford hebben geschetst, zal de aandacht zich nu
rich ten op de gemeente Rotterdam. Welke belangen had de gemeente Rotterdam
bij de vestiging van een auto-industrie? Had men wei behoefte aan een nieuw
industrieel bedrijf? Paste de vestiging van zo'n fabriek in de lokale havenpolitiek?
Uit de reconstructie van de onderhandelingen zal duidelijk worden dat de gemeente Rotterdam bereid was Ford in heel vee I opzichten tegemoet te komen. De
fabriek was namelijk aantrekkelijk uit oogpunt van versterking van de lokale economie, uitbreiding van de industriele werkgelegenheid, verbreding van de industriele en economische basis van de haven, additionele inkomsten voor de gemeente uit havengelden en verbetering van de concurrentiepositie tegenover met name
Antwerpen.
De lokale economie steunde in belangrijke mate op de haven. Ging het goed met
de haven, dan ging het ook goed met de stad. Vanaf het begin van de jaren twintig,
Tabel 1. Rotterdam beroepentellingen 1920 en 1930 (%)

1920

1930

Landbouw
Bouw
Kleding- en reiniging
Metaal (excl. scheepsbouw)
Voeding (excl. trafieken)
Overige stedelijke nijverheid
Scheepsbouw
Overige havengebonden nijverheid
Handel
Verkeer
Horeca en overig verkeer
Havenarbeid
Administratieve beroepen
Vrije beroepen
Onderwijs
Huishoudelijke diensten
Overheid
Kerken e.d.

0,7
6,7
7,1
4,5
4,7
7,5
6,7
4,0
16,1
10,6
3,6
9,2
2,9
1,1
2,5
7,6
2,8
1,5

0,7
7,9
6,2
4,8
5,1
6,9
5,8
3,0
18,2
10,5
4,6
8,8
2,2
2,5
2,5
6,6
2,1
1,6

Totaal

100

100

Bron: Gemeente Archief Rotterdam, Beroepentellingen
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toen de wereld door een korte, maar heftige recessie werd getroffen, bleek de
zwakte (eenzijdigheid) van de economische structuur. De problemen, zo blijkt uit
de Beroepentellingen van 1920 en 1930 (zie tabel 1), deden zich vooral voor in de
op- en overslag en de havengebonden metaalnijverheid (scheepsbouw en -reparatie, metaalverwerkende nijverheid, zoals: ketel-, machine-, anker- en kettingfabrieken). In dit kader zou de vestiging van een auto-industrie dus zorgen voor een
welkome investering zijn.
In de haven werden de gevolgen merkbaar van de introductie van de mechanische op- en overs lag bij massagoederen (graanelevatoren, laadbruggen). Steeds
meer goederen werden overgeslagen met steeds minder arbeidskrachten. De gemeentelijke havenplannen werden hierop aangepast: men richtte zich meer op de
behandeling van stukgoederen. In vergelijking met Antwerpen was de behandeling van stukgoed achtergebleven in Rotterdam. Een Stukgoedcommissie (1927)
adviseerde de haventarieven te verlagen, maar dit zou de financiele problemen
van de gemeente aIleen maar vergroten. In dat jaar werd weI besloten tot de aanleg
van nieuwe havens op de Noordelijke Maasoever: het zogeheten 'Driehavenplan'
(later genoemd: Merwehaven). Deze havens waren nadrukkelijk bedoeld voor de
lijnvaart en de behandeling van stukgoed. Hiermee hoopte Rotterdam de achterDe tot showroom verbouwde Fordfabriek aan de Galvanistraat te Rotterdam (c.
1932). Bron: Collectie Ford Nederland B. V.
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stand die het had ten opzichte van Antwerpen inzake de behandeling van stukgoed
in te lopen.
Vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, toen het havenverkeer praktisch stil kwam
te Iiggen, was Rotterdam ervan doordrongen dat de haven teveel afuankelijk was
van het achterland: de transitohandel en de doorvoer. De nijverheid in de haven
was weer in hoge mate afuankelijk van de handels- en transportfunctie. Door deze
keten van afuankelijkheidsrelaties had een mondiale recessie direct grote gevolgen voor de lokale economie. Na 1918 was het streven van de gemeente de industriele basis van de haven te verbreden door het aantrekken van nijverheid die niet
direct gekoppeld was aan de transitofunctie. Dit streven yond zijn weerslag onder
andere in de aanleg van de Petroleumhaven (begonnen in 1929, geopend in 1933),
bedoeld om de petroleumindustrie verder tot ontwikkeling te brengen. Door deze
' nieuwe havenindustrie ' werd men minder afuankelijk van de economie in het achterland; de haven zou zelf goederenverkeer genereren. 26 In dit opzicht zou ook de
vestiging van een assemblagefabriek voor auto's zeer welkom zijn.
Het streven de vestiging van niet-havengebonden industrieen te stimuleren, werd
bevorderd door de hevige concurrentie tussen Antwerpen en Rotterdam. Deze
bereikte gedurende het Interbellum wellicht een hoogtepunt. 'Er heerscht tusschen
Rotterdam en Antwerpen een, zo niet bloedige - Goddank! - dan toch weI uiterst
scherpe en soms bittere konkurrentiestrijd ', aldus het Antwerpse gemeenteraadslid J.H. Timmermans in 1937 .n Antwerpen deed in deze jaren pogingen de achterstand op Rotterdam inzake de overslag van massagoed te verminderen. Hiertoe
investeerde de stad in een nieuwe, modeme massagoedterminal (Socatra). In de
Rijnvaart wist Antwerpen het aandeel te vergroten toen Frankrijk een Rijnoeverstaat werd. Een systeem van Franse heffingen op de Nederlandse Rijnvaart naar
haar Rijnoeversteden gold niet voor Belgische reders . Over de vestiging van industrieen had men even min te klagen in Antwerpen. Aangezien Antwerpen in 1930
een assemblagefabriek van Ford in de haven kreeg, was Rotterdam er alles aan
gelegen om ook zo'n fabriek te krijgen.28

4. Ford in Nederland: Rotterdam en Amsterdam
Nu we de uitgangsposities van zowel Ford als de gemeente Rotterdam hebben
vastgesteld, zal in deze paragraaf de ontwikkeling van Ford in Nederland worden
26 Zie hiervoor De Goey, Ruimte voor industrie, 45-57.
27 J.H. Timmermans, De haven van Antwerpen en haar verhouding tot die van Rotterdam. Een pleidooi voor verstandhouding (Rotterdam, 1937) 4.
28 F. de Goey, Rivaliteit als factor in de geschiedenis van de Antwerpse en Rotterdamse
havens, C. 1800-1970. Paper voor het 46e Vlaams-Nederlands Historisch Congres gehouden op 13 en 14 mei 1999 te Rotterdam (niet gepub/iceerd).
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onderzocht. Daarbij richten we ons vooral op de vestiging in Rotterdam vanaf
1924 en de onderhandelingen voor een nieuw bedrijfsterrein tussen 1928-1931.
Omstreeks 1903 benoemde Ford een agent in Nederland met als standplaats
Amsterdam. Nederlandse importeurs van auto's plaatsten in 1906 en 1907 de eerste annonces voor de verkoop van Fords (modellen N en K) in het tijdschrift De
Kampioen en De AutO. 29 Zij presenteerden zich als officieIe Ford-dealers, maar
dat waren ze hoogstwaarschijnlijk niet.
De eerste T-Ford kwam in 1908 in Amerika op de markt en nog geen jaar later
werd een wagen van hetzelfde model in Nederland verkocht. 30 In 1912 stelde Ford,
volgens Martin Wallast, de eerste officiele dealer in Nederland aan: de firma L.
Wilson & Co te Utrecht. De firma ontving de auto's uit Amerika 'knocked down':
gedemonteerd in houten kisten. De assemblage yond plaats in Zaandam door 'een
vakkundig monteur': de heer C. Steenmeyer. Naast de gedemonteerde exemplaren
uit Amerika, werden ook gemonteerde auto's uit de Britse vestiging betrokken. Na
enige jaren verhuisde de firma Wilson van Utrecht naar Amsterdam; de naam werd
gewijzigd in Ford Automobile Company. Voor 1916 verkocht de firma enkele honderden T-Fords in Nederland. Door de oorlogsomstandigheden kwam de ondemerning in financiele moeilijkheden en de zaak werd verkocht aan de Amsterdamse
firmant: H.C.L. Sieberg. Sieberg kreeg in 1918 een exclusief driejarig contract als
alleenvertegenwoordiger van Ford in NederlandY Hij stelde in elke provincie agenten aan. De verkopen bleven stijgen: in 1919 werden 300 exemplaren verkocht en
een jaar later reeds 900.
Vanaf 1922 werd Nederland behalve uit Dagenham, ook via Antwerpen voorzien van Fords, Lincolns, tractoren, trucks en autobussen. 32 Met de reorganisatie
die Ford in 1924 doorvoerde bij de Europese vestigingen werd echter besloten de
verkooporganisatie in Nederland te wijzigen. Volgens Wallast gebeurde dat mede
op aandringen van de Nederlandse agenten die teveel tijd kwijt waren met het
transport van de auto's van Antwerpen naar Nederland.33 Op 6 maart 1924 werd de
Ford Motor Company of Holland, gevestigd te Rotterdam, opgericht met een maat-

29 Wallast, Ford, 8.
30 Andere vroege importeurs waren K. Baving te Zwolle (1906) en H. Boissevain in
Amersfoort (1907). Zie: Gijs Mom (red.), Het paardloze voertuig: de auto in Nederland
een eeuw geleden (De venter, 1996) 312.
31 Wallast, Ford, 15.
32 Ford had sinds 1922 een werkplaats in de stad Antwerpen. In 1924 werd besloten de
accomodatie uit te breiden, waartoe grond werd aangekocht in Hoboken ten zuiden van
Antwerpen. In 1926 begon men hier met de assemblage van auto's. In J 930 kreeg Ford een
vestiging in de Antwerpse haven. Wilkins en Hill, American business abroad, 140.
33 De Moerdijkbrug over het Hollands Diep was nog niet gebouwd, zodat de auto's met
veerboten moesten worden overgezet.
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schappelijk kapitaal van 100.000 gulden. 34 Het is niet bekend waarom Ford in
1924 voor Rotterdam koos.

De eerste vestiging te Rotterdam (1924-1928)
Op 13 februari 1924 vroeg Van Berkel's Patent, gevestigd aan de Keileweg en Van
Helmondstraat, aan het Rotterdamse College van B& W toestemming om een dee 1
van haar pand tijdelijk te mogen onderverhuren aan de heer C. F. Wismeyer, vertegenwoordiger van Ford Motor USA. 35 Het contract met Ford zou voor ten hoogste
vijf jaar gelden, dus tot 1929. Op 7 maart 1924liet B&W weten met de onderverhuur akkoord te gaan. In deze Fordvestiging werden geen auto's geassembleerd.
Het was een verkooporganisatie, met een werkplaats voor service en onderhoud.
Naast T-Fords werden er de duurdere Lincoln en Fordson-tractoren verkocht. De
verkopen van Lincolns en Fordsons bleven echter beperkt in vergelijking met de
T-Ford. De Fordvestiging was tot 1932 zeer bescheiden van opzet, met zo'n 50 tot
80 arbeidsplaatsen. 36
Ondanks de kleine opzet van de vestiging wist Ford een groot marktaandeel te
verwerven, zoals blijkt uit tabel 2. In 1928 was meer dan veertig procent van aile
auto's in Nederland een Ford. Dit was opmerkelijk omdat het marktaandeel van
Tabe12. Motorrijtuigen in Nederland, 1-1-1928
Totaal

Ford

Aandeel Ford (%)

Personenauto's
Vrachtwagens
Autobussen

46.030
26.843
3.094

12.541
17.708
1.244

27,3
66
40,2

Totaal

75.967

31.493

41,5

CBS , Statistiek der Motorrijtuigen, 1928 (opgenomen in Wallast, Ford, 16)

34 Archief Ford Nederland BV (hierna: AFN) (Amsterdam). Maandelijke financieJe overzichten en Jaarverslag 1928 (Balansgegevens).
35 Deze hal was leeg komen te staan nadat met de productie van watervliegtuigen voor
het Indische Gouvernement was gestopt. Zie: Een halve eeuw Berkel. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Maatschappij Van Berkel's Patent NV
(A. Glavimans, samenst.) (Rotterdam, 1948). In 1926 werd Wismeyer vervangen door
S.c. Griswold als directeur van Ford Holland. Gemeente ArchiefRotterdarn (GAR), Adresboek Rotterdam 1926.
36 AFN, Maandelijke financiele overzichten. In de rnaand Maart tussen 1924 en 1933
werden gerniddeld II Fordsons en 2 Lincolns verkocht.
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Ford in andere Europese landen niet verder kwam dan een paar procent. 37 Er is
nooit onderzocht waarom Ford in de jaren twintig zo'n groot marktaandeel had in
Nederland. Dat de Nederlandse vestiging in deze peri ode bijzonder goed draaide
blijkt ook uit de dividenduitkering van 20 procent in 1929.38
De Ford Motor Company of Holland werd op 4 maart 1928 omgevormd tot de
NV Nederlandsche Ford Automobielfabriek. Het aandelenkapitaal werd verhoogd
naar vijf rniljoen gulden. Als nieuwe directeur werd benoemd G.I.1. Both. Ford
Engeland kreeg zoals gebruikelijk zestig procent van de aandelen in handen van
de Nederlandse vestiging. Sir Perry werd voorzitter van de 'Board of Directors'
van de Nederlandse vestiging. Hierin zaten ook nog: Edsel Ford, Roland Dudley
Kitson en Charles Sorensen. Voorts waren, conform de wens van Henry Ford, nog
enkele figuren van nationaal belang benoemd. Volgens Mira Wilkins en Allen
Nevins waren dat rnr. August Philips, ' ... a large manufacturer of light bulbs ' en
R.1.H. Patijn, ' .. .former ambassador to the United States' .39 Voorts had ir. I.A.
Kalff zitting in de raad.

Ford zoekt een nieuw terre in (1928)
Aangezien het huurcontract met Van Berkel's Patent in 1929 afliep, kwam Ford op
14 juni 1928 met het verzoek aan de gemeente Rotterdam om een eigen industrieterre in te mogen huren of kopen. Het terrein moest ' .. . met het oog op het aanvoeren onzer goederen, dicht bij het centrum van stukgoederen (moet) zijn gelegen,
terwijl voor het verschepen onzer goederen wij eveneens zeer dicht in de nabijheid van de binnenlandsche scheepvaart-ondememingen moeten zijn gevestigd'.4O
Anders dan in Keulen, waar de burgemeester de onderhandelingen leidde, gebeurde dat in Rotterdam door de directeur van gemeentelijke dienst Gemeentewerken of ambtenaren van deze dienst. Het College van B&W en de gemeenteraad volgden de besprekingen indirect, via het overleg in de raadscommissies
Plaatselijke Werken en Financien. Dit waren louter adviesorganen. Een eventueel

37 In mei 1932 had Ford in Duitsland een marktaandeel van 1,9 procent. Zie: Wilkins en
Hill, American business abroad, 235.
38 AFN, Maandelijkse financiele overzichten. Jaarverslagen van 1 november 1928-31
december 1929 (saldo winst Dfl. 3.032.938,16), 1929-1930 (netto winst Dfl. 3.842.756,25),
1931 (netto winst Dfl. 2.414.645,61), 1933 (netto winst Dfl. 761.484,97), 1934 (netto
winst Dfl. 629.587,38); Nevins en Hill, Ford, 551-552. 'The Dutch company, wich proved
exception aile prosperous, had a capital of 5,000.000 florins; ( ... )'.
39 Nevins en Hill, Ford, 551; Wilkins en Hill, American business abroad, 196. 'August
Philips' wordt hier ten onrechte verwisseld met Anton Philips. Mr. August Philips was
directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).
40 GAR, Archief Commissie Plaatselijke Werken (hierna: APW) inv. nr. 2416, dossier
526. Ford - B&W, 14 juni 1928. AIle correspondentie tussen 1924 en 1932 is opgenomen
in dit dossier van die Commissie Plaatselijke Werken.
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besluit over de vestiging van Ford werd genomen in de gemeenteraad, naar aanleiding van een voorstel van het College van B&W.
Volgens de directeur van Gemeentewerken was er in die tijd sprake van een
groeiende belangstelling voor industrieterreinen in het havengebied. Rotterdam
beschikte op dat moment echter niet over zoveel geschikte locaties. Enkel aan de
nog in ontwikkeling zijnde Waalhaven (op de zuidelijke oever) lagen terreinen die
voor Ford geschikt waren. Rotterdam bood Ford in November 1928 twee terreinen
aan bij de Waalhaven (Westzijde en Noordzijde), beide gelegen aan diep vaarwatef. Deze locaties werden door Both afgewezen am verschillende redenen. 41 Hij
vond de huurprijs te hoog en de verbinding met het stadscentrum te slecht. Voor
het overzetten van de geassembleerde auto's naar de andere oever zou het veer
gebruikt moeten worden. Voor iedere auto zou Ford veergeld moeten betalen. Het
veer had oak nog eens een beperkte dienstregeling. Voorts speelde mee dat aan de
Waalhaven geen grond werd verkocht, maar enkel verhuurd. Ford, zo bleek al
snel, wilde de grond in eigendom krijgen. Dat was op die locatie niet mogelijk.
In een paging Ford en de werkgelegenheid die het bedrijf bood te behouden voor
de regia nam Rotterdam contact opgenomen met de gemeente Schiedam. Het idee
was am Ford tijdelijk een terrein te laten huren in Schiedam in afwachting van het
gereedkomen van het Driehavenplan. Schiedam voelde helemaal niets voor dit
plan. Men wilde aIleen verder praten als Ford het terrein in Schiedam kocht. 'Onder deze omstandigheden zie ik geen uitweg om de NY Ford Motor Company voor
Rotterdam of omgeving te behouden', aldus de adjunct-directeur van Gemeentewerken. Tijdens een bespreking in de Commissie Plaatselijke Werken op 29 december 1928, werd een nieuwe poging gedaan Ford voor Rotterdam te behouden.
De directeur van Gemeentewerken erkende de bezwaren van Ford tegen een vestiging aan de Waalhaven. Hij was daarom bereid am een tijdelijke reductie te geven
van liefst 50 procent op de normale huurprijs (wat neerkwam op circa 12.000
gulden per jaar). De reductie gold zolang er geen adequate vaste oeververbinding
was of een hogere frequentie met het wagenveer werd behaald. De meerderheid
van de commissie Plaatselijke Werken was echter tegen dit voorstel. Andere bedrijven zouden eveneens om zo'n veri aging van de huurprijs vragen. Een minderheid was bereid Ford een tijdelijke verlaging van de huurprijs te geven om het
bedrijf voor Rotterdam te behouden.
Ford wil een terrein aan de Galvanistraat
Nag geen week later kwam Ford-directeur Both met het voorstel om een terrein te
kopen aan de overzijde van de straat waar het pand van Van Berkel's Patent stond.
41 Hasper suggereert dat Ford ook vliegtuigen wilde gaan bouwen, zoals men al in Amerika deed. Een locatie nabij het vliegveld Waalhaven zou dan goed van pas komen. Bewijzen ter ondersteuning van de suggestie van Hasper zijn echter niet gevonden in het archief.
Zie: Hasper, Rotterdam, 19.
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Dit terrein lag aan de Galvanistraat, nabij het Marconiplein, aan de westelijke rand
van de stad. Het was centraal gelegen aan wat een belangrijk verkeersknooppunt
zou worden, maar had geen directe verbinding met diep vaarwater.
Terwijl Ford met Rotterdam zocht naar een geschikt terrein, nam het bedrijf ook
contact op met de gemeente Amsterdam . Op 14 januari 1929 vergaderde de Commissie van Bijstand afdeling Handelsinrichtingen over een 'Verhuring van terrein
aan Ford'. Helaas werden er geen nadere mededelingen over deze aanvraag op
papier gezet. Uit de notulen van II maart bleek echter dat Ford had ge"informeerd
naar de mogeJijkheid in Amsterdam een terrein te kopen. Volgens wethouder Abrahams was daama in zeer korte tijd een conceptcontract opgesteld. De directeur
van Ford pleegde hierna overleg met zijn superieuren. Deze keurden het contract
niet goed. Abrahams vertelde de leden van de commissie dat 'de Amerikanen'
bezwaar hadden tegen het erfpachtstelsel. Hierop hij had geantwoord ' ... dat hij
niet midden in de haven een stuk grond kan verkopen'. Volgens de wethouder
diende het contract slechts ' ... om in Rotterdam zeer gunstige voorwaarden te krijgen'. Abrahams verklaarde zeer teleurgesteld te zijn over de beslissing van Ford.42
Nu Amsterdam afviel was Ford aangewezen op Rotterdam. Hoewel de gemeente
Rotterdam op de door Both uitgezochte locatie Galvanistraat normaal gesproken
geen bedrijfsterreinen verkocht, was men bereid hierover te praten. Als verkoopprijs werd een bedrag van minimaa125 gulden per vierkante meter genoemd. Ford
yond deze prijs echter te hoog, waarop het werd terugbracht tot 18 gulden. In een
voorstel aan de gemeenteraad (18 januari 1929) schreef B& W dat deze prijs weliswaar duideJijk te laag was, gelet op de waarde van de grond, maar dat men groot
belang hechtte aan het behoud van Ford voor Rotterdam. Omdat er inmiddels veel
tijd was verstreken, werd eveneens voorgesteld om ' ... met den meeste spoed een
van de Nenijtohallen (van: Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling, FdG) te harer beschikking te stellen'. De kosten van het verplaatsen van een van de Ieegstaande hallen werden geschat op 40.000 tot 50.000 gulden . Deze houten hal zou
Ford voor maximaal een jaar huren tegen een prijs van 30.000 gulden. De gemeente zou op deze transactie dus altijd een verlies lijden. Bovendien bood de gemeente aan om in de Benzinehaven aan de Nieuwe Maas een steiger te bouwen voor
Ford waar de te assembleren auto's konden worden ontscheept. Met de bouw van
de steiger was nog eens een bed rag gemoeid van circa 32.000 gulden. Ook dit
kwam in eerste instantie voor rekening van de gemeente. De steiger kon Ford
huren voor een bed rag van 2.500 gulden per jaar. Aan kadegeld, voor de zeeschepen die aanmeerden, zou Ford de gebruikeJijke kosten moeten betalen (dit was
42 Gemeente Archief Amsterdam (hierna: GAA), Archief Commissie van Bijstand. Handelsinrichtingen (hierna: ACBHI), nr. 5093, inv. nr. 31, Notulen vergadering II maart
1929.
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onder andere afuankelijk van de lengte van het schip: in die tijd circa 22,5 gulden
per meter).
Aan de Galvanistraat werd aan Ford een terrein verkocht van 28.000 vierkante
meter, waarvan Ford 15.000 vierkante meter direct in gebruik nam, met een optie
op het resterende dee!. De voorgestelde transactie was, zo moest ook B&W erkennen, ' ... voor Ford wei zeer voordelig'. Het College van B&W was, zou dee Ide
men mede, verdeeld geweest over deze kwestie. De meerderheid was echter voor
' ... omdat zij in het behoud van het bedrijf van Ford voor Rotterdam een overwegend belang ziet, te meer, nu het de bedoeling blijkt te zijn Rotterdam tot invoerhaven voor geheel West-Europa te maken'. Het is mij niet bekend op welke gegeyens B&W dit laatste baseerde. Was het een poging eventuele bezwaren van
gemeenteraadsleden de kop in te drukken?
In het bij de raadsstukken gevoegde 'conceptcontract' was een interessante, maar
ook gecompliceerde, bepaling opgenomen. Mocht Ford binnen tienjaar weg gaan
uit Rotterdam, dan zou zij 7 gulden per vierkante meter bijbetalen. Zodoende zou
het bedrijf alsnog de oorspronkelijke vraagprijs van de gemeente (25 gulden) betalen. Voorts had de gemeente in het geval Ford nog niet met de bouw van haar
fabriek was beg onnen de plicht het terrein terug te kopen. Indien Ford de fabriek
had afgebouwd, dan zou de gemeente aIleen het recht hebben het terrein terug te
kopen, vermeerderd met een redeIijke vergoeding voor de opstallen. Over deze
bepaling in het verkoopcontract ('lid 10') zou nog eindeloos worden onderhandeld tussen Rotterdam en Ford.
De eerste problemen
In eerste instantie leek alles goed te gaan in Rotterdam. Op 24 januari 1929 ging
de raad 'in principe' akkoord met het voorstel van B&W. Wei hadden enkele leden
bezwaren tegen bepaalde formuleringen en ongebruikelijke bepalingen in het contract, in het bijzonder de 'terugkoopplicht' (lid 10).
Al snel ontstonden er nieuwe problemen. Twee dagen na het 'principebesluit'
ontving Rotterdam een afschrift van een brief van de NV Eerste Nederlandsche
Kunstzijdefabriek (ENKA, nu: Akzo Nobel), gericht aan Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland. In de brief van 26 januari protesteerde ENKA tegen de verkoopprijs van 18 gulden die met Ford was overeengekomen. Enkele jaren daarvoor had
ENKA in dezelfde omgeving namelijk een terrein willen kopen voor 20 gulden
per vierkante meter, maar dit was door de gemeenteraad afgewezen. Als argument
voerde de gemeente aan dat bedrijfsterreinen in die omgeving aileen werden verhuurd. Tussen 1926-1928 waren in de nabije omgeving van de Galvanistraat weI
degeIijk kleinere stukken grond aan bedrijven verkocht. De ENKA had toen andermaal verzocht om een terrein te mogen kopen, maar toen werd als verkoopprijs
opeens een bedrag van 45 gulden genoemd. De ENKA verklaarde bereid te zijn
opnieuw met de gemeente Rotterdam te onderhandelen over de aankoop van een
terrein op dezelfde voorwaarden als Ford. Aan GS verzocht ENKA vooralsnog
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haar toestemming aan de overeenkomst die de gemeente Rotterdam met Ford had
gesloten te onthouden. 43 OS van Zuid-Holland liet Rotterdam weten te wachten
met het beantwoorden van de brief van ENKA, tot de gemeenteraad een besluit
had genomen over de verkoop van de grond. 44
Hoewel het contract nog niet officieel was ondertekend, gingen de voorbereidingen voor de verplaatsing van 'hal A' gewoon door. Vit door Ford opgevraagde
offertes bleek dat dit geen 40.000 of 50.000 gulden ging kosten, zoals de gemeente
dacht, maar tenrninste 65.400 gulden. Viteindelijk werd dit bedrag teruggebracht
tot 61.000 gulden. 45 Naar aanleiding van enkele aanpassingen in het conceptcontract, met name 'lid 10' , kwam directeur Both met een tegenvoorstel. Dit kwam er
op neer dat de gemeente niet langer verplicht was het terrein terug te kopen. Ook
zou Ford 7 gulden per vierkante meter bij betalen voor het deel dat men verkocht
of verhuurde, indien zij binnen tien jaar zou vertrekken uit Rotterdam. In de brief
aan de gemeente maakte Both bezwaar tegen de vol gens hem trage besluitvorrning
in Rotterdam en de afhandeling van enkele zaken die met de verplaatsing van 'hal
A' te maken hadden.46
Deze opmerking deed de al niet beste relatie tussen de gemeente en Ford geen
goed. Vol gens de directeur van Oemeentewerken - hij ergerde zich duidelijk aan
de opmerkingen van Both - waren de verwijten volkomen onterecht. Volgens hem
had de gemeente 'alle zeilen bijgezet' om Ford te helpen. Het probleem werd
veroorzaakt door de strenge vorstperiode, waardoor de verplaatsing van de hal
nog geen doorgang had kunnen vinden. Voorts het hij weten tegen het laatste voorstel van Ford voor aanpassing van het conceptcontract geen bezwaar te hebben.
Volgens hem hing het er helemaal vanaf op welk deel van het terrein de fabriek
uiteindelijk kwam te staan en welk deel eventueel verkocht kon worden aan an dereno Het oostelijk deel van het terrein was naar zijn mening meer waard dan het
westelijke deel. In plaats van 7 gulden zou Ford daarom 12 gulden moeten bijbetal en voor verkoop van dat deel van het terrein aan derden. 47 De wethouder en de
comrnissie Plaatselijke Werken gingen eveneens akkoord met de nieuwe bepalingen in het contract.

Het contract wordt gesloten: nog meer problemen
Op 4 juni verklaarde ook Ford akkoord te gaan met de allemieuwste versie van de
tekst van het verkoopcontract. Intussen was ook de verplaatsing van de hal vol43 GAR, APW inY. nr. 2416, doss. 526. Afschrift brief ENKA-GS Zuid-Holland 26 januari 1929.
44 GAR, APW inY. nr. 2416, doss. 526. GS-B&W, 19 februari 1929.
45 GAR, APW inY. nr. 2416, doss. 526. GW-Wethouder PW, 30 januari 1929; GW-Wethouder PW, 6 februari 1929.
46 GAR, APW inY. nr. 2416, doss. 526. Ford-B&W, 18 maart 1929.
47 GAR, APW inY. nr. 2416, doss. 526. GW-Wethouder PW, 12 mei 1929.
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tooid. Er bleven nog enkele kleinere probJemen bestaan, die in juni en september
werden opgelost. 48
De gemeente had echter ook zo zijn problemen met Ford. Eind juli was bijvoorbeeJd nog niet duideJijk welk gedeelte van het terrein Ford in gebruik nam en op
welk deel een optie lag. Ford wist zeIf nog niet hoe de nieuwe fabriek er precies uit
zou gaan zien. Op 22 april 1929 schreef Both aan GW dat het hem speet niet zo
vlot te kunnen handelen, ' ... daar plannen voor onze nieuwe fabriek door de Ingenieurs der fabriek te Detroit moesten worden goedgekeurd. Deze goedkeuring hebben wij nog niet ontvangen' .49 Toen deze goedkeuring er uiteindeJijk wei kwam
bleek dat de vorm van de fabriek een zeer onhandig stuk grond ongebruikt liet.
Mocht Ford afzien van het optierecht dan bleef de gemeente zitten met een terrein
dat wat betreft de vorm moeilijk aan een ander bedrijf verhuurd kon worden. Volgens de directeur Gemeentewerken was het echter van het allergrootste belang dat
de gemeenteraad op 3 oktober 1929 een definitief besluit nam. 50
Inderdaad besloot de raad op die datum om het terrein aan het Marconiplein aan
Ford te verkopen. Op 9 oktober ontving Ford een afschrift van dit raadsbesluit,
met daarbij de aantekening dat de Provinciale Staten van Zuid-Holland het nog
moesten goedkeuren. Normaal gesproken was dit niet meer dan een formaliteit.
De Provincie was door de eerdere brief van ENKA geinteresseerd geraakt in deze
zaak. Op 28 oktober liet Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weten de goedkeuring van het raadsbesluit te hebben verdaagd. De Provincie had bezwaren tegen onderdelen van het contractY B&W kon echter aile bezwaren wegnemen en
in november 1929 ging ook de Provincie met de verkoop akkoord . De verkoop
van de grond aan het Marconiplein was hiermee geregeld. Met de voorbereiding
van de bouw van de fabriek kon worden begonnen. Tot het gereedkomen daarvan
huurde Ford een houten loods (hal A) van de gemeente.
In het begin van 1930 werd Rotterdam echter opgeschrikt door een bericht in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Volgens de NRC was het de bedoeling
van Ford om van Antwerpen het voomaamste distributiepunt van West-Europa te
maken en niet Rotterdam. Dit zou voor Rotterdam een ramp zijn, aangezien men
in de onderhandelingen met Ford zeer ver was gegaan. Daarbij was er min of meer
van uitgegaan dat Rotterdam het distributiecentrum van West-Europa zou worden.
Blijkens een briefje van wethouder De long in het dossier was dit bericht in de
NRC, zo leerde navraag bij Ford-directeur Both, ' .. . nonsens'. 52
48 GAR, APW inv. nr. 2416, doss . 526. Ford-BW, 4 juni 1929; Ford-B&W, 23 juli 1929.
49 GAR, APW inv. nr. 2416, doss. 526. Ford-B&W, 22 april 1929.
50 GAR, APW inv. nr. 2416, doss. 526. GW-wethouder 17 augustus 1929.
51 GAR, APW inv. nr. 2416, doss. 526. GS-B&W, 28/31 oktober 1929.
52 GAR, APW inv. nr. 2416, doss. 526. Kopie krantenbericht Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC) 16 januari 1930 en aantekening van wethouder De long, met reactie van
Both.
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Henry Ford en de steen/egging die niet doorging
Eind 1929 werd met de bouw van de fabriek aan het Marconiplein begonnen.
Aangezien Henry Ford in oktober 1930 toch in Europa was, onder andere voor het
leggen van de eerste steen voor de fabriek in Keulen, werd geregeld dat hij naar
Rotterdam doorreisde. Ook hier zou Ford de eerste steen leggen. De fabriek was
toen echter al zeer ver gevorderd: de heipalen waren geslagen, de fundering gelegd en het stalen casco, inclusief dak, stond overeind.
Via Keulen reisde Ford naar Rotterdam. In Eindhoven werd een tussenstop gemaakt om de gloeilampfabriek en het Natlab van Philips te bezoeken . In de namiddag van 3 oktober 1930 kwam het gezelschap aan in Rotterdam. Behalve Henry
Ford waren ook Sir Percival Perry, directeur Both en de secondant van Ford Charles Sorensen aanwezig. Burgemeester Drooglever Fortuyn begroette Henry Ford.
Hij verontschuldigde zich voor het feit dat hij de volgende dag niet persoonlijk bij
de steen legging aanwezig kon zijn in verband met andere verplichtingen. Hij bood
Ford namens de gemeente wei een boottocht aan door de haven van Rotterdam.
Het bezoek van Ford op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober 1930 trok vee I belangstelling van de media. Vol gens het Rotterdamsch Nieuwsblad (RN) werd Rotterdam in een week tijd met ' twee koninklijke bezoeken' vereerd: op maandag was
koningin Wilhelmina te gast en op vrijdag Ford: ' ... het type van de moderne supermensch'. Zaterdagochtend werd een bezoek gebracht aan de scheepswerfWilton Fijenoord. Hierna maakte men een korte boottocht door de haven. Het RN
schreef vol zelfvertrouwen over de dynamische indruk die Rotterdam zou maken :
'Ford zal zich in een tweede Amerika wanen, moge het hem inspireren ' .53
Om twee uur in de middag kwam het gezelschap aan bij de Galvanistraat voor
de steenlegging. De plechtigheid ging echter niet door. Het massaal toegestroomde publiek en de aanwezige notabelen, waren met stomheid geslagen . Wat de precieze reden was, werd niet duidelijk. Henry Ford liet zich daar in het openbaar
nooit over uit. De NRC noteerde echter uit de mond van leden uit het gezelschap
van Ford, dat hij ' ... zoo getroffen (was) ( ... ) door al wat hij in den korte tijd van
zijn verblijf in Nederland op industrieel gebied gezien heeft, dat hij zich niet meer
kon vereenigen met de plannen voor den bouw van de fabriek alhier in den huidige
vorm' . De NRC schreef verder dat Ford zou aansturen op de bouw van een veel
grotere fabriek. 54 Volgens burgemeester Drooglever Fortuyn was het volgende
gebeurd: 'Bij het bezoek van den heer Henry Ford aan Rotterdam op 3 en 4 oktober j.l. bleek nu, dat deze de nieuwe fabriek aan het Marconiplein onvoldoende
oordeelde, omdat Holland z.i. grotere mogelijkheden bood' .55 Ford had deze beslissing verrnoedelijk al op de eerste dag van zijn verblijf genomen. Aile Forddealers in Nederland die waren uitgenodigd, kregen al voor de plechtigheid te
horen dat deze niet doorging.
53 Rotterdamsch Nieuwsb1ad, 3 en 4 oktober 1930.
54 NRC, 4 oktober 1930.
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Rotterdam en Ford: opnieuw om de tafel
Na het bezoek van Henry Ford werd driftig heen en weer getelegrafeerd tussen Sir
Perry in Engeland en Sorensen in Amerika. Sorensen drong er bij Perry op aan om
het terrein aan de Galvanistraat te vergroten door het gedeelte dat liep tot de Merwehaven ook te kopen. Een lopende band lOU de kisten dan naar de fabriekshal
transporteren. 56 Perry liet weten dat uitbreiding van het terrein richting Merwehayen niet kon. Op een deel van dat terrein was met de bouw van een gemeentelijke
elektriciteitscentrale begonnen. Bovendien liep een openbare straat dwars door
het gebied. Een terrein aan het water op die locatie was onmogelijk. Perry: 'You
will remember that we tried very hard to get a site on Merwehaven C... ). We were
absolutely turned down on the score that the City wishes to use these for regular
shipping. C... ). In this regard Mr. Ford was quite annoyed because the Oil Companies were permitted to have deep water frontage which we could not secure' .57 Het
was geen kwestie van invloed of macht van de bedrijven richting gemeente, maar
van harde guldens. Het probleem voor Ford was, aldus Perry aan Sorensen, dat het
bedrijf in een jaar net lo veel goederen oversloeg als bijvoorbeeld de nabij gelegen Batavierlijn in een dag. 'It is income from such freights Cbedoeld wordt Batavierlijn, FdG) that the city wants'. Perry gafvervolgens een inzicht in de grondpolitiek van Ford. Hij schreef namelijk dat een terrein aan de Waalhaven, bij het
vliegveld, beter aan de eisen van Ford voldeed wat betreft grootte en ligging aan
diep vaarwater. Maar deze grond lOU nooit lo waardevol worden als aan de Galvanistraat. Uit deze mededeling wordt duidelijk dat Ford bedrijfsterreinen kocht
die in de toekomst in waarde lOuden stijgen. Mocht het bedrijf worden gesloten,
dan lOuden de kosten van de bouw en eventuele uitbreidingen worden terugverdiend dankzij de inmiddels gestegen grondprijs.58
Op 24 oktober 1930 bood Gemeentewerken aan Ford een terrein aan op de Beneden-Heyplaat Czuidelijke oever). Directeur Both van Ford reageerde positief.
Hij wilde echter dat de gemeente het terrein aan het Marconiplein tegen kostprijs,
inc1usief een bedrag voor de in aanbouw zijnde fabriek, lOU terugkopen. Deze
koppeling van transacties lOrgde voor nieuwe problemen. De commissies Plaatselijke Werken en Financien waren weI akkoord met de verkoop van het nieuwe

55 GAR, Verzameling gedrukte stukken 1931, volgnr. 54. Antwoord B&W op vragen
n.a.v. besluit Ford naar Amsterdam te gaan, 11 maart 1931.
56 Ford Motor Company Archives (hiema: FMCA) (Detroit, Amerika) , Accession 38,
Henry Ford Museum, Foreign Ford Companies 1929: Holland. Production RecordslHolland: Rotterdam. Telegram Sorensen aan Perry, october 20, 1930.
57 FMCA, Accession 38, Henry Ford Museum, Foreign Ford Companies 1929: Holland.
Production Records/Holland: Rotterdam. Brief Perry-Sorensen, 21-10-1930.
58 FMCA, Accession 38, Henry Ford Museum, Foreign Ford Companies 1929: Holland.
Production RecordslHolland: Rotterdam. Telegram Perry-Sorensen, October 21, 1930.
59 GAR, Verzameling gedrukte stukken 1931, nr. 54, 11 maart 1931.
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terrein, maar over de terugkoop van het terrein aan het Marconiplein zou nog eens
apart worden overlegd.59
Op 12 november deed Ford-directeur Both een nieuw voorstel. Ford verkocht
het terrein aan de Galvanistraat voor 1.740.500 of 1.660.500 gulden, afuankelijk
van de stand van zaken met bouw van de fabriek. Ford kocht vervolgens het terrein
aan de Beneden-Heyplaat. Een probleem voor de gemeente was dat zij voor de
Fordfabriek aan de Galvanistraat geen enkele be stemming kon bedenken. De directeur Gemeentewerken en zijn collega van de RET (tram) onderzochten de mogelijkheid de fabriek te verbouwen tot centrale werkplaats voor de RET. Enkele
rekensommen werden gemaakt. Een nieuwe werkplaats zou naar schatting ruim I
rniljoen gulden kosten. Beduidend rninder dan de prijs die Ford vroeg voor haar
fabriek. Omdat het gebouw van Ford moest worden aangepast om als werkplaats
te kunnen fungeren, kosten plusrninus 440.000 gulden, zou de gemeente voor de
Fordfabriek nooit meer dan 610.000 gulden mogen betalen. Daarbij kwam nog de
grondprijs (eventueel rekende men 25 gulden in plaats van de 18 gulden die Ford
had betaald), dan kwam het bedrag dat Rotterdam zou moeten betalen op 1.300.500
gulden. Nog altijd ruim 300.000 of 400.000 minder dan Ford wilde hebben.
Het rapport van de directeur van Gemeentewerken over de verbouw van de fabriek tot werkplaats voor de RET werd op 5 december en 13 december 1930 behandeld in respectieveJijk de commissies Plaatselijke Werken en Financien. Beide
commissies hadden grote bezwaren tegen de hierin opgenomen grondprijs. Ook
het College van B&W wilde geen 25 gulden per vierkante meter betalen, maar wei
een 'redeJijke prijs voor de opstallen'. Op basis van deze adviezen ging de directeur Gemeentewerken weer onderhandelen met Ford.
Ais mogelijkheid werd voorgesteld dat Ford de fabriek direct afbouwde tot centrale werkplaats voor de RET. Nieuwe berekeningen werden gemaakt. Voor de
grond wilde de gemeente 497.214 gulden betalen (27.623 vierkante meter maal18
gulden). Voor de verbouwde fabriek nog eens 1.050.000. In totaal een bedrag van
1.547.214 gulden. Bij een vergelijk van de bedragen was het niet mogelijk het nog
bestaande verschil te overbruggen. Zoals de directeur van Gemeentewerken attent
genoeg opmerkte was het bedrag van circa 200.000 gulden precies het verschil in
grondprijs van 18 gulden of 25 gulden. Met andere woorden Ford wil per se 25
gulden hebben voor de grond, hoewel men zelf maar 18 gulden had betaald.
Uiteindelijk adviseerde de directeur van Gemeentewerken aan de wethouder op
17 januari 1931 om de grond toch maar voor 25 gulden terug te kopen, ' ... ten
einde het afspringen van de onderhandelingen niet te riskeren' .60 Aangezien Ford
ook vasthield aan de wens om niet het hele terrein aan de Beneden-Heyplaat te
kopen, deed de directeur het voorstel om ook hierin maar te berusten. De commissie Financien bleef even wei van mening dat Ford het hele terrein aan de Beneden-

60 GAR, Verzameling gedrukte stukken 1931, nr 54, 11 maart 1931 .
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Heyplaat moest kopen. Pas dan was de gemeente bereid om 1.762.500 gulden te
betalen voor het complex aan de Galvanistraat.
De onderhandelingen zaten nu muurvast. B&W besloot daarop om met een kleine delegatie direct te gaan onderhandelen met Ford. Directeur Both werd uitgenodigd voor een gesprek op 6 februari . Hij liet echter op 3 februari weten ' ... niet
langer te kunnen wachten ' en dat hij zich ' ... alle vrijheden voor(behieId)' . Dit
enigszins cryptische antwoord vroeg om een opheldering. Uit een reactie van een
vertegenwoordiger van Ford bleek echter dat Both door 'een verbIijf in het buitenland ' onbereikbaar was. Both zou na terugkomst weI contact opnemen met het
College van B& W. Toen dat op 28 februari 1931 nog niet gebeurd was herhaalde
het College het verzoek tot een onderhoud.
Oat verzoek had echter geen zin meer omdat Ford inmiddels contact had opgenomen met de gemeente Amsterdam. Op 5 februari 1931 was de Commissie van
Bijstand afdeling Handelsinrichtingen van de Amsterdamse gemeenteraad in een
buitengewone en geheime vergadering bijeen gekomen. Wethouder Abrahams informeerde de raadsleden over het (herhaalde) verzoek van Ford een terrein te mogen kopen. Volgens mededelingen van Ford 'boterde' het niet met de gemeente
Rotterdam. Meer mededelingen over de precieze aard van het conflict wilde de
wethouder echter niet doen . Deze zaak moest geheim behandeld worden volgens
de wethouder, omdat, als Rotterdam zou merken dat Ford met Amsterdam aan het
onderhandelen is, men de grond wellicht gratis ter beschikking zou stellen.6 J Volgens Abrahams waren zowel de directeur van Ford als de commissarissen v66r
Amsterdam, maar was de locatie voor 'Amerika' van geen belang. ' De Amerikaanen wenschen aileen eigendom van den grond' , aldus Abrahams.62 Daarom
stelde het College van B&W voor de grond aan Ford te verkopen en het erfpachtstelsel eenmalig 'op te schorten' . Dit was volgens de wethouder gerechtvaardigd
omdat het ging om een zaak van 'groot gewicht' . De aanwezigheid van een 'wereldfirma' te Amsterdam zou gunstig zijn voor een verdere ontwikkeling van het
Westelijk Havengebied.
De Amsterdamse raadsleden uitten echter hun twijfels bij de gang van zaken. Zij
bleken, zo constateerde ook de wethouder, vee I minder enthousiast dan het College van B&W. Zou Ford niet, net als in 1929, met de gunstigere voorwaarden weer
naar Rotterdam gaan om aIdaar nog gunstigere condities te krijgen? Was het weI
zeker dat Ford hier zou gaan bouwen? Woog het 'opschorten' van het erfpachtsteIsel, zo'n principieel onderdeel van het gemeentelijke beleid, wei op tegen de mogelijke nadelen? Wat als er weer een 'wereldfirma' zich in Amsterdam wenste te
vestigen. Zou men dan weer door de knieen gaan en grond verkopen? Nog dezelf-

61 GAA, ACBHI, nr. 5093 , inv. nr. 31, Notulen 5 februari 1931.
62 GAA, ACBHI, nr. 5093 , inv. nr. 31 , Notu1en 5 februari 1931. Onderstreping in originee!.
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de dag werd in een eveneens geheime vergadering de Amsterdamse gemeenteraad
ingelicht.
Ondanks aile geheimhouding verschenen er eind februari 1931 berichten in de
nationale en regionale pers dat Ford in onderhandeling was met de gemeente Amsterdam over de aankoop van een terrein. Volgens de kranten kwam dat omdat
Rotterdam niet snel genoeg handelde. Op 2 maart liet Both aan de gemeente Rotterdam weten dat een gesprek hem niet langer nuttig leek, aangezien hij ' ... niet
meer vrij was'. Die dag had de Amsterdamse Commissie van Bijstand afdeling
Handelsinrichtingen ingestemd met de conceptvoordracht aan de raad waarin de
verkoop van grond aan Ford werd geregeld. Tijdens de vergadering merkte een lid
nog weI op dat bij het bepalen van de grondprijs de waarde van het onopgehoogde
terrein buiten beschouwing was gelaten. 'Ford krijgt dezen dus voor niets '. 63 Ford
betaalde feitelijk aileen de kosten van de ophoging van het terrein.
Nog op dezelfde dag deed het College van B&W van Amsterdam aan de gemeenteraad het voorstel om aan de NV Nederlandse Ford Automobielfabriek gevestigd te Rotterdam (!) een terrein te verkopen van 16 hectare, tegen 5 gulden per
vierkante meter, dus voor circa 800.000 gulden. Het terrein lag in het Westelijk
Havengebied bij de Hembrug. Het College van B&W wees erop dat men het erfpachtstelsel niet wilde afschaffen. Aangezien Ford de grond in eigendom wilde
hebben en de onderhandelingen hierop dreigden af te springen: ' ... hebben wij,
gezien de zeer buitengewone omstandigheden, die zich hier voordoen, gemeend,
nader met de verzoekster in overleg te moe ten treden over den verkoop van een
gemeenteterrein' .64 Het College van B&W wilde deze kans niet een tweede maal
(na de teleurstelling van 1929, FdG) aan zich voorbij laten gaan. Ford creeerde
werkgelegenheid in een periode van economische malaise. Een getal van 1500
arbeidsplaatsen werd genoemd.
Op 14 maart 1931 werd het voorstel van B&W behandeld in de gemeenteraad
van Amsterdam. Hoewel verschillende raadsleden te kennen gaven moeite te hebben met het loslaten van het erfpachtstelsel, zelfs voor eenmaal, vielen er in het
algemeen toch positieve geluiden te horen. Een enkeling maakte zich zorgen over
een mogelijke concurrentiestrijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Sommigen maakten opmerkingen over de zeer lage grondprijs. Zonder veel problemen ging de
gemeenteraad van Amsterdam echter akkoord met de verkoop van de grond aan
Ford (34 voor, 3 stemmen tegen) .
Daarmee was verplaatsing van de assemblagefabriek van Rotterdam naar Amsterdam een feit. Dit zorgde wei voor de nodige problemen voor Ford. Sinds juli
1931 werden namelijk auto's (personen- en vrachtauto's) in Rotterdam geassem-

63 GAA, ACBHI, nr. 5093, inv. nr. 31, Notulen 2 maart 1931.
64 GAA, Gemeenteblad 1931, nr. 213, Voorstel B&W aan gemeenteraad tot 'Verkoop
van een terrein ten behoeve van den bouw eener automobielfabriek' . 2 maart 1931.
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bleerd. 65 De verplaatsing kostte Ford zo'n 63.000 gulden, waarbij een extra afschrijving plaatsvond op de machines en gebouwen te Rotterdam van ruim 3 miljoen gulden.66 De fabriek van Ford aan de Galvanistraat werd wei afgebouwd. Een
deel werd gebruikt als showroom voor de regionale Ford-dealer: Auto Industrie
Rotterdam (A.I.R.). In 1969 werd het pand gesloopt. Aileen de Henry Fordstraat
herinnert nog aan de fabriek.

5. Verklaringen voor het vertrek naar Amsterdam
Er zijn verschillende verklaringen gegeven voor het verplaatsen van de assemblagefabriek van Rotterdam naar Amsterdam. Een aantal daarvan zullen we bespreken. Volgens Mira Wilkins en Frank Ernest Hill had het te maken met het ontbreken van een directe aansluiting op vaarwater in Rotterdam. Op het eerste gezicht
een plausibele verklaring. Toch moet deze verklaring van de hand worden gewezen. Het Amerikaanse hoofdkwartier was steeds nauw betrokken bij de onderhandelingen en de fabriek zelf was ontworpen door de ingenieurs in Detroit. We mogen er van uit gaan dat men in Amerika volledig op de hoogte was van de exacte
Jigging. Ais men inderdaad grote bezwaren had tegen deze locatie dan had men dat
reeds in een veel vroeger stadium laten weten.
Volgens Allen Nevins en dezelfde Frank Ernest Hill moet de oorzaak gezocht
worden in de weigering van de gemeente Rotterdam om industrieen een terrein
aan diepvaarwater te geven. Dit is eveneens een onjuiste bewering. De eerste twee
aanbiedingen van Rotterdam aan Ford waren namelijk gelegen aan de Waalhaven,
beide aan diep vaarwater. Ze werden door Ford afgewezen om verschillende redenen: te duur en te slechte ontsluiting. Ford koos zelf voor de locatie Galvanistraat
en hield daaraan vast. Achteraf gezien was dat geen gelukkige keuze. Toen men dit
inzag wilde het bedrijf het terrein vergroten en een directe verbinding met de Merwehaven realiseren. Dat was op die locatie niet mogelijk. De bouw van de elektriciteitscentrale en de open bare weg verhinderde deze optie. Daar kwam bij dat de
gemeente dit havengebied had aangelegd voor de lijnvaart en de behandeling van
stukgoed. Ford zou daar nog wei inpassen met wat goede wi I, maar had veel te
weinig aanvoer van goederen om een ligging aan diep vaarwater en een eigen kade
te rechtvaardigen. De gemeente zou de kosten voor de aanleg van de kade die zij
immers voorschoot, nooit terugverdienen.
Volgens 1. Hasper, oud-gemeentesecretaris van Rotterdam, was het nooit de bedoeling van Ford geweest zich in Rotterdam te vestigen. Ford had Rotterdam en
Amsterdam gewoon handig tegen elkaar uitgespeeld en zo de meest gunstige con-

65 AFN, Jaarverslag 1931. Mededelingen directie over het boekjaar.
66 AFN, Jaarverslag 1931. Idem.
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Interieur van de Fordfabriek te Amsterdam. Assemblage van de earrosserie. Bran:
Col/eetie Ford Nederland B. V.
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dities gelcregen.67 Ook deze verklaring is niet steekhoudend. Per slot van rekening
bouwde Ford weI degelijk een volwaardige assemblagefabriek in Rotterdam. Blijft
over zijn bewering dat Ford Rotterdam en Amsterdam handig tegen elkaar uitspeelde. Vit de vestiging van Ford in Keulen weten we dat Ford deze strategie
zeker toepaste. Vit het verslag van de onderhandelingen is gebleken dat men in
Amsterdam en Rotterdam tussen 1929 en 1931 op de hoogte was van elkaars kansen. Toch heeft Ford tijdens de gesprekken met Rotterdam nooit 'gedreigd' naar
Amsterdam te gaan. Dat was waarschijnlijk ook niet eens nodig. De stedelijke
naijver was zo groot, dat de gemeenten uit zich zelf al vergaande toezeggingen
deden .
Interessant is ook om te zien welke verklaring het College van B&W van Rotterdam gaf voor het mislukken van de vestiging. Op 11 maart 1931 antwoordde het
College van B&W in een zeer uitvoerige brief aan de gemeenteraad. Volgens het
College van B&W was de oorzaak zeker niet het trage besluitvormingsproces in
Rotterdam, zoals in de media werd gesuggereerd. Belangrijkste reden was het koppelen door Ford van de ovemame van het terrein aan de Galvanistraat aan de koop
67 Hasper, Rotterdam., 21.
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van het terrein aan de Beneden-Heyplaat. Bovendien yond het College van B&W
dat Ford haar ' ... eisen wei zeer hoog stelde'. Hoewel de gemeente geen behoefte
had aan een nieuwe werkplaats voor de RET was men bereid aan deze constructie
mee te werken, zelfs als deze ruim 2 miljoen gulden zou kosten. Volgens het College van B&W was Ford zelfmede schuldig. 'Terwijl toch de keuze van het terrein
aan het Marconiplein (nabij de Galvanistraat, FdG) geheel berustte op een vergissing harerzijds - voordien hadden wij bij herhaling de aandacht gevestigd op den
linker Maasoever - wilde zij de gevolgen van deze vergissing voor de volle honderd procent op de Gemeente afwentelen'. B&W verklaarde dat men Ford zeer
ver tegemoet had getreden om het bedrijf voor Rotterdam te behouden.

6. Conclusie
Drie vragen stonden centraal in dit artikel. Welke belangen hadden Ford en de
gemeente Rotterdam bij de vestiging van de assemblagefabriek? Hoe verliepen de
onderhandelingen tussen Ford en de gemeente Rotterdam? Waarom koos Ford in
De Fordfabriek in Amsterdam aan de Fordhaven (c. /936). Bran: Collectie Ford
Nederland B. V.
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1931 voor Amsterdam? Voorts zal nog kort worden ingegaan op de vraag of de
gemeenten een speelbal waren in de handen van de multinational Ford.
Ford had er belang bij haar productiecapaciteit in Europa te vergroten, om de
teruglopende vraag in Amerika te compenseren. Het bedrijf volgde daarbij haar
eigen weg: eigen fabrieken, geen ovemames. De vestigingen moesten voldoen aan
bepaalde eisen wat betreft de locatie (Jigging nabij afzetmarkt, aan diep vaarwater,
goede ontsluiting, eigen grond). Voor Detroit maakte het overigens weinig uit waar
de fabriek in Nederland kwam te staan: Rotterdam of Amsterdam.
Rotterdam had grote belangen bij de vestiging van Ford. De fabriek zou een
verbreding en versterking van de lokale economische structuur betekenen. De betekenis van de fabriek werd groter toen de economische crisis toesloeg. De nieuwe
banen in de fabriek waren zeer welkom. Bestaande regels en procedures werden
maximaal opgerekt om Ford voor Rotterdam te behouden. Dat bracht de gemeente
in problemen met andere bedrijven (ENKA) en Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De onderhandelingen tussen Ford en Rotterdam verliepen zeer moeizaam. Dat lag
aan beide partijen. Principieel had Rotterdam geen bezwaar tegen verkoop van de
grond, ook niet tegen de vestiging van industrieen aan vaarwater. Rotterdam bood
al in het begin van de onderhandelingen terreinen aan die gelegen waren aan diep
vaarwater (Waalhaven). Rotterdam hield uiteindelijk vast aan haar havenbeleid en
grondpolitiek. De locatie Merwehaven was bestemd voor de lijnvaart en het stukgoed. Ford had te weinig aanvoer om een eigen kademuur op die locatie te rechtvaardigen. Bovendien waren de terreinen al aan andere bedrijven uitgegeven.
Niet aIleen de gemeente Rotterdam had een grondpolitiek. Ook Ford had een
grondpolitiek. Men kocht namelijk terreinen waarvan men vrijwel zeker wist dat
de waarde in de toekomst zou stijgen. Mocht de fabriek gesloten worden dan zou
uit de verkoop van de grond een dee I van de investeringen weer worden terugverdiend. Ford koos daarom voor het terrein aan de Galvanistraat, zonder directe
aansluiting aan vaarwater. Toen Henry Ford de opzet van de fabriek te klein yond,
wilde men het terrein vergroten en alsnog een directe aansluiting op vaarwater te
krijgen. Dat was niet mogelijk. De onderhandelingen zaten in februari 1931 muurvast. De gemeente Amsterdam speelde daarop handig in met een voor Ford wei
zeer aantrekkelijk aanbod.
De meest overtuigende verklaring voor de keuze van Amsterdam boven Rotterdam is dat de gemeente Amsterdam niet langer vasthield aan 'het dogma van het
erfpachtste1sel' , aldus een Amsterdams gemeenteraadslid. Men was in 1931 bereid de grond te verkopen, terwijl de gemeente in 1929 nog strikt had vastgehouden aan het principe van erfpacht en de aankoop van een terrein door Ford had
afgewezen. 68 Ook de zeer lage grondprijs was belangrijk. Terwijl Ford in Rotterdam nog 18 gulden per vierkante meter moest betalen, vroeg Amsterdam niet meer
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dan 5 gulden per vierkante meter. Ford betaalde aIleen voor het ophogen van de
grond en kreeg 'het terrein zelf voor niets'. 69 Ford zou een slechte ondememer
zijn geweest als hij daarvan niet had geprofiteerd.
In oktober 1931 ging de eerste heipaal de grond in en een jaar later, september
1932, begon men met de productie. De Fordhaven, onderdeel van de Westhaven,
werd vijf jaar later voor het scheepvaartverkeer opgesteld. Tot 1971 werden personenauto's geassembleerd in Amsterdam. Nadien bleef enkel de productie van
bedrijfswagens over. De naam werd in 1972 gewijzigd in Ford Nederland NY.
Door aanhoudende zware financiele verliezen werd in 1981 het besluit genomen
de productie in Amsterdam te stoppen. De NV werd omgezet in een BV die zich
beperkt tot verkoop. Daarmee is Ford weer teruggekeerd tot de situatie zoals het
bedrijf in 1924 in Nederland is begonnen. 70
Het is verleidelijk om op basis van deze casus te concluderen dat loka1e overheden
altijd de zwakkere partij zijn in onderhandelingen met grote bedrijven. Inderdaad
waren 10kale overheden bereid zeer ver te gaan om het bedrijf in hun gemeente te
krijgen. Dit moet echter worden gezien tegen de achtergrond van de economische
recessie van de jaren dertig. In de periode 1955-1970 was bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam juist de sterkere partij. Vele bedrijven die zich in de haven
wilden vestigen werden door de gemeente afgewezen. De gemeente kon zelfs uit
de ve1e gegadigden voor hetzeIfde terrein de meest aantrekkeIijke voor de haven
kiezen. Dit waren vooral bedrijven die veel aanvoer van grondstoffen hadden,
zoa1s raffinaderijen en petrochemie, en dus vee1 havenge1d opleverden. Na de energiecrisis van de jaren zeventig waren de rollen weer omgedraaid. De gemeente
Rotterdam zat met grote, braakliggende terreinen, waarvoor weinig belangstelling
was. 71

68 GAA, Gemeenteblad 1931, no. 566, bIz. 536-566. Verslag beraadslagingen Gemeenteraad, dd. 14 maart 1931. Behandeling voorstel B&W tot verkoop van grond in de Grooten
IJpoider aan de Nederlandsche Ford Automobielfabriek NV te Rotterdam, 2 maart 1931
(no. 213, bIz. 319).
69 GAA, Gemeenteblad, no. 213, bIz. 319. Voorstel B&W tot verkoop van grond in de

Grooten IJpoJder aan de Nederlandsche Ford Automobielfabriek NV te Rotterdam, 2 maart
1931. Voor het ophogen van het terrein was een krediet nodig van 680.000 gulden en nog
eens 240.000 gulden voor de verbindingen (wegen, spoorwegen).
70 Jaap Kruizinga, Het XYZ van Amsterdam (Amsterdam, 1995) dee I 1, 343 en 429.
71 zie De Goey, Ruimte voor industrie, bijlage 10.1,265-274
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Survival of the fittest? Macht en concurrentiekracht
in de Antwerpse haven 1900 - 1964
STEPHAN VANFRAECHEM

1. Inleiding
De machtsstrijd tussen vakbonden en patroons alsook de opkomende concurrentiegedachte drukten sinds het begin van de twintigste eeuw hun stempel op het
verloop van het sociaal overleg in de Antwerpse haven. Dat sociaal overleg over
loon- en arbeidsvoorwaarden werd tot begin jaren 1930 gedornineerd door een
soms bikkelharde strijd tussen havenpatronaat en havenvakbonden om de heerschappij over de haven. Een strijd die de opbouw van een overlegstructuur belnvloedde en af en toe bemoeilijkte. Vanaf de jaren 1930 verschoof de klemtoon
meer en meer van macht naar concurrentiekracht. De Antwerpse haven werd in
haar pogingen om stand te houden en te groeien steeds geconfronteerd met een
aantal concurrenten uit de onrniddellijke nabijheid. Naast Hamburg en Bremen
was en is dat in de eerste plaats Rotterdam. In de loop van de jaren 1930 trad bij de
werkgevers langzaam een mentaliteitswijziging op waardoor men bij belangrijke
beslissingen niet alleen uitging van de eigen sterkte en mogelijkheden maar de blik
ook angstwekkend gericht hield op de andere havens. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de overtuiging dat Antwerpen ten opzichte van Rotterdam (te) duur was
meer en meer opzetten en ging zij wegen op de lopende onderhandelingen. Vooraleer een beslissing genomen werd, keek men vaak even naar de situatie in Rotterdam en dit om na te gaan in hoeverre die beslissing de concurrentiepositie ten
opzichte van Rotterdam eventueel kon belnvloeden.
Dit artikel wil even stilstaan bij de impact van zowel macht als concurrentiekracht in de haven van Antwerpen. In hoeverre gaan beide thema's het overleg
over loon- en arbeidsvoorwaarden mee sturen en belnvloeden? Wanneer zijn ze
dominant? Wanneer gaat die concurrentiegedachte de machtsstrijd tussen werkgever en werknemer verdringen als centraal thema binnen het sociaal overleg? Hoe
worden havenpatronaat en havenvakbonden doordrongen van die concurrentiege-
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dachte? Welke invloed heeft het beeld van de haven van Rotterdam en dan meer
bepaald de bewering dat Antwerpen te duur zou zijn, op de onderhandelingen met
betrekking tot loon- en arbeidsvoorwaarden?!

2. S'unir, agir, lutter, vaincre ..... Machtsverhoudingen tot de jaren 1930
V 66r de Eerste Wereldoorlog zwaaide het machtige havenpatronaat bijna onbedreigd de scepter over de Antwerpse haven. Tegenover een almachtig blok van
scheepvaartagenten, naties, stouwerijen en reders stond een (te) zwakke havenvakbond die de grootste moeite had om door te dringen tot een korps van havenarbeiders die niet overtuigd waren van het nut van frontvorming. Door die te zwakke
machtsbasis vormde de havenvakcentrale geen partij voor het havenpatronaat.
Ondanks een aantal edelmoedige pogingen zoals de 'Algemene Beroepsvereniging voor de Bescherming van de Arbeid' besliste vooral het patronaat over een
aanpassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden en waren de havenarbeiders wat
dat betreft eigenlijk overgeleverd aan de 'goodwill' van hun werkgevers. 2
Daarenboven bestond er voor de havenarbeiders niet de minste garantie dat die
voorwaarden zouden blijven gelden. Een loonsverhoging gold zolang de patroons
het duldden. Bij tegenvallende resultaten van de haven of het bedrijf was het maar
al te vaak zo dat de lonen weer daalden . De patroons hielden - net zoals in de
meeste andere sectoren - vast aan een zuiver economisch Iiberalisme. Dat hield in
dat een crisis volgens hen opgelost moest worden door de tarieven voor behandeling te laten dalen.
Daarvoor moesten de lonen voldoende verlaagd kunnen worden. 3 Ret was duideJijk dat een sterke vakbond of een overlegtraditie zoiets in de weg kon staan en
die wet van vraag en aanbod minder zou kunnen spelen. Via kleinere stakingen
zoals in 1899 probeerden de opkomende bonden de almacht van de grote patroonsfederaties weI te doorbreken maar al te vaak zonder resultaat. Die kleinere stakingen maakten immers op een pijnlijke manier duidelijk dat de bonden geen partij
vormden voor de rijke beroepsverenigingen die door de werkgevers werden opgericht om hun belangen te verdedigen. De syndicaten beschikten nog niet over grote
weerstandskassen om de stakers financieel bij te springen en waren bijgevolg niet
Doctoraatsonderzoek Stephan Vanfraechem: 'De arbeidsverhoudingen in de Antwerpse
haven, 1919-1972 '.
2 De opzet van dit in 1901 opgerichte organisme was dubbel: allereerst het voorkomen
van sociale conflicten maar ook het vertragen / afhouden van de opkomst van de vakbonden. Arbeiders die een aansluitingskaart tekenden bij deze vereniging mochten zich immers niet aansluiten bij een vakbond. Door een onevenwichtige samenstelling van de vereniging drukten ook hier de patroons hun beslissingen door.
3 D. Luyten , Sociaal-economisch overleg in Belgiii sedert 1918 (Brussel, 1995) 27.
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in staat om een staking lang te laten duren . Men moest aansturen op een snelle
oplossing of inwilliging van de eisen. Indien dit niet lukte, dwong de realiteit de
havenarbeiders om weer aan de slag te gaan. Bij gebrek aan een stakingsvergoeding werd de toestand voor de meesten immers financieel onhoudbaar.
De havenvakbonden - met het socialistische 'Willen is Kunnen' als sterkste en
grootste blok - slaagden er in 1907 voor het eerst in een barstje te slaan in het
pantser van het oppermachtige havenpatronaat. Via de staking wilde 'Willen is
Kunnen' een loonsverhoging afdwingen van 1 bfr voor de graanmannen. Die verdienden tot dan toe 5 bfr per taak. 4 Binnen de Federation Maritime ofwei Antwerpse Scheepvaartvereniging reageerde men furieus en beslist. Men verwierp de
wilde staking die volgens de vereniging een aanfluiting was van de procedure die
door de Algemene Beroepsvereniging ter Bescherming van de Arbeid was voorgesteld. Bij de oprichting van deze vereniging in 1901 had men inderdaad een
scheidsgerecht ingesteld, aan wie aIle eisen tot aanpassing van lonen en arbeidsvoorwaarden voorgelegd moesten worden. Bedoeling van dit scheidsgerecht was
precies om het uitbreken van wilde staking en te vermijden. De staking van de
graanmannen stelde deze procedure nu openlijk in vraag. Men riep de werkgevers
in de haven van Antwerpen op om eendrachtig en solidair de strijd aan te gaan
tegen de ongeoorloofde eisen van de havenarbeiders. 5 Volgens Steinmann, voorzitter van de machtige Federation Maritime was de inzet van de staking niet zozeer
een vraag tot loonsverhoging, maar eerder de vraag wie de hegemonie over de
haven kon claimen. 6 Na een lange strijd waar uiteindelijk bijna aile havenarbeiders het werk neerlegden voor een algemene loonsverhoging, kwamen de patroons
ogenschijnlijk nog als overwinnaars naar voren. Ondanks het feit dat een algemene loonsverhoging niet werd toegekend, was deze staking in tegenstelling tot een
aantal eerdere pogingen echter geen maat voor niets geweest. 7 Voor het eerst had
een succesvoIle massale arbeidersbeweging de havenpatroons daar getroffen waar
ze gevoelig waren: hun portefeuille. De havenarbeiders zagen in dat ze door een
sterke, eendrachtige houding de patroons tot toegevingen konden dwingen en bij
het patronaat zelf begon het te dagen dat de alleenheerschappij over de haven
verleden tijd was. "Les socialistes ont montn'! que leurs adeptes sont disciplines,
cela est dangereux pour les luttes futures."8
4 In de bijlage vindt u een summier overzicht van de evolutie van het basisloon tijdens
de periode 1898 - 1972.
5 Archie! Federation Maritime d'Anvers, Comite 1901-1911, Seance du comite du 23
avril 1907.
6 K. Van Isacker, Meesters en huurlingen. De staking van 1907 aan de haven van Antwerpen (Antwerpen, 1962) 66.
7 Enkel een loonsverhoging van 0.5 fr voor de graanmannen werd bekomen.
8 Archie! Federation Maritime d'Anvers , Comite 1907-1922, Seance du comite du 27
avril 1913.
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Van nu af aan zou men bij loonaanpassingen rekening moeten houden met een
vakbond die over een degelijke machtsbasis beschikte en daardoor theoretisch een
valabel gesprekspartner werd. Duidelijk was dat de laatste dagen van het dominant patemalisme aangebroken waren. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het onvermijdelijke - een paritair havenbeleid - nog even uitgesteld.
Een van de voomaamste gebreken van de vooroorlogse periode was ongetwijfeld het feit dat er geen overlegstructuur bestond waarbinnen werkgevers en werknemers elkaar konden vinden inzake loon- en arbeidsvoorwaarden. Sinds de staking
van 1907 hadden zowel de socialistische als de christelijke vakbond aangedrongen
opdat er een begin zou worden gemaakt met zo'n paritair havenbeleid. Beide wilden zo een eind maken aan de wantoestanden van de havenarbeid - en dan vooral
het verwarrende aanwervingssysteem - en ook de financiele zekerheid van de havenarbeider vergroten. 9 Ret havenpatronaat had die boot zo lang mogelijk afgehouden. De snelle opeenvolging van wilde stakingen onmiddellijk na de Eerste
Wereldoorlog, deed de werkgevers in de Antwerpse haven echter inzien dat ook
zij voordeel konden halen bij zo'n paritaire samenwerking.
Voor de behandelaars van goederen kwam het zowat neer op de keuze tussen
pest of cholera: ofwei voet bij stuk houden - en het gevaar lopen emstige financiele verliezen te lijden door de vele stakingen - ofweI via paritair overleg tot een
passend antwoord komen op de uitdagingen van die naoorlogse periode. Men koos
voor de tweede optie en gaf er dus de voorkeur aan te onderhandelen over een
loonsverhoging eerder dan die - na een aanvankelijk spelletje spierballen rollen toch te moeten ondergaan.
Door een ministerieel besluit van 12 november 1919 werd een "N ationaal Komitee ingesteld dat er mee belast is te beraadslagen over de grondslagen van het
loon en de arbeidsvoorwaarden aan de haven van Antwerpen".10 In dat Komitee
werden naast de behandelaars van goederen - naties en stouwerijen - ook de scheepvaartagenten en de reders opgenomen alsook de 'Christelijke Centrale van Vervoersarbeiders' en de socialistische 'Belgische Transportarbeidersbond'. Dat Nationaal Komitee kende een moeilijke start. I I Een echte paritaire samenwerking

9 Door zijn status als dagloner moest de havenarbeider elke dag opnieuw aangeworven
worden. De aanwerving gebeurde op straat, in de herbergen of aan de natiemagazijnen en
gaf aanleiding tot grote willekeur en misbruiken. De havenarbeider moest zich de hele dag
ter beschikking houden. Door de oprichting van aanwervingsplaatsen in 1937 werd de
aanwerving gecentraliseerd en moest de havenarbeider zich niet langer een heIe dag ter
beschikking houden. De misbruiken inzake aanwerving zouden echter nog tientallenjaren
blijven duren.
10 Belgisch Staatsblad, Ministerieel besluit van 12 november 1919, 29 november 1919,
555.
11 Archie! BTB - Nationaal Kornitee der haven van Antwerpen, Zitting van 14 november
1919.

VANFRAECHEM SURVIVAL OF THE FITTEST?

199

was onmogeJijk door het feitelijke machtsonevenwicht. Van onderhandelen op grond
van gelijkheid was nog lang geen sprake.
De havenvakbonden hadden hoge verwachtingen van dit nieuwe orgaan en meenden dat zij als volwaardige gesprekspartner aan tafel zouden zitten. Al vlug echter
moesten zij vaststellen dat het havenpatronaat - en dan vooral de oppermachtige
Antwerpse Scheepvaartvereniging - niet van zin was om zijn machtspositie zomaar af te staan en zich binnen het N.K. niet altijd van de meest toegankelijke
zijde liet zien. Dat vooral de Antwerpse Scheepvaartvereniging zo lang mogelijk
vasthield aan de vooroorlogse situatie hoeft niet zozeer te verwonderen.
Deze in 1901 opgerichte vereniging van scheepvaartagenten en scheepsmakelaars was tot de Tweede Wereldoorlog zonder enige twijfel 'primus inter pares'
van de verscheidene beroepsgroeperingen aan de Antwerpse haven. Tijdens die
peri ode was de ASV meestal de enige stem die gehoord werd aan patroonszijde.
Sinds haar ontstaan had ze bijna dictatoriaal haar wil kunnen opdringen aan zowel
havenarbeiders als de andere werkgevers in de haven (en dan vooral de behandelaars van goederen nameJijk naties en stouwerijen). De basis van haar macht lag
ongetwijfeld in het feit dat de scheepvaartagenten de buitenlandse reders naar de
Antwerpse haven lokten. Antwerpen was - en is - in de eerste plaats aangewezen
op die buitenlandse reders en miste - zoals wei het geval was in Rotterdam, Hamburg en Bremen - een nation ale koopvaardijvloot. De scheepvaartagenten legden
de contacten met die reders en probeerden die over te halen om Antwerpen aan te
lopen. Door die nauwe band met de reders - en dus met de rijkdom van de Antwerpse haven - beschikten zij over een enorme machtsbasis. De scheepvaartagenten duidden namelijk de firma's aan die het schip van die vreemde reder zou laden
en lossen. AIs behandelaar had men er dus aile belang bij om die scheepvaartagenten te vriend te houden. 12 De afhankelijkheid van de Antwerpse haven van de buitenlandse reders en de rol van de Antwerpse Scheepvaartvereniging in het
aantrekken van die reders, drukten ook op het verJoop van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Alhoewel het uiteindelijk de behandelaars van goederen - naties en
stouwerijen - waren die de havenarbeiders aanwierven, was het toch zo dat vooral
de Antwerpse Scheepvaartvereniging bepaalde hoe de tarieven en bijgevolg de

12 Die driehoeksverhouding buitenlandse reder - scheepvaartagent - behandelaar zou behouden blijven tot midden jaren 1950 - begin jaren 1960. Sindsdien zou de reder meer en
meer rechtstreeks naar de behandelaars toes tappen en de voorwaarden bespreken, zonder
dat de scheepvaartagent nog tussenbeide kwam en bijgevoIg nog een extra winst nam op
deze behandelingsvoorwaarden.
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lonen zouden evolueren. 13 De rechtstreeks betrokkenen - zijnde de naties en stouwerijen - werden zelden of niet geraadpleegd en konden waarschijnlijk weinig
meer dan de voorstellen van de Federation opvolgen. 14 Het gewicht van de scheepvaartagenten op die loonevolutie is ook weer grotendeels terug te voeren op die
contacten met de buitenlandse reders. Tijdens de gesprekken met de vreemde reder, besprak de agent ook de tarieven waartegen het schip zou gelost worden. De
arbeidskost - met andere woorden wat effectief aan de havenarbeider betaald moest
worden - maakte een niet onbelangrijke post uit van die tarieven.
Het lijkt er op dat de scheepvaartagent niet vooraf met de behandelaars ging
praten over de voorwaarden waaronder zij het schip zouden lossen. Vrij waarschijnlijk is het zo dat de scheepvaartagenten tijdens hun contacten met de buitenlandse reders zelf het tarief bepaalden waartegen het schip gelost en gel aden zou
worden. De naties probeerden een tegenwicht te vormen voor die machtige scheepvaartagenten door zich te organiseren. Zo werd eind 1906, begin 1907 het 'Syndikaat der Natien en Aannemers van Vervoer en Bewerking van Koopwaren aan de
haven van Antwerpen' opgericht. Deze beroepsvereniging wilde onder andere de
onderlinge verstandhouding bevorderen en oneerlijke mededinging voorkomen. 15
Ondanks die frontvorming Iijkt het erop dat de Antwerpse Scheepvaartvereniging
een grote yinger in de pap bleefhebben bij het opstellen van de behandelingstarieyen. Dit enorme machtsgegeven verklaart ook mede waarom de Antwerpse Scheepvaartvereniging moeite (of weinig zin) had om zich aan te passen aan het nieuwe
gegeven van het Nationaal Komitee. Daarv66r had zij steeds zeIf - bijna autonoom - beslist wanneer de tarieven (en bijgevolg het basisloon) aangepast konden
worden. Nu moest ze daarbij rekening gaan houden met tal van andere partijen en
dat liep niet altijd van een leien dakje.
Dat alles aanvankelijk niet van een leien dakje Jiep binnen het Nationaal Komitee had ook te maken met de 'zwakte' van de vakbonden. Alhoewel de BTB reeds
heel wat aangesloten leden telde en het nut van een massale stakingsbeweging zijn
nut had bewezen, kon men zich de vraag stellen in hoeverre de BTB representatief
was voor de groep havenarbeiders. Wilde bewegingen van stakende havenarbeiders - al dan niet aangesloten - verstoorden in het begin geregeld de goede werking van het N.K. Door die wilde stakingen, kwam de arbeidersafvaardiging bin13 Volgens ir. J.Ph. Backx wordt de behandelingsfactuur in grote mate bepaald door het te
betalen arbeidsloon. Vooral bij het laden en lossen van stukgoed, wat toen nog hoofdzakelijk
met de hand gebeurde, hebben die arbeidskosten een overwegende rol gespeeld. J. Backx,

De haven van Rotterdam: een onderzoek naar de oorzaken van haar economisehe betekenis in vergelijking met die van Hamburg en Antwerpen (Rotterdam, 1929) 203.
14 Het precieze gewicht van de behandelaars tijdens die loononderhandelingen in het

interbellum dient nog verder onderzocht te worden.
15 G. Asaert, G. Devos en F. Suykens, De Antwerpse naties: zes eeuwen aetiefin stad en
haven (Tielt, 1993) 214.
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nen dat N.K. in een lastige positie terecht. Enerzijds beweerden zij dat zij - en
aIleen zij - de echte vertegenwoordigers waren van de havenarbeiders, maar anderzijds leken de gebeurtenissen aan de waterkant hen ongeJijk te geven. Vele van
die wilde bewegingen ontstonden immers uit onvrede met de gang van zaken in
het N.K. Zo was er in de vroege jaren 1920 behoorlijk wat onvrede over het basisloon dat betaald werd. De havenarbeider werd toen bijna dagelijks geconfronteerd
met de gevolgen van de voorthollende nationale infiatie en zijn dalende koopkracht. 16 Die problematiek zou gedurende de eerste helft van de jaren 1920 de
werking van het Nationaal Kornitee domineren maar ook hypothekeren. Immers,
het koppelen van de lonen aan de index in januari 1923 was een van de eerste,
belangrijke beslissingen van het N.K.17 Toen echter b1eek dat de indexkoppeling
niet altijd even ge1ukkig was, ontstond er aan de basis al vlug gemor en gaf dit
aanleiding tot spontane uitingen van ongenoegen, waartegen de arbeidersafvaardiging maar weinig vermocht. 18
Die gebeurtenissen zijn een mooi voorbeeld van de mentale stap die de arbeidersafvaardiging na de Eerste Wereldoorlog had gezet en de fouten die ze daarbij had
gemaakt. De euforie bij het ontstaan van het paritair comite had hen blind gemaakt
voor hun eigen tekortkomingen. Men geloofde misschien te veel in het overlegmodel en stakingen werden als fout beschouwd. De basis dacht er echter anders over
en zag niet (of onvoldoende) hoe sociaal overleg de levensduurte zou rninderen of
de koopkracht zou doen toenemen. Toen die problemen te acuut werden, bleek al
vlug dat de arbeidersafvaardiging niet meer kon rekenen op haar basis die teruggreep naar haar oude vertrouwde stakingswapen. 19 Terwijl de afvaardiging reeds
de overgang maakte van strijdsyndicalisme naar overlegsyndicalisme, bleef de
achterban steken in die eerste fase. Door die verstoorde relatie achterban - arbeidersafvaardiging, kwam echter de motivering van het havenpatronaat om in het
overleg te stappen, onder druk te staan. Het havenpatronaat was in die overleg-

16 P. Scholliers, Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht en klassenstrijd in Belgie
tijdens het interbellum (Brussel, 1985) 35.
17 Archief BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 10 januari
1923. Tijdens die zitting van 10 januari 1923 werd na weken]ang over-en-weer gepraat
beslist om het basisloon van 22 fr te koppe]en aan de indexschijf 360 - 410 (indexcijfer
voor provincie Antwerpen). Per schijf van 18 punten zou een wijziging van het loon met 1
fr doorgevoerd worden.
18 Amper zes maanden na het vastleggen van het basisloon op 22 fr, werd op 20 juli
beslist om een basisloon van 25 fr (d.i. een verhoging met 3 fr) te koppelen aan de indexschijf 360-410. Archief BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van
20 juli 1923.
19 Zie ook: M. Nauwelaerts, 'De socialistische syndikale beweging na de Eerste Wereldoorlog', Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 3-4 (1973) 343 - 376.

202

NEHA-JAARBOEK 2000

struetuur gestapt, preeies omdat ze af wou van die eonstante dreiging van wilde
stakingen die het klimaat steeds maar verzuurden en de haven in een beweging
meesleurden die haar faam en imago al te zeer bezoedelden bij haar voomaamste
buitenlandse cIienten. Toen ze in het N.K. ging onderhandelen over een loonaanpassing, verwaehtte ze dat de vakbonden - met de BTB als maehtigste blok - borg
konden staan voor de naleving van die overeenkomst.
De gebeurtenissen aan de waterkant toonden eehter aan dat de BTB - en in
mindere mate de Christe1ijke Centrale van Vervoersarbeiders - niet in staat was
om die naleving te garanderen. De Antwerpse Seheepvaartvereniging en de andere patroonsfederaties stelden dan ook het nut van verder overleg ter discussie.
Die gespannen situatie bereikte haar hoogtepunt injuni 1928. Daartoe aangezet
door een eommunistiseh aetieeornite, legde het grootste deel van de havenarbeiders het werk neer en eiste een onmiddellijke loonsverhoging van maar liefst 8 bfr.
Het basisloon zou daardoor 62 fr per dagtaak worden. Beide havenvakbonden
keurden de aetie af. Vooral de BTB stond voor een keerpunt en werd in een ongewone positie gedwongen: samen met het patronaat moest ze tot de havenarbeiders
zien door te dringen en hen tot rede brengen. 20 De inzet van de staking was hoog:
het leidde immers weinig twijfel dat het patronaat het Nationaal Kornitee helemaal
op de helling zou zetten bij een nieuwe gedwongen knieval.
Na heel wat berniddelingspogingen van het stadsbestuur, gingen de havenarbeiders uiteindelijk overstag en hervatten zij op 11 juli 1928 het werk, zonder de
verhoopte loonsverhoging te hebben gekregen. Voor de havenpatroons en de arbeidersafvaardiging liep de staking uit op een bedekte overwinning. Het havenpatronaat had de naleving van de beslissingen van het N.K. afgedwongen en het
failliet van dit overlegorgaan bezworen, terwijl de arbeidersafvaardiging erin was
geslaagd om de massa havenarbeiders toeh aehter zieh te seharen. Belangrijkste
gevolg van deze stakingsbeweging was eehter dat zowel de werkgevers als de
werknemers inzagen dat er iets fundamenteels moest veranderen aan het karakter
van de havenarbeid. Het grote aantal arbeidsongevallen, het ontbreken van aanwervingsplaatsen en vooral het feit dat het beroep van havenarbeider openstond
voor iedereen die zijn inkomen wenste aan te vuIIen, leidde - missehien nog meer
dan de loonkwestie - tot vele wrijvingen in de haven en gaf aanleiding tot vele
eonflieten. 21 Immers, door het beroep open te houden voor iedereen, kreeg men bij
perioden van grote werkloosheid (vooral in de winter) af te rekenen met een en orme massa ontevredenen. In zo'n periode werd de haven een soort van toevluehtsoord voor al diegenen die uit de boot vielen in andere sectoren en die alsnog hun
boterham probeerden te verdienen in de haven. Door die toevloed, kreeg de groep
'vaste' havenarbeiders die het in zo'n periode sowieso al moeilijker had, het nog
moeilijker want het weinige werk moest over nog meer mensen verdeeld worden.
20 K. Van Isacker, De Antwerpse dokwerker (Antwerpen, 1966) 185.
21 Ibidem, 186.
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Enkel de belofte dat aan die problemen iets verholpen zou worden, deed de havenarbeiders het werk hervatten.
Onder leiding van gouverneur Holvoet zou een studiecommissie de voornaamste uitdagingen waar het Nationaal Komitee voor stond, bestuderen. Voor het probleem van de aanwervingsplaatsen werd nog geen pasldaar antwoord gevonden,
voor het 'open' karakter van de havenarbeid wei. Voortaan moest men over een
inschrijvingskaart als havenarbeider beschikken om nog havenarbeid te mogen
verrichten. Het he Ie contingent werd opgedeeld in twee categorieen A en B, waarbij A die categorie vormde die zich zeer regelmatig aanmeldde en die voorrang
moest krijgen bij de aanwerving. Categorie B waren de zogenaamde 'gelegenheidsarbeiders' die zich slechts periodiek aanmeldden (bijvoorbeeld bij dalend
werkaanbod in andere sectoren) en die slechts over een tijdelijke erkenning als
havenarbeider beschikten. Verder werden de geldende arbeidsvoorwaarden gebundeld in de 'Codex' . Daarin werden aile voorschriften en bepalingen die in acht
moesten worden genomen bij het verrichten van havenarbeid, verzameld. Een overtreding van die voorwaarden kon aanleiding geven tot sancties. In werkelijkheid
zou het nog vele jaren duren vooraleer die Codex enigszins stipt werd nageleefd.
Eveneens in de nasleep van de staking van juni en juli 1928 werd het Nationaal
Kornitee heringericht en werden zijn diensten verder uitgebreid. Zo werd er een
Bestendig Bureel ingericht dat moest toezien op de naleving van de beslissingen
van het Nationaal Komitee. Het zou in feite een soort van rechtbank van eerste
aanleg worden. Ten slotte werd begin 1929 door de vertegenwoordigers van de
handel, scheepvaart en de behandelaars de 'Centrale der werkgevers aan de haven
van Antwerpen' (CEPA) opgericht. Opzet daarvan was om aIle administratieve,
juridische en financiele activiteiten in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden te coordineren. CEPA stond van dan af ook in voor het uitbetalen van de lonen
aan de havenarbeiders. 22
Na tien jaar kinderziekten was het sociaal overleg uitgegroeid tot een levensvatbare tiener. De interne problemen waarmee men tijdens de periode 1919-1928
werd geconfronteerd, leken gedeeltelijk bezworen. De machtsverhoudingen waren duidelijker afgetekend. De havenvakbonden hadden zich - weliswaar met vee I
moeite - kunnen profileren als de echte spreekbuis van de havenarbeider en het
havenpatronaat had zich verzoend met het feit dat ze niet langer 'cavalier seu!'
kon spelen. Van een duidelijk machtsonevenwicht was men geevolueerd naar een
situatie van gespannen machtsevenwicht dat nog af en toe onder druk zou komen
te staan, maar in werkelijkheid voldoende zou blijken om het sociaal overleg in de
haven van Antwerpen relatief vlot te laten verlopen. Externe invloeden zouden
van nu af aan meer en meer hun stempel gaan drukken op het sociale beleid in de
haven van Antwerpen. De concurrentie van de omringende havens - iets wat tot
22 Centrale der werkgevers aan de haven van Antwerpen (CEPA) 1929 - 1979 Historische schets (Antwerpen, 1979) 39.
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dan toe de gemoederen weinig of niet had beroerd - dook op en zou vanaf midden
jaren 1930 meer en meer het werkgeversbeleid gaan sturen. De werkgevers in de
haven van Antwerpen waren duidelijk klaar voor de strijd. Vraag was enkel in
hoeverre de vakbonden hen zouden volgen in hun pogingen om de Antwerpse
haven te wapenen in een concurrentiestrijd die zich vooral na de Tweede Wereldoorlog uiterst scherp zou aftekenen .. ...

3. 'There are no rivalries so intense as seaport rivalries'. De concurrentiegedachte in de Antwerpse haven
De jaren twintig en dertig: Antwerpen als 'quickest and cheapest port'
In de vroege jaren 1930 werd Belgie geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde crisis. De industriele productie kreeg rake klappen en daalde in 1932/
1933 zelfs tot een vooroorlogs niveau. Ook de haven van Antwerpen kreeg harde
noten te kraken. Men werd geconfronteerd met een serieuze daling van de verwerkte tonnenmaat en probeerde een uitweg te zoeken uit de crisis. Het sociaal
overleg hielp het havenpatronaat daarbij gedeeItelijk. De koppeling aan de indexevolutie zorgde voor een aantal opeenvolgende dalingen van het basisloon. 23 De
arbeidersafvaardiging had het moeilijk om die dalingen te blijven verdedigen bij
de basis, maar slaagde er toch in om het uitbreken van wilde stakingen te vermijden en alzo een sociale vrede te blijven waarborgen. Door de arbeidersafvaardiging werd een staking als het niet na te volgen voorbeeld beschouwd. De onduidelijkheid over duur, afloop en resultaat werd als negatief ervaren. 24
Tijdens die crisis van de jaren 1930 werd duideJijk dat het havenpatronaat daarbij opnieuw gegangmaakt door de Antwerpse Scheepvaartvereniging - de
evolutie in de omringende havens nauwlettend in het oog had gehouden en dit
steeds meer ging doen. De ASV verzamelde sinds eind jaren 1920 gegevens over
de omringende havens om zo een beeld te krijgen van de kostenstructuur van de
verschillende behandelingsfases daar.25 Uitgangspunt daarvan was om na te gaan
in hoeverre de crisis Antwerpens reputatie als 'quickest and cheapest port' schaadde.
Tijdens het Interbellum was het inderdaad zo dat de Antwerpse haven wereldwijd

23 Het basisloon bedroeg in februari 1930 64 bfr, in april 1932 54 bfr en in september
1934 werd het - ongeacht de evolutie van de index - voor1opig bevroren op 46 bfr. Archie!
BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zittingen van 14 april 1932 en 6
september 1934.
24 L. Peiren, Een eeuw solidariteit 1898-1998. Geschiedenis van de socialistische vakbeweging (z.p., 1997) 54.
25 Archie! Federation Maritime, Organisation du travail dans les autres ports dossier nr.
40. In dit dossier vinden we gegevens over de havens van Duinkerken, Amsterdam, Rotterdam, Bremen, Hamburg en de Engelse havens.
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werd erkend om zijn lage behandelingskosten en het hoge rendement van de havenarbeiders. In een tijd waarin de reder de keuze van aanloophaven niet zozeer
liet bepalen door 'vaste' gegevens - bijvoorbeeld gunstige, natuurlijke bereikbaarheid - maar meer en meer door 'haveneigen' factoren zoals havenoutillage en
havenkosten, was het duidelijk dat Antwerpen er aile voordeel bij had om die
troefkaarten niet uit handen te geven. 26 Die lage kosten en het hoge rendement van
de Antwerpse haven werden ook erkend door de buitenlandse havensY
Uit de literatuur blijkt dat Antwerpen zich op het vlak van loonkosten weinig
zorgen hoefde te maken en nog steeds het voordeligst was. 28 Antwerpen bleefvoorlopig dus zijn reputatie als goedkope haven behouden.
Over het vergelijkend rendement in die peri ode kan weinig concreet vermeld
worden bij gebrek aan gegevens voor Rotterdam. We kunnen hier enkel voortgaan
op de literatuur die de vakkennis van de havenarbeider en de snelheid van behandeling in Antwerpen roemt: " ...... .Ie port d' Anvers, en considerant objectivement
la position des deux autres ports nord-europeens, possede trois conditions qui influencent favorablement son mouvement commercial: sa situation geographique
( ... ), son bon marche et sa main-d' oeuvre tres entrainee et tres specialisee dont la
reputation est faite." 29
Tot aan de crisis van midden jaren 1930 positioneerde Antwerpen zich ten opzichte van de belangrijkste concurrenten (Rotterdam, Hamburg en Bremen) dus vrij
goed. Aanmerkelijk lagere arbeidskosten en een aanvaardbaar rendement zorgden
ervoor dat de haven een belangrijk concurrentievoordeel had. Vanaf 1932 werd
dat voordeel iets minder uitgesproken omdat vooral Rotterdam, maar ook Hamburg met steun van de stedelijke en nationale overheden een aantal kostenverlagingen doorvoerden. Antwerpen bleef echter de goedkoopste haven door de devaluatie van de Belgische frank in 1935 en de lage behandelingskosten. 3o Het
havenpatronaat had dan ook weinig reden om het concurrentieargument te gebrui-

26 J. Backx, De haven van Rotterdam: een onderzoek naar de oorzaken van haar economische betekenis in vergelijking met die van Hamburg en Rotterdam (Rotterdam, 1929)
20l.
27 J. Backx, Ibidem, 217. Over de concurrentie tussen Antwerpen en Rotterdam zie ook:
J. De Keuster, La concurrence entre trois grands ports nord-europeens Hambourg - Rotterdam - Anvers (z.p., 1930) 234 p.; Beschouwingen over de haven van Rotterdam. Zes
lezingen gehouden voor het departement Rotterdam van de nederlandsche maatschappij
voor nijverheid en handel (Rotterdam, 1932) 195 p.
28 J. Backx, Ibidem, 203.
29 J. De Keuster, Ibidem, 216.
30 'Le Rapport de l'union patronale anversoise. L'industrie et les charges sociales', Lloyd
Anversois, woensdag JO augustus 1938.
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ken in de onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden. Het gebeurde enkel en alleen in zeer gelsoleerde gevallen waar de speciale loonvoorwaarden voor
de behandeling van uitzonderlijke goederen af en toe blijkbaar weI een concurrentienadeel ten opzichte van Rotterdam deed ontstaan.Ji
Het gebruik van het argument concurrentiepositie zou in de nasleep van de grote
staking van juni 1936 weI op de voorgrond treden. Deze staking verbrak een periode van sociale rust die sinds de staking van 1928 over de haven hing. Tijdens
die peri ode waren vakbonden en patroons in een 'marriage de raison' gestapt en
hadden ze samen de moeilijke eerste helft van de jaren 1930 doorworsteld. Opeenvolgende loonsdalingen werden door de vakbonden - en hun leden - geslikt 'voor
het algemeen belang'. De vakbonden waren erin geslaagd om de kleine onvredes
bij de basis te sussen en vragen tot loonsverhoging ter compensatie van de dalende
koopkracht af te wimpelen. In juni 1936 was het geduld van de basis echter op. Op
3 juni 1936 werd het werk spontaan neergelegd en trok een stoet van 10.000 man
naar het bondslokaal van de BTB. De bondsafgevaardigden probeerden de lont
nog uit het kruitvat te halen door de havenarbeiders op te roepen tot onrniddellijke
werkhervatting met de belofte om daama de eisen voor te leggen aan het Nationaal
Komitee. Tevergeefs. De arbeidersafvaardiging zat met de ganse toestand knap
verveeld, maar voelde de sfeer van het conflict goed aan. Men wees op de vele
opofferingen van de havenarbeiders en men vroeg aan het patronaat om de eisen te
willen onderzoeken. 32
De voomaamste eisen van de stakers waren: verhoging van basisloon tot 64 fr
(verhoging met 14 fr); havenarbeid alleen laten verrichten door havenarbeiders;
afbakenen van havengebied en beperken van arbeidsduur (taken van 7 uur). 33 Die
beperking van de arbeidsduur vroeg men vooral om zo het probleem van de en orme werkloosheid aan te pakken. Men hoopte zo een groter aantal erkende havenarbeiders een taak te kunnen garanderen. De werkgeversafvaardiging keurde deze
plotse beweging af en betreurde dat men niet voorafgaand had onderhandeld in het
Nationaal Kornitee. Van een loonsverhoging kon geen sprake zijn. Volgens de werkgevers was die vraag immers teveel ingegeven vanuit een paniekgevoel en zou ze
31 In oktober 1924 beklaagde dhr. Alexander, een invoerder van pitch, zich over de dalende trafiek. Als reden daartoe schoof hij de te hoge loonkosten - en meer bepaald de te
hoge toeslag op het basisloon voor de behandeling van pitch - naar voren. Bovenop het
basisloon van 25 ff voor 8 uur arbeid werd een toeslag van 20 fr toegekend. " ...... de
invoer van pitch langs Antwerpen op onrustbarende wijze verminderd en indien uwe plichtsplegingen u een dag te Antwerpen moesten roepen zou het mij aangenaam zijn u te zeggen
welke ongehoorde pogingen door een Hollandse haven werden aangewend om zich het
vervoer van pitch toe te eigenen." Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 11 oktober 1924.
32 Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 3 juni 1936.
33 Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 4 juni 1936.
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het goede werk van de voorbije jaren te niet doen. "( ... ) nieuwen gevaarvollen
toe stand welke tot haastige beslissingen aanleiding gegeven heeft. Zulke beslissingen hebben wij steeds schadelijk voor de goede faam van de haven beoordeeld,
en zijn vatbaar om onze concurrentiemiddelen tegenover vreemde havens te belemmeren. In geweten mogen de werkgevers aan de haven van Antwerpen volgende raadgevingen uiten: meermaals is er gezegd geweest dat wij te Antwerpen,
inzake belastingen, het maximumpunt bereikt hebben en dat het gevaarlijk zou
zijn dit punt te overschrijden."34
Na tussenkomsten van de minister van arbeid en de burgemeester gingen beide
partijen toch rond de tafel zitten. Minister Delattre maakte onmiddellijk duidelijk
dat het havenpatronaat van hem maar weinig manoeuvreerruimte kreeg en voerde
de morele druk op: "Als de oplossing niet mag gelukken, zou het door de houding
van de patroons zijn."35 Delattre wou vooral voorkomen dat de staking de reeds
weinig rooskleurige economische toe stand van Belgie nog verder zou verslechtereno Ondanks de aanvankelijk besliste houding moest het havenpatronaat - mede
onder druk van de regering - de strenge loonmatiging laten varen en moesten zij
instemmen met een loonsverhoging van 12 fro Het nieuwe basisloon bedroeg nu 62
bfr.36 De andere eisen - onder andere vermindering van de arbeidsduur - zouden
in een later stadium onderzocht worden.
De staking in de haven van Antwerpen ging samen met een algemene stakingsbeweging in Belgie waarbij grote delen van het industriele leven stil kwamen te
liggen. Om aan die beweging een einde te kunnen maken had de regering Van
Zeeland onder andere de invoering van de 40-urenweek beloofd voor zware, ongezonde en gevaarlijke nijverheden. 37 Vanaf juli begonnen de gesprekken in het
Nationaal Komitee om die 40-urenweek ook toe te passen in het havenbedrijf. Dat
streven tot invoering van de 40-urenweek paste perfect in het verlangen van de
stakende havenarbeiders om de dagelijkse arbeidsduur verminderd te zien om zo
de werkloosheid aan de haven te verminderen.
Ondanks de vrij neutrale houding tijdens de staking vanjuni werd vlug duidelijk
dat de havenwerkgevers absolute tegenstanders waren van een vermindering van
de arbeidsduur die volgens hen het rendement in de Antwerpse haven substantieel
zou doen dalen en verder ook de behandelingskosten aanzienlijk zou doen stijgen.
Zo'n vermindering zou de economische bedrijvigheid van de haven emstig in gevaar brengen.38 Het havenpatronaat kroop in een egelstelling en wachtte af. Begin
34 CEPA - jaarverslag 1936. Verslag van de beheerraad. AIgemene vergadering van 3

augustus 1937.
Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 4 juni 1936.
Archie! BTB - Nationaal Kornitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 20 juni 1936.
K. Van Isacker, Ibidem, 208.
Archie! Federation Maritime, Assemblees generales, Assemblee generale extraordinaire du 29 decembre 1936.
35
36
37
38
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december 1936 besloot de arbeidersafvaardiging binnen het Nationaal Komitee
niet langer af te wachten en zij stelde de volgende verandering voor: verrnindering
van de dagelijkse arbeidsduur tot 7.30 u (in dagshift) en 7 u (andere shiften) en dit
met loonbehoud nl. 62 bfr basisloon. Oat voorstel was aanvankelijk compleet onbespreekbaar voor de werkgevers. De werkgevers bleven vasthouden aan een shiftduur van 7.30 u.
Indien er twijfel mocht bestaan waarom zo'n vermindering van arbeidsduur niet
kon, dan spreekt volgend communique boekdelen: "Oat noch de 40-urenweek,
noch de 7-urendag in geen enkel vreemde mededingende haven ingevoerd zijn;
dat de dagelijksche met een uur verminderde arbeid een nadeelige invloed zou
hebben op de hoeveelheid geloste of gel aden goederen en dus een groote weerslag
zou hebben op de kosten, vergeleken met die van naburige havens. Oat de groote
loonsverhoogingen en de zware sociale lasten reeds in 1936 opgelegd, de kosten
aan de haven op een zulk peil hebben gebracht dat het gevaarlijk zou zijn deze te
overschrijden willen we niet de bedrijvigheid der haven schaden."39
Naast de gesprekken zoals die werden gevoerd in het Nationaal Komitee werdzoals wei meer gebeurde in de Antwerpse haven - ook opnieuw het 'parallelle'
circuit aangesproken om een uitweg te vinden. 40 Zo stapte de Antwerpse Scheepvaartvereniging naar de minister van Economische Zaken en de minister van Arbeid om hun zaak te bepleiten en te ijveren voor het behoud van de arbeidsduur
van 7.30 uur. Het enige wat men uit de brand kon slepen was de inrichting van een
studiecommissie betreffende de regeling van de arbeidsduur in de Haven van Antwerpen. Die zou onderzoeken in hoeverre de vermindering van de arbeidsduur de
bedrijvigheid in de haven zou schaden en ook in hoeverre zo'n eventuele wijziging de positie ten opzichte van de andere havens zou schaden.41 Al vlug werd
duidelijk dat men ook van die commissie weinig heil moest verwachten en dat
zowel de minister van Arbeid als van Economische Zaken er vooral op uit waren
om koste wat kost een nieuwe staking aan de haven van Antwerpen te vermijden
en veeleer het voorstel van de arbeidersafvaardiging tot vermindering van de arbeidsduur tot 7 uur genegen waren. 42 De Antwerpse Scheepvaartvereniging en de

39 Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 29 december
1936.
40 Alhoewel het Nationaal Komitee aanvankelijk werd opgericht om enkel en aileen te
onderhandelen over loon- en arbeidsvoorwaarden aan de Antwerpse haven, valt het op dat
in moeilijke tijden vooral de werkgevers vlot de stap zetten naar stads-, provincie- en
nationaal bestuur. Bij herhaling werd bij stakingen de bemiddeling ingeroepen van burgemeesters, provinciegoeverneurs tot zelfs ministers toe.
41 Belgisch Staatsblad, Koninklijk Besluit van 14 januari 1937, 16 januari 1937,229.
42 Archie! Federation Maritime , Assemblees generales, Assemblee generale extraordinaire du 26 juin 1937. Archie! Federation Maritime, Assemblees generales, Assemblee
generale extraordinaire du 31 juillet 1937.
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andere beroepsgroeperingen aan de Antwerpse haven had den het begrepen en legden zich dan ook bij de feiten neer. Op 28 september werd het Koninklijk Besluit
dat besliste tot de invoering van de 7-urendag in de haven van Antwerpen, ondertekend. 43
In de volgende jaren zou de werkgeversafvaardiging echter niet nalaten om herhaaldelijk op de zaak terug te komen en te zwaaien met 'hun' grote gelijk. Zo wees
men in het CEPA Jaarverslag van 1938 op de enorme vooruitgang inzake verwerking van 'general cargo' die Rotterdam en Amsterdam had den gemaakt. Dat werd
gedeeltelijk toegeschreven aan een aantal gunstige maatregelen die door de Nederlandse overheid werden genomen maar ook aan de arbeidskosten die nu ongeveer
evenveel bedroegen als in Rotterdam. Volgens datzelfde verslag bedroegen die
arbeidskosten v66r de invoering van de 7 -urendag slechts 60 % van de arbeidskosten in Rotterdam. 44 In hoeverre de bewering van de werkgevers klopt, is - bij
gebrek aan vergelijkingsmateriaal uit Rotterdam - moeilijk na te gaan. We kunnen
hier enkel verwijzen naar een Antwerpse studie uit 1953 die tot de conclusie komt
dat het rendement (verhouding verwerkte tonnenmaat ten opzichte van aantal gepresteerde taken) in de haven van Antwerpen in 1938 en 1939 (dus na de invoering van de 7-urendag) een duik nam en voor het eerst onder het gemiddelde rendement van Rotterdam kwam te liggen. 45
Geheel in dovemansoren vielen de argumenten en opmerkingen van de werkgevers niet, want begin 1938 vroeg minister van Arbeid Delattre - die voordien had
ingestemd met een vermindering van de arbeidsduur aan de Antwerpse haven advies aan het Nationaal Komitee. Het was hem ter ore gekomen dat de prijzen in
Rotterdam nu lager zouden zijn dan in Antwerpen. "De toe stand aan de haven zou
bijzonder bemoeilijkt worden door de verrnindering van de werkuren die onlangs
gestemd werd. Zekere Antwerpse firma's zouden heden te Rotterdam werken en
niet meer te Antwerpen."46 Daarop herhaalden de werkgevers nogmaals de reeds
gekende argumenten. Opnieuw echter zonder resultaat. De arbeidersafvaardiging
beschouwde de 7-urendag al te veel als een verworven recht en bleek niet bereid
om terug te komen op de invoering ervan.
Zo stonden beide kampen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog opnieuw tegenover elkaar. De arbeidersafvaardiging verkeerde in lichte euforie en
beschouwde de invoering van de 7-urendag als een nieuwe zegepraal van de syndicale gedachte. De concurrentiepositie van Antwerpen ten opzichte van de ande43 K. Van Isacker, Ibidem, 209.
44 Cepa-Jaarverslag 1938, Rapport du conseil d'administration a l'assemblee generale
du 24 avril 1939.
45 J. Swerts, L'evolution des charges patronales aAnvers et aRotterdam depuis 1938 et
leur influence sur lesfrais de reception (Antwerpen, 1953) 55.
46 Archief BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 13 januari
1938.
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re havens leek hen absoluut nog niet te beroeren. Daartegenover stonden de verscheidene beroepsgroeperingen die met lede ogen toezagen hoe langzamerhand
de Antwerpse haven haar voomaamste troeven - goedkope behandeling en hoog
rendement - uit handen aan het geven was. Daar besefte men ten volle dat het
gevaar uit het noorden kwam .. .. .

4. Na WO II: Antwerpen als dure haven
De aankomst van geallieerde tanks in de Antwerpse haven verraste de Duitse bezetter die hals over kop vluchtte en de haven nagenoeg intact het. De Rotterdamse
haveninfrastructuur daarentegen werd grotendeels vemietigd. In het najaar van
1944 was Antwerpen de enige bevrijde Noordzeehaven die operation eel was en ze
werd door de geallieerden dan ook uitgebouwd tot verdee1centrum voor troepen
en bevoorrading. Tot eind 1945 zou de haven onder geallieerd militair bevel staan.
De behandelaars werkten onder controle van het leger, voor rekening van de Belgische regering die via CEPA ook de lonen betaalde. In die eerste naoorlogse jaren
gonsde de Antwerpse haven van de activiteit. Dat vertaalde zich onder andere in
de werkgelegenheid. Nooit tevoren was het contingent havenarbeiders zo groot.
Terwijl het gemiddeld aantal havenarbeiders in de peri ode 1935-1939 schommelde tussen 15 a 18.000, bedroeg dit tot de zomer van 1945 een goede 20.000. 47
Vrij vlug na de bevrijding kwamen ook de eerste gesprekken op gang in verband
met loon- en arbeidsvoorwaarden. OnmiddeUijk was duidelijk dat een terugkeer
naar de vooroorlogse lonen totaal uitgesloten was. De regering die absoluut de
hollende inflatie een halt wou toeroepen, liet het initiatief niet langer voUedig vrij
aan het sectorale niveau. Van een volledig vrij overleg over de lonen kon geen
sprake zijn. De waarde van de munt moest worden verdedigd en de prijzen moesten ornlaag. Daarom stapte men over naar een centraal geleide loonpolitiek: de
regering bepaalde het niveau van de lonen om zo de inflatie te kunnen bestrijden. 48
Het instrument daartoe was de Nationale Arbeidsconferentie (NAC) waar werkgevers en werknemers rond de tafel zaten met de regering. Tussen 1944 en 1948 zou
die Nationale Arbeidsconferentie negen maal bijeengeroepen worden. De paritaire comites werden niet volledig buitenspel gezet: zij moesten namelijk de beslissingen van de Nationale Arbeidsconferenties uitvoeren.
Het Nationaal Kornitee der haven van Antwerpen kwam op 12 oktober 1944
voor het eerst sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opnieuw samen en
boog zich onrniddellijk over de loonkwestie. Vrij vlug kwamen werkgevers en
werknemers tot een overeenkomst en werd - zoals opgelegd door de Nationale
Arbeidsconferentie (NAC) - het laatste vooroorlogse basisloon van 82 fr verhoogd
47 Cepa-Jaarverslagen 1935 - 1945, Boekjaren 1936 - 1946, Arbeidsstatistieken.
48 D. Luyten, Sociaal-economisch overleg in Belgie sedert 1918 (Brussel, 1995) 125.
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met 60%. Het nieuwe basisloon bedroeg nu 131 fr en werd met terugwerkende
kracht ingevoerd vanaf 1 september 1944. 49
Die eerste loonsverhoging werd gevolgd door een reeks andere. In augustus
1945 besliste de Nationale Arbeidsconferentie nogmaals om de Ion en nationaal en
voor aIle sectoren te verhogen met 20% met een maximum van 25 fro Zo werd het
basisloon in de haven van Antwerpen opnieuw verhoogd, ditmaal tot 156 bfr. De
patroons die de eerste loonsverhoging met 60% relatief makkelijk hadden 'geslikt' lieten nu de eerste keer enige scepsis horen. 50
Al vlug werd ook duidelijk dat de Nationale Arbeidsconferenties niet optimaal
functioneerden. Blijkbaar beschikte men niet over de mogelijkheid om de verschillende sectoren streng in de pas te doen lopeno Zo werden in de Antwerpse
haven buiten de beslissingen van de NAC om ook nog andere loonsverhogingen
en andere sociale voordelen toegekend, waardoor de Antwerpse haven haar faam
van goedkope haven - waar zo zorgzaam op werd toegezien v66r de oorlog moest prijsgeven. Men kwam in een niet te stoppen spiraal terecht van opeenvolgende loonsverhogingen en vooral de arbeidersafvaardiging leek daarbij de pedalen kwijt. De reden daarvoor moet worden gezocht in de vrij specifieke situatie
van de Antwerpse haven in die onmiddellijke naoorlogse jaren. Allereerst was er
een ongekende activiteit merkbaar. Antwerpen was de enige Noordzeehaven die
niet grotendeels in puin lag en trok dan ook zeer vee I trafiek aan. Economisch
gezien ging het de haven dus voor de wind. Schepen liepen af en aan en de behandelaars maakten grote winsten. 51 Ook de arbeidersafvaardiging stelde die ongekende weelde aan de haven van Antwerpen vast en was derhalve niet geneigd om
de looneisen te matigen. Ook de mislukte lonen- en prijzenpolitiek van de regering
zette hen daartoe aan. Men stelde vast dat de regering er niet in slaagde om de
prijzen onder controle te houden en van dan af dachten de vakbonden enkel nog
strikt op korte termijn. Men was er enkel nog op uit om de lonen de evolutie van de
levensduurte te laten volgen. 52 De grootste havenvakbond BTB had ook opnieuw
af te rekenen met een interne crisis. Net zoals dat eerder gebeurde in de begindagen van het sociaal overleg bleek men opnieuw moeite te hebben om de leden in
de pas te doen lopeno De havenarbeiders waren niet tevreden met de loonsverhogingen die door hun afgevaardigden binnen het Nationaal Komitee of de Nationale
Arbeidsconferentie in de wacht waren gesleept en besloten om opnieuw hun strijdvaardigheid te laten zien. Ze werden daarbij geholpen door communistische 'actie49 Archie! BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 12 oktober

1944.
50 Archie! BTB - Nationaal Kornitee def Haven van Antwerpen, Zitting van 11 augustus

1945.
51 V. Van de Parre, De diepere aarzaken van een havencrisis te Antwerpen (z.p., 1951) 9.
52 G. Janssens, Verlaap van het laan- en arbeidsvraagstuk van 1830 tat 1950 en anderzaek der diepere aarzaken der havencrisis te Antwerpen (Gent, 1951) 234.
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comiteiten' die hen wezen op de winsten die door de behandelaars werden gemaakt en die hen aanzetten om daarvan hun dee I - in de vorm van loonsverhogingen - op te eisen.53 Tot begin jaren 1950 zouden die communistische 'actiecomiteiten' erin slagen om bij herhaling een grote massa havenarbeiders te overtuigen
om het werk neer te leggen. De grote bonden - en dan vooral de BTB - stonden
bijna machteloos tegenover deze gebeurtenissen. Indien zij niet volledig de greep
wou verliezen op haar leden en achterban, moest zij wei de eisen van die massa
havenarbeiders erkennen en voorleggen aan het Nationaal Kornitee. Een mooi voorbeeld daarvan was de staking van december 1946 - januari 1947. Deze spontane
beweging werd in gang gezet door communistische actiegroepen. Noodgedwongen erkende de BTB deze beweging en beloofde de 100neis - verhoging van basisloon met 14 fr - voor te leggen aan het Nationaal Komitee. De werkgeversafvaardiging was ten zeerste verbaasd over deze vraag en greep voor de argumentatie
terug naar dejaren 1930: "( . .. ) de menigvuldige maatregelen - die ter bevrediging
van zeer vooruitstrevende sociale strekkingen werden toegegeven, ten nadeele der
reeds zoo ongunstig gelegen economische positie der Antwerpsche haven tegenover haar concureerende naburen - er in generiei wijze schijnen toe bijgedragen te
hebben om de sociale bevrediging en de goede moraal der werknemersmassa zoo
te beinvloeden dat de goede geest waarin het werk wordt uitgevoerd, toch een
element van strijdvaardigheid en concurrentiemogelijkheden zou daarstellen bij
wijze van compensatie. Ontegenzeglijk is zulke geest van benaarstiging noodig in
een haven die nog niet over al de noodige technische middelen beschikt en waarvan bovendien het element arbeidskracht duurder is dan bij haar meest in acht te
nemen concurrent."54 Na moeilijke onderhandelingen en na bemiddeling van goeverneur Declerck gaven de patroons toch toe en kwam de loonsverhoging er.55
Die opeenvolgende loonsverhogingen en de toenemende sociale lasten zorgden
ervoor dat de loonlast in de haven van Antwerpen steeds zwaarder werd in vergelijking met haar voornaamste concurrent Rotterdam. 56 Met enig voorbehoud verwijzen we hier naar dezelfde studie van 1953 die stelt dat in Antwerpen het basisloon begin 1950 in vergelijking met begin 1938 meer dan 3.5 maal hoger lag. In de

53 K. Van Isacker, Afscheid van de havenarbeider 1944 - 1946 (Antwerpen, 1967) 111.
54 Archief BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 7 januari
1947.
55 Archief BTB - Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen, Zitting van 10 januari
1947.
56 Die sociale lasten bedroegen v66r de oorlog ongeveer 6%, na de oorlog liepen die op
tot 40% (bij die toenemende sociale lasten moet zeker de invoering van de bestaanszekerheid vermeld worden in 1946. Door middel van een patronale bijdrage van 15% op het
basisloon werd een Fonds gespijsd dat ervoor moest zorgen dat een havenarbeider bij nietaanwerving bovenop zijn werkloosheidsvergoeding een extra aanvulling kreeg waardoor
die tussen de 65 en 75% van het basisloon bedroeg).
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Rotterdamse haven was dat sIechts 0.5 maaJ.57 Hier was de centrale geleide 100npolitiek van de Nederlandse regering wei succesvoJ.58
Naarmate die lasten steeds zwaarder werden en naarmate de haven van Rotterdam - vanaf 1948 - meer en meer haar positie weer innam, klonken de klachten
van de werkgevers steeds luider en krachtiger. Naar aanleiding van een nieuwe
vraag tot loonsverhoging met 15% in maart 1948 trok een werkgeversafvaardiging
samen met de voorzitter van de Antwerpse Kamer van Koophandel naar de kabinetschef van de minister van Arbeid. Men wees hem op de hoge vlucht die de
arbeidskosten hadden genomen en de heropleving van de Rotterdamse haven ,
waardoor een nieuwe 100nsverhoging zeer ongelegen zou komen. Toch is het opvallend dat ook nu weer het patronaat bakzeil haalde en uiteindelijk een premie
van 10 fr per taak toestond.
De opmerkingen van het havenpatronaat waren in feite een variatie op hetzelfde
vooroorlogse thema. Ook nu weer draaide alles rond behandelingskosten en rendement. Dat uitte zich in klachten over te hoge 10nen en ook arbeidsduur. Men
beldaagde zich erover dat in Antwerpen slechts 7 uur per dagtaak werd gewerkt,
terwijl dat in Rotterdam 8.30 uur was. 59
Op elke vraag tot wat meer begrip - lees: loonmatiging - voor de moeiIijke
situatie waarin de Antwerpse haven verkeerde, volgde van de kant van de arbeidersafvaardiging steeds een oorverdovende stilte. Uit de interne beraadslagingen
bIijkt dat de concurrentiepositie van de Antwerpse haven ten opzichte van Rotterdam en de andere havens nog steeds weinig losmaakte binnen de BTB in haar
diverse geledingen. 6o De werkgevers bleven met hun klachten roependen in de
woestijn.
Midden jaren 1950 zou dat echter veranderen. De BTB staarde niet langer naar
de navel en verruimde het aandachtsveld naar de voornaamste concurrenten van
Antwerpen. Tot dan toe was het steeds zo geweest dat de BTB zich bij het uitstippelen van haar beleid weinig of niet had laten leiden door die concurrentieoverweging. Zij ging steeds uit van de eigen situatie in de Antwerpse haven en de eisen
van de basis. Bij het opstellen van het eisenpakket werd tot dan toe nooit de vraag
gesteld in hoeverre die eisen realistisch waren en de concurrentiepositie van Antwerpen eventueel aantastten. Loonsverhogingen werden meestal gevolgd door nieuwe looneisen, iets waartoe de leiding van de BTB vaak gedwongen werd door de
basis. Dat zou nu veranderen. Een toenemende interesse voor de modernisatie van
de havenoutillage ging gepaard met een toenemende matiging van de looneisen.
Swerts, L'evolution des charges patronales ii Anvers et ii Rotterdam depuis 1938 et
leur influence sur lesfrais de reception (Antwerpen, 1953) 33 en 52.
58 Zie o.a.: E. Nijhof, Gezien de dreigende onrust in de haven. De ontwikkeling van de
arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945 - 1965 (Amsterdam, 1988) 492 p.
59 Archief CEPA- Beperkte patroonsafvaardiging 1949 - 1972, Zitting van 20 mei 1954.
60 Archief BTB - Verslagen van Uitvoerend Comite 1922-1929 en 1950-1972.
57 J.
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Mede onder impuls van de leidende figuren Louis Major en Georges De Crom
deed de concurrentiegedachte zijn intrede in de structuren van de BTB.61
Naar de basis toe maakte men duidelijk dat het (opnieuw) tijd was om op de
barricaden te gaan staan, deze keer niet tegen het havenpatronaat maar tegen de
concurrerende havens. Tijdens een algemene ledenvergadering sprak Major als
voigt: "In het kader der gemeenschappelijke markt zal deze strijd zich meer en
meer laten gevoelen. Wij moeten kunnen realiseren. De uitbreiding van onze haven en de modemisatie is een noodzakelijkheid. Wij moeten vooruitziende zijn en
voorkomen dat de haven ten onder gaat. Bij een nieuw Europa, wanneer er geen
grenzen meer zullen zijn, moet onze haven sterk staan om het hoofd te kunnen
bieden aan de concurrentie van de andere havens. Ons hoofddoel moet zijn, niet
aileen onze trafiek te behouden maar deze nog uit te breiden."62 Deze uitspraak
van Major die in feite een totaal nieuwe visie verwoordde, gaf aanleiding tot instemmend commentaar. De basis stemde ogenschijnlijk in met deze nieuwe politiek.
Die nieuwe visie manifesteerde zich voor het eerst naar aanleiding van loononderhandelingen met de werkgevers in mei 1955. De vakbondsleiding waarschuwde bij het begin van de feitelijke onderhandelingen voor te hoog gespannen verwachtingen. Vanuit de basis kwam er een vraag tot loonsverhoging met 30 100
bfr. Die werd resoluut afgewezen door de leiding die er aan toevoegde dat zelfs 25
bfr te hoog was gegrepen. Een loonsverhoging zoals die door de basis werd gevraagd, zou het werk van de regering te niet doen die er net naar streefde om de
prijzen van de Belgische industrie zo laag mogeJijk te houden .63 De vakbondsleiding ging de verlangens van de basis nu dus reeds v66r de onderhandeJingen gedeeltelijk de kop indrukken en liet weinig ruimte tot discussie. Toen uiteindelijk

a

61 Louis Major: was sinds de staking van 1936 aetief in de BTB in Antwerpen. Na WO II
zou hij zijn carriere als vakbondsman voortzetten op nationaal niveau. Zo werd hij in 1952
algemeen secretaris van het Aigemeen Belgisch Yak Verbond (ABVV) en zou dit blijven
tot 1968. Van 1946 tot 1974 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Antwerpen. Tussen 1968 en 1973 was hij minister van Arbeid en Tewerkstelling.
Georges De Crom: na een eerdere carriere als havenarbeider werd hij in 1937 afgevaardigde van de BTB - Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij aangesteld als
dienstdoend secretaris van de BTB die op dat ogenblik ilIegaal haar activiteiten probeerde
voort te zetten. Na de oorlog zou die functie omgezet worden in een permanente functie.
Hij bleef algemeen secretaris tot zijn dood in november 1970. In tegenstelling tot Louis
Major had hij geen nationaal mandaat binnen het ABVV.
62 Archie! BTB- Verslagen van uitvoerend comite, Algemene vergadering der dokwerkers op 18 maart 1958.
63 Archie! BTB- Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van uitvoerend comite
van 3 mei 1955.
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een loonsverhoging van 12 fr in de wacht werd gesleept \donk het: "Het voorstel is
een maximum. Indien het dat niet is, is het niets."64
De vakbondsleiding - met de twee zwaargewichten Major en De Crom - veroordeelde ongemeen scherp de te hoge looneisen van de basis die volgens haar
onrealistisch waren en de haven van Antwerpen in een nog slechter daglicht zouden stellen. Toen begin september 1959 een delegatie havenarbeiders zich aanbood aan het bondslokaal en een verhoging van het basisloon met 40 a 50 fr vroeg,
reageerde De Crom furieus. Hij noemde de eisen "zot" en beklemtoonde dat de
inwilliging van dergelijke eis de positie van Antwerpen ten opzichte van haar voornaamste concurrenten verder zou verslechteren. 65
Nadat ze zich reeds had uitgesproken over de loonkosten zou de havenvakbond
zich ook begeven op dat andere tere concurrentiepunt dat de bezorgdheid wegdroeg van de werkgevers: de arbeidsduur. Sinds de invoering ervan in 1937 hadden de diverse beroepsgroeperingen zich krachtdadig verzet tegen de 7-urendag
aan de haven van Antwerpen. Men had er steeds de nadruk op gelegd dat men
daardoor een te groot concurrentienadeel opliep ten opzichte van Rotterdam waar
8.30 u gewerkt werd. De vakbonden hadden dit steeds ontkend en zwaaiden telkens met het hoge rendement in de Antwerpse haven dat dit eventuele nadeel ruimschoots zou compenseren. Toen in 1956 stemmen opgingen om in de haven van
Antwerpen de 5-dagenweek in te voeren, wees de leiding dit voorstel onrniddellijk
af. Men begreep dat zo'n plan, waarbij de wekelijkse arbeidsduur verder zou verrninderen naar 35 uur, voor het patronaat totaal onaanvaardbaar zou zijn. Zoiets
zou enkel bespreekbaar zijn indien de andere Noordzeehavens een gelijkaardige
arbeidsduurverkorting zouden invoeren.66
Toen in 1961 de vraag van de 5-dagenweek opnieuw op tafel kwam, liet De
Crom onrniddellijk in zijn kaarten kijken. Hij greep terug naar eerdere opmerkingen van de werkgevers en achtte het "onverrnijdelijk" dat men de 7-urendag zou
moe ten opgeven en dat de 8-urendag weer ingevoerd zou worden. Een andere
vraag - de sluiting van de haven op zaterdag en zondag - werd totaal afgewezen.
"Dit zou ons concurrentieel gezien in een onmogelijke positie plaatsen."67 De invoering van de 5-dagenweek kon enkel wanneer in de andere havens een gelijkaardig initiatief werd genomen. De BTB hield dus voorlopig de boot af. 68
64 Archie! BTB- Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van uitvoerend comite
van 6 mei 1955.
65 Archie! BTB- Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van uitvoerend comite
van 3 september 1959.
66 Archie! BTB - Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van technische comites
van 5 juli 1956.
67 Archie! BTB - Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van uitvoerend comite
van 17 mei 1961.
68 Archie! BTB - Verslagen van uitvoerend comite, Vergadering van uitgebreid bestuur
van 16 november 1961.
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Toen bleek dat - vooral door tegenwerking van de Duitse havens - een internationale overeenkomst over de invoering van de 5-dagenweek onmogelijk was, zou
Antwerpen toch aileen de stap wagen. Na lange onderhandelingen in de 'Commissie hervorming arbeidsvoorwaarden' werd beslist om de 5-dagenweek in te voeren
echter met die toegeving dat de dagelijkse arbeidsduur opnieuw zou worden verhoogd van 7 u naar 7.30 u. De havenvakbond volgde het patronaat daarbij in zijn
redenering dat zo ' n opvoering van de dagelijkse arbeidsduur onontbeerlijk was in
de concurrentiestrijd met Rotterdam. 69

5. Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat zowel macht als concurrentie hun stempel hebben
gedrukt op het sociaal overleg in de haven van Antwerpen.
Tot de jaren 1930 stond het sociaal overleg volledig in het teken van de machtsverhoudingen tussen havenvakbonden en havenpatroons. De werkgevers aan de
haven van Antwerpen hadden v66r WO I een machtspositie opgebouwd die amper
bedreigd werd door de opkomende vakbonden. Havenarbeiders waren volledig
overgeleverd aan de goodwill en willekeur van hun bazen. De staking van 1907
bracht de ommekeer en luidde het tijdperk in van het paritair overleg. Tijdens die
eerste jaren werd de werking van het paritair overleg nog fel bemoeilijkt door de
machtsstrijd tussen werkgevers (met een dominante positie voor de scheepvaartagenten die verenigd waren in de Antwerpse Scheepvaartvereniging) en werknemers (waar de socialistische vakbond op de meeste bijval kon rekenen). De havenvakbonden hadden het moeilijker dan verwacht om hun nieuw verworven status
op het terrein waar te maken. Ze werden geconfronteerd met een basis die rninder
volgzaam bleek dan gedacht en moesten opboksen tegen een machtig blok als de
Antwerpse Scheepvaartvereniging die niet geneigd leek om afstand te doen van
haar enorrne machtspositie over zowel havenarbeiders als de andere beroepsgroeperingen. Tot eind jaren 1920 zou die strijd tussen havenvakbonden en havenpatronaat het ganse overleg hypothekeren. Beide partners moesten het principe van
'do ut des ' (geven en nemen) nog onder de knie krijgen en af en toe beyond het
overleg zich aan de rand van de afgrond. Toen de havenvakbonden echter bewezen dat ze hun basis wei in de hand hadden, kon men niet meer om hen heen en
begon het overleg naar behoren te functioneren en 1eidde ze een periode van relatieve rust in.
Met de crisis van de jaren 1930 deed de concurrentiegedachte haar intrede in het
sociaal overleg en zou ze het machtsspellangzamerhand naar de achtergrond verdringen . Het havenpatronaat verruimde meer en meer zijn horizon en hield vooral
69 ArchiefCEPA- Verslagen van commissie hervorming arbeidsvoorwaarden 1964.
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Rotterdam angstvallig in de gaten. Hoog rendement en lage behandelingskosten
speelden duidelijk in het voordeel van Antwerpen en moesten verdedigd worden.
De verschillende patroonsfederaties verzetten zich vanaf het midden van de jaren
1930 dan ook heftig tegen de kwalijke trend van steeds hogere loonkosten en kortere arbeidsduur die het concurrentievoordeel deed wankelen. Vakbonden (en regering) kwamen echter niet onder de indruk van de argumentatie van de werkgevers.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam een niet te stoppen reeks van loonsverhogingen op gang die de loonlasten spectaculair deed toenemen. De concurrentiegedachte kwam nog meer opzetten en verdrong de vooroorlogse strijd om de macht
over de haven (definitief) naar de achtergrond. Die machtsverhoudingen waren
duidelijker afgetekend en stakingsbewegingen kwamen niet meer zozeer voort uit
sociale, lokale overwegingen, maar eerder uit nationale, politi eke overwegingen
(bijvoorbeeld stakingen tijdens de Koningskwestie in 1950 en staking tegen de
eenheidswet in 1960-1961). In tegenstelling tot voor WO II - bijvoorbeeld de
stakingen van 1907, 1928 en 1936 - zorgden die stakingen niet meer voor een
doorbraak inzake loon- en arbeidsvoorwaarden.
De concurrentiegedachte brak definitief door. Antwerpen verloor haar faam als
goedkope haven en de havenpatroons grepen terug naar de argumentatie van kort
v66r de oorlog, maar konden aanvankelijk niet op begrip rekenen van de vakbonden. Het zou duren tot midden jaren 1950 vooraleer ook de havenvakbonden inzagen dat deze trend moest worden omgebogen indien Antwerpen wilde blijven
groeien. Tot 1955 bleef die vakbond naar de navel staren en ging enkel uit van de
eigen sterkte. Van dan af zou de BTB ook oog krijgen voor de zwakte van de
Antwerpse haven. Kijken naar de concurrentie werd 'bon ton' en de opmerkingen
van het havenpatronaat als zou Antwerpen te duur zijn, werden niet langer weggelachen. Integendeel, men richtte zich op die zwakke punten en probeerde samen
met het patronaat een uitweg te zoeken.
Die overgang van macht naar concurrentiekracht als dominerende factor moet
gezien worden in de context van de zich wijzigende 'ruimte' waarbinnen de haven
zich beweegt. Tot het midden van de jaren 1930 bewoog de haven van Antwerpen
zich in de eerste plaats in een lokale 'ruimte'. Nationale en mondiale invloeden
waren aanwezig, maar zeker nog niet dominant. Het waren vooral plaatselijke evoluties en beslissingen (verhoudingen tussen institutionele spelers; feitelijke arbeidsorganisatie met sociale vrede en stakingen) die hun stempel drukten op de haven.
De richting waarin de haven van Antwerpen zou evolueren werd nog grotendeels
bepaald in Antwerpen. De grote crisis van begin jaren 1930 verbreedde de ruimte
waarbinnen de haven zich bevond en zou de haven dwingen om zich te gaan orienteren op een nationaal, ja zelfs mondiaal niveau. Het werd duidelijk dat de groei
van de haven niet alleen bepaald werd door eigen Antwerpse factoren maar ook
door mondiale, nation ale factoren (economische conjunctuur, evolutie van de arbeidsmarkt, overheidspolitiek). Invloeden van buiten de haven, van buiten Antwerpen werden steeds belangrijker. De werkgevers - met de scheepvaartagenten
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voorop - kwamen als eerste tot dat besef, daarbij waarschijnlijk geholpen door
hun veelvuldige contacten met de buitenlandse klanten van Antwerpen. Door de
crisis van de jaren 1930 werd duidelijk dat de haven slechts een van de spelers was
binnen een grotere ruimte en dus rekening moest houden met die andere spelers en
zich eventueel moest aanpassen. De werkgevers lieten zich vanaf midden jaren
1930 bij het uitstippelen van hun beleid dan ook meer en meer lei den door de
gebeurtenissen en wijzigingen bij de concurrenten en door de positie van Antwerpen ten opzichte van de andere havens. Bij de havenvakbonden kwam het besef
van die zich wijzigende ruimte pas later. Daar leefde nog teveel de idee dat de
evolutie van de Antwerpse haven vooral bepaald werd door Antwerpen zelf. Pas
na de Tweede Wereldoorlog zou de vakbondsleiding haar gezichtsveld verruimen.
Dat kwam mede door het feit dat de havenarbeidersbond (BTB) zowel door de
eigen overkoepelende beweging (in casu het Algemeen Belgisch Vakverbond) als
door de regering van een lokaal naar een nationaal niveau getild werd. Meer en
meer werd het onderhandelingsniveau van het sectorale naar het nationale niveau
verschoven (zie bijvoorbeeld de Nationale Arbeidsconferenties). De BTB werd
op nationaal niveau betrokken in de intersectorale loononderhandelingen en begon daardoor in te zien dat naast de eigen lokale belangen, ook andere belangen
speelden.
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Bijlage
Evolutie basisloon (per taak) Haven van Antwerpen 1898 . 1972.
Bron: Nationaal Komitee van de haven van Antwerpen, 1919 - 1972.
CEPA-jaarverslagen 1929 - 1972.
Datum

Basisloon havenarbeid

1898

November 1919
Januari 1923
Juli 1923
September 1923
Oktober 1923
December 1923
December 1924
Mei 1925
September 1925
November 1925
Januari 1926

3 bfr (natielieden)
4 bfr (stouwersgasten)
3 bfr (natielieden)
4 bfr (stouwersgasten)
5,5 bfr (hout- en graanmannen)
3 it 4 bfr (natielieden)
5 it 6 bfr (stouwersgasten)
16 bfr (stouwers) 12 bfr (naties)
22 bfr (stouwers) 17 bfr (naties)
25 bfr (stouwers) 20 bfr (naties)
26 bfr (stouwers) 21 bfr (naties)
27 bfr (stouwers) 22 bfr (naties)
28 bfr (stouwers) 23 bfr (naties)
31 bfr (stouwers) 26 bfr (naties)
30 bfr (stouwers) 25 bfr (naties)
31 bfr (stouwers) 26 bfr (naties)
32 bfr (stouwers) 27 bfr (naties)
16 bfr (stouwers)

Mei 1926
Juni 1926

35 bfr
35 bfr

9 juli 1926
30 juli 1926
26 augustus 1926
Juni 1927
Juli 1928
Januari 1929

40
42
44
50
54
60

Juni 1929

62 bfr

Februari 1930
April 1932

64 bfr
54 bfr

1907

1914

bfr
bfr
bfr
bfr
bfr
bfr

Opmerkingen

Geen vermelding meer van loon
natielieden.
Plus toeslag van 1 bfr omwille van
hoge broodprijs
Idem
Idem
Idem

VoorJopig opgegeven van koppeling
aan index .
Beslissing in studiecommissie
Holvoet.
Hernieuwde koppeling aan index.
Opeenvolgende dalingen t.g.v.
koppeling basisloon aan (dalende)
index.
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Datum

Basisloon havenarbeid

Opmerkingen

September 1934
Juli 1935
Januari 1936
Juni 1936

46
48
50
62

Bevriezing van basisloon.

Oktober 1936
Februari 1937

64 bfr
66 bfr (stouwers) 60 bfr (naties)
65 bfr (ontvangstnaties)
68 bfr (stouwers) 62 bfr (naties)
67 bfr (ontvangstnaties)
70 bfr (stouwers) 64 bfr (naties)
69 bfr (ontvangstnaties)
72 bfr (stouwers) 66 bfr (naties)
71 bfr (ontvangstnaties)

Juli 1937
September 1937
Oktober 1937

December 1938
Januari 1939
November 1939
December 1939
Maart 1940
Juni 1940

10 mei 1941

April 1943

bfr
bfr
bfr
bfr (stouwers) 56 bfr (naties)

74 bfr (stouwers) 68 bfr (naties)
73 bfr (ontvangstnaties)
72 bfr (stouwers) 66 bfr (naties)
71 bfr (ontvangstnaties)
76 bfr (stouwers) 70 bfr (naties)
75 bfr (ontvangstnaties)
78 bfr (stouwers) 72 bfr (naties)
77 bfr( ontvangstnaties)
82 bfr (stouwers) 76 bfr (naties)
81 bfr (ontvangstnaties)
50 bfr (overuren aan 10 bfr per
overuur) ('gewone arbeiders')
70 bfr (foreman)
100 bfr (ceelbaas)
82 bfr (stouwers) 76 bfr (naties)
81 bfr (ontvangstnaties)
72 bfr (voor aIle taken, geen
onderscheid tussen naties en
stouwersbedrijf
Toeslagen voor:
Ceelbaas: 45%
Foreman: 22.5%
Conterbaas (hout) 15%

Verhoging van de basislonen met
12 bfr ten gevolge van de staking
van juni 1936.

Toeslagen:
chef-markeerders: 33.75%
forelieden: 22.5%
ceelbazen: 45%

Loon werd niet vastgelegd
binnen N.K., maar op
kabinet van burgemeester.
(omzendbrief CEPA nr. 40/10)
Nota Cepa (SOMA-Brussel,
Archief Victor Grauls nr. 717
doos II, map 7)
Archief Soma-Brussel, Omzendbrieven van bedrijfsgroeperingen
van haven, zeevaart en expeditie,
nr. 154.
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Datum

Basisloon havenarbeid

Opmerkingen

Augustus 1944

131 bfr

Geen afzonderlijke vermelding
meer van lonen natie- en
stouwerslieden.

Augustus 1945
lanuari 1947

156 bfr
180 bfr

Maart 1948
November 1948
Maart 1951
April 1951
Mei 1952
luni 1952
December 1952
Maart 1953
September 1953
Mei 1955
Apri11956
Mei 1956
lanuari 1957
Oktober 1957
September 1959
Oktober 1959
April 1961
lanuari 1962

190 bfr
195 bfr
203 bfr
215 bfr
221 bfr
215 bfr
221 bfr
215 bfr
221 bfr
233 bfr
239 bfr
249 bfr
255 bfr
261 bfr
268 bfr
268 bfr
275 bfr
282 bfr (havenarbeiders), 352.5 bfr
(forelieden, contrebazen), 423 bfr
(cee1bazen)
289 bfr
296 bfr
289 bfr
299 bfr
306 bfr
313 bfr
323 bfr
330 bfr
396 bfr
405 bfr
414 bfr
423 bfr
438 bfr
449 bfr
464 bfr
476 bfr

Mei 1962
April 1963
Mei 1963
luni 1963
Augustus 1963
lanuari 1964
April 1964
luli 1964
Oktober 1964
lanuari 1965
luni 1965
lanuari 1966
Februari 1966
Mei 1966
lanuari 1967
Februari 1967

Invoering vergoeding walking-time
(verplaatsings-vergoeding): 10 bfr
pertaak
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
14 bfr
20 bfr
20 bfr
20 bfr
20 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr

30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
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Datum

Basisloon havenarbeid

Opmerkingen

Juni 1967
Augustus 1967
September 1967
Maart 1968
April 1968
November 1968
Maart 1969
April 1969
Oktober 1969
Februari 1970
April 1970
Juli 1970
Augustus 1970
Maart 1971
Mei 1971
Juni 1971
Juli 1971
Oktober 1971
Februari 1972
Mei 1972
Juli 1972
September 1972
December 1972

488 bfr
476 bfr
488 bfr
498 bfr
510 bfr
523 bfr
533 bfr
546 bfr
560 bfr
574 bfr
604 bfr
604 bfr
619 bfr
634 bfr
664 bfr
679 bfr
679 bfr
694 bfr
709 bfr
739 bfr
756 bfr
773 bfr
790 bfr

30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
30 bfr
40 bfr
40 bfr
40 bfr
40 bfr
40 bfr
50 bfr
50 bfr
50 bfr
50 bfr
50 bfr
50 bfr
50 bfr

VIII

Structuurbreuken in de achterlandtrafieken van de
Antwerpse haven na de Tweede Wereldoorlog
REGINALD LOYEN '

1. Inleiding
Wie de transporteconomische vakliteratuur van het afgelopen decennium doorneemt, zal meteen duidelijk worden dat heel wat onderzoek verricht werd naar het
vrachtvervoer over de weg. Deze interesse wordt wellicht gevoed door de spectaculaire toename van het wegvervoer en de niet onaanzienlijke externe kosten die
daaraan verbonden zijn. Dagelijks wordt iedereen direct of indirect geconfronteerd met de externaliteiten van het wegvervoer (files, milieuvervuiling, ... ). In
recent wetenschappelijk onderzoek wordt de dominantie van de vrachtwagen bij
het goederenvervoer verklaard door te verwijzen naar de verlader die zich bij de
keuze voor een bepaalde vervoersmodus (binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer)
laat lei den door de intrinsieke eigenschappen van de transportmodus en het te
vervoeren goed. 2 De vrachtwagen ken de succes omdat hij als enige vervoersdrager kon inspelen op de evolutie van de goederenstromen naar minder volurnineuze
goederen met meer toegevoegde waarde. Deze hypothese steunt op de theorie dat
bij een product met een lage waardedichtheid (ertsen bijvoorbeeld) een goedkoop

Onze dank gaat uit naar Prof. Dr. E. Buyst, Prof. Dr. G. Devos en Dr. H. van Driel voor
hun commentaar bij vorige versies van deze tekst. Verder wensen we de leden van de
Workshop Quantitative Economic History in onze dankbetuiging te betrekken. Alle fouten
zijn de onze.
2 G. Blauwens, ea, Vervoerseconomie (Antwerpen, 1996), 286-287 . Zie ook verschillende bijdragen in : Twintigste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (Gent, 1991 ).
T. Pauwels, Modale keuze en modale uitsplitsing in het goederenvervoer: een literatuuroverzicht, (Antwerpen, 1998) (SESO Report 365) en T. Pauwels, Aspecten van de vraag
naar goederenvervoer: modale keuze en modale uitsplitsing, (Antwerpen, 1998), (SESO
Report 364)

224

NEHA-JAARBOEK 2000

en derhalve relatief langzaam transportmiddel (bijvoorbeeld binnenschip) gekozen wordt. 3 Bij een product met een hoge waardedichtheid (bijvoorbeeld computers) is het gebruik van een snel en duurder transportmiddel (vrachtwagen bijvoorbeeld) gerechtvaardigd. De transportkost is hier minder relevant dan bij producten
met een lage waardedichtheid. Het vrachtvervoer wordt succesvoller naarrnate de
nood aan vervoer van goederen met een hoge waardedichtheid bij de verladers
toenam. Aansluitend daarbij wordt de domjnantie ook verklaard door de voordelige concurrentiepositie van het wegvervoer ten opzichte van het spoorvervoer en
de binnenvaart.4
Uit ander onderzoek weten we dat het wegvervoer vandaag de dag steeds belangrijker wordt in de goederenstromen tussen de Antwerpse haven en haar hinter- of
achterland. 5 Door gebrek aan statistisch materiaal is men er niet in geslaagd de
opgang van het wegvervoer in de haven te situeren, laat staan te verklaren. Met dit
artikel willen we deze lacune opheffen. Het is duidelijk dat een strikt transport- of
haveneconomische verklaring hier te kort schiet. Onze interesse in deze achterlandtrafieken werd tevens gewekt door ons onderzoek naar de maritieme goederenstromen in de Antwerpse haven. Waarom een maritieme zending uitgerekend
via Antwerpen naar Duitsland of Frankrijk wordt gestuurd, kan immers in grote
mate verklaard worden door de achterlandverbindingen waarover de haven beschikt. Concurrentie tussen havens komt vandaag meestal neer op concurrentie
tussen logistieke ketens . Verbindingen met het achterland spelen hierin een primordiale rol. 6 We willen nagaan in welke mate het Antwerpse achterland uitbreidde omdat adequate verbinding met nieuwe regio's tot stand kwamen. Dit onderzoek naar de herkomst en bestemrrung van de trafieken laat ons toe het achterland
van de Antwerpse haven nader te omschrijven en te evalueren in welke mate Antwerpen nieuwe regio's op haar concurrenten veroverde.
Concreet is het onze bedoeling na te gaan in welke mate de verhoudingen die voor
de ganse (Belgische) vervoersector gelden, ook voor de Antwerpse haven opgaan.
De structurele verandering in het achterlandverkeer van de haven moeten verklaard
worden tegen de achtergrond van de gehele vervoersector aangezien de haven
geen op zichzelf staand gegeven is. Verder willen we vooral het verband tussen
vervoer van goederen met een hoge waardedichtheid en keuze van vervoerswijze
onderzoeken. We verrneldden reeds de klassieke theorie die zegt dat de evolutie
3 Onder "waardedichtheid" verstaan we de waarde van een product per volume eenheid
(bijvoorbeeld BEF/m3).
4 C. Coeck, T. Notteboom, "Strategische positionering binnen het Belgisch goederenvervoer", TijdschriJt voor Vervoerswetenschap , (1994) 2, 85-86.
5 SERV -VHC, Statistische analyse van de goederenstromen aan de hinterlandzijde van
de Vlaamse havens (Brussel , 1999).
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van een economie met een zware industrie naar een diensteneconomie een toename van de vraag naar stukgoederenvervoer veroorzaakte en zo het tijdperk van de
vrachtwagen inluidde. We zuHen aantonen dat de doorbraak van het wegvervoer
in de Antwerpse haven niet te wijten was aan de groei van de stukgoedsector, maar
wei aan de sterke concurrentiepositie van het wegvervoer op de stukgoedmarkt.
Of de band stukgoederen-wegvervoer heden nog met de realiteit strookt, zal ons
onderzoek uitwijzen.

2. Bronnenbespreking en begripsomschrijving
Anno 1956 schreef de gerenommeerde onderzoeker Horst Sanmann het volgende
over achterlandvervoer: 'Auf die mit diesem Komplex zusammenhangenden Fragen gibt es jedoch ftir keinen der nordwesteuropaischen Kontinenthafen befriedigende, das heisst exakt zu belegende Antworten, weil es tiber ihren Hinterlandgiiterverkehr keine brauchbaren statistischen Unterlagen gibt'.7 Een halve eeuw
later is het reconstrueren van het achterlandvervoer nog steeds een tijdsintensieve,
schier onmogelijke opdracht. 8 Mits enige inspanning zijn we er in geslaagd de
achterlandtrafieken van de Antwerpse haven te reconstrueren aan de hand van de
klassieke havenstatistieken, aangevuld waar nodig met cijfers van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en van het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen (GHA).9
Het beperkte kader van dit artikel laat een uitgebreide kritische bespreking van
bronnen en reconstructiewijze niet toe. De bronnen dwingen ons tot een onder6 W. Winkelmans, C. Peeters, T. Notteboom, "Op zoek naar havenspecifieke voordelen:
synergieen tussen zeehavens en binnenvaart", Hinterland, 160 (1993) 4, 6-13.
7 H. Sanmann, Die Verkehrsstruktur der nordwesteuropiiischen Seehiifen und ihre Wandlung en von der lahrhundertwende bis zur Gegenwart, (Hamburg, 1956), 20.
8 Recent werd dit hiaat in Vlaanderen gedeeltelijk opgevuld: SERV -VHC, Statistische
analyse van de goederenstromen aan de hinterlandzijde van de Vlaamse havens (Brussel ,
1999). T. Van Waeyenberge, Modal split: strategische positionering van de diverse transpormodi van de Belgische zeehavens (Leuven, 1996) (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
9 Met de "klassieke havenstatistieken" bedoelen we: 1900-1939: Tableau general du
commerce de la Belgique avec les pays itrangers (deel Ports Maritimes) , 1947/52-1983 :
laarstatistieken over de internationale trafiek der havens; 1984-1989/94 Statistiek over
de internationale trafiek in de havens van de BLEU. Beide bronnen werden opgesteld
door de centrale overheid, op basis van gegevens verstrekt door de Douane. Voor een
bespreking, zie: R. Loyen, Macro-economische fun ctieverschuivingen in de haven van
Antwerpen. Reconstructie van een databank en eerste analyse van de maritieme overslag,
Leuven, 1998. (DPS, 98.36).
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scheid tussen het nationale (beter gezegd: Belgisch-Luxemburgse Econornische
Unie (BLEU» en het intemationale achterland. Het binnenlandse wegvervoer werd
bij gebrek aan cijfers als restpost gereconstrueerd. Gemakkelijkheidshalve werken we met de hoofdcategorieen van de intemationaal aanvaarde NomencIatuur
voor Vervoersstatieken (NVS).10
Het begrip "hinterland" of "achterland" kan het best omschreven worden als een
gebied waaruit de goederen die in de haven in zeeschip gel aden worden afkomstig
zijn of omgekeerd waarvoor de goederen die in de haven gelost worden, bestemd
zijn. Geheel onterecht stelt men zich daarbij meestal een duidelijk afgebakende
geografische zone voor. Het achterland op een landkaart uittekenen is weinig zinvol omdat het begrip "afstand" moet genuanceerd moet worden. Enerzijds is de
kwaliteit van de verbindingen belangrijker dan de afstand in vogelvlucht en anderzijds speeJt de prijs!kwaliteitsverhouding van de totale vervoersketen een niet te
versmaden roJ. De term "achterlandverkeer" wordt eveneens geassocieerd met
goederen, die per zeeschip aangevoerd worden en dan per binnenschip, per spoor
of langs de weg naar het achterland gaan of vice versa. In die logica is het vervoer
per zeeschip geen achterlandvervoer. In de praktijk gaat de dichotornie achterland-foreland niet op. Op bepaalde bestemmingen moet kustvaart als een valabele
altematieve achterlandmodus beschouwd worden. We zijn echter aanhangers van
de klassieke prernisse dat de omvang van de achterlandtrafieken gedetermineerd
wordt door de maritieme aan- en afvoer.
Het beschikbare statistische materiaal laat niet toe na te gaan of de goederen die
het "achterlandverkeer" omvatten ook daadwerkelijk, zoals de definitie het vereist, oorspronkelijk per zeeschip werden aan- of afgevoerd. Evenrnin is bekend in
welke mate de shortsea goederenstroom eerst per zeeschip naar de haven werd
aangevoerd (zogenaamde zee-zee doorvoer). De statistieken laten ons bij de rarning van de verde ling van de goederen over de verschillende verkeersdragers
("modale uitsplitsing") ook in de steek voor goederen die in nabijgelegen havens
gelost of geladen worden met herkomst of bestemrning Antwerpen. Deze goederenstromen worden volledig onterecht als Antwerpse achterlandtrafiek geregistreerd. 1I

10 In Nederland gekend onder de benaming "NSTR". Beide nomenclatura zijn, op de
benaming na, identiek. In tabellen verwijzen de nummers 0-9 naar de NVS-hoofdcategorieen.
11 Soorgelijke bedenkingen bij: H. Sanmann, Die Verkehrsstruktur der nordwesteuropiiischen Seehiifen und ihre Wandlungen von der lahrhundertwende his zur Gegenwart (Hamburg, 1956), 20-2l.

LOYEN STRUCTUURBREUKEN IN DE ACHTERLANDTRAFIEKEN

227

3. Strategische positionering goederenstromen
Belgie
Uitgedrukt in ton bereikte het wegvervoer in 1991 een marktaandeel van bijna
70% ten opzichte van 66% in 1970. De binnenvaart was goed voor 18%, quasi
hetzelfde aandeel als in 1970. Het spoorvervoer nam de resterende 12% voor zijn
rekening (15% in 1970). In tonkm uitgedrukt, wordt de achteruitgang van de binnenvaart duidelijk: haar marktaandeel in 1991 bedroeg 11 %, ten opzichte van 24%
in 1970. Het absoluut belang van het goederenvervoer per spoor (tonkm) is al
dertigjaar stationair. Het procentueel aandeel van het spoor in de totale goederenvervoer nam daarentegen af van 28% in 1970 tot 17% in 1991. Het wegvervoer
boekte de grootste stijging, met een toename van 160% op twintig jaar tijd (in
tonkm). Sinds de jaren zeventig nam deze sector meer dan de helft van de totale
vervoersprestatie voor zijn rekening en heeft sindsdien zijn marktaandeel voortdurend verstevigd tot 60% in de jaren tachtig en 70% in de jaren negentig. Sinds
de jaren tachtig steeg het belang van de grensoverschrijdende transporten bij het
wegvervoer voortdurend. 12

Het onderzoek van Coeck en Notteboom voor de periode 1980-1991 wees uit dat
het wegvervoer zich concentreerde op het vervoer van bouwmaterialen, landbouwen voedingsproducten en afgewerkte producten. Het wegvervoer domineerde in
deze marktsegmenten. Het Belgische spoorvervoer was sinds de jaren tachtig vooral
een aangelegenheid van steenkool, ertsen en staalproducten. Het vervoer van steenkool en ertsen wordt volledig door de spoorwegen beheerst. Bij de binnenvaart
zijn aardolie en bouwmaterialen de belangrijkste goederen. De binnenvaart blonk
weliswaar uit in het vervoer van aardolie, maar was in een concurrentiestrijd met
het wegvervoer verwikkeld. 13
Antwerpse haven
Modale uitsplitsing achterlandtrafieken
De vraag is uiteraard in welke mate deze verhoudingen ook voor het achterlandvervoer van de Antwerpse haven geldt. Onderstaande dynamische positionering
stelt de evolutie van de modale uitsplitsing over de laatste halve eeuw grafisch
voor. Deze analysetechniek geeft een goed beeld van de ontwikkeling van elke
modus in het Antwerpse achterlandverkeer door de indicatoren "groei" (Y-as) en
"aandeel" (X-as) te combineren.

12 NIS, Statistisch laarboek (Brussel, 1970-1991). NMBS, Star 21, (Brussel, 1988), III.12III.13 . CEMT, Evolution des transports, 1970-1993 (Paris, 1995).
13 C. Coeck, T. Notteboom, "Strategische positionering binnen het Belgisch goederenvervoer", Tijdschrijt voor Vervoerswetenschap, (1994) 2, 85-86.
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Grafiek 1. Dynamische positionering van de achterlandmodi in de Antwerpse haven
(1947-1992)14
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Bron: NIS , laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983) ;
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94) ;
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968) ; GHA, Statistisch jaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog domineerde de binnenvaart het achterlandverkeer, zowel qua groei als qua marktaandeel. In de jaren vijftig zien we
reeds de opmars van het wegvervoer, maar deze sterke groei moet gerelativeerd
worden: het wegvervoer stond aanvankelijk irnmers nergens. In deze periode reaIiseerde de binnenvaart 60% van het achterlandvervoer van/naar de Antwerpse
haven, terwijl het spoorvervoer voor 27 % goed was. De trend naar meer wegvervoer zette zich in de jaren zestig ten koste van de andere modi door. De binnenvaart bleef in de jaren zestig wei goed voor meer dan de helft van het Antwerpse
achterlandvervoer. In tegenstelling tot de binnenvaart wist het spoorvervoer in de
jaren zeventig, tachtig en negentig weI haar aandeel in het achterlandvervoer te
behouden (20%). De grote verliezer is dus de binnenvaart, met een van 54% tot
14 Deze grafiek moet als voigt ge'interpreteerd worden: er zijn dri e datasets (een per modus ); voor elke modus werd de evolutie van de gemiddelde groei en het gemiddelde marktaandeel chronologisch uitgezet per periode; er zijn vijf periodes (1947-1950, 1950-1960,
1960-1970, 1970-1980, 1980-1990).
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43 % krimpend marktaandeel. In elk opzicht zijn de jaren tachtig een verderzetting
van de jaren zeventig. De koek bleef gelijkmatig verdeeld: 40% binnenvaart, 40%
wegvervoer en 20% spoorvervoer. De gemiddelde jaarlijkse groei bevestigt de
achteruitgang van de binnenvaart: in de jaren tachtig groeide de binnenvaart met
gemiddeld 1%, tegen 4% voor het wegvervoer. Het spoorvervoer behield zijn
marktaandeel en groeitempo van in de jaren zeventig tot op heden.
Niettegenstaande de stagnatie van de binnenvaart in gans West-Europa worden
de zeehavens belangrijke laad- en losplaatsen voor de binnenvaart. In Gent en
Antwerpen is de positie van de binnenvaart sterker dan in de modale uitsplitsing
van de totale Belgische goederenvervoersector. De grote uitzondering is Zeebrugge, omwille van de slechte nautische verbinding met het achterland. Ook het spoorvervoer heeft een sterkere positie in de modale uitsplitsing van de achterlandtrafieken (20% ten opzichte van 12% voor gans Belgie; het belang van de haven voor
de spoorwegen zal nog aan bod komen). De positie van het wegvervoer in de
goederenstromen van de Antwerpse haven is met andere woorden minder sterk
dan in de totale vervoersprestatie (40% ten opzichte van 69%).
Aard van de goederenstromen
Het in de inleiding geciteerde onderzoek wees de verandering van de aard van de
geproduceerde goederen als een eerste verklarende factor voor de verschuiving
naar het wegvervoer aan. De goederenstromen werden inderdaad lange tijd bepaald door de zware industrie. Door de geografische concentratie van deze industrie, gebeurde de bevoorrading relatief dicht bij de productiezetel. Dit bracht teyens een concentratie van vervoersstromen op enkele grote assen met zich mee.
Deze industriele structuur gaf aanleiding tot een transportmarkt die vooral door
omvangrijke, vrij regelmatige zendingen op een beperkt aantal relaties gekenmerkt
was. Gezien het daarenboven ging om goederen van een lage waarde was de vervoersduur van ondergeschikt belang en werkten de bedrijven met omvangrijke
voorraden. Sedert enkele decennia wordt de markt gekenmerkt door een voortschrijdend industriele diversificatie en geografische deconcentratie. De bevoorrading en verkoop zijn niet meer aan lokale markten gebonden, te meer daar hindernissen bij grensoverschrijding steeds kleiner worden. De traditionele zware industrie
zal in de komende decennia verder aan belang inboeten en zich op meer gespecialiseerde producten concentreren. De omvorming van's lands economie tot een
diensteneconomie maakte dat de vraag naar bulkgoederen beduidend verminderde. In ruil ontstond er vraag naar transport van eindproducten met een hoge toegevoegde waarde en een laag gewicht.
Dat deze theorie ook geldt voor de achterlandtrafieken van de Antwerpse haven,
wordt bevestigd door onderstaande positioneringsanalyse (zie Tabel I ).15 De bin15 Elke goederencategorie van een modus wordt zowel qua groei als qua marktaandeel
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nenvaart domineerde voor het achterlandvervoer van petroleum, bouwmaterialen
en meststoffen. In de sector van de natte bulk bleef de binnenvaart ten opzichte
van de andere achterlandmodi doorheen de ganse peri ode marktleider. De binnenvaart specialiseerde zich steeds meer in het vervoer van petroleumproducten. De
specialisatie in bouwmaterialen en meststoffen bevestigt de hypothese dat massagoederen in binnenschepen vervoerd worden. Het vervoer van bouwmaterialen
werd na 1970 ook gedeeltelijk overgenomen door het wegvervoer. In vergelijking
met de gehele vervoersector is dit vrij laat. '6
Het spoorvervoer legde zich vooral toe op het vervoer van steenkool, ertsen en
metaalproducten. Een mooiere illustratie van de band met de zware industrie is
haast niet denkbaar. De conjunctuurgevoe1igheid van de spoorwegen lag bijzonder hoog door de grote mate van afhankelijkheid van de zware industrie. Er is
bovendien sprake van een sinds de jaren tachtig toegenomen specialisatie in steenkool en ertsen. De laatste decennia zagen we een verschuiving van de ertstrafieken
van de kanalen naar de sporen. Vermoedelijk konden de spoorwegen meer ertsen
naar zich toe trekken door het aanbieden van interessante tarieven. De specialisatie in steenkool vanaf de jaren tachtig wordt verklaard door de sluiting van de
Belgische mijnen. Niettegenstaande die sluiting bleef een aanzienlijke vraag naar
steenkool bestaan bij de zware industrie en de energiesector. Om de vraag te kunnen beantwoorden voerde men opnieuw steenkool van overzee aan. De spoorwegen wisten deze trafiek te recupereren. Het achterlandvervoer van half afgewerkte
staalproducten was aanvankelijk verdeeld tussen binnenvaart en spoorvervoer. Het
wegvervoer scoorde zwak in de eerste deelperiode (7%). Na 1970 werden we geconfronteerd met een quasi gelijkschakeling van aile modi wat betreft het vervoer
van staalproducten. Deze gelijkschakeling ging vooral ten koste van het spoorvervoer.
Tezamen met de voedingswaren en de afgewerkte producten, vormden de chemische producten de basis van de opkomst van het wegvervoer vanJnaar de haven
in de jaren vijftig en zestig. Aangezien dit allemaal goederen zijn met een hoge
toegevoegde waarde, wordt de hypothese bevestigd dat het wegvervoer zich vooral op de stukgoederenmarkt profileerde. De dure stukgoederen vroegen vaak om
een snel en flexibel vervoer, waarbij de kostprijs van secundair belang was. Dat de
vergeleken met dezelfde goederencategorie van de concurrerende modi. Het "aandeel"
werd per goederencategorie (verticaal) geraamd en met "groei" werd de gemiddelde jaarlijkse groei bedoeld. Voor het theoretisch kader, zie: D. Tuerelinckx, "Functional analysis
of port performance as a strategic tool for strengthening a port's competitive and economic
potential", in : J. Zurek, Competitiveness in maritime transport and seaports, (Gdansk,
1999) 27-49.
16 L. Luyckx, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer (Leuven, 1954) 39.
(Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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Tabel 1. Positionering achterlandmodi in de Antwerpse haven
Modus\NVS

Periode

0

2

3

in%

in % in %

in%

4

6

7

in % in% in %

5

in %

8

9 Totaal

in % in%

in %

Binnenvaart
Aandeel

Groei

50-69

65

30

58

83

46

46

83

84

28

34

58

70-92

25

28

45

81

21

38

67

71

27

22

41

4

4

12

5

10

6

5

17

5

6

0

20

27

2

50-69
70-92

II

12

7

9

41

70-92

6

10

48

50-69

-I

5

70-92

5

9

50-69

27

70-92

68

50-69

3

0

3

54

47

13

15

16

13

25

4

75

28

9

10

7

9

20

8

9

6

4

6

4

4

16

30

0

-I

0

7

6

3

60

0

16

0

7

4

55

53

17

62

6

14

4

34

24

19

66

69

39

16

18

14

13

65

17

28

59

21

16

16

70-92

4

4

31

6

8

12

7

17

6

6

5

50-69

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70-92

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50-69

4

II

12

7

5

6

5

16

9

7

70-92

-2

2

-I

-I

Spoorvervoer
Aandeel

Groei

50-69

Wegvervoer
Aandeel

Groei

Totaal
Aandeel

Groei

9

-I

3

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistischjaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.
Legende: 0: landbouwproducten; 1: voedingsproducten; 2: vaste brandstoffen; 3: aardolie
en -producten; 4: ertsen; 5: metaalproducten; 6: bouwmateria1en; 7: meststoffen; 8: chemische producten; 9: machines voertuigen en diverse
chemische producten mee deel uitmaakten van de kemactiviteiten van het wegvervoer is niet verwonderlijk. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog vestigde de
"nieuwe" petrochemische industrie zich voor het eerst in de haven. Deze industrie
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bracht heel wat trafiek met zich mee. Bij het vervoer van chemische producten speeiden de spoorwegen aanvankelijk nog een belangrijke rol, deze was echter uitgespeeld na 1970. De binnenvaart wist haar marktaandeel in deze goederengroep te
behouden, waarschijnlijk betreft het hier vloeibare massagoederen. Een soortgelijke analyse kan voor de afgewerkte producten gemaakt worden. Het wegvervoer
domineerde er van in den beginne. De groeivoeten van de binnenvaart na 1970
voor de chemische en de afgewerkte producten zijn trouwens indrukwekkend. Op
de markt van de typische bulkproducten was het wegvervoer slechts marginaal
aanwezig.
Concurrentiepositie achterlandmodi
Ais tweede verklaring voor de dominantie van het wegvervoer wezen Coeck en
Notteboom op de zwakke concurrentiepositie van bepaalde modi. We sluiten ons
hierbij aan, maar menen dat deze Antwerpse transporteconomen dit onvoldoende
hard maken . De zwakke positie van de spoorwegen bijvoorbeeld yond haar oorsprong in de negentiende eeuw. De exploitatie van het spoorwegennet werd lange
tijd geregeld door de wet van 25 augustus 1891. Deze wet was tot stand gekomen
in een periode waar het spoorvervoer een vervoersmonopolie had. De wetgever
meende de burgers tegen dit monopolie te moeten beschermen door de spoorwegen enkele zware verplichtingen op te leggen. Zo werden de Staatsspoorwegen
verplicht de vanuit economische oogpunt minder interessante transporten, vaak
tegen gunsttarief, te verzekeren. Bij wijze van controle moest de Staatsspoorwegen haar tarieven te publiceren. Die wetgeving herleidde het aanpassingsvermogen van de in 1926 opgerichte NMBS tot een minimum. Een bijsturing van de
tarieven aan de conjunctuurschommelingen was quasi onmogelijk: de concurrentie kon systematisch onder de officiele spoorprijs gaan.1 7
Het tarievenstelsel van de spoorwegen zelf mag hier als verklaring zeker niet vergeten worden. Het steunde op een weloverwogen verkeerspolitiek, met het algemeen belang in het achterhoofd. De tarieven waren slechts in beperkte mate op de
reele kostprijs gebaseerd en in beperkte mate afhankelijk van de marktprijs. Zij
waren naar afstand degressief, wat norrnaal is gezien de kostprijs per km daalt
naargelang de afstand toeneemt. Verder was er prijsdiscriminatie naar waarde:
goederen met een hogere waarde betaalden een hoger tarief ter compensatie van
het vervoer van goedkope goederen. Het nadeel voor de spoorwegen was dat het
wegvervoer kon concurreren in deze hogere prijsklassen, met als gevolg een dis17 M. Massy, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer in de haven van Antwerpen (Leuven, 1955), 81-88 en 114-116. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling). N. Rulot,
De economische ge volgen van de crisis der vervoersmiddelen (Brussel, 1939), 25. L Luyckx, De concurrentie tussen hef spoor- en baanvervoer (Leuven, 1954) 50-52 (Onuitgegeyen licentiaatsverhandeling).

LOYEN STRUCTUURBREUKEN IN DE ACHTERLANDTRAFIEKEN

233

functionerend compensatiesysteem. Daarenboven verlangde de NMBS in aile streken dezelfde transportprijs. In regio's met geringe verkeersdichtheid lag de kost
echter veel hoger dan in andere gebieden. Moest men in deze gebieden, ten gevolge van een hogere kost, hogere tarieven gaan eisen, kon dit aileen maar tot gevolg
hebben dat het gebied in kwestie nog verder achteruitging. Het wegvervoer daarentegen verzorgde aIleen transporten daar waar winst te maken viel. 18
Vooraleer de vrachtwagen op rendabele wijze kon ingezet worden bij het goederenvervoer, waren de spoorwegen wellicht de belangrijkste vervoerder van stukgoed. Tijdens het Interbellum werden heel wat financieel-economisch onleefbare
kleine particuliere transportondernerningen opgericht. Het was immers relatief eenvoudig een vervoersbedrijf op te richten. Omvangrijke kapitaalinvesteringen waren overbodig, grote vaste kosten afwezig en het systeem van verkoop op afbetaling vergemakkelijkte de oprichting van transportondernemingen. Het vlottende
kapitaal werd tot een minimum beperkt door contante betaling van gepresteerde
diensten. De wegvervoerder moest niet opdraaien voor de externe kosten en de
aanleg van de infrastructuur. Een belangrijke oorzaak van het succes van de vrachtwagen was dat de weg een gegeven was voor de vervoerder, daar waar de NMBS
haar eigen infrastructuur moest aanleggen. Omdat de vereiste investeringen voor
deze vorm van transport veel geringer waren dan voor spoorvervoer, konden wegvervoerders zich sneller dan de spooroperatoren aanpassen aan veranderde omstandigheden. Dankzij technologische evoluties waren kostenbesparingen in het
wegvervoer makkelijker te realiseren. Bovendien bleek de vrachtwagen een snel
en flexibel vervoermiddel te zijn. Een vaste dienstregeling, regels en formaliteiten
waren onbestaande. De soepelheid eigen aan het wegvervoer maakte dat het vele
bedrijven door snellere bevoorrading de stocks tot een uiterste minimum konden
beperken en door betere distributievoorwaarden het afzetgebied konden verruimen.
Aanvankelijk berekenden de wegvervoerders hun kostprijs overigens niet of foutief. In eenmansbedrijven werd bijvoorbeeld geen loon aangerekend. Door gebrek
aan kennis stelde men vaak zijn prijs net onder het officiele spoortarief. Dit staat in
schril contrast met de spoorwegen, wier concurrentiepositie bijgevolg aangetast
werd door specifieke personeelsproblemen (dure opleidingen, zware pensioenlast, ... ) in combinatie met rigide arbeidsvoorwaarden.

18 M Massy, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer in de haven van Antwerpen (Leuven, 1955),56-58. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling). L. Luyckx, De concurrentie tussen her spoor- en baanvervoer (Leuven, 1954) 53-63 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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De spoorwegen hekelden vaak het gebrek aan wetgeving in navolging van de opkomst van het wegvervoer. Op aandringen van de spoorwegen werd anna 1936 het
wegvervoer aan banden gelegd. Deze wet bleek snel een maat voor niets. Het
vervoer voor rekening van derden werd aan vergunningen gekoppeld. Een vergunning werd pas verleend indien er een "vervoersbehoefte" was. Omdat dit bij een
modal shift volgens de letter van de wet dit niet het geval was, werd het merendeel
van de vergunningsaanvragen geweigerd. Hierdoor kende het vervoer voor eigen
rekening een sterk expansie. Door de onrealistische looptijd van de vergunningen
kon bovendien het materiaal niet afgeschreven worden en werd de oprichting van
grotere ondernemingen gehypothekeerd. Pas in 1960 stelde een nieuwe wet een
einde aan deze wantoestand. 19
De zwakke concurrentiepositie van het spoorvervoer en de binnenvaart wordt door
ons onderzoek bevestigd. Dankzij een shift-share analyse verwierven we inzicht in
de onderlinge wisselwerking van de verschillende modi in de achterlandtrafieken.
Men gaat daarbij uit van de stelling dat de groei (of afname) van een marktaandeel
kan opgesplitst worden in de standaardgroei, de proportionele shift en de differentide shift. 20 We voerden shift-share analyses uit voor de periode 1950-1970 en de
peri ode 1970-1992. De resultaten werden in Tabel 2 en Tabe1 3 samengevat en in
bijlage integraal opgenomen. 21

In de peri ode 1950-1970 verloren binnenvaart en spoorvervoer elk 14% van hun
marktaandeel: dat van het wegvervoer nam bijgevolg met 27% toe. De totale groeiprestatie van de binnenvaart is uitsluitend te danken aan de standaardgroei: het
19 J .Pierre, Etude economique de transport de marchandises par route en Belgique, (Leuven, 1947), 170. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling). N. Pauwels, De concurrentie
tussen weg- en spoorvervoer. De transportpolitiek in de Benelux en West-Duitsland sedert

1945, (Leuven, 1974), 78-82 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
20 De standaardgroei wordt gelijkgesteld aan de verwachte groei van de trafiek binnen
een modus in de veronderstelling dat deze een gelijkaardige ontwikkeling kent als de totaIe trafiek. De proportionele shift berekent de bijdrage van de groei van de specifieke goederengroep als het verschil tussen de groeivoet van de specifieke goederencategorie over
de verschillende modi en de groei van de totale goederentrafiek. De differentiele shift
raamt de bijdrage van de modus zelf en verwijst naar het verbeteren (of verslechteren) van
de competitieve positie van de betrokken modus. Deze shift wordt berekend als het verschil tussen de groeivoet van de specifieke goederencategorie binnen een bepaaJde modus
en de groeivoet van de specifieke goederencategorie over de verschillende transportmodi.
Een volledige uiteenzetting van de techniek zou ons te ver leiden (zie: G.L. De Brabander,
Regionale structuur en werkgelegenheid, (Brussel, 1983».
21 Yoor het theoretisch kader, zie: D. Tuerelinckx, "Functional analysis of port performance as a strategic tool for strengthening a port's competitive and economic potential",
in: 1. Zurek, Competitiveness in maritime transport and seaports, (Gdansk, 1999),27-49.
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gaat hier om een contracterende modus met een zwakke concurrentiepositie. De
belangrijkste groei bij de binnenvaart situeerde zich bij de aardolieproducten; we
vermeldden reeds dat de binnenvaart zich in deze sector specialiseerde. De tweede
belangrijkste groeier voor de binnenvaart zijn de staalproducten, grotendeels dankzij
de standaardgroei. De chemische producten zijn de vierde sterkste groeier bij de
binnenvaart. Ook bij de binnenvaart is deze groei toe te schrijven aan de specialisatie en de groei van de goederencategorie zelf.
Bij het spoorvervoer is, net als bij de binnenvaart, de totale groei te danken aan de
standaardgroei. Bijkomend is hier ook sprake van negatieve specialisatie effecten.
Zoals vroeger reeds bleek, is het lot van de spoorwegen nauw met een goederengroep verbonden. Ret vervoer van ertsen steekt met kop en schouders boven de
andere goederencategorieen uit, dankzij de standaardgroei en de competitieve
voordelen. De tweede sterkste groeier zijn de chemische producten. Net als bij de
binnenvaart is de groei uitgaand van de goederencategorie zelf doorslaggevend.
De negatieve groei van de steenkoolsector was vooral te wijten aan het overschakelen van de economie op petroleum. Medio jaren zestig werden er praktisch geen
steenkolen meer verscheept. Opvallend is dat uitgerekend de staalproducten slecht
scoren. Traditioneel wordt immers steeds de band tussen de spoorwegen in de
haven en de staalproducten in de verf gezet. 22
Tabel 2. Kernresultaten van de shift-share analyse van de achterlandtrafieken
(uitgedrukt in ton; 1950-1970)
Modus

NVS

1950

1970

Groei

Standaard

Proportioneel

Differentieel

Kanaal

Totaal

13.925.965

38.475.676

24.549.711

36.741.471

·727.893

-11.463.868

Spoor

Totaal

8.081.927

17.966.286

9.884.359

21.322.896

-4.528.900

-6.909.637

Weg

Totaal

1.365.661

28.557.250

27.191.588

3.603.083

5.215.007

18.373.498

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);

NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistischjaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.

Ret wegvervoer combineert als enige vervoersdrager een positieve standaard en
autonome groei. Rond deze peri ode kwamen de eerste regelmatige verbindingen

22 Begin jaren vijftig was het vervoer van staalproducten naar de haven nog goed voor 41
% van het totale NMBS goederenvervoer. Anno 1995 is dit afgeslankt tot 18 %. (Eigen
berekeningen; NMBS, Statistisch laarverslag (Brussel, 1927-1998» .
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met vrachtwagens vanuit de haven naar het achterland opzetten.D In de Antwerpse
haven was dit trouwens een probleem : er waren enerzijds onvoldoende grote ondernemingen die de kosten konden dragen en anderzijds was er de ronduit slechte
infrastructurele situatie medio jaren vijftig .24 Het is overduidelijk dat de verovering van bijna een derde van het achterlandverkeer mogelijk werd door de gunstige concurrentiepositie van het wegvervoer. Veruit de omvangrijkste groei werd
opnieuw door de chemische producten gerealiseerd. De chemische producten (en
niet de voedingswaren) waren de gangmaker van de opgang van het wegvervoer.
Het is trouwens zeer opvaUend dat op de chemische en petroleumproducten na, de
specialisatie effecten zeer bescheiden zijn. De goederengroepen die slecht presteren omvatten die goederen die doorgaans als massagoed vervoerd worden. De
traditionele theorie wordt dus bevestigd en aangevuld: de gunstige concurrentiepositie primeert in wat Filarski het "ontwikkelingsstadium van de snelle groei"
pleegt te noemen . Naar analogie met Filarski, stellen we dat het wegvervoer in de
achterlandtrafieken doorbrak dankzij de concurrentievoordelen op de relatief beschermde nichemarkt van de chemische producten.25
Het marktaandeel van de binnenvaart dat reeds tussen 1950 en 1970 met 14%
kromp, was anna 1992 met nog eens 11 % verminderd. De neergang van het spoorvervoer was minder spectaculair: na een daling met 14%, werd het met 3% gereduceerd tussen 1970 en 1992. Het wegvervoer daarentegen steeg in deze peri ode
met 14% en realiseerde daarmee circa de helft van het totale achterlandverkeer
van de Antwerpse haven .
De binnenvaart heeft haar "vooruitgang" uitsluitend aan de standaardgroei te danken. Ietwat verrassend is toch dat de sterkste groeier de afgewerkte producten zijn.
Hun vooruitgang is voornamelijk een kwestie van autonome groei in het algemeen
en van groei inherent aan de goederengroep in het bijzonder. Dit kan aileen maar
verklaard worden door de nieuwe rol van de binnenvaart in de containervaart. Het
belang van NVS 9 in de totale Antwerpse binnenvaart is opmerkelijk gezien dit
aandeel in Gent slechts 3% en in Rotterdam slechts 2% bedroeg. Deze cijfers
wijzen op de actieve rol van de binnenvaart in het unit-load karakter van de Antwerpse haven. 26 Hoe kunnen we dit verklaren? Per vervoerde eenheid bedragen de
23 M. Massy, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer in de haven van Antwerpen (Leuven, 1955), 49 . (Onuitgegeven Iicentiaatsverhandeling).
24 N. Hondermarcq, "Les autoroutes en Belgiques et les liaisons routieres d' Anvers et
son port", Transportkroniek, XII (1954), 23. O. Leemans, "Le port d' Anvers", Routes, IV
(1955), 23.
25 R. Filarski, "Opkomst en verval van vervoersystemen; de ontwikkeling vanuit een
historisch perspectief", Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, (1997) 2, 116-117.
26 NEA, Vaart in containers. Positieschets van de containerbinnenvaart ais voiwaardig
intermodaai alternatief, (Rijswijk, Rotterdam, 1995). "Antwerpen, volwaardige partner in
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kosten bij een containerbinnenschip een fractie van de kosten van de vrachtwagen,
maar daar tegenover staat een hogere overslagkost in de haven en in het achterland, naast een duur natransport (over de weg). Het binnenschip is ook trager als
de vrachtwagen, maar niet onderhevig aan congestie en rijverboden. Aansluitend
bij de petroleumproducten, manifesteerden de chemische producten zich opnieuw
als belangrijke groeipool. Indien we de decompositie nauwkeurig onderzoeken
blijkt dat goederen die traditioneel via de binnenvaart verscheept worden, een
negatieve bijdrage leverden tot de instandhouding van het marktaandeel. De kembezigheden van de binnenvaart schuiven op richting de kemactiviteiten van het
wegvervoer. Een mooie illustratie van deze shift zijn de goederenstromen tussen
Antwerpen en Straatsburg. De export van kali via de Scheldehaven was tot medio
jaren tachtig (mijnsluitingen Elzas) een legendarische Rijntrafiek. Sindsdien is
Straatsburg nog steeds een belangrijke bestemming, maar dan in de containervaartY
Het marktaandeel van de spoorwegen kromp niet zo sterk a]s voor 1970. De spoorwegen houden het laatste decennium trouwens hetzelfde niveau aan . Uit ander
onderzoek bleek het sinds de Tweede Wereldoorlog toegenomen belang van de
haven in het totale goederenvervoer van de NMBS: circa een derde van aile spoorvervoer loopt sinds de jaren zeventig via Antwerpen (voomamelijk landinwaartse
trafiek). 28 In vergelijking met de vorige periode is de modus zelf concurrentieler
geworden. Verrnoedelijk plukte men de vruchten van de elektrificatie van het netwerk.29 De belangrijkste groeipool van het spoorvervoer zijn de steenkolen. We
wezen reeds op het opnieuw toegenomen belang van de steenkooloverslag in de
haven. De sterkste negatieve groeier is ietwat verrassend de ertstrafiek, ooit de
spoortrafiek bij uitstek. De verzwakking van de zware industrie in het Belgische
achterland is wellicht de oorzaak van deze negatieve spiraal. De impact van de
zware verliezen veroorzaakt door de ertsen en de metaalproducten wordt verzacht
het Rijnverkeer", in: Hinterland, 168 (1995) 4, 2-11. W. Winkelmans, C. Peeters, T. Notteboom, "Op zoek naar havenspecifieke voordelen : synergieen tussen zeehavens en binnenvaart", Hinterland, 160 ( 1993) 4,11.
27 F. Seberechts, 'Le port d' Anvers et Ie trafic des potasses d'Alsace, 1920-1950. Influences politiques en peri ode de haute conjoncture economique et en peri ode de crise ' ,
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXIX (1999) 1-2, 91-143. en M. Goossens, "Is Straatsburg (nog) hinterland-haven van Antwerpen?", in: J. Charlier, De Quevaucamps a Louvain-la-Neuve. De quelques aspects de la geographie de la Belgique, (Leuyen, 1998), 455-472.
28 Eigen berekeningen op basis NMBS informatie en NMBS , Statistisch laarverslag
(BrusseJ, 1927-1998).
29 K. Borghs, De economische betekenis van de electrificatie der Belgische spoorwegen,
(Leuven, 1951). L. Luyckx, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer (Leuven,
1954) 71-74. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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dankzij de vooruitgang van de voedingswaren, de petroleumproducten, de chemische producten en de afgewerkte producten. Opva\lend is dat de spoorwegen nu
ook op het terrein van de petroleumvervoer successen boeken. De vooruitgang
van de petroleum, een op zich inkrimpend product, is volledig te wijten aan een
gunstige concurrentiepositie van het spoorvervoer. Net zoals bij de binnenvaart
merken we een verschuiving richting afgewerkte producten, te wijten aan de groei
van de afgewerkte producten zelf. De spoorwegen speelden in vergelijking met de
binnenvaart weI onvoldoende in op deze nieuwe trend. Nochtans ontplooien spooroperatoren de laatste jaren een agressieve politiek in het opzetten van regelmatige
blok- en shuttletreinen van uit de zeehavens. De concurrentiekracht van de spoorwegen geniet ook veel interesse vanwege de Europese Commissie. 30
Tabel 3. Kernresultaten van de shift-share analyse van de achterlandtrafieken
(uitgedrukt in ton; 1970-1992)
Modus

NVS

1970

1992

Groei

Standaard

Proponioneel

Differentieel

Kanaal

Totaal

38.475.676

47.702.165

9.226.489

23.797.707

·6.551.193

-8.020.024

Spoor

Totaal

17.966.286

23.865 .125

5.898.839

11.112.382

-7.372.271

2.158.729

Weg

Totaal

28.557.250

63 .998.377

35.441.127

17.663.031

11.916.801

5.861.296

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (I 984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistisch jaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.
De spoorwegen ontsnapten met andere woorden aan de negatieve trend, ingezet
tijdens het Interbellum. Het marktaandeel van de spoorwegen stabiliseerde weliswaar, maar hield een aantal onderhuidse verschuivingen in (onder meer van erts
naar steenkool en petroleum, ... ). De stagnatie van het marktaandeel is enerzijds
te verklaren door infrastructurele verbeteringen en anderzijds door de tarievenpolitiek. In het kader van de infrastructuur, wezen we reeds op de elektrificatie van
het net. Verder hebben de spoorwegen zeker ook baat bij "nieuwe" iijnen, zoals de
IJzeren Rijn. Om de concurrentie van de wegvervoerders het hoofd te kunnen
bieden, schakelden de spoorwegen over op speciale tarieven. Reeds in 1953 werd
drie vierden van het spoorvervoer door bijzondere tariefovereenkomsten geregeld.
Van een prijzenstructuur die gebaseerd was op de waarde, het gewicht en de om30 efr liberalisering, spoorcorridors en gecombineerd vervoer (Witboek Strategy for revitalising the Community's railways, (Brussel, 1996»
31 C. Surrnont, Het goederenvervoer per spoor sinds 1974, (Gent, 1990), 72 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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yang van het goed, zijn we an no 1990 gekomen tot tarieven die meestal geen rekening meer houden met de waarde van het vervoerde goed. De vracht wordt uitgedrukt per wageneenheid, in functie van het gebruikte wagentype en de totale afstand.3 ) De praktijk van bijzondere tarieven maakten de spoorwegen weer
concurrentieel op bepaalde verbindingen. Maar tarificatie is een mes dat aan twee
kanten snijdt: preferentieJe tarieven werden dikwijls gewraakt.32
Het wegvervoer bleef tussen 1970 en 1992 op aIle vlakken goed scoren. Toch
ontwaren we enkele belangrijke verschillen met de voorgaande periode. Daar waar
tussen 1950 en 1970 het wegvervoer gekenmerkt werd door een dorninerende groei
van de modus, is na 1970 de standaardgroei het belangrijkst, gevolgd door de
specialisatie effecten. Dit betekent dat de groei van het wegvervoer steeds rninder
een zaak is van concurrentiepositie. Net als voordien blijven de twee belangrijkste
goederencategorieen met afstand de chernische en de afgewerkte producten. Zoals
we reeds suggereerden komt er tussen 1970 en 1992 een barst in de alleenheerschappij van de vrachtwagens onder de afgewerkte producten. Voor het eerst merken we een negatieve invloed van de concurrentiepositie. De metaalproducten,
tussen 1950 en 1970 de op vier na zwakste groeier, is ongetwijfeld de nieuwe
groeipool voor het wegvervoer. Deze verschuiving yond vooral plaats door een
sterk verbeterde concurrentiepositie van het wegvervoer. Deze wordt verklaard
door de recente schaalvergroting van de ondemerningen, doordat het wegvervoer
zich ook steeds meer op de lange afstand profileert en omdat somrnige wegvervoerders ook distributieactiviteiten aanbieden. Een soortgelijke, maar erg opvallende verschuiving, is die naar de bouwmaterialen toe. De bouwmaterialen, kroonjuweel van de binnenvaart, ondervindt negatieve auto nome groei aldaar, terwijl
het wegvervoer zich bijzonder concurrentieel in deze sector gaat opstellen. De
vrachtwagen bleef wei weg bij de andere klassieke bulkgoederen, zoals steenkool,
ertsen en meststoffen. De traditionele verdeling massagoed-binnenvaart en stukgoed-vrachtwagen komt dus voor de laatste decennia op de helling te staan. De
containerisatie is dus ook bij de achterlandtrafieken een structuurbreuk.
Herkomst en bestemrningen van de achterlandstromen
De concurrentiepositie van de spoorwegen werd tevens verzwakt door de "nationalistische" organisatie van het Europese spoorwegnet. Intemationale transporten
per spoor werden bemoeilijkt omdat infrastructuur, technologie en organisatie in
elk land afzonderlijk ontwikkeld en dus incompatibel was. Wegens het monopolie
op de nationale markten moest de vracht en de aansprakelijkheid ervoor overgedragen worden aan de volgende uitbater en yond er een personeelswissel plaats.
32 Denken we maar aan de pariteit Zeebrugge-Antwerpen en de Duitse "Ausnahmetarife". Zie: D. Veldeman, De rol van het spoor in de Belgische zeehavens, (Gent, 1989), 122132. (Onuitgegeven Iicentiaatsverhandeling).
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De vrachtwagen beantwoordde op efficientere wijze aan de na de Tweede Wereldoorlog toegenomen vraag naar intemationaal vervoer. Vrachtwagens, die voor het
eerst medio jaren vijftig op rendabele wijze intemationale transporten uitvoerden,
overschreden gemakkelijker grenzen dan treinen.
In welke mate gaat dit argument op voor de haven van Antwerpen? Tabel 4 maakt
in een oogopslag duidelijk dat reeds voor de Tweede Wereldoorlog het intemationale gehalte van de Antwerpse achterlandtrafieken hoog was. Men evolueerde van
een 70/30 verhouding bij het begin van de eeuw naar een 60/40 verhouding op de
vooravond van de Tweede Wereldooriog. Er kwam pas na 1970 verandering in de
70/30 verhouding die na de oorlog ontstaan was. Begin jaren negentig evolueerden we naar een 50/50 verhouding, lichtjes in het voordeel van het binnenland.
Tabel4. Modal split van het achterlandverkeer van de Antwerpse haven; gesplitst
naar herkomst en bestemming (1900-1996)
Jaarta! BLEU
Kanaa!
in %
1900
1910
1920
1938
1951
1960
]969
1980
1992

29
29
27
26
34
33
21

BLEU BLEU
Weg
Spoor
in %
in %

17

44
33
34
30
25
19
32
14

13

II

?
?
?
?
7
14
23
28
28

BLEU
InC!
Totaal Kanaal
in %
in %
73
62
61
56
66
65
76
59
53

18
30
31
35
27
29
18
26
21

Int' !
Spoor
in %

Int'!
Weg
in %

Int' !
Totaal
in %

B+I
Totaal
in %

10
8
8
9
7
3
3
6
8

0
0
0
0
0,4
3
4
9
18

27
38
39
44
34
35
24
41
47

100
]00
100
100
100
100
100
100
100

Bron: NIS , laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);
NIS , Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistischjaarboek
(1990-1998) ; NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.
Legende: "BLEU" = Be!gisch Luxemburgse Economische Unie ; "int'l" = internationaa!
De binnenlandse binnenvaart nam tot begin jaren zestig een derde van de totale
achterlandtrafieken voor haar rekening. In de jaren negentig evolueerde dit tot een
tiende. Na 1970 hield de intemationale (met 21 %) alleszins beter stand als de
nationale binnenvaart. Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde het andere derde
van het achterlandverkeer toe aan het spoorvervoer, indien we het wegvervoer
(onterecht) negeren . In vergelijking met het nationale spoorvervoer, is een verras-
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send kleine rol weggelegd voor het intemationale spoorvervoer (circa 8%). Het
nation ale spoorvervoer ziet zijn derde van de Antwerpse achterlandtrafieken in de
jaren zeventig gehalveerd en uiteindelijk gereduceerd tot een tiende. Het intemationale spoorvervoer kende na een inzinking in de jaren zestig en zeventig (3%)
opnieuw een gunstige evolutie (9%). Het wegvervoer won daarentegen duidelijk
aan belang, zowel nationaal als intemationaal. Het is wei opvallend dat de opgang
van het wegvervoer eerst een binnenlandse en pas later (jaren tachtig) een intemationale aangelegenheid werd.
Oat het Antwerpse achterlandverkeer steeds "intemationaler" werd, ligt in de lijn
der verwachtingen. De NMBS opteerde bewust voor het aantrekken van meer intemationale transporten, daar deze de relatief hoge terminale kosten beter verdragen. 33 Eigen onderzoek wees echter uit dat de spoortrafieken in de haven deze
intemationalisatie niet volgden. Toch sluiten we ons aan bij Van Klink, die meent
dat er een nieuwe rol weggelegd is voor het spoor. Gezien de omvang van de
extemaliteiten (congestie, milieuvervuiling) veroorzaakt door het wegvervoer, zal
de overheid in de nabije toekomst het wegvervoer waarschijnlijk ontmoedigen
door het duurder te maken. De opkomst van nieuwe regio's in Oost-Europa en de
nakende integratie van deze markten in de Europese Unie is tevens een belangrijke
factor aangezien deze markten moeilijk of niet bereikbaar zijn voor de binnenvaart. Het sterk toegenomen containerverkeer biedt ook perspectieven voor het
spoorvervoer. Containers staan immers voor hoogwaardige producten, die een snel
transport vereisen. 34 De Europese eenmaking speelde in het voordeel van alle achterlandmodi . Toch vormt een grensovergang voor het spoorvervoer nog steeds een
barriere. Spoorshuttles tussen havens en logistieke knelpunten in het achterland
kunnen hier een oplossing bieden. 35
Pas in de jaren tachtig brak het wegvervoer ook door op de intemationale transportmarkt. Deze trendbreuk kan verklaard worden door de hoge betrouwbaarheid
en sterk toegenomen rendabiliteit van de vrachtwagens op de middellange tot lange afstand. Natuurlijk speelde ook de uitbouw van het Europese snelwegennet een
belangrijke rol in deze evolutie. De uitbouw van de autosnelwegen ging in Belgie
relatief laat van start. Vaak wordt beweerd dat Rotterdam daardoor heel wat (Duitse) trafieken naar zich toe kon trekken. 36 De steeds beter wordende technische
33 C. Surmont, Het goederenvervoer per spoor, (Gent, 1990), 92-100. (Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling).
34 H.A. Van Klink, BIVEC studiedag 20-21 maart 1997 (Antwerpen, 1997).
35 B.1.C.M. Rutten, "Intermodaal railvervoer: realiteit of utopie? Een ontwerpmethode
voor een netwerk van intermodale inland-weg-railterminals", in: Tijdschrift voor vervoerswetenschap, (1995) 4, 323-337.
36 M. Massy, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer in de haven van Antwerpen (Leuven, 1955), 93. (Onuitgegeven Iicentiaatsverhandeling).
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uitrusting van de vrachtwagens zorgde ervoor dat een aantal shortsea trafieken
verschoven naar de weg. Vandaag de dag tracht men opnieuw een omgekeerde
modal shift te bewerkstelligen. 37
Het toenemend internationaal karakter van de Antwerpse goederenstromen wordt
mee verklaard door een verschuiving in de maritieme sector, namelijk van "merchant haulage" naar "carrier haulage". Daar waar de zeevervoerder zich vroeger
tot het maritieme gedeelte beperkte, verzorgt hij nu de volledige logistieke keten,
dus ook over de achterlandtrafieken. De zogenaamde "multimodale transport operator" regisseert de hele logistieke keten en zorgt eventueel zelf voor distributie.
Om de steeds groter wordende schepen op economisch verantwoorde wijze te kunnen exploiteren, rninimaliseert de reder het aantal aanlopen. Doordat heel wat (kleinere) havens uit de boot vallen, vindt er meer achterlandvervoer vanuit de grote
havens plaats ("feederverkeer").38 Terwijl het maritieme luik van de logistieke keten
door schaalvoordelen goedkoper gemaakt wordt, stijgt in verhouding de kostprijs
van het achterIandvervoer. 39
Indien de verschuiving naar meer carrier haulage werkelijk zo belangrijk is, moet
die uit een analyse van de herkomst en bestemmingen naar voor komen. Het achterlandverkeer van een haven kan immers in grote mate belnvloed worden door
feiten in het buitenland. Onrniddellijk na de Tweede Wereldoorlog vorrnde bijvoorbeeld de protectionistische politiek van bepaalde staten een hinderpaal voor
de ontwikkeling van de Antwerpse haven (vergelijk Hamburg-IJzeren Gordijn).
Tabel 5 toont aan dat Duitsland, Frankrijk en Nederland de belangrijkste regio's
zijn. Deze staten behoren tevens tot de groep van belangrijkste handelspartners
van de BLEU. Het aandeel van Duitsland in de achterlandtrafieken was anna 1947
om begrijpeJijke redenen laag. Reeds in 1952 vertegenwoordigden Duitsland en
Frankrijk beide een derde van de Antwerpse achterlandtrafiek. Tijdens de jaren
zestig en zeventig daalde het Franse aandeel tot een vierde, terwijl het Duitse richting 50% evolueerde. Het Nederlandse aandeel in de Antwerpse achterlandtrafieken scheerde in de jaren zestig en zeventig toppen (27%).40 Uit ander onderzoek
weten we dat het grootste deel van de achterlandtrafieken die regio's bestrijken die
zich net over de Belgische grens bevinden. Voor Duitsland ligt zo het zwaartepunt
37 E. Declercq, A. Verbeke, "Moderne logistiek en het goederenvervoer via Shortsea
Shipping", Tijdschrift voor vervoerswetenschap, (1996) 3, 195-214.
38 R. Konings, "De rol van de zeerederij in het achterlandvervoer van containers", Tijd-

schrift voor Vervoerswetenschap , (1993) 3, 225-233.
39 GHA, Masterplan voor de Antwerpse haven, (Antwerpen, 1996), 200.
40 Tijdens de laatste twee decennia daalde dit aandeel. Deze daling valt echter geheel te
verklaren door een verandering in de registratie van de haventrafieken (ingevoerd 1971).

De Nederlandse trafieken worden daardoor onderschat (en andere in verhouding
overschat).Deze registratiefout werd onlangs in een SERV -VHC publicatie niet gecorrigeerd.
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Tabel 5. De belangrijkste herkomst en bestemmingen van de internationale Antwerpse achterlandtrafieken (1947-1992)
Duits-

Frank-

land

rijk

in %

in %

1947

10

41

1952

33

29

1960

32

27

1970

37

26

1980

45

23

1992

41

24

laartal

Italie

Neder-

USA

UK

land
in %

in %

21

in %

0

27

17
10

Totaal

2

in %

in %

23

9

100

12

4

100

9

4

100

4

4

100

in %

in %

0
0
0

26

2

Overige

land

16

o
o

Zwilser-

100

6
4

16

100

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (I 947/52-1983);
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (I 984-1989/94)
en eigen berekening.

in Nordrhein-Westfalen (54% van de stroom Duitsland-Antwerpen), met als kern
het Ruhrgebied, Rheinland-Pfalz (18%) en Baden-Wiirttemberg (9% ).4l Voor Frankrijk gaan de omvangrijkste trafieken naar de departementen Nord, Picardie, Champagne, Lorraine en Alsace. 42
Tabel 5 wijst op het bestaan van enkele nichemarkten. Opvallend is de relatieve
terugval van Zwitserse bestemmingen. Van een behoorlijke 12% in de jaren vijftig
evolueerden ze naar 4% in de jaren zeventig en negentig. De Zwitserse trafiek
bleef echter norninaal station air, maar wordt weggedrukt door de sterke toename
van de goederenstromen op andere bestemrningen. Het betreft eenrichtingsverkeer naar Zwitserland. Dit mag niet verbazen: het land heeft geen exporterende
zware industrie van betekenis. Er is sinds de jaren zeventig sprake van een bescheiden diversificatie van het internationale achterland (UK, ltaW::). De intern ationalisatie van het achterland waarvan voordien sprake, betreft dus vooral een
uitbreiding van de goederenstromen naar de traditionele regio's.43 De invloed van
de carrier haulage Iijkt toch niet zo groot als aanvankelijk gedacht.
41 Statistisches Bundesamt, 1990. CPB, Concurrentiestudie Duitsland, (Den Haag, 1999).
H.1. Gaffron, Antwerpen und sein Hinterland, (Duisburg, Ruhrort, 1964), 133-172.
42 P. De Cock, Interne nota "Hinterland", (Antwerpen, zd).
43 Tabel 5 bevat ook een restcategorie ("Overige"). De twee laatste waarnemingen doen
een omvangrijke diversificatie van het Antwerpse hinterland vermoeden, maar berusten
op minderwaardig werk vanwege de Douane en het NIS. Aileen al "958 : Onbekende
herkomst-bestemming" bedroeg een goede 5% van het totale hinterlandvervoer (1992).
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Tabel6. Modal split van een aantal herkomst en bestemmingen van de internationale Antwerpse achterlandtrafieken (1947-1992)

W

K

in % in %

in 0/0

W

W

K

in % in % in %

in %

K

S

in % in %

in %

1947

16

84

54

46

96

0

1952

4

95

28

70

70

14

16
II

1980
1992

6

W

K

in % in %

0

S

W

K

in % in % in %

95

46

0

54

93

10

0

90

91

25

67

39

51

10

87

12

80

28

18

55

57

37

17

81

19

5

76

18

75

33

33

34

33

67

22

69

32

7

61

36

58

II

62

27

25

68

48

50

45

15

40

1960
1970

CH

NL

F

D

l aartal

92

Bron : NIS , laarstatistieken o ver de internationale trafiek der havens (1947/52-19 83);
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94)
en eigen berekening.
Legende: D: Duitsland, F: Frankrijk, I: Ita Ji(~, NL: Nederland, CH: Zwitserl and, S: Spoorwegen, W: Wegvervoer, K: Kanalen.
Een analyse van de modale uitsplitsing van de Antwerpse achterlandtrafieken vanl
naar de belangrijkste regio's leerde ons (Tabel 6) dat bepaalde modi op bepaalde
regio 's een speciale positie verwierven . Italie en Frankrijk zijn de enige staten
waar de spoorwegen een aanzienlijke rol gespeeld hebben . Deze band is zonder
twijfel te verklaren door de talrijke samenwerkingsverbanden tussen de Belgische,
Franse en Italiaanse spoorwegen. 44 Volgens NMBS-cijfers bestond het leeuwendeel van de trafiek van/naar Italie uit gecombineerd vervoer. De pertinente weigering om de Noord-Franse waterwegen te moderni seren speelde eveneens een ro!.
Tot voor kort stelde Frankrijk de aanpassingen van de smalle en ondiepe waterwegen voortdurend uit om de binnenvaart richting Duinkerken of Le Havre te orienteren. De omschakeling van de Franse staalnijverheid en energiesector op elektrische ovens bracht een daling van de vraag naar steenkool en ertsen met zich .
Zwitserse bestemmingen zijn duidelijk een uitzondering: aileen hier wisten de
spoorwegen marktaandeel ter heroveren en bleefhet wegvervoer het zwakke broertje. Zwitserland beschikt, net als Duitsland, over een uitstekende verbinding met
Antwerpen via de binnenwateren. Het overwicht van de Rijnvaart op Duitse en
Zwitserse bestemmingen is steeds indrukwekkend geweest, maar taande op Duitse
bestemmingen de laatste decennia onder het snel oprukkende wegvervoer (Tabel
6). De kracht van de Rijnvaart wordt gedeeltelijk ook verklaard door de zwakte
44 De Belgische gecombineerde vervoerder Transport Rail Weg (TRW) werkt nauw samen met het Franse Novatrans en het Itali aanse Cemat.
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van de spoorverbinding (Montzen-traject).45 De heropening van de IJzeren Rijn
zou verandering in deze situatie kunnen brengen. Het is zeer de vraag of de nakende indienstneming van de IJzeren Rijn wei een modal shift zal kunnen bewerkstelligen .46 Onderzoek naar intermodaal railvervoer maakt immers duidelijk dat heel
wat randvoorwaarden eveneens moeten voldaan worden.47 De trafieken van/naar
Nederland werden ook lange tijd quasi uitsluitend via de binnenwateren volbracht.
Het spoorvervoer naar Nederland verzinkt in het niets bij het overwicht van de
binnenvaart en -recent- het wegvervoer. De ingebruiknerning van de Schelde-Rijnverbinding, beginjaren zeventig, heeft de opkomst van de vrachtwagen geen halt
toegeroepen. Vermoedelijk zal de recente afschaffing van het beurtsysteem in de
binnenvaart richting Frankrijk en Nederland nieuwe groeimogelijkheden bieden.
Haven- en modus specifieke voordelen
De verschuiving naar meer wegvervoer in de goederenstromen van de Antwerpse
haven wordt ook vanuit havenspecifieke elementen verklaard. Het zou verkeerd
zijn de modale uitsplitsing te verklaren door uitsluitend te wijzen op voordelen
van de verschillende modi (snelheid, f1exibiliteit, capaciteit, kosteneffectiviteit,
... ). Het is wellicht de combinatie met de havenspecifieke voordelen (zoals centraliteit, toegankelijkheid, aanloop- en terminale kosten) die verladers aanzet tot
een modale keuze. Dit betekent dat strategische investeringen een substantiele
impact hebben op de modal split en shift. 48
Een gedetailleerde opsomming van de intrinsieke modus- en havenspecifieke vooren nadelen van de Antwerpse haven zou ons te ver lei den . Het kan volstaan door te
wijzen op enkele tere punten. 49 (i) Ook al wordt Antwerpen als spoorwegenhaven
omschreven , toch is het een publiek geheim dat de spoorinfrastructuur te wensen
over laat. 50 De spoorwegen volgden bovendien slechts geleideJijk de uitbreiding
van de haven naar het Noorden . Na een inhaalmanoeuvre is de NMBS nu bijvoorbeeld weI aanwezig op de Noordzee containerterminal. (ii) Ook al pompt de overheid jaarlijks ettelijke honderden miljoenen in onderhoud van uitsluitend voor de
45 W. Claes, Concurrentie tussen spoor en Rijnvaarf, (Antwerpen, 1964). (Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling).
46 F. Witlox, eds, De Ilzeren Rijn: het debat op de juiste sporen ?; (Leuven, 1999).
47 B.l.C.M. Rutten "Intermodaal railvervoer: realiteit of utopie? Een ontwerpmethode
voor een netwerk van intermodale inland-weg-railterminals", Tijdschrift voor vervoerswetenschap, (1995) 4, 323-337.
48 W. Winkel mans, C. Peeters, T. Notteboom, "Op zoek naar havenspecifieke voordelen:
synergieen tussen zeehavens en binnenvaart", Hinterland, 160 (1993) 4, 6.
49 GHA, Masterplan voor de Antwerpse haven, (Antwerpen, 1996): "Tienpuntenplan".
50 Onder andere: tweede spoortoegang, modernisatie Antwerpen-Noord, IJzeren Rijn,
tweede spoortunnel, ... D. Dejongh, De noodzaak van een tweede spoortoegang tot de
haven van Antwerpen, (Antwerpen, 1997). (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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binnenvaart bestemde dokken, toch ervaren de binnenschippers Antwerpen, tot
voor kort wegens de tarificatie, als een onvriendelijke binnenvaarthaven. De binnenvaart werd door de havenautoriteiten te lang als ondergeschikt beschouwd. In
de nabije toekomst beloofde men wei nieuwe wachtdokken en een renovatie van
de Royersluis, maar het is duidelijk dat de groei in de containerbinnenvaart zich
slechts zal doorzetten indien aangepast terminals in de haven en vooral in het
achterland gecreeerd worden. 51 Ais volume georienteerde modus kan de binnenvaart inspelen op de relatief nieuwe trend naar netwerkvorming in het havengebeuren Y (iii) Kort na de Tweede Wereldoorlog beklaagde wegvervoerders zich in
den treuren over de lamentabele kwaliteit van het Belgische wegennet. Vooral de
modernisering van de gewestwegen en de steeds opnieuw verdaagde bouw van
autowegen werden gehekeld. 53 Een overzicht van het wegennet an no 1950 leert
dat de verbinding met Oost-Belgie en Duitsland quasi onbestaande was. Logischerwijze had dit gevolgen voor de maritieme trafieken. Ook voor het wegvervoer worden vandaag knelpunten weggewerkt (Leugenbergbocht bijvoorbeeld) en
ijvert het Havenbestuur voor een betere onderlinge aansluiting van de verschillende autosnelwegen.
Het zou echter verkeerd zijn de havenspecifieke voordelen aileen vanuit infrastructureel standpunt in aanmerking te nemen. De doorbraak van het wegvervoer
na de Tweede Wereldoorlog wordt ook verklaard doordat voortaan andere criteria
doorslaggevend waren bij het lokaliseren van bedrijven. Enerzijds werden bepaalde bedrijven vanuit de haven moeilijk per spoor of per binnenschip bereikbaar.
Maar anderzijds had de uitbouw van de industriele functie van de haven uiterst
gunstige effecten op de achterlandtrafieken.
Nieuwe productiestructuren integreerden het vervoer in de productielogistiek van
een onderneming, wat op zijn beurt het wegvervoer stimuleerde. Bedrijven verminderden om allerlei redenen hun voorraden en vroegen vervolgens naar klokvast, soepel en kwalitatief hoogstaand vervoer. Er ontstond een behoefte aan snel
en flexibel vervoer dat kleinere, maar meer zendingen verzorgde. Bij de modale
keuze gingen de intrinsieke eigenschappen van de transportmodus en van het vermogen om het aangevoerde goederenvolume te verwerken steeds meer belang spe51 W. Winkelmans, C. Peeters, T. Notteboom, "Op zoek naar havenspecifieke voorde1en:
synergieen tussen zeehavens en binnenvaart", Hinterland, 160 (1993) 4, 12-13.
52 T. Notteboom, De strategische uitdagingen voor de binnenvaartsector: allaverend de
koers bepalen, (Antwerpen, 1997) 2-6 en 10. (RUCA Working Paper 97/15).
53 Yoor een opsomming van de zwakke punten: M. Massy, De concurrentie tussen het
spoor- en baanvervoer in de haven van Antwerpen (Leuven, 1955), 93. (Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling). en L. Luyckx, De concurrentie tussen het spoor- en baanvervoer
(Leuven, 1954) 103-104. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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len. Naarmate een ondernemer zich meer en meer concentreerde op essentiele
taken als productontwikkelingen, productie en commercialisering, schoof hij secundaire opdrachten zoals expeditie en vervoer, door naar gespecialiseerde ondernemingen, vaak gevestigd in havenzones. De "just in time" leveringen zijn eigenlijk niet meer dan het afstoten van functies als opslag en voorraadbeheer naar de
leverancier of de transporteur. De vrachtwagen leent zich tot dit type vervoer.

4. Conclusie
De modale uitsplitsing van de achterlandtrafieken van de Antwerpse haven kende
sinds de Tweede Wereldoorlog een belangrijke verschuiving. Het wegvervoer groeide in de jaren vijftig en zestig spectaculair en veroverde zodoende 40% van het
Antwerpse achterlandvervoer. Uiteraard ging dit ten koste van het spoorvervoer
en de binnenvaart. Terwijl het marktaandeel van het spoorvervoer de laatste decennia station air (20%) bleef, merkten we verdere achteruitgang van de binnenvaart. De goederenstromen van de Antwerpse haven verschillen grondig van de
samenstelling van de nationale vervoersprestatie. Op nationaal vlak is het aandeel
van het wegvervoer nog omvangrijker (circa 70%). Zowel voor de binnenvaart als
voor het spoorvervoer worden de Vlaamse havens in het algemeen en de Antwerpse haven in het bijzonder steeds belangrijker. Deze structurele breuk verklaarden
we door te wijzen op de veranderde aard van de goederenstromen, de voordelige
concurrentiepositie van het wegvervoer, de herkomst en bestemming van de trafieken en de havenspecifieke voordelen.
am wille van ingrijpende verandering op economisch vlak ontstond er meer vraag
naar transport van goederen met een hoge waardedichtheid. We zijn het met Coeck
en Notteboom eens dat de vrachtwagen best op deze evolutie kon inspelen. De
"taakverdeling" tussen de modi op Belgisch vlak wordt grotendeels weerspiegeld
in de haven. De minder sterke positie van het wegvervoer in de haven wordt verklaard door de maritieme overs lag van bulkgoederen. We stelden een vrij nieuwe
trend vast naar meer vervoer van afgewerkte producten (containers) in binnenschepen en naar vervoer van bouwmaterialen en staalproducten in vrachtwagens.
Hierdoor komt de theorie dat waardedichtheid de vervoersvorrn deterrnineert op
de helling te staan.
De tweede verklaring had betrekking op de concurrentiepositie van de vervoerswijzen. De opkomst van de vrachtwagen tijdens het Interbellum was eigenlijk voorspelbaar gezien de slechte juridische uitgangspositie van het spoorvervoer. Door
een verouderde exploitatiewet en dito tarificatie kreeg de vrachtwagen alle kansen. Deze mocht zich bovendien tot 1936 vrij ontwikkelen. Onze shift-share analyse bevestigde dat dit ook opging voor de goederenstromen van de Antwerpse
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haven. De doorbraak van het wegvervoer in de jaren vijftig en zestig was haast
exclusief een kwestie van concurrentiepositie. Waarschijnlijk had de industrialisering van de haven een gunstig effect, want het vervoer van chemische producten
was in de beginfase cruciaal voor het wegvervoer. De shift-share analyse voor de
periode 1970-1990 wees uit dat deze concurrentiepositie steeds meer in het gedrang komt, niettegenstaande een sterke groei van het wegvervoer. De binnenvaart
verzwakte weliswaar maar speelde succesvol in op de containerisatie van de maritieme overslag. De spoorwegen waren hier minder goede leerlingen, niettegenstaande grote interesse vanuit de Europese Commissie.
Ons onderzoek wees verder uit dat ook de herkomst en bestemrning in dit kader
enige verklarende waarde hebben. Factoren die het intemationale achterland belnvloeden, kunnen voor een modal shift zorgen. Zowel het weg- als het spoorvervoer
opteerden er in de jaren tachtig voor om meer internationaal vervoer te presteren.
Toch bleefhet spoorvervoer in Antwerpen hoofdzakelijk een binnenlandse aangelegenheid. Er is dan ook geen sprake van een diversificatie ofuitbreiding van het
achterland van de Antwerpse haven. Oat achterland bleef beperkt tot de aan Belgie grenzende regio's. Sommige modi beschikken op bepaalde bestemmingen weI
over een goede concurrentiepositie.
Tenslotte wezen we op de positieve effecten die uitgaan van een combinatie van
modus en havenspecifieke voordelen. De snelheid van het wegvervoer heeft bijvoorbeeld weinig te betekenen indien de wegen gecongesteerd zijn. Het gaat daarbij niet uitsluitend over infrastructurele aangelegenheden. Het veranderde lokalisatie- en logistiek beleid van bedrijven speelde ook een rol in de verschuiving naar
meer wegvervoer, net als het uitbouwen van de industriele functie van de Antwerpse haven.
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Tabel 7. Resultaten van de shift-share analyse van de achterlandtrafieken (uitgedrukt in ton; 1950-1970)
Modus

NVS

Kanaal

0: landbouwproductcn

Kanual

I : vocdingsproducten, veevoeder

1950

1970

Graci

Standaard

Propor,'1

2.429.334

2.792.622

363.288

6.409.416

-2.308.079

-3.738.049

402.744

660.016

257.272

1.062.577

726.285

- 1.531.590
594.396

Different')

Kanaal

2: vaste brandstoffen

1.045.798

1.601.562

555.764

2.759.174

-2.797.806

Kanaal

3 : aardolie en -producten

1.667.983

14.022.823

12.354.840

4.400.71 1

7.725.834

228.294

Kanaal

4 : ertsen en metaalresiduen

1.625 .948

3.176.507

1.550.559

4.289.808

1.536.865

-4.276.115

Kanaal

5 : metaalproducten

1.750.876

5.300.085

3.549.209

4.619.411

-2.840.253

1.770.051

Kanaal

6: bouwmatcrialcn

1.995.301

4.145.807

2.150.506

5.264.288

-2.417.704

-696.079

Kanaal

7 : meststoffen

1.698. 193

2.959.785

1.261.592

4.480.416

-2.884.648

-334.176

Kanaal

8 : chemische producten

113.113

2.255.8 13

2.142.700

298.431

2.280.794

-436.525

Kanaal

9: machines voertuigen en diverse

1.196.675

1.560.656

363.981

3.157.239

250.818

-3.044.076

Kanaal

TOlaai

13.925.965

38.475.676

24.549.711

36.741.471

-727.893 -11.463.868

Spoor

: landbouwproductcn

416.685

257.631

-159.054

1.099.358

-395.887

Spoor

: voedingsproducten, veevoeder

127.916

248.217

120.301

337.486

230.676

-447.861

1.375.927

701.197

-674.730

3.630. 169

-3.680.995

-623.904

Spoor

2: vaste brandstoffen

-862.525

Spoor

: aardolie en -produclcn

46.670

96.554

49.884

123.131

216.168

-289.416

Spoor

4 ; crtscn en mctaalresiduen

1.426.907

10.500.942

9.074.035

3.764.670

1.348.729

3.960.636

Spoor

5 : metaalproducten

3.309.685

3.187.396

- 122.289

8.732084

-5.368.938

-3.485.435

Spoor

6: bouwmatcrialen

378.376

678.242

299.866

998.286

-458.478

-239.942

Spoor

7 : meststoffen

300.778

517.566

216.788

793.556

-510.9 19

-65.849

Spoor

8 : chemische producten

197.664

941.578

743.914

521.505

3.985.668

-3.763.259

Spoor

9: machines voertuigen en diverse

501.3 19

836.963

335.644

1.322.652

105.074

-1.092.082

Spoor

TOlaal

8.081.927

17.966.286

9.884.359

2 1.322.896

-4.528.900

-6.909.637

229.568

5.217.7 11

4.988.144

605.679

-218.110

4.600.574

210.207

3. 123.330

2.913. 123

554.597

379.074

1.979.451

29.517

29.507

24

-25

29.508

2.506.998

2.211.252

780.280

1.369.850

61.121
1.715.384

Weg

: landbouwproducten

Weg

I : voedingsproduclen. veevoeder

Weg

2: vasle brandsloffen

Weg

3 : aardoli e en -produclen

Weg

4 : erlsen en metaalresiduen

Weg

5 : metaalproducten

Weg

: bouwmaterialen

Weg

: mestsloffen

Weg

: chemische producten

Weg

9: machines voertuigen en diverse

Weg

Totaa!

295.746
I

315.479

315.478

3

90.454

1.897.753

1.807.299

238.648

-146.733

315.474

936.021

936.020

-I

936.018

767

401.513

400.746

2.024

-1.303

400.025

186.391

8.636.307

8.449.916

491.764

3.758.367

4.199.785

352.517

5.492.622

5.140.105

930.061

73.886

4.136.158

1.365.661

28.557.250

27.191.588

3.603.083

5.215.007

18.373.498

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);
NIS, Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistischjaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.
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Tabel 8. Resultaten van de shift-share analyse van de achterlandtrafieken (uitgedrukt in ton; /970-1992)
Modus

NVS

Kanaal

0: landbouwproducten

Kanaal
Kallaal

: voed ingsproducten, veevoeder

2: vaste brandstoffen

1970

1992

2.792.622
660.0 16

G roci

S tandaard

Propert'l

Different ' ]

2.123.045

-669.577

1.727.273

-1.545.434

-85 1.41 6

1.848.922

1.188.906

408.228

675 .2 10

105.468

1.601.562

2.327.100

725.538

990.587

2.941.101

-3.206.150
-1.415.821

Kallaal

: aardolie en ·producten

14.022.823

17.322.963

3.300. 140

8.673.299

-3.957.337

Kallaal

4 : crlscn en metaalresiduen

3.176.507

2.423.291

-753.216

1.964.7 11

-2.762.800

44.873

4.233.670

-1.066.415

3.278. 172

-1.230.447

-3.114.140

Kallaal

: metaalproducten

5.300.085

Kallaa1

: bouwmaterialen

4. 145.807

3.261.727

-884.080

2.564.236

-2.560.663

-887.653

KanaaJ

: meststoffen

2.959 .785

2.488.642

-471.143

1.830.666

-1.919.215

-382.593

Kallaal

: chemische producten

2.255.8 13

4.864.866

2.609.053

1.395.250

1.334.506

-120.703

Kanaal

: mach in es voertu igen en diverse

1.560.656

6.807.939

5.247.283

965.286

2.473.887

1.808.110

38.475.676

47.702.165

9.226.489

23.797.707

-6.551. 193

-8.020.024

Kallaa]

Totaal

Spoor

0: landbouwproducten

257.631

508.323

250.692

159.348

- 142.572

233.917

Spoor

1 : voedingsproducten, veevoeder

248.217

1.365.022

1.116.805

153.526

253.931

709.347

Spoor

2 : vaste brandstoffen

701.197

5.391.287

4.690.090

433.699

1.287.675

2.968.7 16

Spoor

3: aardolie en -produclen

96.554

1.198.612

1.102.058

59.720

-27.248

1069.586

10.500.942

7.417.551

-3.083.391

6.494.969

·9. 133.304

-445.056

3.187.396

3.147.971

-39.426

1971.446

-739.973

-1 270.898
-321.154

Spoor

: crtscn en metaalresiduen

Spoor

5 : metaalproducten

Spoor

6: bouwmaterialen

678.242

357.673

-320.569

419.502

-418.917

Spoor

; meslsloffen

5 17.566

412.282

-105.284

320. 121

-335.605

-89.800

Spoor

; chemische produclen

941.578

1.953.848

1.012.270

582.379

557.024

- 127.133

Spoor

; machine s voerlu igen en diverse

836.963

2. 11 2.557

1.275.594

517.672

1.326.7 18

-568.796

17.966.286

23.865.125

5.898.839

11.11 2.382

-7.372.271

2.158.729

5.217 .711

6.174.957

957.245

3.227.223

-2.887.476

617.499

3.123.330

7.435.564

4.312.234

1.931.820

3.195.229

-814.815
237.434

Spoor

Tolaal

Weg

0: landbouwproduclen

Weg

: voedingsproduclen, veevocder

Weg

: vaste brandstoffen

Weg

: aardo lie en -produclen

Weg

; ertsen en melaalresiduen

29.517

339.411

309.894

18.256

54.204

2.506.998

3.696.352

1.189.354

1.550.611

-707.492

346.235

3 15.479

636.398

320.920

195.128

-274.391

400.183

Weg

; meraalproduclen

1.897.753

7.016.001

5.118.248

1.173.785

-440.575

4.385.038

Weg

: bouwmaterialen

936.021

2.145.634

1.209.61 3

578.941

-578.134

1.208.807

401.513

861.893

460.380

248.341

-260.353

472.393

8.636.307

19.334.926

10.698.619

5.341.668

5.109.114

247.836

5.492.622

16.357.241

10.864.619

3.397.258

8.706.675

-1.239.314

28.557.250

63.998.377

35.441.127

17.663.031

11.916.801

5.861.296

Weg

7: mestsloffen

Weg

8 : chemische produclen

Weg
Weg

; machines voertuigen en diverse

Totaal

Bron: NIS, laarstatistieken over de internationale trafiek der havens (1947/52-1983);
NIS , Statistiek over de internationale trafiek in de havens van de BLEU (1984-1989/94);
GHA, Statistieken over de zee- en binnenvaart (1911-1968); GHA, Statistischjaarboek
(1990-1998); NMBS, Spoorwegvervoer in de haven van Antwerpen, (1950-1999) en eigen berekening.

IX

Techniek, economie of politiek? Het Nederlandse
spoorweg -elektrificatieplan van 1922 1
A.J. VEENENDAAL JR.

1. Inleiding
De eerste jaren van de twintigste eeuw gaven een fundamentele verandering te
zien in de rol van de overheid in het economische en sociale leven in Nederland.
Van wat weI een 'nachtwakerstaat' wordt genoemd, ontwikkelde de Nederlandse
overheid zich tot een direct in de samenleving ingrijpende actor.2 Sociale wetgeving ter bescherming van zwakkere groepen binnen de samenleving was vooral in
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog door het Parlement aanvaard, terwijl ingrijpen in het economisch leven ook niet meer als onwenselijk werd gezien. Bedrijven
als de Staatsrnijnen en de PTT waren onder direct toezicht van de Rijksoverheid
gebracht, terwijI de discussie over het al of niet naasten van het spoorwegnet in
aIle hevigheid werd gevoerd, vooral na de traumatische ervaring van de spoorwegstaking van 1903. En op gemeentelijk en provinciaal niveau is een zelfde streven
naar meer overheidsinvloed op nutsbedrijven te signaleren.
De beslissing van 1922 om een deel van het Nederlandse spoorwegnet te elektrificeren hangt ten nauwste samen met deze groeiende overheidsinvloed op het bedrijfsleven. In deze bijdrage wil ik de motieven en redenen onderzoeken die tot
deze beslissing hebben geleid. Een aantal vragen doet zich daarbij voor. In de
eerste plaats, de vraag of het tiberhaupt weI nodig was om tot elektrificatie over te
gaan en of het uiteindelijke besluit genom en werd op economische of technische
gronden? In de tweede plaats, indien de eerste vraag positiefbeantwoord zou worden, was er de kwestie welk systeem dan gevolgd zou moeten worden. En in de
Dit artikel is een uitgewerkte versie van een lezing voor het congres van de European
Business History Association te Rotterdam, september 1999. Met dank aan dr.if. G .P.J.
Verbong en een anonieme referent voor hun opbouwende kritiek.
2 Zie bijvoorbeeld J.L. van Zan den en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van
Nederland in de 20e eeuw (Utrecht, 1989) 109-128.
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derde plaats, nadat de twee vorige vragen zouden zijn beantwoord, de vraag waar
de benodigde elektriciteit vandaan zou moeten komen. Door wie werden deze verschillende beslissingen genomen: de spoorwegdirecties of de overheid? En was
het laatste besluit betreffende de herkomst van de benodigde energie aIleen een
zaak van economie, of speelden hier ook andere motieven een rol?

2. De spoorwegen in Nederland rond 1918
Aan het begin van de twintigste eeuw waren sommige spoorlijnen in Nederland
eigenlijk al overbelast. Hoewel inmiddels al lang voorzien van dubbelspoor, waren bijvoorbeeld de trajecten Amsterdam-Haarlem en Leiden-Den Haag-Rotterdam, onderdelen van de zogenaamde 'Oude Lijn', v66r 1914 al tot aan hun maximum capaciteit belast. De betrekkelijk langzame stoomtreinen, met hun beperkt
remvermogen en acceleratie, maakten een grote afstand tussen opeenvolgende treinen noodzakelijk, waardoor een verdere verhoging van de frequentie op de baanvakken in kwestie vrijwel niet meer mogelijk was. De afwisseling van snel- en
stoptreinen, met zo nu en dan een nog langzamere goederentrein, maakten dit probleem aIleen nog maar erger. Behalve de Oude Lijn verkeerden ook de baan van
Utrecht-Amersfoort en Amsterdam-Utrecht in een vergelijkbare situatie. 3 Door de
heftige concurrentie tussen de beide grote - particuliere - maatschappijen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), onder het stelsel van 'concentratie en concurrentie' , zoals dat in 1890 door de overheid in het leven was geroepen, was de
rentabiliteit van beide maatschappijen sterk onder druk komen te staan.4 En omdat
mooie dividenden aan de aandeelhouders werden geprefereerd, moesten grote uitgaven voor dure infrastructurele werken worden uitgesteld, zodat het viersporig
maken van deze lijnen, hoe wei voortdurend voorgesteld als noodzakelijk, steeds
werd verschoven tot betere tijden. Voldoende afschrijvingen, toch zeer nodig bij
een aan sterke slijtage onderhevig bedrijf als de spoorwegen, werden slechts minimaal gedaan, wat later natuurlijk grote problemen zou geven. Rond 1918, na jaren
van intensief gebruik en rninimaal onderhoud, waren de spoorwegen dan ook in
3 De 'Oude Lijn ' was eigendom van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(HIJSM, ook wei HSM), Amsterdam-Utrecht was eigendom van de Staat der Nederlanden
en geexploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), terwijl
Utrecht-Amersfoort eigendom was van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS), waarvan de meerderheid van de aandelen in handen van de SS was.
4 J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832 -1938 (Tweede druk, Rotterdam, 1938) 185-223; A.J. Veenendaal jr., De ijzeren weg in een land vol
water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958 (Amsterdam,
1998) 77-78,107-109.
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een slechte staat geraakt. De Eerste Wereldoorlog had deze situatie aIleen nog
maar verergerd.
Nederland bleef dan weliswaar buiten de directe oorlogshandelingen, maar de
nood der tijden werd weI degelijk voelbaar. Vrijwel aile materialen voor het spoorwegbedrijf werden schaars en duur, omdat bijna alles moest worden ingevoerd.
Steenkolen, waar de spoorwegen natuurlijk een grote verbruiker van waren, kwamen voomamelijk uit het buitenland en werden bijna onbetaalbaar. De uiterste
zuinigheid moest dus in acht worden genomen en om de verkwistende concurrentie te beeindigen sloegen HSM en SS in 1917 de handen ineen en voegden hun
uitvoerende diensten samen en opereerden sindsdien verder onder de naam 'Nederlandsche Spoorwegen'. Deze zogenaamde 'fusie' was dus geen fusie in de hedendaagse betekenis van het woord omdat beide maatschappijen gewoon bleven
bestaan, maar voor het reizend publiek maakte dat geen verschi1. 5
Na het einde van de vijandelijkheden in 1918 nam het spoorwegverkeer weer
toe, onderbroken door een korte maar hevige malaise in 1920-22, en de nu verenigde leiding van de spoorwegen kwam voor het zelfde probleem te staan als de
vroeger zo verdeelde voorgangers. Net zoals v66r 1914, waren de 'Oude Lijn' en
Utrecht-Amersfoort weer de lijnen waar het probleem van congestie zich het eerst
voordeed. Maar er was nu een groot verschil met de vooroorlogse situatie: overeenkomsten tussen spoorwegen en overheid hadden in 1921 geresulteerd in een
meerderheidsbelang van de Staat in de aandelenkapitalen van HSM en SS . De
minister van Waterstaat benoemde voortaan de meerderheid van de directeuren en
commissarissen van beide maatschappijen en Den Haag werd dus in feite belangrijker dan Utrecht bij het nemen van werkelijk fundamentele beslissingen.
Nog steeds bestonden er verschillende mogelijkheden om het probleem van de
congestie aan te pakken. Het meest afdoende was nog altijd het viersporig maken
van de trajecten in kwestie, maar het breken van een nieuwe baan dwars door
volgebouwde binnensteden was geen aanlokkelijk vooruitzicht. De kosten zouden
astronomisch hoog worden en er zou met heftige oppositie door gemeentebesturen
rekening gehouden moeten worden. 6
Een tweede, veel goedkopere maar ook veel minder afdoende oplossing was het
langer maken van de treinen. Hiervoor zouden hier en daar perrons verlengd moeten worden, maar echt grote investeringen zou dit niet vergen. Een bezwaar van
deze maatregel zou weI zijn dat de congestie niet echt verholpen zou worden. Het
rijden van langere treinen betekende langzamer acceleratie na de vele stops, waardoor het baanvak eigenlijk nog meer bezet zou worden.
5 De eigenlijke N. V. Nederlandsche Spoorwegen, met de Staat als voornaamste aandeelhouder, dateert van 1 januari 1938. Pas toen werden HSM en SS als rechtspersonen geliquideerd.
6 Uiteindelijk zou pas tegen het einde van de twintigste eeuw de 'Oude Lijn ' tenslotte
grotendeels viersporig gemaakt worden. De flessenhals door Delft is er echter nog steeds.
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Een derde altematief, elektrificatie, beloofde echter meer voordelen. Technisch
leek dit inmiddels mogelijk, hoewel de kosten hoog zouden zijn. Maar de voordelen waren talrijk: met elektrische treinen was een hogere frequentie mogelijk door
hun in vergelijking met stoom veel grotere acceleratie en remvermogen. Tegelijkertijd kon op personeel worden bezuinigd omdat bij de enige al bestaande elektrische Jijn (waarover later meer) de bediening van de motorrijtuigen door een
man gebeurde, zonder dat de vakbonden daar bezwaar tegen hadden gemaakt.
Ook het onderhoud van elektrisch materieel zou veel rninder frequent kunnen plaatsvinden dan bij stoomtractie, waardoor ook weer op personeel kon worden bespaard. En een derde, op dat moment weI zeer belangrijk voordeel zou zijn het
verrninderde kolenverbruik omdat elektrische centrales econornischer met brandstof omsprongen dan stoomlocomotieven. Want, zoals al gezegd, kolen waren een
schaars artikel geworden.

3. De Nederlandse kolenmarkt
V66r 1914 kwam het grootste deel van de door de Nederlandse huishoudens, industrie en spoorwegen gebruikte steenkool uit het buitenland. Duitsland was verreweg de grootste leverancier, gevolgd door Engeland en Belgie.
Import van steenkool in tonnen naar land van herkomst: 7

1913
1915
1918

Duitsland

Engeland

Belgie

11.436.818
4.409.456
735.100

2.003.535
1.792.349
92.376

269.866
696.470
35.680

Gedurende deze zelfde periode was het totale Nederlandse verbruik gedaald van
meer dan 10 rniljoen ton in 1913 tot 5,3 rniljoen ton in 1918. Tegelijkertijd was de
prijs per ton opgelopen van een f 10 in 1913 tot f 70-80 in 1918. Het verschil
tussen invoer en verbruik werd grotendeels opgevangen door de Staatsrnijnen in
Limburg. Deze rnijnen waren al voor de oorlog geopend, maar vooral tijdens de
oorlogsjaren in hoog tempo ontwikkeld. Bezwaar was aIleen dat de Limburgse
kolen werden beschouwd als inferieur aan de Duitse, vooral voor het stoken in
stoomlocomotieven. Maar omdat de Duitse exporten na de wapenstilstand nog
7

Cijfers uit G. de Clercq, 'De brandstofvoorziening hier te lande ' , in: De lngenieur 34

(J 919) nr. 51 , 951-952, en R. van Kamp, De kolenvoorziening van Nederland gedurende

de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam, 1968), 110-117. Niet aile ingevoerde steenkool werd
ook in Nederland verbruikt, want een dee I werd weer uitgevoerd.
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Een elektrische trein van het type 1924 in het (voormalige) station RotterdamBeurs, 1937. De dubbele rijdraad om voldoende koperdoorsnede te verkrijgen is
duidelijk te zien. Bran: NS, Collectie NVBS.

sterk achterbleven als gevolg van de politieke onrust in dat land, terwijl de Belgische mijnen door oorlogsschade nog niet op hun vroeger productieniveau waren, moest men zich weI met de Limburgse kolen behelpen. Import uit Amerika
werd zelfs geprobeerd, maar Amerikaanse kolen bleken nog te duur. s Steenkolen
waren zo schaars geworden dat in 1920 een Nederlandsche Spitsbergen Compagnie werd opgericht om de kolenlagen van dat Noordpool-eiland te ontginnen. Omdat
het oppervlaktemijnen betrof meende men dat exploitatie, zelfs met het dure transport naar Nederland, de concurrentie met andere importen zou kunnen aangaan. 9
Nog in 1920 werd door de overheid een officieel Bureau voor brandstofbesparing in het leven geroepen. En omdat de spoorwegen een van de voomaamste
verbruikers van steenkolen waren, kwamen zij natuurlijk in aanmerking voor een
8 Zie over de steenko1enhandel en productie Z.W. Sneller, Geschiedenis van den kolenhandeL van Rotterdam (Groningen-Batavia, 1946), voora1 235-267; voor de ontwikkeling
van de Staatsmijnen in Limburg zie C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de
neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Assen, 1974), vooral de hoofdstukken
v en vi.
9 De 1ngenieur 36 (1921) nr. 36, 684-696.

256

NEHA-JAARBOEK 2000

serieuze studie naar de mogelijkheden van vermindering van het verbruik. 'o Elektrifieatie zou een stap in de goede riehting kunnen zijn.

4. De eerste elektrische spoorweg in Nederland

Terwijl de diseussie over al of niet elektrifieeren na 1918 goed op gang kwam,
bestond er al ervaring met elektrisehe traetie in Nederland. Een eerste maatsehappij, de Zuid-Hollandsehe Eleetrisehe Spoorweg Maatsehappij (ZHESM), had eoneessie gekregen voor een elektrisehe spoorlijn Rotterdam (Hofplein)-Den HaagScheveningen (Kurhaus). Aanvankelijk onder de hoede van de Staatsspoorwegen,
was deze lijn gepland als een soort Amerikaanse interlocale tramweg, met 800
volt gelijkstroom. " Het fenomeen 'interurban' kende in die jaren een enorme populariteit in de Verenigde Staten en deze elektrisehe spoorwegen, een soort kruising tussen een hoofdspoorweg en een elektrisehe tramweg, sehoten als paddestoelen uit de grond. 12 In Nederland was onder andere de Eleetrisehe Spoorweg[!]
Maatsehappij, met een - smalsporige - elektrische tramlijn tussen Amsterdam en
Haarlem, sterk ge"inspireerd door Amerikaanse voorbeeIden en ook aangelegd door
een Amerikaanse firma. De ZHESM werd onderwerp van heftige strijd tussen HSM
en SS, waarbij de eerste uiteindelijk aan het langste eind trok. 13 De geplande 'interurban' werd vervolgens door de HSM veranderd in een hoofdspoorweg, geelektrifieeerd met 10.000 (10 kV) volt wisselstroom, een vrij nieuw systeem, waar in
andere landen nog weinig ervaring mee was opgedaan en in Nederland al helemaal
niet. 14 Ondanks vrij ernstige kinderziekten - vooral in verband met de isolatie van
de rijdraad en de motoren - was de Hofpleinlijn, zoals de ZHESM in de wandeling
genoemd werd, geopend in 1908, een teehniseh en eeonorniseh sueees. Elektrisehe traetie bleek inderdaad aanzienlijk goedkoper dan stoomtraetie, hoewel de
onderhoudskosten van de nog vrij primitieve elektrisehe wisselstroommotoren
zwaar tegenvielen. Maar aanzienlijke besparingen op personeelskosten en op brandstof deden de balans positief omslaan. Per trein was slechts een wagenvoerder en
een eonducteur vereist, terwijl een stoomtrein altijd tenminste twee man op de
loeomotief plus een eondueteur nodig had. De kosten per treinkilometer werden
10 Het kolenverbruik van aile Nederlandse spoorwegmaatschappijen lag in 1913 rond de
800.000 ton per jaar. De Ingenieur 37 (1922) nr. 9, lSI. Door vereenvoudigde exploitatie
en voorzichtiger be1eid zal dit verbruik in 1918 lager gelegen hebben.
11 De geschiedenis van de ZHESM in J.F. Smit, Rotterdam Hofplein-Den Haag-Scheveningen Kurhaus. Hoe het spoor elektrisch werd (Rotterdam, 1989).
12 George W. Hilton and John F. Due, The electric interurban railways in America (2nd
edition, Stanford, 1964).
13
Zie voor de machinaties rond de ZHESM Jonckers Nieboer, Geschiedenis, 207-208
en Veenendaal, De ijzeren weg, 101-103.
14 Smit, Rotterdam Hofplein-Den Haag-Scheveningen Kurhaus, 13-16.
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op de ZHESM berekend op 26,78 cent, terwijl op de rest van het HSM-net slechts
een gemiddelde van 42,33 cent bereikt werd. '5 Omdat er nog geen elektrische centrale in de buurt groot genoeg was om de benodigde energie te leveren, was de
ZHESM gedwongen een eigen centrale in Leidschendam te bouwen.

s.

Plannen voor verdere elektrificatie

Met het succes van de ZHESM voor ogen was het natuurlijk vanzelfsprekend dat
de spoorwegdirectie studeerde op een vervolg. De oorlog vertraagde de plannen
weliswaar, maar nog in juli 1918 stelde de directie een commissie in om de mogelijkheden voor twee ex-HSM-lijnen te bestuderen. In aanmerking kwamen Amsterdam-Rotterdam (de 'Oude Lijn') en Amsterdam-Amersfoort. Een elektrotechnicus en twee spoorwegmensen vormden de commissie, die vroeg in 1919 met
haar rapport kwam. 16 Aanbevolen werd te beginnen met de Oude Lijn; personentreinen zouden moeten bestaan uit motor- en aanhangrijtuigen, terwijl doorgaande
en intemationale treinen voorlopig nog door stoomlocomotieven zouden getrokken worden; goederentreinen moesten naar de nacht worden verbannen; later zou
met elektrische locomotieven voor deze dienst kunnen worden geexperimenteerd;
te kiezen stroomstelsel moest zijn 15 kV wisselstroom, zoals in Duitsland en Zwitserland allanger in gebruik, met de benodigde energie te betrekken uit de gemeentelijke centrales van Amsterdam en Den Haag, die inmiddels groot en betrouwbaar
genoeg waren geworden. De commissie maakte een voorbehoud: door de oorlogssituatie was zij niet in staat geweest nieuwere gelijkstroomstelsels in de wereld te
bezichtigen.1 7
En dit laatste voorbehoud was belangrijk, want de ontwikkeling had intussen
niet stilgestaan en vele experts betwijfeiden of het 15 kV wisselstroom-systeem
voor Nederland weI het beste was. Wisseistroommotoren waren groot en zwaar, en
bovendien aan sterke slijtage van ankers en wikkelingen onderhevig, zoals ook al
op de Hofpleinlijn was gebleken. Gelijkstroom van betrekkelijk lage spanning,
minder dan 1000 volt, was al in zwang bij sommige lokale en regionale tramwegbedrijven, waar de afstanden klein waren en de benodigde zware bovenleiding dus
15 J.J.W. van Loenen Martinet en H.J. van Lessen, 'Tien jaren eleetrisehe traetie op een
Nederlandsehen hoofdspoorweg' , in: De Ingenieur 33 (1918) nr. 45 ,88 1-888.
16 Het rapport zelf is niet gevonden, weI de diseussie in De Ingenieur naar aanleiding van
de bevindingen van de eommissie, die bestond uit H.E. Versehoor (chef van Vervoer van
de HSM), WI. Niermeijer (elektrotechnicus), W Hupkes en lJ.W van Loenen Martinet
(respectivelijk chef van tractie en chef van de elektrische dienst van de HSM).
17 Een uittreksel uit de aanbevelingen van de eommissie van 1918 zijn te vinden in J.l.W.
van Loenen Martinet, 'E1eetrifieatie van de spoorwegen in Nederland', in: De Ingenieur
37 (1922) nr. 9,151-152.
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geen al te groot bezwaar vormde. 18 En gelijkstroommotoren voor kleine vermogens als bij tramwegen waren zeer betrouwbaar en onderhoudsarm en bovendien
klein genoeg om in tramwagens ingebouwd te worden. Hoofdspoorwegen waren
echter nog wei wat anders, omdat daar de benodigde vermogens en snelheden vele
malen groter zouden zijn dan bij de stadstram het geval was. Voorzichtigheid bij
de keuze van het stroomstelsel was dus geboden, want, vanzelfsprekend, had men
zich eenmaal vastgelegd op een bepaald systeem, dan zou men daar ook aan moeten vasthouden in de toekomst. Het was dus zaak goed na te denken over de te
nemen beslissing, en daarom voelde de regering, immers inmiddels zeer betrokken bij de spoorwegen, wei voor een nieuw onderzoek, zeker nu de reisbeperkingen waren opgeheven. Een nieuwe commissie werd daarom in 1920 door de overheid benoemd om dit vraagstuk te bestuderen: "de commissie zal adviseeren over
het voor de in Nederland te electrificeren lijnen te kiezen stroomstelsel, mede in
verband met de landselectriciteitsvoorziening".'9 De vraag of elektrificatie tiberhaupt nodig of wenselijk was werd dus niet meer gesteld, het was aileen nog zaak
te onderzoeken hoe dat het beste kon gebeuren. De minister van Waterstaat, ir.
A.A.H. W. Konig,20 benoemde een aantal zwaargewichten in de commissie. Professor GJ. van Swaay,21 civiel ingenieur, adviseur van de regering in elektriciteitsaangelegenheden, lid van de Eerste Kamer en directeur van de Provinciale Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij, zou voorzitter worden, maar stond deze
positie vrijwel meteen af aan ir. L.M. Barnet Lyon. Deze Barnet Lyon, werktuigbouwkundig ingenieur, was oud-directeur van de ZHESM, lid van de Raad van
Toezicht op de Spoorwegdiensten en goed thuis in de ontwikkeling van de elektrotechniek. Andere leden waren I. van Dam, adviseur op elektrotechnisch gebied
van het Staatsbedrijf der PIT; H. Doyer, vice-president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI); J.J.W. van Loenen Martinet en H.J. van Lessen, beide
ingenieurs bij de HSM (NS). Deze zware en deskundig geachte commissie zou
eerst Engeland en Zwitserland bezoeken, waarna de Verenigde Staten aan de beurt
waren. Op 28 april 1920 ging de groep scheep voor Amerika. Frankrijk en eventueel Scandinavie zouden later aan de beurt komen.

18 Hoe lager de spanning hoe groter de benodigde koperdoorsnede van de bovenleiding.
19 De lngenieur 35 (1920) nr. 7, 121-122.
20 Ir. Adrianus A.H.W. Konig (1867-1944), was minister van Waterstaat in het eerste
kabinet van jhr. C.I.M. Ruys de Beerenbrouck, 8-9-1918 - 18-9-1922. A.J.H. van Ette,
Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn, 1948) 90.
21 Ir. Gerardus J. van Swaay (1867-1945) zou de opvolger van Konig worden in het
tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck, 18-9-1922 - 4-8-1925. Van Ette, Onze ministers,
114. Hij werd beschouwd a1s een van de autoriteiten op het gebied van de elektrotechniek
van dat moment. I.F.E. Blasing, Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N. V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1958 (Leiden, 1992) 77-78.
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De intemationale technische wereld was op dat moment sterk verdeeld over de
voor- en nadelen van gelijkstroom of wisselstroom. Gelijkstroom met lage spanning (600-900, soms 1200 volt) werd gezien als geschikt voor lokale en interlokaIe tramwegen, terwijl voor hoofdspoorwegen over grote afstanden wisselstroom
met hoge spanning (10 kV of meer) meestal geprefereerd werd. Duitsland en Zwitserland hadden al gekozen voor wisselstroom en Zweden stond op het punt dezelfde keuze te maken. In Belgie en Frankrijk waren de meningen nog sterk verdeeld,
maar binnenkort lOU men daar uiteindelijk kiezen voor gelijkstroom met 1500 of
3000 volt spanning. In Engeland bestond ten zuiden van Londen al een groot elektrisch net van voorstadslijnen, geelektrificeerd met 660 volt gelijkstroom, met
stroomafname door rniddel van een derde rail. Maar ook hier werd voor de langere
afstand een hoger voltage aanbevolen, 1500 of3000 volt gelijkstroom. V66r 1940
lOU inderdaad een aantallijnen met 1500 volt geelektrificeerd worden. In Italie
bestond een systeem met drie-fasen draaistroom van hoge spanning, terwijl in
Amerika eigenlijk aIle systemen werden toegepast, met meer of minder succes.
De Nederlandse comrnissie bestudeerde aIle mogelijkheden onbevooroordeeld.
Het Engelse laagspanningssysteem viel af door de derde rail: op emplacementen
en bij de in Nederland talrijke gelijkvloerse overwegen lOU dit te groot gevaar
opleveren. Het Italiaanse draaistroomsysteem was eigenlijk al verouderd en had
bovendien een zeer gecompliceerde dubbele bovenleiding nodig. Bleven over het
wisselstroomsysteem met hoge spanning, zoals in gebruik op de ZHESM en lOals
door de comrnissie van 1918 aanbevolen, eventueel met een nog hogere spanning
dan op de ZHESM in gebruik, en het nieuwere gelijkstroomsysteem met 1500 of
3000 volt. Beide hadden voor- en nadelen, maar uiteindelijk viel de keuze van de
commissie op 1500 volt gelijkstroom. De overwegingen waren de volgende:
1. Een lage spanning was noodzakelijk om storing van de talrijke bestaande laagspanningslijnen van telefoon en telegraaf langs de spoorbaan te voorkomen. Verplaatsing van deze leidingen zou hoge extra kosten met zich mee brengen.
2. Elektrische tractiemotoren voor gelijkstroom met een groot vermogen waren
inrniddels betrouwbaar en klein genoeg om in de geplande motorrijtuigen onder te
brengen.
3. De technologie van de benodigde automatische onderstations en kwikdampgelijkrichters om de 10 of 50 kV draaistroom van de centrales om te zetten in gelijkstroom van lage spanning, was zodanig ontwikkeld dat met vertrouwen tegemoet kon worden gezien dat deze in Nederland toegepast konden worden. De
aanvankelijk gevreesde dure bemande onderstations en gelijkrichters lOuden hiermee overbodig zijn.22
22 Sommige centrales zouden waarschijnlijk draaistroom van 10 kV, andere van 50 kV
leveren, maar ook die zou zonder problemen in automatische transformatorstations in gelijkstroom kunnen worden omgezet.
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4. Gelijkstroom uitrusting kon door de Nederlandse industrie worden vervaardigd. 23
5. Het bezwaar van een zwaardere en dus duurdere bovenleiding voor gelijkstroom van lage spanning werd met het oog op de betrekkelijk korte afstanden in
Nederland op de koop toe genomen. 24
Bij het maken van deze keuze heeft het bezoek aan Amerika de doorslag gegeven.
Daar werd de recente elektrificatie met 3000 volt gelijkstroom van de Chicago,
Milwaukee, St. Paul & Pacific Railroad zeer gunstig beoordeeld. Sinds enkele
jaren waren daar een kleine 1000 kilometer spoorlijn (in twee onderling gescheiden secties) door de bergen in de staten Montana, Idaho en Washington met groot
succes elektrisch in bedrijf onder leiding van de 'electrical engineer' Reinier Beeuwkes. 25 De technische kwaliteiten van de Milwaukee-elektrificatie werden in de Nederlandse pers druk besproken en als voorbeeld aangehaald. 26 Ook het idee van de
onbemande automatische onderstations was daar ontwikkeld. Niemand vermeldde
overigens dat de Milwaukee feitelijk al failliet was gegaan aan deze 'Pacific Extension' , waar de elektrificatie een onderdeel van was, hoewel obligaties bestemd
voor de aanleg van deze lijn ook in Nederland veel verkocht warenY Dat de Nederlandse commissie uiteindelijk koos voor 1500 in plaats van 3000 volt had te
maken met de onmogelijkheid om bij 3000 volt met ingeschakelde stroom vanaf
ge'lsoleerde Iadderwagens aan de bovenleiding te werken. Met 1500 volt kon dat
nog net weI, zodat ook overdag gerepareerd zou kunnen worden.

23 M.L. Bleuland van Oordt had geklaagd dat er geen vertegenwoordiger van de Nederlandse industrie in de commissie van 1920 was benoemd. Zo zou de dee1name van de
vaderlandse industrie aan dit grote project niet gewaarborgd zijn. De Ingenieur 35 (1920)
nr. 11 , 198. Uiteindelijk zou een groot dee I van de benodigde apparatuur en rollend materieel door Nederlandse bedrijven - al of niet onder licentie - worden geleverd, terwijl een
kleiner dee I uit Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten kwam.
24 Van Loenen Martinet, 'Electrificatie', 159.
25 William D. Middleton, When the steam railroads electrified (Milwaukee, 1974) 217239. Deze Beeuwkes moet wei haast een Nederlander of in ieder geval van Nederlandse
afkomst zijn geweest, te oordelen naar zijn naam.
26 Bijvoorbeeld L.H.C. Beerstecher, 'De geelectrificeerde secties van den Chicago, Milwaukee en St.Paul Spoorweg', in: De Ingenieur 36 (1921) nr. 34,638-642; G. de Gelder,
'De electrificatie der Nederlandsche Spoorwegen ', in: De Ingenieur 35 (1920) nr. 18,304313. De Gelder was voor de oorlog als elektrotechnicus verbonden aan ChiJian Electric
Tramway & Light Company en zou later in een dergeJijke functie naar de Staatsspoorwegen in Nederlands-Indie gaan. Hij was geen fel tegenstander van wisselstroomtractie, maar
helde toch meer over naar het 3000 volt gelijkstroom-systeem van de Milwaukee.
27 A.J. Veenendaal, Jr. , Slow train to paradise. How Dutch investment helped build American railroads (Stanford, 1996) 212-213.
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Overzicht van de tat 1940 geelektrificeerde lijnen van het Nederlandse spaarwegnet, met de ligging van de centrales en anderstatians. Bran: Callectie NVBS.
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Ret was geen toeval dat de Franse Paris-Orleans spoorweg in 1923 eveneens voor
1500 volt gelijkstroom koos. De Franse ingenieurs waren ook naar Amerika geweest en waren daar evenzeer onder de indruk gekomen van de elektrificatie van
de Milwaukee. Ret al bestaande 650 volt-net met derde rail bij Parijs werd ongeschikt be von den voor langere afstanden. 28
Ret grootste deel van de discussie over de elektrificatieplannen speelde zich af
binnen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). Van Loenen Martinet presenteerde de bevindingen van zijn commissie in een vergadering van het KIvI op
28 L.M. Vilain, Un siecie de materiel et traction sur Ie reseau d'Orleans (1840-1938)
(Paris, 1970) 349-357.
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Ontwikkeling van het vooroorlogse elektriseh materieel van NS. Reehts het ZHESM-materieel van 1908, midden het NS-type 1924, en links de eerste elektrisehe
stroomlijntrein van 1935. Bron: NS, Col/eetie NVBS.

21 december 1921. 29 Volgens de commissie was kolenbesparing niet langer de
hoofdreden, maar de mogelijkheid om meer en snellere treinen te laten rijden op
drukke baanvakken. Andere KIvI leden, onder wie De Gelder, noemdenjuist brandstofbesparing nog steeds het belangrijkste doel, met mogelijk weI 50 % besparing,
wat waarschijnlijk weI wat erg optimistisch was ingeschat. De Gelder keek echter
verder en had ook nog andere argumenten: "Afgescheiden van aBe theoretische of
practische voor- en nadeelen zal de noodzakelijkheid (cursief van De Gelder) onze
spoorwegen er toe brengen de electrische tractie in te voeren. Het brandstofgebrek
en de onmogelijkheid om het verkeer op bepaalde lijnen bij voortdurend stijgende
behoeften te beheerschen, de arbeidersmoeilijkheden, en de verhooging van de
sociale eischen zullen meer dan alle argumenten automatisch de electrische tractie
brengen".30 Hij was de eerste die refereerde aan de problemen van de groeiende
weerstand tegen het vuile en gevaarlijke werk op en aan de stoomlocomotief en de
daarmee samenhangende looneisen. De ergste kolennood was langzamerhand voor-

29 Van Loenen Martinet, 'Electrificatie'. Zijn rapport wijkt slechts op enkele onderge-

schikte punten af van het officiele rapport van de commissie.

VEENENDAAL JR. HET NEDERLANDSE ELEKTRIFICATIEPLAN VAN 1922

263

bij, zodat Van Loenen Martinet dat punt niet langer als van grote invloed kon
beschouwen, maar De Gelder had daar blijkbaar andere gedachten over.
Maar niet iedereen had een dergelijke vooruitziende blik en velen waren tiberhaupt niet overtuigd van de noodzaak van elektrificatie. Een soms heftig debat
volgde op Van Loenen's presentatie, waarvan De Ingenieur de meeste bijdragen
afdrukte in de jaargangen 1922 en 1923. Felste tegenstander was Verschoor, lid
van de commissie die in 1919 nog elektrificatie had aanbevolen! Hij stelde nu dat
bij de huidige economische crisis het verkeer aileen maar terugliep, zodat de eerder bestaande congestie grotendeels vanzelf was verdwenen. Op zich had hij daar
wei gelijk in, omdat de crisis van 1920121 vrij heftig was, maar de malaise bleek
van betrekkelijk korte duur, waarna vanaf 1924 een sterke opleving volgde. Het
spoorwegverkeer nam weer met sprongen toe, zodat Verschoor's argumenten weI
wat kortzichtig aandeden en inderdaad al gauw ontkracht zouden worden.
De directie van de Nederlandsche Spoorwegen nam de aanbevelingen van de
comrnissie volledig over en men besloot direct tot de elektrificatie van de Oude
Lijn met 1500 volt gelijkstroom. Een eerste proefbaanvak Leiden-Den Haag kwam
nog in 1924 in dienst en drie jaar later was de hele lijn, met een zijtak HaarlemIJmuiden, onder de draad. Het succes, zowel in technisch als economisch opzicht,
was groot en de besparingen waren aanzienlijk, vooral ook doordat op elke trein
slechts een wagenvoerder dienst hoefde te doen, terwijl de stoomlocomotief altijd
rninstens twee man nodig had. Het elektrisch materieel was ook vrijwel continu
inzetbaar en had slechts weinig onderhoud nodig, terwijl een stoomlocomotief
minstens een dag per week uit de roulatie moest worden genomen voor ketelwassen en dergelijke. Ook het wat sleetse imago van de spoorwegen kon weer worden
opgepoetst. Elektriciteit was schoon, modem en had duidelijk de toekomst. De
verkregen besparingen op energie werden eigenlijk niet of nauwelijks meer genoemd, veel rninder in ieder geval dan men tijdens de kolennood had gedacht.
Aileen de vraag waar de spoorwegen de benodigde energie zouden inkopen zou
nog voor enig debat zorgen.

6. De elektrificatie van Nederland
De elektriciteitsvoorziening in Nederland v66r 1919 was sterk versnipperd en ook
nauwelijks wettelijk geregeld. Aan gemeentebesturen was overgelaten aan wie en
onder welke voorwaarden concessie voor het oprichten en exploiteren van een
elektrische centrale kon worden gegeven. Particulieren begonnen zo tegen het einde van de jaren tachtig van de negentiende eeuw hier en daar op kleine schaal met
het opzetten van bedrijfjes voor dit doel. De versnippering van krachten en het
gebrek aan eenheid in de bestaande stelsels, alsmede het totaal ontbreken van een
wettelijk kader, was velen een doom in het oog. Maar ondanks aandrang van verschillende zijden, ook van een staatscomrnissie die in 1904 ingesteld was - de
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Overzicht van de voeding van het geelektrificeerde net van NS, zoals dat in maart
1940 hestond. Behalve de drie oorsprankeli}ke centrales zijn inmiddels die van de
Hoogovens- Velsen, de PUEM te Utrecht, de PGEM te Ni}megen en de PNEM te
Geertruidenherg ingeschakeld hi} de stroomlevering. Deze laatste centrale voorzag de lijn naar Eindhoven van straom door middel van een llO kV hoogspanningsleiding. Bran: NS, Col/ectie NVBS.
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commissie-Tydeman - gebeurde er echter niet vee!. Toen Tydeman c.s. in 1911
met hun eindrapport kwamen, stelde de toenmalige minister van Handel en Nijverheid een nieuwe commissie - de commissie Van IJsselsteyn - in om vooral de economische kant van de elektriciteitsvoorziening te bestuderen.
Intussen had de ontwikkeling niet stil gestaan. Gemeenten waren zelf overgegaan tot het overnemen van bestaande particuliere of het oprichten van nieuwe
centrales. In 1919 bestonden er zo III centrales, meest gemeentelijke en een paar

VEENENDAAL JR. HET NEDERLANDSE ELEKTRIFICATIEPLAN VAN 1922

265

provinciale, die stroom leverden aan een nog altijd beperkte groep gebruikers in
meestal verstedelijkte gebieden. Een groot dee I van het platteland moest het nog
zonder elektriciteit stellen. De meeste centrales waren klein tot zeer klein, terwijl
de drie grote steden verreweg de grootste fabrieken hadden. Amsterdam spande de
kroon met een gei·nstalleerd vermogen van 42.675 kW, gevolgd door Rotterdam,
Den Haag en de Staatsmijnen in Limburg. Maar Gouda, met een vermogen van
slechts 1200 kW, hoorde nog net bij de top twintig van het land. 31 Door de kolenschaarste tijdens de oorlog werd deze versnippering gezien als een onnodige aanslag op de beschikbare voorraden. Grote, modeme centrales werkten nu eenmaal
veel efficienter dan de meeste kleine, vaak verouderde installaties.
Een zekere bundeling kwam in deze peri ode tot stand door initiatief van de provincies, die overgingen tot het zelf vestigen van elektriciteitsbedrijven. NoordBrabant nam in 1913 als eerste provincie het besluit om een provinciale exploitatie op te zetten, al duurde het nog tot 1919 voordat met de stroomlevering uit een
eigen centrale bij Geertruidenberg kon worden begonnen. Groningen volgde al
gauw, terwijl de meeste andere provincies nog gedurende de oorlogsjaren dergelijke bedrijven op touw zetten. Aileen in Zuid-Holland was de positie van de bestaande grote gemeentelijke centrales zo sterk dat een provinciaal bedrijf pas in
1941 zou worden gesticht.
Rond 1930 was de modemisering inmiddels zover voortgeschreden dat er van
de 111 centrales van 1919 nog slechts 50 over waren, die wei ruim vier maal zoveel kWh aan de gebruikers afleverden. 32 Rond die tijd was ook vrijwel iedere
Nederlander binnen het bereik van de leidingnetten gekomen. Deze ontwikkeling
ging sommigen nog lang niet ver genoeg, omdat zij de landelijke opwekking van
energie als een taak van de centrale overheid beschouwden. Een van de eerste die
hierover begon was H. Doyer, die we al ontmoet hebben als lid van de spoorwegcommissie van 1921. Al in 1916 publiceerde hij een brochure waarin hij zijn ideeen voor drie of vier onderling gekoppelde supercentrales, met een vermogen van

30 De Gelder, 'De electrificatie', 309.
31 Deze cijfers ontleend aan de jaarlijkse opgaven in De fngenieur, hier die voor 1917 in
dejaargang 34 (1919). De toestand bij het einde van de oorlog in A.N. Hesselmans, 'De
ware ingenieur'. Clarence Feldmann, Delfts hoogleraar en grondlegger van de provinciale electriciteitsvoorziening (Dissertatie Delft, 1995) 225-243; zie ook Blasing, Mensen
en spanningen, 69-73 en P.H.J. van den Boomen en A.N. Hesselmans, 'Van kleinschalige
naar grootschalige elektriciteitsvoorziening; een analyse aan de hand van vier elektriciteitscentrales 1880-1925', in: laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 4
(1986) 230-251.
32 Cijfers uit A.N. Hesselmans en G.P.I. Verbong, "De elektriciteitsvoorziening in Nederland in de 20e eeuw", in: Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (Deel II, Zutphen,2000)
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minstens 100.000 kW, ontvouwde. 33 Transport van energie door middel van een
bovengronds hoogspanningsnetwerk - 100 kV of meer - was volgens hem veel
goedkoper en efficienter dan het vervoer van brandstof naar vele kleine centrales.
Hij becijferde dat zulke supercentrales stroom konden leveren voor 4 cent per
kWh tegen een toenmalige gemiddelde prijs van 7-8 cent. En, tekenend voor de
ook elders heersende meningen, was hij voorstander van een grote rol van de overheid hierbij . Net als de Staatsmijnen, de PTT, de spoorwegen en de pas gestarte
Hoogovens, hoorde ook de gecentraliseerde opwekking van elektriciteit een taak
van de overheid te zijn.
Anderen had den minder revolutionaire gedachten, zoals ir. H.A. van IJsselsteyn,
Directeur van de Arbeid en van 1918 tot 1922 minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel. Hij stond een onderlinge koppe1ing van de bestaande middelgrote centrales voor door middel van ondergrondse 50 kV kabels. 34 De toen verantwoordelijke minister, ir. C. Lely,35 wilde in 1916 nog niet zover gaan. Twee door hem
benoemde experts, GJ. van Swaay en I. van Dam, beide ook lid van de commissie
van 1921 zoals we hebben gezien, steunden hem daarin. Maar Van Swaay maakte
al spoedig een complete omrnezwaai, toen hij in 1918, als lid van de Eerste Kamer, de minister vroeg waarom de overheid niet de opwekking en het transport van
elektriciteit in eigen hand nam. 36 Konig, die Lely inmiddels - op 9 september 1918
- als minister was opgevolgd, ging voorzichtig te werk en benoemde naar goed
Nederlands gebruik een nieuwe commissie die een studie moest verrichten naar de
meest wenselijke manier van opwekken van elektriciteit. Lely werd voorzitter,
Van Swaay, Doyer, Van Loenen Martinet, Lulofs en Dufour leden. De eerste drie
hebben we al ontmoet, W. Lulofs was directeur van de Amsterdamse Gemeentelijke Electriciteits Werken en L.H.N. Dufour was voorrnalig chef seinwezen van de
Staatsspoorwegen. Hij was, net als zijn collega's, een uitgesproken voorstander
van een nationaal netwerk, zoals bleek uit zijn publicaties en voordrachten. 37
De bevindingen van de comrnissie-Lely kwamen niet als een verrassing, gezien
de bekende opvattingen van de meeste leden. Centrale opwekking en transport van
stroom door de overheid was het beste. Eventueel konden bestaande centrales,
mits van voldoende capaciteit, in het nationale hoogspanningsnet worden opgeno33 H. Doyer, Eene Rijks-Electriciteits- Voorziening van Nederland (Delft, 1916) en zijn
'De eeuw van de transmissie van de kracht na de eeuw van het transport van de materie' ,
in: De lngenieur 33 (1918) nr. 26, 483-490.
34 Hesselmans, 'De ware ingenieur ', 228-229.
35 Ir. Comelis Lely (1854-1929) was onder andere minister van Waterstaat in het oorlogskabinet Cort van der Linden, 29-8-1913 - 9-9-1918. Van Ette, Onze ministers, 92.
36 Hesselmans, 'De ware ingenieur ', 230-232.
37 Zie bijvoorbeeld zijn enthousiaste beschrijving van een systeem van supercentrales
van minstens 300.000 kW, onderling gekoppeld door hoogspanningsleidingen van 250 kV
in New England: 'Gecentraliseerde electriciteitsvoorziening in de Staten aan de NoordOostkust van Noord-Amerika' , in: De lngenieur 35 (1920) nr. 30, 543-544.
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men. Oppositie tegen de conclusies kwam voomamelijk van de kleinere gemeenten, die hun eigen kleine bedrijven, meestal beschouwd als aardige melkkoeien
voor de gemeentekas, niet zonder slag of stoot wilden opgeven. Van Dam was zeer
uitgesproken tegen deze gemeentelijke autonomie. In een lezing voor het KIvI
over de situatie in Amerika, gaf hij duidelijk zijn mening: "Nu de Nederlandsche
Regeering, in navolging van hetgeen elders reeds op zoo groote schaal werd tot
stand gebracht, de electriciteitsvoorziening van ons land wenscht te gaan leiden in
dezelfde richting, mag de verwachting worden uitgesproken, dat zij daarbij van
aIle zijden krachtigen steun en medewerking zal ondervinden en dat niet op grond
van eigenaardige opvattingen omtrent de beteekenis van het begrip 'algemeen belang' of onder de leuze van 'aantasting der gemeentelijke autonomie' de plannen
der Regeering zuIlen worden tegengewerkt, waardoor het groote nationaal belang: besparing van steenkolen (cursivering van Van Dam), zeer emstig zou worden geschaad". 38
Minister Konig diende in juli 1920 een wets on twerp in, waarin de aanbevelingen van de commissie-Lely om ook tot een nationaal hoogspanningsnet onder leiding van de overheid te komen, waren weerspiegeld. Een NV 'Het Nederlandsch
Electriciteitsbedrijf' zou de productie, het transport over hoogspanningslijnen en
de transformatie van de stroom in onderstations voor zijn rekening nemen. Gemeenten konden dan optreden als distributeurs van de stroom naar de afnemers.
Konig verwachtte dat provincies en gemeenten weI bereid zouden zijn om in een
dergelijk bedrijf deel te nemen, vandaar zijn keuze voor een naamloze vennootschap, waarin het Rijk weI de meerderheid van de aandelen zou moeten hebben. In
de Tweede Kamer achtte men dit voorstel echter cijfermatig onvoldoende onderbouwd, waama de minister in maart 1921 zijn voorstel introk. De wettelijke basis
van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening zou voorlopig in het onzekere blijyen, totdat een - weliswaar beperkte - Electriciteitswet tenslotte in 1938 tot stand
kwam. Ook toen bleef echter de rol van de centrale overheid beperkt. De elektrificatie van Nederland was op dat moment eigenlijk al voltooid en de bestaande mix
van meest provinciale plus een paar grote gemeentelijke centrales bleef bestaan.
De techniek van opwekking en transport van elektriciteit had intussen ook een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van gelijkstroomcentrales met kleine vermogens was men inmiddels overgegaan op draaistroomcentrales, aangedreven door
efficiente stoomturbines die draaistroom van 10 kV opwekten. Ondergrondse 10
kV kabelnetten transporteerden vervolgens de stroom naar verdeelstations, waar
de stroom werd omgezet in gelijkstroom van 110 of 220 volt en naar de verbruikers gebracht. Maar voor grotere afstanden was een spanning van 10 kV eigenlijk
te laag, en daarom ontwierp Van Swaay in Noord-Brabant een bovengronds hoogspanningsnet van 50 kV. Andere provincies volgden snel en in de jaren twintig
38 I. van Dam. ' Koppeling van electrische centralen in Amerika', in: De lngenieur 35
(1920) nr. 38, 683-685; het citaat op 685.
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werd Nederland geleidelijk aan overspannen met een bovengronds 50 kY net. In
later jaren slaagde men erin ondergrondse kabels voor spanningen tot 60 kY te
fabriceren, waarna een dee 1 van het verdere 50 kV net weer ondergronds werd
aangelegd. Ondergrondse kabels voor nog hogere spanningen kwamen in de jaren
dertig beschikbaar, maar deze ontwikkeling valt na de hier behandelde peri ode en
moet daarom verder buiten beschouwing blijven.

7. De stroomvoorziening van de spoorwegen
De discussie over de stroomvoorziening van de spoorwegen moet dus gezien worden tegen de achtergrond van de vee I verder gaande strijd over de landelijke elektriciteitsvoorziening. Op de valreep - in december 1920 - had minister Konig de
toen net benoemde spoorweg-elektrificatiecommissie gevraagd zich ook uit te spreken over het vraagstuk van de stroomvoorziening van de spoorwegen in verband
met de plannen voor een landelijke elektrificatie. 39 Met de opvattingen van de
meeste leden van de commissie over dit probleem bekend uit eerdere uitspraken,
kwam het niet als een verrassing dat zij overhelden naar een centrale inkoop van
energie door de spoorwegen uit een bron, die Iiefst in handen van de overheid zou
moeten zijn. En ook buitenstaanders zoals de ingenieur Beerstecher namen dit
standpunt in. Hij schreef in een artikel over de Milwaukee spoorweg: "Waar men
vroeger hoofdzakelijk de aandacht op de spoorweg-electrificatie zelf gevestigd
had, moet men thans ook ernstig in overweging nemen in hoeverre de electrificatie
zich met de algemeene electriciteitsvoorziening tot een geheel vereenigen laat.
Vooral in landen , waar de exploitatie van spoorwegen en krachtbronnen door den
Staat zelf geleid wordt, dient men hiermede rekening te houden, wil men reeds in
den beginne op de meest economische wijze te werk gaan" .40
Toen het eindrapport van de commissie verscheen tegen het einde van 1921 was
de zaak van de nationale elektrificatie wat op de achtergrond geraakt door het
intrekken van Konigs wets on twerp in maart van datjaar. Toch bleef de commissie
bij haar mening dat de benodigde energie door de spoorwegen gekocht zou moeten worden van een grote, onafhankelijke centrale. Moeizame onderhandelingen
over prijs en leverantievoorwaarden met meer dan een partner werden gezien als
onwenselijk. Dat de spoorwegen op deze manier afhankelijk zouden worden van
een externe leverancier werd op zichzelf niet als een bezwaar gezien. Ook hier was
de Milwaukee weer het goede voorbeeld; voor het oostelijke deel van de elektrificatie kocht de Milwaukee stroom van een leverancier, de Montana Power Company, en dit had nog nooit tot problemen aanleiding gegeven. 41
39 De Ingenieur 36 (1921) or. 46, 917.
40 Beerstecher, 'De geelectrificeerde secties', 642.
41 Van Loenen Martinet, 'Electrificatie', 155.
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Natuurlijk was deze aanbeveling om de benodigde energie van buitenstaanders
in te kopen gebaseerd op de verwachting dat er binnen afzienbare tijd een landelijk koppelnet zou komen. Doyer had in 1916 al een dergelijk scenario voorzien:
omdat de spoorwegen bij elektrificatie op grote schaal net zoveel stroom zouden
gebruiken als de rest van Nederland bij elkaar, zou NS waarschijnlijk graag zelf de
benodigde energie opwekken . Hij was echter van mening dat in geval er een landelijk koppel net tot stand zou komen, het ook voor NS voordeliger zou worden de
energie uit dat net te betrekken.42 Toen dat, althans voorlopig, niet leek tot stand te
komen, nam de directie van NS een ander standpunt in dan de commissie. Omdat
geen van de bestaande gemeentelijke of provinciale centrales groot genoeg was
om helemaal aIleen de behoefte van de spoorwegen te dekken, en er dus met meerdere partijen onderhandeld zou moeten worden, stelden de spoorwegen voor de
eigen centrale te Leidschendam voorlopig in bedrijf te houden voor het grootste
deel van de energiebehoefte, en de rest van de centrale in Amsterdam te kopen.43
Nu greep de minister in: hij was, zoals bekend, een voorstander van een landelijk koppelnet maar had voor de meerderheid in de Tweede Kamer moe ten wijken.
Om de bestaande versnippering niet nog eens te vergroten maar juist een zekere
mate van eenheid te bereiken dwong hij de NS-directie in de door hem voorgestane richting: de eigen centrale te Leidschendam zou op termijn gesloten moeten
worden en de benodigde stroom zou geleverd moeten worden door de gemeentelijke centrales van Rotterdam en Den Haag en de in 1917 opgerichte provinciale
centrale te Amsterdam. Deze drie centrales zouden onderling gekoppeld moeten
worden om een storingvrije stroornlevering aan NS te kunnen garanderen. De minister zou er ook voor zorgen dat de drie centrales dezelfde - lage - prijs en voorwaarden bedongen voor een grote - zelfs veruit de grootste - klant als NS .

8. ConcIusie
De beslissing om in Nederland verder te gaan met de elektrificatie van spoorlijnen
werd genomen op advies van de interne spoorweg-commissie van 1918. De sinds
1908 in bedrijf zijnde elektrische Hofplein-lijn had bewezen dat elektrificatie technisch en economisch verantwoord was, en ook op druk bereden trajecten als de
Oude Lijn zeker voordelig zou kunnen zijn. Overwegingen van economische aard
gaven hierbij de doorslag. Elektrificatie was veruit de beste en tegelijk nog betaalbare oplossing die beschikbaar was om de verstopping van sommige druk bereden
lijnen op te heffen. De andere mogelijkheid, het viersporig maken van deze baan42 Doyer, Eene Rijks-electriciteits-voorziening, 4.
43 Van de geschatte behoefte van 60 miljoen KW op jaarbasis voor de lijn AmsterdamRotterdam zou 50 miljoen door Leidschendam geleverd moe ten worden, de rest door de
nieuwe provinciale centrale bij Amsterdam.
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vakken, was nog veel duurder en zou bovendien op talloze bezwaren stuiten. Ook
ervaringen van buitenlandse spoorwegen wezen in dezelfde richting.
Door de tweede commissie, die van 1920, nu door regering en NS samen in het
leven geroepen, werd de wenselijkheid van elektrificatie van een dee I van het net
als vaststaand aangenomen. Alleen de keuze van het toe te passen stelsel was nog
open, alsmede het andere verzoek van de minister om ook het verband met de
landelijke elektrificatie in het oog te houden. De keuze voor het 1500-volt gelijkstroomstelsel werd genomen op technische gronden. Na rijp beraad en grondig
onderzoek elders in de wereld werd dit stelsel voor de Nederlandse omstandigheden het beste geacht. De in het begin zo belangrijk geachte be sparing op brandstof
werd in het eindrapport nog slechts terloops aangeroerd. De kolenmarkt had zich
inmiddels weer gestabiliseerd, de invoer uit Duitsland was weer op gang gekomen
en de prijzen waren weer aanzienlijk gedaald, zodat het argument van brandstofbesparing aan kracht had verloren.
Het advies van deze zelfde commissie om de benodigde elektrische energie centraal in te kopen kon echter niet gevolgd worden omdat er geen landelijk koppelnet onder toezicht van de centrale overheid tot stand kwam. De NS-directie opteerde toen voor het in bedrijf houden van de eigen centrale te Leidschendam,
maar dit plan werd door de minister verworpen. De verantwoordelijke minister
van Waterstaat had immers een duidelijke voorkeur voor het totstandkomen van
een landelijk koppelnet, en hoewel dat voorlopig van de baan was door tegenstand
in de Tweede Kamer, wilde hij toch dat de spoorwegen de benodigde energie zouden kopen van bestaande grote centrales, die daartoe onderling gekoppeld zouden
moeten worden. Een aparte positie van NS in het landelijke elektrificatieplan dat
hem voor ogen stond was in zijn opinie ongewenst, ook al was zijn wetsvoorstel in
die richting door de Tweede Kamer zojuist afgeschoten. De voorgenomen koppeling van drie grote centrales in het westen van het land kan gezien worden als een
voorzichtig begin van een landelijk koppelnet. Ditmaal dus een politi eke beslissing, tegen de zin van de spoorwegdirectie, maar die doorgezet kon worden omdat
de overheid een meerderheidsbelang in NS had en dus beslissingen kon afdwingen.
De elektrificatie van de Oude Lijn, die gereed kwam in 1927, was in technisch
en economisch opzicht een succes. Besparingen op personeel, onderhoud en energie waren aanzienlijk, de frequentie van treinen kon verhoogd worden, terwijl de
rijtijden verminderd werden. Zo was bijvoorbeeld de rijtijd Haarlem-Schiedam
met stoomtractie vroeger 91 minuten, terwijl de nieuwe elektrische treinen daar
nog maar 68 minuten voor nodig hadden. De Hofpleinlijn werd in deze jaren ook
omgebouwd naar 1500 volt gelijkstroom en de centrale te Leidschendam op 1
april 1926 gesloten.
De onderhandelingen met de drie betrokken centrales hadden toch nog heel wat
voeten in de aarde, ondanks de toezeggingen van de minister in dit opzicht, zoals
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Van Loenen Martinet in een voordracht voor het KIvI in 1929 meedeelde. 44 Belangrijk punt bij deze onderhandelingen was de onzekerheid over de maximaal te
verwachten piekbelasting van het NS-net en de daarvoor aan te houden reserve in
de centrales. Het uiteindelijk overeengekomen tarief, voor aile drie centrales geJijk, was daarom min of meer experimenteei en zou na een aantal jaren opnieuw
moeten worden vastgesteld. Het tarief zelf was blijkbaar min of meer geheim, Van
Loenen Martinet mocht het in ieder geval niet noemen, ondanks aandrang uit de
zaal in die richting. 45 Uit zijn presentatie bleek weI dat de centrale van Den Haag
over 1928 iets meer dan de helft van het totale verbruik van ruim 50 miljoen kWh
leverde, terwijl de Pegem te Amsterdam 17 miljoen en de centrale te Rotterdam de
resterende 7 miljoen kWh aan NS had geleverd. Voor Den Haag betekende de
klandizie van NS ongeveer een kwart van de totale capaciteit, voor de beide andere was dat veel minder, 10% of nog lager.
Verhelderend zijn de cijfers die Van Loenen Martinet noemde voor de kosten
van tractie op het totale NS-net (begroting voor 1929):
Stoomtractie, totaal:
waarvan brandstoffen:
Elektrische tractie, totaal:
waarvan energie:

f 29.800.000,-f 7.340.000,-f 2.650.000,-f 1.820.000,--

Van de totale kosten van de elektrische tractie was dus ongeveer 70% besteed aan
energie, terwijl dat bij de stoomtractie slechts rond de 20% was . De post onderhoud en person eel was dus in het geval van elektrische tractie aanzienlijk minder
dan bij de stoom het geval was. Het was dus volgens Van Loenen Martinet zaak bij
de volgende 5-jaarlijkse vernieuwing van het stroomtarief zeer scherp te onderhandelen.
Ondanks deze blijkbaar niet geheel bevredigende tariefstelling voor wat betreft
de geleverde stroom ging NS door met de elektrificatie. Haarlem-Zandvoort, Haarlem-Alkmaar, Amsterdam-Alkmaar, Rotterdam-Dordrecht en Schiedam-Hoek van
Holland kwamen het eerst aan de beurt, waarna voor het uitbreken van de oorlog
nog het zogenaamde middennet volgde, Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Nijmegen,
Den HaagIRotterdam-Utrecht en Utrecht-Eindhoven, bij elkaar een 500 km van de
drukst bereden lijnen. Het onder de draad brengen van dit middennet werd gestimuleerd doordat de centrales in Utrecht, Nijmegen en Geertruidenberg bereid wa44 J.J.W. van Loenen Martinet, 'De stroomlevering aan de electrische tractie der Ned.
Spoorwegen', De Ingenieur 44 (1929), nr. 32, E.108-114.
45 Een vraagsteller in de zaal rekende op basis van de door Van Loenen Martinet genoemde cijfers uit dat het tarief voor NS uitkwam op 3,6 cent per kWh, wat door de spreker niet bevestigd werd. WeI zei hij dat de kosten van de onderstations in de prijs begrepen
waren.
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ren stroom tegen een aantrekkelijk tarief te leveren, lager dan bij de westelijke
centrales het geval was. Plannen voor verdere elektrificatie waren in 1940 in voorbereiding of al in uitvoering. Daarmee liep NS redelijk voorop in Europa, waar
men, behalve in Belgie en Frankrijk, eigenlijk aIleen nog maar gelsoleerde gedeelten van de verschillende netten had geelektrificeerd.

x
Het regionaal beleid: de maakbaarheid van het
Noorden?
A. DEJONG

1. Inleiding
De vaststelling bij wet van een ontwikkelingsplan voor Zuidoost-Drenthe op 13
juli 1951 wordt gezien als de eerste officiele daad van het regionaal beleid. 1 Het
aantal maal dat noordelijke bestuurders sindsdien 'Den Haag' hebben gewezen op
de ruimte in het Noorden en de congestie in de Randstad, is bijna ontelbaar. HoeweI dit pleidooi nog steeds klinkt, kan niet worden ontkend dat de economische
situatie in het Noorden is verbeterd. Gunstige ontwikkeUngen in de Eemshaven en
het besluit van Hewlett Packard (HP) om haar vijfde fabriek in Heerenveen te
vestigen mogen met een beetje goede wil als de successen van het regionaal beleid
worden beschouwd. De infrastructuur is sterk verbeterd en een bedrijf als HP kon
rekenen op de Investeringspremieregeling en de (fiscaal aantrekkelijke) mogelijkheid van het vervroegd afschrijven van de investeringen.
De rijksoverheid lijkt dus een grote rol te kunnen spelen bij de economische
ontwikkeling in de regio en mede te bepalen waar het bedrijfsleven zich in Nederland vestigt. Anno 1999 is er hemieuwde aandacht ontstaan voor deze sturende rol
die een rijksoverheid kan vervullen en is de discussie over de maakbaarheid van
de samenleving opnieuw opgelaaid. Het geloof in de maakbare samenleving had
medio jaren '70 in Nederland zijn hoogtepunt bereikt, maar was daama min of
meer in diskrediet geraakt. Toen de term 'maakbaarheid' pas in 1978 voor het
eerst in een wetenschappelijke publicatie genoemd werd, was men dan ook meteen ambivalent over de mogelijkheden om de samenleving door doelgerichte plan-

Met dank aan Geurt Collenteur en Richard Paping (sectie Economische en Sociale
Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen) voor hun steun en constructieve bijdragen . Dit
artikel werd geschreven als vervolg op het door Collenteur en Paping gehouden college
'Het einde van de maakbare wereld' aan de RuG.
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ning te bei'nvloeden. 2 Er werd door sommige auteurs openlijk getwijfeld aan de
kansen om het maatschappelijk leven te sturen, vooral omdat er geen consensus
meer bestond over de richting waarin gepland moest worden. Bijna twintig jaar
later proberen Duyvendak en De Haan in Liberale wortels en hedendaagse kritiek
van de maakbare samenleving het concept maakbaarheid nieuw leven in te blazen.
In hun bundel staat vooral het geloof in maakbaarheid centraa1. Hilhorst wijst erop
dat in de laatste twee decennia niet zozeer het geloof in maakbaarheid is afgenomen, maar dat er vooral een verandering is opgetreden in de bereidheid om bepaalde instrumenten in te zetten, waarmee in de samenleving kan worden ingegrepen. 3 Of de inzet van die instrumenten door de rijksoverheid tot nu toe, vruchten
heeft afgeworpen (de feitelijke maakbaarheid), en of het geloof in maakbaarheid
dus al dan niet terecht was, daarop wordt in het boek van Duyvendak en De Haan
jammer genoeg nauwelijks ingegaan. Nu er tegenwoordig hemieuwde aandacht
bestaat voor het concept maakbaarheid, is juist de vraag interessant of dit geloof
gerechtvaardigd is.
Dit artikel tracht deze vraag te beantwoorden als het gaat om het regionaal beleid
voor het Noorden (Groningen, Friesland en Drenthe) sinds de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, is de rijksoverheid in staat gebleken om de economie
van de noordelijke regio te maken? De feitelijke maakbaarheid staat dus hier centraal en niet de discussie over het geloof in maakbaarheid, al speelt de door Hilhorst gesignaleerde verandering in het politieke denken over maakbaarheid - met
name de invloed op de geformuleerde doelen en de ingezette middelen - weI degelijk een ro1. In dit artikel zal daarom ook aan dit effect aandacht worden besteed.
Maakbaarheid definieer ik hier als het op grond van kennis en door de inzet van
doelgerichte rniddelen, vormgeven aan een toekomstige, andere maatschappij volgens vooraf geformuleerde doelstellingen. Maakbaarheid spitst zich in dit artikel
toe op de volgende vragen: welke doe len had de rijksoverheid met een op het
Noorden gericht beleid en hoe zijn deze door de jaren heen veranderd? En: welke
instrumenten (middelen) had de rijksoverheid tot haar beschikking om haar doelstellingen te bereiken. Deze vragen komen in twee chronologische paragrafen aan
de orde aangezien rond 1980 een duidelijke breuk lag in de praktijk van het regionale beleid. Vervolgens zal in dit artikel antwoord worden gegeven op de vraag of
er sprake is geweest van feitelijke maakbaarheid - met andere woorden of de geformuleerde doelstellingen zijn bereikt - en of in het gevoerde regionaal econo2 l.W. Duyvendak en I. de Haan, 'Van Vervlechting tot ontknoping?' in: l.W. Duyvendak en I. de Haan (red.), Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de
maakbare samenleving (Amsterdam 1997) 172.
3 P. Hilhorst, 'Met vaUen, zonder opstaan. Over de halfslachtige liberale afrekening
met het maakbaarheidsideaal' in: l.W. Duyvendak en I. de Haan (red.), Maakbaarheid.
Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving (Amsterdam 1997)
155-156.
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misch beleid een rechtvaardiging kan worden gevonden voor het geloof in maakbaarheid. In paragraaf 3 wordt daarom de economische ontwikkeling van de onderzochte drie provincies behandeld, in het bijzonder voor de gebieden waarvoor
de rijksoverheid doelstellingen heeft geformuleerd. Hier wordt tevens een oordeel
gegeven over de effectiviteit van het regionaal beleid, dat wil zeggen of dankzij de
ingezeUe instrumenten de overheidsdoelen dichterbij gebracht of verwezenlijkt
zijn.

2. Het regionaal beleid en maakbaarheid in praktijk
Het regionaal beleid van 1945 tot 1980: industrialisatie en spreiding van werkgelegenheid
Nadat in het midden van de negentiende eeuw de noordelijke landbouw 'het trekpaard van de Nederlandse economie' was geweest, verkeerde het Noorden al aan
het eind van dezelfde eeuw in de problemen. 4 De uitstoot van arbeidskrachten uit
de landbouw als gevolg van de agrarische depressie van 1880 werd slechts voor
een deel opgevangen door het ontstaan van nieuwe industrieen als aardappelmeel,
strokarton (Groningen) en zuivel (Friesland).5 Maar het ontstane 'agrarisch-industrieel complex' was niet groot genoeg om het verlies aan werkgelegenheid op te
vangen. 6 Het gevolg was dat mensen uit het Noorden trokken, een beweging die
nog eens werd versterkt door de forse economische groei met name in het westen
van Nederland. De depressie in de jaren dertig maakte een eind aan deze 'pull' en
tijdens de Tweede Wereldoorlog was er zelfs sprake van een trek naar het Noorden. Zo ontstond er volgens Tamsma 'een stuwmeer' van arbeidskrachten dat na
de oorlog leegstroomde, omdat het Noorden toen nog steeds niet voldoende werkgelegenheid bood. 7 De uitstoot uit de landbouw werd vergroot door de mechanisering in deze sector.
Industrialisatie moest volgens de rijksoverheid het Noorden uitkomst bieden.
Landelijk was er direct na de oorlog al sprake van een expansieve industriele structuurpolitiek. 8 N aarmate de industrialisatie verder op gang kwam, werd de behoefte
aan een planmatige aanpak groter. Vandaar dat in 1949 de eerste van in totaal acht
4 P. Kooij, 'Ret Noorden en de Nederlandse econornie: trekpaard of wingewest?' in: K.
van Berkel, R. Boels en W.R.R. Koops (red.), Nederland en het Noorden (Assen en Maastricht 1991) 164.
5 R. Tamsma, Het Noorden des lands. Drieeenheid, drievuldigheid, driestemmigheid.
Een geografische structuurschets (Groningen 1984) 44.
6 Kooij, ' Ret Noorden en de Nederlandse econornie', 164.
7 Tamsma, Het Noorden des lands, 43.
8 GJ. Wijers, Industriepolitiek. Een onderzoek naar de vormgeving van het overheidsbeleid gericht op industriele sectoren (Lei den en Antwerpen 1982),23.
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Industrialisatienota's verscheen. De nota die een jaar later werd uitgegeven, Landelijke spreiding der industrialisatie door regionale concentratie, was geheel gewijd aan regionaal-economische problemen. Daarin werd geconstateerd dat de
toename van het arbeidsaanbod het grootst zou zijn buiten de westelijke provincies waar de bestaande industrieIe werkgelegenheid sterk was geconcentreerd. Net
als in de eerste Industrialisatienota pleitte de rijksoverheid in deze nota voor spreiding van industrie. 9 Daarom werden in 1950 in het Noorden drie grote gebieden
aangewezen (Oostelijk Friesland, Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe) die op
overheidssteun konden rekenen. Hier heerste structurele werkloosheid die zelfs
niet door emigratie op te lossen was. Binnen deze gebieden moest de industriele
werkgelegenheid zich vooral concentreren in aanvankelijk 18, later 27 'industrialisatiekemen' . Subsidies werden ingezet om bedrijfsterreinen aan te leggen, verkeersvoorzieningen te verbeteren, woningen te bouwen en het technisch onderwijs
te verbeteren. Van de totale begroting van 54 miljoen was maar liefst 91 procent
voor het Noorden. 1o Los van deze subsidies trad in 1953 ook nog de regeling 'Bevordering Industrievestiging Kemgemeenten' (BIK) in werking. Bij vestiging of
uitbreiding van een industrieel bedrijf in een ontwikkelingsgebied werd aan de
ondememing een premie toegekend die onder meer was gebaseerd op de bouwkosten van de nieuwe bedrijfsruimten.
Beide middelen, de steun aan de achttien gebieden en de BIK, waren bedoeld
om het noordelijke bedrijfsleven en dus de werkgelegenheid te versterken. Maar
het probleem van de hoge werkloosheid kon ook, weliswaar slechts voor een deel,
worden opgelost wanneer werklozen zouden verhuizen naar economisch sterkere
regio's. Daarom werd in 1953 een verhuiskostenvergoeding in het leven geroepen
voor werkloze arbeiders die bereid waren te emigreren uit regio's met structurele
werkloosheid naar andere delen van Nederland. Migratie (naar het Westen) werd
daarmee als een manier gezien om de structurele werkloosheid in het Noorden op
te lossen. Maar niet voor lang, want in 1959 kwam de overheid terug op dit beleid.
Twee factoren speelden daarbij een rol. De industrialisatie van Nederland verliep
succesvol, maar van een echte spreiding van industriele werkgelegenheid was nog
geen sprake. Daarbij kwam dat de migratie naar het Westen stroef verliep zodat de
bedrijven daar in 1960 de eerste gastarbeiders moesten aannemen. Naarrnate het
Westen voller, duurder, meer vervuild raakte en de woningnood er toenam, groeide de weerstand in andere regio's om te verhuizen. 11
De migratie mocht dan wat betreft de arbeidsmarkt in het Westen onvoldoende
zijn, dat neemt niet weg dat er in het Noorden sprake bleef van een vertrekoverschot (van vooral jongeren). Volgens een rapport van de Bestuurscommissie Noor9 C.P.H. Bartels en J.1. van Duijn, Regionaal-economisch beleid in Nederland: mens en
ruimle (Assen 1981),75.
10 Idem, 78.
11 Tamsma, Her Noorden des lands, 42.
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den des Lands bedroeg dit overschot van 1950 tot 1960 gemiddeld 10.000 per
jaar. In dit rapport, dat in 1960 verscheen, werd de rijksoverheid door de com missie gewezen op de kwalijke gevolgen van de leegloop. In sociaal en cultureel opzicht raakte het Noorden achterop bij de rest van Nederland. Zo werd het bestaan
van sommige dorpen bedreigd, hadden sommige scholen te kampen gekregen met
onvoldoende leerlingen en was het aantal krotwoningen sterk toegenomen. 12
Met de uitbreiding van de verzorgingsstaat groeide de overtuiging dat iedere
Nederlander recht had op werk in zijn omgeving. 13 De rijksoverheid had de taak
om een einde te maken aan het wegtrekken van mensen uit het Noorden en om de
verschraling van het woon- en leefklimaat te stoppen. Het tegenovergestelde van
wat eerst werd gezien als een middel om de werkloosheid in het Noorden op te
lossen, werd voor de rijksoverheid in 1960 een doel op zich: het verhuizen van
mensen uit het Noorden moest worden tegengegaan. Maar migratie kon aIleen
worden tegengehouden als er werd voldaan aan een andere doelstelling van het
regionaal beleid: de gelijkmatige spreiding van economische activiteit. Volgens de
overheid betekende dit dat de industrie in het Noorden moest worden ontwikkeld.
Ziehier de drie doelstellingen van het regionaaI beIeid die tot 1980 zouden geIden:
spreiding van werkgeIegenheid, industrialisatie en terugdringing van migratie uit
het Noorden. De verbetering van de industriele infrastructuur werd begin jaren
zestig als het belangrijkste instrument beschouwd. Om de ontwikkeling van de
industrialisatiekernen nog eens extra te stimuleren was in 1959 bovendien een
nieuwe onkostenvergoeding ge'introduceerd voor werklozen in het Noorden die
verhuisden naar de kernen .
In 1963 verscheen de achtste en Iaatste industrialisatienota, daarna werd het
regionaal beleid in aparte nota's beschreven. Wat betreft de doelstelling van het
regionaal beleid maakte deze wijziging niets uit; dat blijkt weI uit de titel van de
nota: Nota inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 tim 1968. Nieuw
was weI het middel van de InvesteringspremieregeIing die in 1967 werd ge"introduceerd en overigens (net als de BIK) niet aIleen gold voor het Noorden maar
voor alle gebieden in Nederland die onder het regionaal beleid vielen. Bij de bestaande regelingen werd de premie bepaaJd op basis van het oppervlak van de
bedrijfsruimte. De IPR hield daarentegen in dat ondernemers in de industrie een
premie ontvingen die was gebaseerd op een bepaald percentage (25 procent) van
de investeringen in gebouwen, machines en grond. Twee jaar later werd de IPR
uitgebreid . De regeling gold niet alleen voor nieuwe vestigingen, maar ook voor
12 Problemen van her Noorden des Lands Inleidingen gehouden door de Commissarissen der Koningin van Groningen, Friesland en Drenthe op 23 en 24 september 1957 voor
een delegatie uit de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 4. Deze Bestuurscommissie bestond uit vertegenwoordigers van de provinciale besturen van de noordelijke
drie provincies.
13 Tamsma, He! Noorden des lands, 43.
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bedrijfsuitbreidingen. Bovendien konden dienstverlenende bedrijven van de regeling gebruik maken. Nieuwe vestigingen die werk boden aan minstens 75 mensen,
konden rekenen op een premie van 25 procent. Hiermee onderging het regionaal
beleid een belangrijke wijziging. Tot dan toe was het uitsluitend gericht op de
industrie als regionale werkgelegenheidstrekker, nu werd ook het belang van de
dienstensector erkend. 14
Tot dan toe had de rijksoverheid telkens 'positieve prikkels' gehanteerd om de
werkloosheid in het Noorden op te lossen. De infrastructuur werd verbeterd, verhuiskosten van werknemers werden vergoed en ondememers konden een premie
op hun investeringen krijgen. In 1967 werd een nieuw instrument bedacht: afremrning van de economisch sterke regio's. Voor het eerst werd het Westen gediscrirnineerd. In aile regio's, behalve Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, mochten bedrijven een deel van hun investeringen in gebouwen vervroegd afschrijven.
Het middel om via afremming een betere spreiding van economische activiteiten
te bereiken zou ruim twintigjaar blijven gelden. Toen de afremmingsmaatregelen
werden gelntroduceerd, waren ze des te noodzakelijker omdat de Nederlandse
econornie tussen 1968 en 1971 sterk groeide en het Westen steeds voller raakte. In
1972 werd de selectieve investeringsregeling (SIR) als afremmingsinstrument ingevoerd. Zo moest er in het SIR-gebied (met name het Westen) over investeringen
in gebouwen een heffing worden betaald van 40 procent. IS
Gezien de gunstige ontwikkelingen in de rest van Nederland werd in 1972 besloten om aileen het Noorden (en Zuid-Limburg) nog financieel te steunen. 16 Uit
het voorgaande blijkt dat de rijksoverheid de werkloosheid in het Noorden op
twee wijzen probeerde op te lossen: via het zojuist besproken afremmen van het
Westen, en via het stimuleren van het Noorden. Wat dit laatste betreft, kunnen de
ingezette rniddelen tot 1980 als voigt worden samengevat: investeringen in infrastructuur (het zogenaamde voorwaardenscheppend beleid), de investeringspremieregelingen, loonkostensubsidies en een verplaatsingregeling voor industriele bedrijven die van de Randstad naar het Noorden verhuisden. Ook werd in 1971 het
Industrialisatiebureau voor het Noorden des Lands opgericht, dat drie jaar later
werd vervangen door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Deze
verstrekt leningen en participeert in het noordelijke bedrijfsleven. Tot slot, in 1972
werd aangekondigd dat er voor het Noorden en Zuid-Limburg Integrale Structuurplannen (ISP) moesten worden opgesteld waarin het beleid van verschillende rninis14 Bartels en Van Duijn, Regionaal-economisch beleid, 87-88.
15 Bartels en Van Duijn, Regionaal-economisch beleid, 89. Wei moet worden verrneld
dat de introductie van de SIR als gevolg van de economische crisis tel kens werd uitgesteld. Toen de SIR in 1975 dan eindelijk werd ingesteld, bleek de regeling te zijn afgezwakt. De afremmingsmaatregelen waren vooral van kracht op het Rijnmond-gebied, Bartels en Van Duijn, Regionaal-economisch beleid, 90-91.
16 Het beleid voor de noordelijke provincies werd vastgelegd in de Nota Noorden des
Lands uit 1972.
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teries (economische en sociale zaken, volkshuisvesting) op elkaar kon worden afgestemd. Daarbij zouden regionale belanghebbenden, lagere overheden en bedrijfsleven meer invloed kunnen uitoefenen. Het duurde echter tot 1979 voordat het eerste
ISP voor het Noorden werd ingevoerd.
Bij deze opsomming is nog een instrument onvermeld gebleven. Bovengenoemde stimuleringsmiddelen waren indirect van aard. Ze waren weliswaar gericht op
het uitlokken van investeringen in het Noorden, maar de ondememer was vrij in
zijn beslissing. Nieuw was het middel dat beginjaren zeventig direct voor werkgelegenheid lOrgde: de spreiding van rijksdiensten. Dit was lOnder twijfel het meest
ingrijpende instrument waarmee de rijksoverheid het Noorden trachtte te maken.
Het was in het begin weliswaar vooral bedoeld als afremmingsmaatregel om de
Randstad te ontlasten, maar na 1971 werd de spreiding van rijksdiensten ook gebruikt als stimuleringsinstrument. 17
Uit de praktijk van het regionaal beleid tot 1980 valt af te leiden dat de rijksoverheid geloofde in de maakbaarheid (zoals gedefinieerd in de inleiding) van het
Noorden. Zij streefde bewust doelen na en zette instrumenten in om deze te bereiken. Maar er moet worden opgemerkt dat de overheid zich nauwelijks afvroeg of
de ingezette middelen weI de juiste waren. Volgens Folmer en Nijkamp is er door
de rijksoverheid op dit gebied slechts weinig systematisch evaluatieonderzoek gedaan. Onvoldoende onderzoek bemoeilijkt niet aIleen de rechtvaardiging van beleid, maar leidt volgens Folmer en Nijkamp ook tot allerlei speculaties over de
doelmatigheid van overheidshandelen: 'Het is vrij algemeen bekend dat dergelijke
speculaties een zekere natuurlijke neiging tot geloof in ondoelmatigheid van overheidsinterventie hebben, hetgeen in velerlei opzicht ongewenst is, zeker in het
licht van allerlei stringente bezuinigingsmaatregelen. 18 Overigens komen Folmer
en Nijkamp in hun onderzoek naar de effecten van de Investeringspremieregeling
(IPR) tussen 1973 en 1981 niet veel verder dan de IPR 'het voordeel van de twijfel
te geven' .19 Hun uitspraak is bovendien gebaseerd op een model waaraan enkele
nadelen kleven. Het betreft een theoretisch schema dat berust op waarnemingen
van de provincies waarvoor de IPR in de genoemde peri ode gold. Het modelleidt
17 J. Oosterhaven en J. van Dijk, 'Het regionaal-economisch beleid: een nachtkaars voor
Noord-Nederland?', Beleid en Maatschappij 19 (1992), 187.
18 H. Folmer en P. Nijkamp, 'Hoe effectief is het regionale beleidT, Economisch Statistische Berichten: algemeen weekblad voor handel, nijverheid financien en verkeer 30 (1985)
1090.
19 Ibidem, 1091. Een veel uitgesprokener oordeel over de IPR wordt gegeven in een
recente nota van het ministerie van Economische Zaken, al betreft het hier een andere
peri ode dan die Folmer en Nijkamp hebben onderzocht. Uit een onderzoek onder ondememers die zich tussen 1993 en 1997 in het Noorden hebben gevestigd, blijkt onder meer dat
voor 75 procent de IPR doorslaggevend was bij hun locatiekeuze. Ministerie van Economische Zaken, Nota ruimtelijk economisch beleid. Dynamiek in netwerken (Den Haag
1999) 209.
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dan ook tot niet meer dan 'schattingsresultaten'. Folmer en Nijkamp concluderen
dat de effecten van de IPR op investeringen in gebouwen en machines als niet
duidelijk significant verschillend van nul moeten worden geschat. 20 Behalve dat er
geen onderscheid wordt gemaakt tussen het effect dat de IPR heeft op vervangings-, uitbreidings- en nieuwe investeringen, is een belangrijk bezwaar van het
door Folmer en Nijkamp ontwikkelde model dat het betrekking heeft op de industrie als geheel. Er kunnen echter grote verschillen bestaan wat de verschillende
soorten bedrijven binnen de industrie verstaan onder een gunstig productiemilieu. 21
Het aanbod van laaggeschoold personeel in een IPR-gebied kan bijvoorbeeld voor
de ene bedrijfstak van belang zijn, terwijl andersoortige industriele bedrijvenjuist
behoefte hebben aan hoogopgeleide medewerkers. Voor ondernemers in de ene
bedrijfstak kan de IPR dus de doors lag geven wanneer het productiemilieu gelijkwaardig is aan dat in de niet-premiabele gebieden, terwijl dit voor bedrijven in
andere takken van de industrie niet hoeft te gelden. Het model van Folmer en
Nijkamp levert dan een vertekend beeld op omdat dit geen rekening houdt met dit
verschil in waardering. De IPR zal immers door sommige sectoren als heel positief gekwalificeerd kunnen worden en mag in die gevallen ook als een heel nuttig
instrument in het regionaal beleid worden beschouwd.
Het zij echter nogmaals geconstateerd dat de rijksoverheid zelf nauwelijks onderzoek heeft verricht naar de effecten van ingezette middelen in het regionaal
beleid. Vol gens Hilhorst is aIleen sprake van maakbaarheid als het mogelijk is om
richtinggevende idealen door middel van staatsingrijpen en doelbewuste institutionele veranderingen dichterbij te brengen. 22 Daaruit concludeert hij dat het ' maken' van de samenieving gepaard gaat met een strijd over welke instituties moeten
blijven bestaan en welke moeten worden vernieuwd, over welke afspraken moeten
worden verlengd en welke moe ten worden opgezegd.23 De uitkomst van zo'n strijd
kan mijns inziens het beste worden bepaaid aan de hand van onderzoek. Oat is des
te beJangrijker gezien de grote mate van provinciaJe diversiteit, vinden Nijkamp,

20 Folmer en Nijkamp, 'Hoe effectief is het regionale beleid?" 1091.
21 Folmer en Nijkamp stellen dat het productiemilieu een belangrijke factor is bij het
bepalen van het effect van de IPR-regeling. Voorafgaand aan de bespreking van hun model
geven zij aan dat, wanneer het gaat om nieuwe investeringen, de IPR in theorie voor
ondernemers de doorslag geven wanneer het productiemilieu geJijkwaardig is aan dat in
de niet-premiabele gebieden. Wanneer een of meerdere aspecten die voor een goede bedrijfsvoering van belang zijn, in onvoldoende mate in een IPR-gebied aanwezig zijn, is het
lange-termijneffect van de IPR op de investeringen geJijk aan nul of negatief. Wanneer de
ondernemer toch bezwijkt voor de verleiding van de IPR, kan dit volgens de auteurs in een
competitieve omgeving zelfs zeer nadeJige gevolgen hebben. Ibidem, 1089.
22 P. Hilhorst, 'Met vallen, zonder opstaan' , 154. Hilhorst's omschrijving sluit mijns
inziens nauw aan bij mijn definitie van maakbaarheid, zoals geformuleerd in de inleiding.
23 Hilhorst, 'Met vall en, zonder opstaan' , 154.
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Bouman en Verhoef.24 Volgens hen dient een regionaal beleid rekening te houden
met de sterke en zwakke kanten van een regio en vooral gericht te zijn op de
uitbouw van sterke punten. En juist door het gebrek aan onderzoek naar de vraag
welke middelen het best hadden kunnen worden ingezet, was een structurele verandering van de noordelijke economie uitgebleven. Het is bijna genant om te zien,
stellen Nijkamp c.s., dat regionaal beleid vaak meer een zaak van politiek dan van
economie is geweest. Politiek bepaalde uitgangspunten prevaleerden vaak boven
nuchtere economische analyses en degelijke economische analyses moesten het
vaak ontgelden ten gunste van strategische uitgangsposities. Helaas werden daarmee op lange termijn de economische onderbedeelde regio's niet gediend. Decennia lang bestond de tendens om regionale achterstanden in welstand, bijvoorbeeld
gemeten via werkgelegenheid, te compenseren met 'social overhead' -voorzieningen, zoals sportcomplexen, recreatiegebieden en culturele centra. Deze voorzieningen waren op zich wei aangenaam voor een regio, maar droegen weinig bij aan
de concurrentiepositie van die regio. Met andere woorden, in een tijdperk van
sterke economische groei was het gemakkelijk achtergebleven regio's de mond te
snoeren met financiele subsidies. 25 Daar staat natuurlijk tegenover dat van het ontbreken van dergelijke voorzieningen een negatief effect mag worden verwacht op
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. De investeringen in 'sociale overhead'voorzieningen waren niet geheel nutteloos omdat deze de aantrekkelijkheid van
een regio hebben bevorderd. Bovendien mist het betoog van Nijkamp c.s. een
kwantitatieve onderbouwing van de stelling dat regionaal beleid vaak meer een
zaak van politiek dan van economie is geweest. Om een helder beeld te krijgen,
zou voor een bepaalde peri ode een verge Iijking moe ten worden gemaakt tussen de
omvang van de uitgaven aan sociale overhead-voorzieningen en de investeringen
die onder het regionaal beleid vielen.
Ondanks hun gechargeerde voorstelling van zaken - de rijksoverheid zette immers wei degelijk zeer specifieke middelen in om de economische positie van het
Noorden te verbeteren - raken Nijkamp c.s. mijns inziens weI de kern van kritiek
op het regionaal beleid: aangezien de rijksoverheid nauwelijks onderzocht of de
ingezette instrumenten weI de juiste waren, moet geconcIudeerd worden dat het
maken van het Noorden voor de rijksoverheid een kwestie van blind geloof was.
Het vertrouwen in dit blinde geloof nam snel af naarrnate het politiek denken over
maakbaarheid veranderde en had onverrnijdelijk tot gevolg dat de overheid langzaam haar vertrouwen in dit blinde geloof verloor. De breuk in het regionaal be-

24 Nijkamp, Bouman, en Verhoef, 'De regionaal-economische ontwikkeling' 46-48.
25 Ibidem, 44-45 . De auteurs vragen zich in dit verb and af waarom 'de noordelijke provincies het lokatievoordeel van de aardgasbel zo gemakkelijk aan hun neus voorbij lieten
gaan' en 'waarom het Noorden zich zo passief heeft opgesteld voor wat betreft de opbouw
van een 'high technology' -infrastructuur voor in het bijzonder offshore activiteiten'.
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leid die daardoor in de jaren tachtig ontstond, was van grote invloed op de geformuleerde doe len en de ingezette middelen van het regionaal beleid. 26
Het regionaal beleid na 1980: maximale bijdrage regio's aan nationale groei
De verandering in het regionaal beleid was voor een deel het gevolg van de economische crisis die geheel Nederland trof. Tot 1980 was het beleid vooral gericht op
industrialisatie en spreiding van economische activiteiten. Maar vanaf 1975 kwam
er steeds meer kritiek op dit beleid vanwege de toenemende werkloosheid in alle
regio's. De olieboycot van 1973 en de daaropvolgende intemationale economische crisis maakten een eind aan een lange peri ode van economische groei. Bovendien werden de grote steden met steeds meer problemen geconfronteerd, zoals
werkloosheid en verkrotting, terwijl bovendien bedrijvigheid en jonge gezinnen
uit de binnensteden trokken. Het nut om de probleemgebieden te steunen kwam
daardoor ter discussie te staan. Dit was immers gericht op het lokken van mensen
en bedrijvigheid uit sterke regio's naar zwakkere. Wanneer het aile regio's economisch slechter ging, had dit beleid echter weinig zin.
De bedenkingen tegen het regionaal beleid werden in 1980 verwerkt in de Nota
Regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985. De werkloosheid in de zWakke
regio's kon op korte termijn niet worden opgelost door werkgelegenheidsspreiding alleen. Gezien de economische crisis moest vol gens de nota ook een grotere
mobiliteit van de beroepsbevolking worden geaccepteerdY De doelstelling dat
het regionaal beleid de migratie uit het Noorden moest stoppen, gold vanaf 1980
blijkbaar niet meer. Opmerkelijk is dat Groningen en Friesland van 1982 tot 1992
weer te kampen hadden met een negatief migratiesaldo (zie hiema). In het nieuwe
regionaal beleid kwam dus in feite geheel Nederland centraal te staan. De nadruk
kwam meer te liggen op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden in de
regio's zelf. Die ontwikkeling had ook gevolgen voor het Noorden: waar de regio
in het verleden haar hand ophield, moest zij zich nu op eigen kracht ontwikkelen. 28
26 Overigens heeft de breuk in het regionaal beleid niet aileen effect gehad op de geformuleerde doelen en de ingezette middelen. In de meeste recente nota van het ministerie
van Econornische Zaken Nota ruimtelijk economisch beleid. Dynamiek in netwerken staat
een kritische evaluatie van de middelen die zijn ingezet in de jaren negentig. Ook in dit
opzicht kan er rnijns inziens van een breuk met het oude regionaal beleid (waarin de rijksoverheid niet of nauwelijks het effect van de ingezette middelen onderzocht) worden gesproken, zij het dat deze in een veellater stadium, namelijk recentelijk, heeft plaatsgehad.
Ministerie van Econornische Zaken, Nota ruimtelijk economisch beleid. Dynamiek in netwerken (Den Haag 1999) 201-215.
27 Ministerie van Economische Zaken, Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 19811985 (Den Haag 1981), 191.
28 J. Oosterhaven, 'Van regionaal naar ruimtelijk-econornisch beleid?" Economisch Statistische berichten: algemeen weekblad voor handel, nijverheidfinancien en verkeer 80 (1995),
1098 en Van der Veen , Regionaal-econornisch beleid in Nederland: ruimte voor keuzes'
19.
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Nog weer anders gesteld: waar de rijksoverheid in het oude beleid (zelfs direct)
ingreep om het Noorden te maken, werd nu meer initiatief verwacht van de regio
zelf.
Deze ommekeer had effect op de instrumenten die werden ingezet. Het directe
middel van de spreiding van rijksdiensten werd losgelaten. Omdat er meer initiatief werd verwacht uit de regio zelf, werden bovendien lagere overheden meer
ingeschakeld bij het beleid. De nota uit 1980 wees op de Decentralisatienota waarin decentralisatie werd gedefinieerd als een vermindering van de bemoeienis van
hogere ten opzichte van lagere lichamen en het overlaten of toekennen van bevoegdheden aan lagere overheden. 29 De rijksoverheid gaf voorbeelden van gebieden waarop lagere overheden (met name de provincie) mogelijkheden hadden om
een eigen sociaal-economisch beleid op te zetten. Het ging hierbij met name om
instrumenten die gericht waren op verbetering van de arbeidsmarkt (zoals de bevordering van deeltijdwerk en de verbetering van startmogelijkheden voor schoolverlaters) en van vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Wat dit laatste instrument betreft, zou volgens de nota een belangrijk dee I van het overheidsgeld
gedecentraliseerd worden.30 Ook de Nota Regionaal sociaal-economisch beleid
1986-1990 sprak van 'de eigen mogelijkheden van een regio'.31 Bestuur en bedrijfsleven moesten samen werken aan de ontwikkeling van deze mogelijkheden.
Het rijk kon deze functie niet op zich nemen, maar slechts ondersteunen. Van lagere overheden en bedrijfsleven werd verwacht dat zij bij nieuwe initiatieven duidelijk de verantwoordelijkheid en het risico zouden dragen. De rijksoverheid zette
op haar beurt geld in om het zogenaamd 'zelforganiserend vermogen' van regio's
te bevorderen. Dit leidde tot de oprichting van innovatiecentra, 'science parks' en
transferpunten die voor kennisoverdracht tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moesten zorgen. 32 Het nieuwe regionaal beleid had meer aandacht voor
de problematiek in de grote steden. Bovendien werd het geld dat was bedoeld om
de provinciale en gemeentelijke infrastructuur te verbeteren - het zogenaamd 'voorwaardenscheppend beleid' - nu voor de ontwikkeling van geheel Nederland ingezet. De oorspronkelijke doelstelling van het regionaal beleid raakte daarmee enigszins uit beeld: het was nog slechts voor een deel gericht op het oplossen van de
werkloosheid in het Noorden. Omdat dit cijfer nog steeds boven het landelijk gemiddelde lag, bleef het Noorden weI steun ontvangen via de IPR, de ISP en de
NOM.
29 Ministerie van Economische Zaken, Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 19811985 (Den Haag 1981) 153.
30 Ministerie van Economische Zaken, Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 19811985,151-154.
31 Ministerie van Economische Zaken, Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 19861990 (Den Haag 1985) 12-15.
32 Oosterhaven en Van Dijk, 'Het regionaal-economisch beleid', 188.
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De lijn die de rijksoverheid na 1980 met het regionaal beleid inzette, kreeg een
krachtiger vervolg in de nota's Regio's zonder grenzen voor de periode 1991 tot
1994 en Ruimte voor regio's waarin het beleid tot 2000 staat beschreven. Het regionaal beleid heet sinds 1995 ruimtelijk-econornisch beleid en is niet meer gericht op aIle regio's. Het zijn voortaan de sterke regio's die de nationale economie
moeten trekken. 33 De Randstad wordt beschouwd als het econornisch hart van
Nederland, maar gezien de groei van de werkgelegenheid sinds halverwege de
jaren tachtig in Oost- en Zuid-Nederland, behoren deze regio's ook tot het zogenaamd 'economisch kerngebied'. Van dit gebied moet volgens de overheid de economische groei in Nederland worden verwacht. Om aan die verwachting te kunnen
voldoen zuIlen de vestigingsmogelijkheden ('de ruimtelijke voorwaarden', vandaar de naam ruimtelijk-economisch beleid) voor bedrijven zo gunstig mogelijk
moeten worden gemaakt. 34 Daartoe werd in 1991 een nieuw instrument gelntroduceerd, het zogenaamde 'bedrijfsomgevingbeleid' dat met name is gericht op de
'mainports' van Nederland, Schiphol en de Rotterdamse haven, op hoofdtransportassen, distributieknooppunten, grootstedelijke vestigingsrnilieus in de Randstad en
op een aantal stedelijke knooppunten. Daarmee is het een beleid dat projecten van
bovenregionale (lees: nationale) betekenis financieel steunt. 35 Een belangrijk uitgangs punt bij het nieuwe - ruimtelijk - beleid is (internationale) marktwerking. 36
De individuele regio's concurreren met elkaar om economische activiteit binnen te
halen. Omdat door het ontstaan van een Europese markt producenten de vrijheid
hebben zich daar te vestigen in Europa waar dat het meest voordelig is, heeft het
ruimtelijke-econornisch beleid tot doel om het vestigingsklimaat in het economisch
kerngebied zo gunstig mogelijk te maken. 37
Het ruimtelijk-econornisch beleid heeft nog steeds een tweede doelstelling. Want
naast de steun aan het economisch kerngebied, blijft ook het Noorden, dat buiten
dat gebied valt, steun ontvangen. Deze tweede doelstelling houdt volgens de rijksoverheid nauw verband met het Europees beleid dat gericht is op achtergestelde
regio's . Er is dan ook overheidsgeld beschikbaar voor het co-financieren van Europese ontwikkelingsprogramma's. Door het ministerie van Economische Zaken

33 Van der Veen 'Regionaal-economisch beleid in Nederland: ruimte voor keuzes', 20.
34 Ministerie van Economische Zaken, Regio's zander grenzen: het regionaal-economisch beleid voor de periode 1991-1994 (Den Haag 1990) 48, en Ministerie van Economische Zaken, Ruimte voor regio 's: het ruimtelijk-economisch beleid tot 2000 (Den Haag
1995) 3.
35 Van der Veen, 'Regionaal-economisch be1eid in Nederland: ruimte voor keuzes' 19.
36 Al in 1986 hebben Nijkamp, Bouman en Verhoef geconstateerd dat deze verandering
in het beleid is ingegeven door EO-studies waarin wordt gepleit voor een zogenaamde
'ontwikkelingspotentieelstrategie' in het regionaal beleid. De regio met de grootste efficiency zal de concurrentiestrijd winnen en dus de meeste welvaart zal binnenhalen.
37 Ministerie van Economische Zaken , Ruimte voor regio's 11.
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wordt dit geld vooral in het ISP gestopt. 38 Daamaast worden de IPR en de NOM
ingezet om de werkgelegenheid in het Noorden te stimuleren.
Het regionaal beleid na 1980 verschilt dus zowel wat doelstellingen als wat ingezette midde1en betreft van dat van de jaren daarvoor. Ik beschouw de economische crisis van beginjaren zeventig niet meer dan een aanleiding voor deze verandering. De werkelijke verklaring waarom het beleid na 1980 op lange termijn
blijvend zou veranderen, houdt verband met de afname van het maakbaarheidsden ken die over het algemeen wordt geconstateerd in de jaren tachtig. Meestal
wordt deze afname verklaard door factoren als de Europese eenwording, intemationalisering van de economie en individualisering. 39 Ook in de nota's over het
regionaal beleid vanaf begin jaren negentig wordt benadrukt dat de regio's te maken hebben met intemationale concurrentie; zij begeven zich op een markt en de
regio met de grootste efficiency wint de strijd. Directe steun in de vorm van bijvoorbeeld spreiding van rijksdiensten wordt niet meer gegeven omdat dit de efficiency van de regio niet ten goede komt.
Dit kan worden toegelicht aan de hand van de theorie over de keuze die de
rijksoverheid in het regionaal beleid moet maken tussen efficiency en rechtvaardigheid. 40 De uitkomst van het marktmechanisme kan niet aileen beoordeeld worden op efficiency, maar ook in termen van een gewenste inkomensverdeling. Wat
betreft de verdeling van welvaart over regio's is het probleem dat er een belangentegenstelling bestaat tussen het nationale en het regionale niveau. Met regionaal
beleid kunnen twee doelen worden nagestreefd:
- het verrninderen van welvaartsverschillen tussen regio's (het rechtvaardigheidsstreven);
- de bijdrage van regionale groei aan de nationale economische groei (het efficiencystreven).41
Nadat tot 1980 de nadruk was geIegd op het rechtvaardigheidsstreven, is de doelstelling van het regionaal beleid vanaf de jaren tachtig tweeledig geworden. Niet
aileen streeft de rijksoverheid nu naar een rechtvaardige verdeling van de welvaart, maar ook naar vergroting van de bijdrage van aile regio's aan de nationale
economische groei.
Dat de rijksoverheid vanaf de jaren tachtig meer initiatief verwachte van de
regio zelf en tevens voor decentralisatie van verantwoordelijkheid pleitte, betekende dat zij het blinde maakbaarheidsgeloof had afgezworen. Door het nieuwe
beleid konden specifieke wensen en onderzoeksgegevens vanuit de regio beter
kenbaar worden gemaakt. Het is paradoxaal dat waar de rijksoverheid in het nieu38
39
40
18.
41

Idem, 59.
Hilhorst, 'Met vallen, zonder opstaan ', 155 .
Van der Veen , Regionaal-economisch beleid in Nederland: ruimte voor keuzes', 17Van der Veen , Regionaal-economisch beleid in Nederland: ruimte voor keuzes', 18.
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we beleid minder sterk geloofde in het nut van direct ingrijpen in het Noorden,
deze verandering toch positieve gevolgen had. In het nieuwe beleid begon het
besef door te dringen dat een regio er niet bij gebaat is wanneer haar zwakke
punten worden gecompenseerd door niet-productieve voorzieningen, maar dat de
nadrukjuist moet liggen op uitbouw van sterke punten. Dat kan aIleen als de informatievoorziening toegespitst is op specifieke achterstandsregio's en lagere overheden meer bij het beleid betrokken worden. 42
Nijkamp c.s. vroegen zich al in 1986 af hoe 'vanuit Den Haag' een efficient en
slagvaardig regionaal beleid kan worden uitgevoerd. Zij pleitten voor gedecentraliseerd regionaal beleid waarbij de rijksoverheid alleen nog zorgt voor de coordinatie.43 Uit de beschrijving van het regionaal beleid blijkt dat hun aanbevelingen
na 1980 min of meer in praktijk zijn gebracht. Het nieuwe beleid richt zich meer
op de sterke kanten van het Noorden. De steun aan zwakke bedrijven is stopgezet.
Het nieuwe beleid dwingt het bedrijfsleven om niet in eerste plaats naar Den Haag
te kijken en naar het overplaatsen van activiteiten, maar naar eigen initiatieven.
Noordelijke bestuurders worden op hun beurt door het nieuwe beleid gedwongen
om het bedrijfsleven in te schakelen bij de region ale ontwikkeling. 44
De verandering in het regionaal beleid heeft dus positieve gevolgen gehad voor
het Noorden. Maar dat de rijksoverheid minder geloofde in het direct ingrijpen in
het Noorden te maken betekende ook dat zij een instrument in het bijzonder niet
meer inzette: de spreiding van rijksdiensten. Het ongeloof in dit instrument werd
in 1996 nog eens gedemonstreerd door minister M. de Boer van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij reageerde op een voorstel van PvdAfractievoorzitter J. Wall age om de mogeJijkheid van spreiding van economische
activiteiten weer eens te onderzoeken. WaUage was volgens haar 'een planoloog
van veertig jaar geleden die geen rekening houdt met de beperkte mogelijkheden
om bedrijven of instellingen te verplaatsen.' De Boer stelde dat de overheid de
verplaatsing van bedrijvigheid anna 1996 niet meer in haar macht had. 45
Hilhorst is niet overtuigd van deze machteloosheid. Hij ziet factoren als de Europese eenwording, internationalisering van de economie en individualisering als
onjuiste argumenten die de onmaakbaarheid van de samenleving niet bewijzen.
Hilhorst geeft als bewijs voor zijn stelling een voorbeeld. De rijksoverheid kan
met behulp van een energieheffing het energieverbruik proberen terug te dringen.
Om het bedrijfsleven niet te belasten en dus om kwalijke gevolgen voor de werk42 Nijkamp, Bouman, en Verhoef, 'De regionaal-economische ontwikkeling' 54-55.
43 Idem, 56.
44 Interview met J. Oosterhaven door A. de Jong voor ZakenVisie 7 (november/december) op 30 oktober 1997. Illustratief volgens hem is een succesvol ISP-programma voor
ISO-certificering en de extra steun voor startende ondernemers.
45 'Wallage wil nieuwe spreiding van bedrijven uit de Randstad. Regionaal beleid revisited?' Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 6 (1996) 30.
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gelegenheid te voorkomen, kiest de overheid er echter voor om aileen kleinverbruikers te belasten. De onmogelijkheid om een effectief milieubeleid te voeren
komt in dit geval volgens Hilhorst voort uit de politiek bepaalde randvoorwaarden, en niet uit de effectiviteit van het gekozen instrument. Want uit berekeningen
van het Centraal Plan bureau blijkt dat de invoering van een energieheffing de groei
van het energieverbruik afremt. De maatregel is dus effectief in de zin dat het een
bijdrage levert aan het gestelde doe!. Als de prijs te hoog is (belasting bedrijfsleyen, verlies aan arbeidsplaatsen), bewijst dat niet dat de samenleving niet maakbaar is, maar dat de regering niet bereid is om die prijs te betalen. 46
Er is een parallel te trekken tussen deze bewering en de verandering in het regionaal beleid. Een van de doelstellingen van het regionaal beleid is nog steeds terugdringing van de region ale werkloosheid en het middel van spreiding van rijksdiensten kan op zich een zeer positieve bijdrage leveren aan het gestelde doe!.
Doorredenerend op de bevindingen van Hilhorst: wanneer de rijksoverheid zo'n
middel niet aanwendt, wil dat niet meteen zeggen dat het Noorden niet maakbaar
is, maar dat de rijksoverheid niet bereid is het instrument in te zetten. Oat is vreemd
aangezien de regionale werkloosheid in het Noorden nog steeds bO'ien het landelijk gemiddelde ligt. Kennelijk geniet de ontwikkeling van zwakke regio's geen
hoge prioriteit bij de rijksoverheid.
Het verminderd maakbaarheidsgeloof heeft niet aileen tot gevolg dat de overheid de spreiding van rijksdiensten niet meer ziet zitten, maar eveneens dat zij
weigert de kosten van congestie door te berekenen. Op dit instrument werd gewezen in een studie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 1996 verscheen het
rapport Ruimte te over, ruimte tekort waarin is berekend hoe groot de kosten en
baten zouden zijn als de werkgelegenheid in het Noorden extra zou groeien met
250.000 arbeidsplaatsen en die in de Randstad evenredig zou afnemen. 47 Voor
Noord-Nederland zou dit een extra stijging van de werkgelegenheid betekenen
van 44 procent, voor de Randstad een afname van 9 procent. Het zogenaamde
'kwart miljoen-scenario' betekent niet dat bestaande bedrijvigheid wordt verplaatst
vanuit de Randstad naar het Noorden, maar dat nieuwe vestigingen en uitbreidingen van bestaande bedrijven naar het Noorden verschuiven. Hierdoor komt er in
de Randstad ruimte vrij voor internationaal georienteerde bedrijven die gevestigd
moeten zijn in de buurt van de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven.
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de hogere werkloosheid in het
Noorden zal verdwijnen. De extra groei van werkgelegenheid voor het Noorden is
mogelijk omdat veel bedrijven in de Randstad niet aan een locatie zijn gebonden.
Het rapport hanteert hierbij een uitgangspunt dat ook in overheidsnota's over re-

46 Hilhorst, 'Met vallen, zonder opstaan', 156.
47 Sijtsma, F.l., e.a., Ruimte te over, ruimte tekort. Een verkennend onderzoek naar een
efficienter gebruik van de nationale ruimte (Groningen 1996) viii.
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gionaal beleid werd gebruikt, namelijk de mondialisering van de economie. 48 Daardoor worden bedrijven steeds vrijer in de keuze van hun vestigingsplaats. In plaats
van de uitkomst van de concurrentiestrijd tussen regio's te laten bepalen door
marktwerking waar de rijksoverheid zich nauwelijks mee bemoeit, pleit het rapport van de RuG er voor dat de rijksoverheid met behulp van het prijsmechanisme
de spreiding van bedrijvigheid stimuleert. Dit betekent dat de prijzen van woningen en bedrijfsterreinen in het Westen moet worden verhoogd. Het rapport stelt
volgens Oosterhaven, een van de sam ens tellers van het rapport, dat de baten van
de ruimtelijke concentratie wei terechtkomen bij degenen die in de congestiegebieden wonen, maar dat de kosten ervan niet door hen worden gedragen. Door
spreiding van activiteiten kunnen de belangrijkste kosten van concentratie worden
vermeden. Volgens het rapport bepalen bedrijven weliswaar zelf waar zij zich vestigen, maar doen zij dat op basis van verkeerde (in congestiegebieden te lage)
prijzen.
Het rapport van Sijtsma c.S. heeft gemengde reacties uitgelokt. 49 Zo is het volgens Boeckhout en Verkennis goed om de potenties van het Noorden te benutten
voordat 'de situatie elders het kookpunt heeft bereikt' .50 Het kwart miljoen-scenario is volgens de twee echter te hoog gegrepen. Sijtsma c.S. gaan namelijk uit van
een zeer forse groei van de werkgelegenheid: de helft meer dan in 1996 in NoordNederland aanwezig was. Een dergelijke groei wijkt sterk af van de ontwikkeling
die zich in de 20 jaar daarvoor heeft voorgedaan. Het rapport gaat uit van een
toename van 115.000 arbeidsplaatsen na een eerste beleidsimpuls tot uiteindelijk
250.000 extra banen in het Noorden. Ook Van Ierland acht dit een te hoge inschatting omdat de groei een regionale werkgelegenheidsmultiplier betekent van meer
dan 2,1 terwijl in het algemeen een regionale multiplier van 1,3 tot 1,4 als realistisch wordt beschouwd. 51 Een ander punt van kritiek op het rapport van Sijtsma
c.S. is dat niet bewezen wordt dat de activiteiten die in het Noorden extra zouden
moeten groeien ten koste van de Randstad, werkelijk locatie-vrij zijn. Aan het
bestaan van agglomeratie-effecten wordt gemakkelijk voorbijgegaan, zowel wat
betreft bedrijvigheid als bevolking. Bovendien vragen Boeckhout en Verkennis
zich af of het Noorden wei het beste vestigingsalternatief is. Hoewel de groeiverschillen met het Noorden kleiner zijn geworden, zijn met name 'halfwegzones' als
Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant, beter in staat gebleken om bedrijvigheid aan te trekken dan het Noorden. Deze zones wilen zich niet zo snel neerleg48 Sijtsma, e.a., Ruimte te over, ruimte tekort 5.
49 Een deel va de kritiek op de studie Ruimte te over, ruimte tekort werd verwoord tijdens een symposium en forumdiscussie dat naar aanleiding van het verschijnen van het
rapport werd georganiseerd door Stichting Ruimtelijke Economie Groningen. Een verslag
hiervan is te vinden in: J.P. Elhorst, Ruimte te over, ruimte tekort. Woord en weerwoord
(Groningen 1996).
50 J.P. Elhorst (red.), Ruimte te over, ruimte tekort. Woord en weerwoord, 48.
51 E1horst e.d., Ruimte te over, ruimte tekort. Woord en weerwoord, 39.
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gen bij de ontwikkeling van het kwart miljoen scenario. Hoe de groei van de werkgelegenheid dan ook moet worden gerealiseerd wordt in het rapport niet onderzocht, zo stellen Boeckhout en Verkennis. Zij verwachten niet dat dit mogelijk zal
zijn zonder dat er feitelijk bedrijven worden verplaatst. Voor somrnige activiteiten
die zich in het Noorden moeten ontwikkelen wordt immers tot 2015 geen ofslechts
beperkte werkgelegenheidsgroei verwacht. 52
De kritiek op Ruimte te over, ruimte tekort spitst zich ook toe op de inschatting
van de kosten die gepaard zullen gaan met de ontwikkeling van het kwart rniljoenscenario. Om een blijvende vestiging van 250.000 arbeidsplaatsen in het Noorden
tot stand te brengen en te houden op een lokatie waar zij volgens de marktwerking
niet tot stand zouden komen, vereist een omvangrijke stroom jaarlijkse stimuleringsprernies . Deze kosten ontbreken in de analyse van Sijtsma C.S. 53 Bovendien
wordt er vol gens de critici geen aandacht besteed aan de kosten die samenhangen
met het extra oplopen van de werkloosheid van specifieke groepen op de arbeidsmarkt in de Randstad wanneer bepaalde soorten werkgelegenheid worden overgeheveld naar Noord-Nederland. Sijtsma c.s. gaan er kennelijk van uit dat arbeidskrachten op de ene plaats volledig uitwisselbaar zijn tegen die op een andere plaats.54
Het instrument om de kosten van congestie door te berekenen wordt door de
rijksoverheid niet gehanteerd. Het rapport van Sijtsma c.s. heeft in Den Haag geen
directe reacties opgeleverd.55 De Boer stelt weI dat de ervaringen met het overhevelen van bedrijvigheid uit de Randstad naar het noorden niet zo positief zijn
geweest. Footloose betekent volgens haar niet dat er geen psychologische binding
aan een regio bestaat. 56 De Boers uitspraak bewijst echter niet dat het Noorden niet
maakbaar is, maar slechts dat de rijksoverheid niet bereid is het door Sijtsma c.s.
geopperde instrument in te zetten. De rijksoverheid zou, als zij het oplossen van
de werkloosheid in het Noorden serieus neemt, toch op z'n rninst het gebruik van
dit rniddel serieus moeten onderzoeken. Het toont aan dat het verminderde geloof
van de rijksoverheid in het maken van het Noorden niet aileen positieve gevolgen
heeft. Met zowel het afzien van spreiding van rijksdiensten als van doorberekening van de kosten van congestie, laat de overheid een kans liggen. Deze conclusie
52 Elhorst e.d., Ruimte te over, ruimte tekort. Woord en weerwoord, 44.
53 Ibidem, 38.
54 Ibidem, 45. In Ruimte te over, ruimte tekort. Woord en weerwoord is tevens een weerwoord van de auteurs van het RuG-onderzoek Ruimte te over, ruimte tekort te vinden.
55 Al s indirecte reactie mag weI worden gezien de ins telling van de Comrnissie ruimteIijk-economisch perspectief Noord-Nederland, beter bekend als de 'commissie Langman'
door minister De Boer. Deze commissie werd gevraagd om te onderzoeken hoe de eigen
kwaliteiten en de bijdrage van Noord-Nederland aan de doelstellingen van de nation ale
economie konden worden vergroot. De comrnissie deed in september 1997 concrete aanbeve1ingen voor een pakket van maatregelen ter grootte van f 10,3 miljard voor een periode van 11 jaar (2000 tim 2010).
56 Ibidem, 24.
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geldt des temeer omdat, zo blijkt in de volgende paragraaf, de regionale werkloosheid in het Noorden nog steeds boven het landelijk gemiddelde ligt.

3. De effectiviteit van het regionaal beleid: de feitelijke maakbaarheid
De ontwikkeling van de industriele werkgelegenheid
De rijksoverheid had met het regionaal beleid drie doelstellingen: (1) het wegwerken van de regionaie werkloosheid (deze doelstelling gold zowel voor als na 1980),
(2) de spreiding van industrie en (3) het tegengaan van migratie uit het Noorden.
De laatste twee afgeleide doelstellingen golden vooral in het regionaal beleid van
voor 1980. In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling op
deze gebieden. Allereerst laat tabel 1 de ontwikkeling van de industriele werkgelegenheid zien.
Tamsma geeft twee verklaringen voor de groei van de industrie in het Noorden
tussen 1950 en 1970: de sterke groei van de Nederlandse economie en het regionaal beleid. 57 De hoogconjunctuur die na 1957 inzette, zorgde voor een krappe
arbeidsmarkt, behalve in het Noorden. Het potentieel aan arbeidskrachten in de
noordelijke regio en het regionaal beleid zorgden ervoor dat de ondememers in de
rest van Nederland het Noorden ontdekten. 58 De uitwerking van het regionaal beleid (dat vooral de ontwikke1ing van industriele werkge1egenheid wilde stimuleren) kwam tot uiting in een boven het nationaal gemiddelde uitgaande stijging van
het aantal mensen werkzaam in de nijverheid.
Er moeten echter kanttekeningen worden geplaatst bij dit resultaat. Bij de nieuwe vestigingen ging het vaak om lage lonen-industrieen. Door het schaarser worden van arbeid, ontvingen ongeschoolden buiten het Noorden in de jaren vijftig
een relatiefhoog loon. Ongeschoold werk verplaatste zich daardoor naar het Noorden waar ongeschoolden nog tegen een normaalloon (volgens een CAO) betaald
konden worden . Een kenmerk van 'laaglonige' industrieen is echter dat zij vaak
arbeidsintensief zijn waardoor de tot ale loonsom per bedrijf hoog is.59 Toen arbeid
in Nederland in de jaren zestig schaarser werd, stegen de lonen, eerst in het Westen,
maar later ook in het Noorden. 60 Uitgaande van de werkelijk plaatsbare beroepsbe57 Tamsma, Het Noorden des lands, 48-53.
58 Idem, 48-49 en J.J. van der Werf, lndustrie en regio. Een economisch historische
studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen 1840-1980 (Groningen
1989) 126. Van der Werf noemt behalve het gebrek aan laaggeschoolde arbeidskrachten
ook nog het gebrek aan ruimte als oorzaak voor de spreidingstendens van de industrie.
59 Tamsma, Het Noorden des lands, 54.
60 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht 1997),40-41. De sterkste nivellering van de regionale verschillen in de lonen yond vol gens Van Zanden al tussen 1938 en 1950 plaats.
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Tabel 1. Personeelssterkte in de industrie (exclusief openbare nutsbedrijven en
bouwbedrijven) in de drie noordelijke provincies (absoluut xl 000) en in het Noorden als totaal in % van Nederlandse beroepsbevolking in de industrie. Ter vergelijking eveneens het bevolkingsaandeel van het Noorden
Groningen

Friesland

Drenthe

absoluut

absoluut

absoluut

%

%

33,2
37,8
44,2
43,1
36,2
33,4
31,3
36,8
35,1

19,9
27,8
33,9
36,0
32,3
32,4
34,9
37,2
37,2

14,4
21,5
28,0
30,4
24,3
22,9
27,0
31,0
30,8

7,0
7,8
8,9
9,7
9,9
9,9
10,6
10,2
11,0

12,0
11,1
10,9
10,8
11,0
11,0
10,9
10,7
10,5

1950
1960
1965
1970
1976
1980
1985
1990
1995

Omvang
Bevolkingsindustrie
aandeel
Noorden als % Noorden in %
Nederland
Nederland

Opmerkingen:
- cijfers zijn tot 1985 afkomstig uit verschillende edities van het Statisch Zakboek voor
het Noorden

- voor de jaren 1950, 1959 en 1960 geldt de personeelssterkte inclusief de openbare
nutsbedrijven
- cijfers vanaf 1985 zijn afkomstig uit het Statistisch laarboek voor het Noorden. Hierbij worden aile personen werkzaam in de industrie gegeven (ook degenen die minder dan
15 uur werkzaam zijn in de industrie). Dit in tegenstelling tot de cijfers daarvoor, die
betrekking hebben op ondernemingen met 10 medewerkers of meer.
volking was er in 1970 niet alleen geen sprake meer van een ruime arbeidsmarkt in
het Noorden, maar had de regio door de loonstijgingen ook zijn aantrekkelijkheid
verloren. 61
Aan het eind van de jaren zestig werd het tekort aan arbeidskrachten echter een
rninder belangrijk probleem. 62 De industriele sector onderging toen een herstructurering die vooral door intemationale concurrentie werd veroorzaakt. De verandering in de sector kenmerkte zich onder andere door kapitaalintensievere vormen
van productieprocessen (en een afname van de werkgelegenheid) en concentratie
61 Idem, 59.
62 Van der Werf, lndustrie en regio, 127 .
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Tabel 2. Personeelssterkte in de industrie in de industrialisatiekernen als % van
gehele provinciale personeelssterkte in de industrie

1959
1964
1970
1976
1980

Groningen
%

Friesland
%

Drenthe
%

67,1
67,9
72,6
81,6
80,2

56,9
61,8
62,7
67,1
67,2

69,3
76,2
82,5
94,2
92,1

Opmerkingen:
personeelssterkte in de industrie in de industrialisatiekernen is hier per provincie gedeeld door de totale personeelssterkte in de industrie in die provincie. De industrialisatiekernen zijn: Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Stadskanaal, Veendam,
Ter Apel, Winschoten, Bergum, Dokkum, Drachten, Harlingen, Heerenveen, KootstertilIe, Leeuwarden, Lemmer, Oosterwolde, Sneek, Wolvega, Assen, Coevorden, Emmen,
Hoogeveen, Klazienaveen (gemeente Emmen), Meppel, Nieuw-Buinen (gemeente Borger) en Roden.
bron: verschillende edities van het Statisch Zakboek voor het Noorden en het Statistisch laarboek voor het Noorden. Na 1980 worden de industrialisatiekernen niet meer
expliciet genoemd. WeI worden er ' kernen' aangeduid waar verschillende IPR-premies
(30, 25 en 15 procent) van toepassing zijn.
van ondernemingen in met name de as Randstad - Ruhrgebied. Van der Werf constateert dat daardoor de decentralisatie van industriele activiteiten na 1967 stokte.
Het waren vol gens hem vooral 'marktstrategische overwegingen' die hierbij de
doors lag gaven. De concentratiebeweging voltrok zich intemationaal en was ingegeven door wensen als 'vergroting van het marktaandeel' of 'uitbreiding van het
assortiment' .
Legt Van der Werf de nadruk op marktstrategische overwegingen als oorzaak
voor de kapitaalintensivering, Tamsma ziet daarentegen de loonontwikkeling als
de belangrijke verklarende factor voor de afname in industriele werkgelegenheid
in de loop van de jaren zeventig. De lonen in de industrieIe sector bleven tussen
1972 tot 1976 stijgen. Het was voor werkgevers daardoor aantrekkelijk, dan weI
noodzakelijk om het personeelsbestand zo klein mogelijk te houden, dan weI te
maken. 63
Afgezien van de concentratie van industriele werkgelegenheid in de Randstad
na 1967, was de terugval in industriele werkgelegenheid een landeJijk fenomeen.
OpvaUend is dat het aandeel van de noordelijke industriele werkgelegenheid in de
63 Tamsma, Het Noorden des lands, 64.
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totale landelijke werkgelegenheid in die sector, ook na 1974 bleef stijgen. Vit
tabell blijkt dat wanneer het percentage mensen dat in het Noorden in de industrie
werkt, wordt vergeleken met het bevolkingsaandeel, er niet meer kan worden gesproken van industriele onderontwikkeling of achterstand. 64 Het regionaal beleid
lijkt wat de spreiding van industriele werkgelegenheid betreft, dan ook succesvol
te zijn geweest.
Het beleid was vooral gericht op de ontwikkeling van industrie in de zogenaamde industrialisatiekernen. Daarom is het interessant te berekenen welk aandeel van
de industriele werkgelegenheid in de drie provincies, terechtkwam in deze kernen.
Hieruit kan blijken in welke mate de rijksoverheid de bedrijvigheid wist te sturen.
Mijn conc1usie is dat zij hierin zeer succesvol was. Met name de scores van de
provincies Groningen en Drenthe zijn hoog.
De ontwikkeling van de industrie in de kernen wil ik tot slot nog iIlustreren aan
de hand van een onderzoek uit 1986. 65 Voor vier peri odes werd onderzocht hoe de
werkgelegenheid in de industrie zich in de Friese kernen ontwikkelde in vergelijking met die in geheel Nederland. Daarbij zijn aIle plaatsen opgenomen die ooit
als kern in het regionaal beleid zijn opgenomen. Het gaat hierbij dus om meer
kernen dan zijn vermeld dan in tabel 2.
Het onderzoek conc1udeert dat de groei van de industriele werkgelegenheid in de
plaatsen die in 1952 als te stimuleren kern werden aangewezen en in 1959 weer
werden afgevoerd, gedurende peri ode 1950-1959 sterker was dan in de plaatsen
die geen of nog geen kernstatus hadden gekregen. In de periode 1959-1964 nam
de personeelsbezetting in de industrie sterker toe dan in de negen jaren daarvoor.
Dat gold echter niet voor de plaatsen die hun kernstatus hadden verloren. Het gold
ook niet voor de plaatsen die door de jaren heen kern bleven, maar dat kwam
volgens het onderzoek door de dominerende positie van Philips als werkgever in
Drachten. Wanneer Drachten buiten beschouwing blijft, is de groei in de groep
plaatsen die door de jaren heen kern bleven, weI versterkt. In de jaren 1964-1970
is er in de plaatsen die geen kern meer zijn en in de rest van de provincie nauwelijks nog sprake van groei; in de kernen vindt nog weI groei plaats. In de peri ode
daama is de daling van de industriele werkgelegenheid in de rest van de provincie
en in de plaatsen die geen kern meer zijn sterker dan in de kernen. De cijfers laten
vol gens het onderzoek 'de indruk achter' dat het regionaal beleid positieve invloed moet hebben gehad op de ontwikkeling van de personeelsbezetting in de

64 Idem, 61.
65 1.H. Zoon, 'Onverklaarde resten. Het effect van het regionaal beleid in Friesland' in:
1.H. Zoon (red.), De periferie centraal. Opstellen ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van het Economisch-Technologisch lnstituut voor Friesland en zijn integratie in
het provinciale apparaat (Drachten en Leeuwarden 1986) 62-64.
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Tabel 3. Procentuele groei van de werkgelegenheid in de industrie (bedrijven met
tien man personeel of meer) in de Friese kernen, de rest van de provincie Friesland, Friesland totaal en Nederland
1950/1959 1959/1964 1964 /1970 1970/1984
kemen van 1952 - 1959
kemen van 1952 - 1984
(idem excIusief Orachten)
kemen van 1959 - 1984
rest provincie
Friesland totaal
(idem excIusief Orachten)
Nederland

44
130
(33)
32
10
34
(23)
11

33
48
(79)
34
15
30
(30)
11

1
20
(31 )
5
-1
6
(5)
-10

-29
-18
(-8)
-21
-29
-23
(-22)
-27

Opmerkingen:
- de percentages voor de plaatsen die onafgebroken kern zijn geweest, zijn berekend
inc1usief en exc1usief Drachten, aangezien de Philips-vestiging aldaar in 1950 plaatsvond,
dus voordat er sprake was van regionaal beleid. Die vestiging bepaalde sterk het beeld in
de eerste twee perioden.
Bron: Zoon, J.H. (red.), De periferie centraal. Opstellen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van her Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland en zijn integratie in het provinciale apparaat (Drach ten en Leeuwarden 1986)

industrie. Er heeft zich een door de rijksoverheid gewenste concentratie van werkgelegenheid in de kernen voorgedaan. 66
De ontwikkeling van het migratiesaldo
Hoewel de rijksoverheid eerst via migratie de werkloosheid nog probeerde op te
lossen, werd dit vanaf 1958 toch als ongewenst beschouwd. Het regionaal beleid
probeerde daarna de migratie tegen te gaan. Uit tabel4 blijkt dat het migratiesaldo
zich sinds 1960 positief heeft ontwikkeld. Wat betreft migratiepremies stell en Bartels en Van Ouijn dat deze geen doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de keuze
van een woonlocatie. Het aantal mensen dat van migratieregelingen gebruik heeft
gemaakt was beperkt. 67 Oit instrument was wellicht niet succesvol, maar de verbeterde (industriele) werkgelegenheid zal de migratie uit het Noorden ongetwijfeld
hebben afgeremd.
Of dit nu het gevolg was van het regionaal beleid staat niet vast, maar uit tabel 4
blijkt zoals gezegd dat de migratie uit het Noorden met succes werd teruggedrongen. Er is een opvallende overeenkomst te constateren tussen de doelstellingen
66 Zoon, 'Onverklaarde resten', 63-64.
67 Bartels en Van Duijn, Regionaal-economisch beleid, 187-188 .
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Tabel 4. Migratiesaldo van Groningen, Friesland en Drenthe in absolute aantallen sinds 1952 (inclusiefbuitenlandse migratie

1952
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

Groningen

Friesland

Drenthe

-4.495
-1.748
-148
196
1.751
1.345
-2.202
-539
-865

-5.903
-4.503
-1.014
-752
4.211
2.087
-1.944
-981
751

-1.389
-1.238
1.487
1.696
3.183
1.114
1.018
1.117
1.559

Bron: verschillende edities van het Statisch Zakboek voor het Noorden en het Statistisch
laarboek voor het Noorden.

van het beleid en het migratiepatroon. In de jaren vijftig had het Noorden te kampen met een vertrekoverschot, terwijl de rijksoverheid het vertrek door rniddel van
verhuisprernies stimuleerde. In de jaren zestig was het beleid daarentegen meer
gericht op een gelijkmatige spreiding van de bevolking over Nederland. Hoewel
niet vaststaat dat dit een direct gevolg was van het beleid, sloeg het vertrekoverschot voor het Noorden in de jaren zeventig om in een vestigingsoverschot. 68 Vanaf begin jaren zeventig stegen echter de werkloosheidspercentages in de noordelijke provincies. Van Dijk heeft onderzocht of de rnigratie naar het Noorden tot
gevolg had dat werklozen op de arbeidsmarkt werden verdrongen door migranten.
Het bleek dat in 1979 slechts maximaal 30 procent van de rnigranten de autochtone werklozen op de arbeidsmarkt had verdrongen. Van Dijk conc1udeerde dat van
een negatieve directe invloed van imrnigratie op de arbeidsmarktpositie van autochtone werklozen slechts in geringe mate sprake was. 69
Omgekeerd kan echter wel worden gesteld dat de stijgende werkloosheid een
duidelijk effect had op het rnigratiesaldo van de drie provincies. Opvallend daarbij
is dat, nadat de overheid na 1980 weer 'een grotere mobiliteit van de beroepsbevolking aanvaarde' (zie hiervoor), het migratiesa1do van Groningen en Friesland
weer negatief werd. De afnemende conjunctuur na 1975 en de snel oplopende
werkloosheid na 1980 heeft het positieve saldo dat was ontstaan in de jaren zeventig snel doen dalen, constateert de editie 1994 van de Regionaal Economische

68 J. van Dijk, Migratie en arbeidsmarkt (Assen en Maastricht 1986) 207.
69 Idem, 211.
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Verkenningen (REV).70 Drenthe heeft zich na 1982 weten te stabiliseren op een
positief sa1do, maar het saldo van Groningen en Friesland is steeds verder afgenomen tot een dieptepunt in 1987. Met het herstel van de econornie en de 1icht afnemende werkIoosheid daarna is het migratiesaIdo weer gestegen.
Niet aIleen de arbeidsmarkt bepaalt echter het rnigratiepatroon. Het stabiele vestigingsoverschot van Drenthe sinds begin jaren tachtig wordt dan ook verklaard
door de instroom van ouderen voor wie de woonsituatie weI, maar de regionale
arbeidsmarkt niet of minder relevant is. De potentieJe beroepsbevolking nam echter weI toe in Drenthe. Terwijl in de peri ode 1989 - 1995 de omvang van de bevolking tussen 15 en 64 jaar in Drenthe vanaf 1990 telkens Iicht stijgt als gevolg van
migratie, neemt deze in Groningen en Friesland door migratie tel kens af, zij het
dat deze afname door de jaren heen steeds kleiner wordt. Het door de REV berekende effect van migratie op de grootte van de beroepsbevolking is tussen 1989 en
1995 in Drenthe dan ook weliswaar te1kens klein, maar nog altijd vele malen groter dan in Groningen en Friesland.?l
De ontwikkeling van de werkloosheid
In de drie hiervoor genoemde peri odes (1945 tot 1960, de jaren zestig en zeventig
en de peri ode na 1980) blijkt een verband te bestaan tussen het migratiesaldo van
het Noorden en het hoofddoel van het regionaal beleid: de terugdringing van werkloosheid. Het was mede de werkloosheid - en dus ook de mate waarin de rijksoverheid met het regionaal beleid succes had deze terug te dringen - die het rnigratiepatroon bepaalde. Andersom was het migratiecijfer ook van invloed op de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bij het bepalen hoe succesvol de overheid
is geweest in de terugdringing van de werkloosheid moet dan ook worden opgemerkt dat de overheid bij een neergaande conjunctuur en een afnemende werkgelegenheid in het Noorden min of meer werd geholpen door de migratie. Deze had
in een dergelijke situatie een corrigerende inv10ed op de noordelijke arbeidsmarkt. 72
Tabellen 5 en 6 geven een overzicht van de ontwikkeling van de werkloosheid in
het Noorden.
Volgens de Regionaai Economische Verkenningen (REV) bestaat er een overeenkomst tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Noorden en de
investeringsintensiteit in de drie provincies. 73 De investeringen per arbeidsjaar waren
vanaf 1960 in aile drie provincies steeds hoger dan het Jandelijk gemiddelde. De
70 Regionaal Economische Verkenningen 1994 Groningen Friesland en Drenthe (Gro-

ningen 1994) 18-19.
71 Regionaal Economische Verkenningen 1992 Groningen Friesland en Drenthe (Groningen J992) 23. Regionaal Economische Verkenningen 1994.26 en Regionaal Economische Verkenningen 1995 Groningen Friesland en Drenthe (Groningen 1995) 24.
72 Regionaal Economische Verkenningen 1994, 18.
73 Regionaal Economische Verkenningen 1994, 16-18.
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Tabel 5. laargemiddelden van de totale werkloosheid (absoluut x 1000 en in percentages van de totale beroepsbevolking)
Groningen
absoluut

1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

3,0
2,2
2,8
8,5
13,6
19,4
30,2
38,6
39,1
37,6
36,2

%

Friesland
absoluut

2,1
6,0
9,1
13,0
20,1
24,3
24,6
22,2
21 ,0

2,6
1,7
2,6
8,5
10,5
17,5
27,6
33,9
35,2
32,4
30,7

%

2,0
6,3
7,1
11 ,6
17,8
20,1
20,9
18,4
17,5

Drenthe
absoluut

1,9
1,5
2,3
8,0
8,3
13,0
20,6
25,5
24,5
22,0
19,3

%

Nederland
absoluut

%

2,4
7,5
7,1
10,8
16,5
18,6
17,9
16,7
14,4

30,1
26,6
46,4
195,2
247,9
385,2
654,6
800,6
822,4
761,0
710,7

1,2
5,0
5,9
9,1
14,3
17,1
l7,6
15,9
14,7

Opmerkingen:
- voor de jaren 1960 en 1965 geeft het CBS geen percentages van de totale beroepsbevolking omdat de omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking niet bekend is.
- cijfers tot 1981 zijn afkomstig uit Het Statistisch Zakboek voor het Noorden des Lands,
uitgave 1983 . Cijfers voor jaren 1982 tim 1986 zijn afkomstig uit Statistisch laarboek
voor het Noorden, uitgaven uit 1985, 1986 en 1988.

REV verklaart dit door de opbouw van de (kapitaalintensieve) chemische industrie in het Noorden en de investeringen van het regionaal beleid. Belangrijk is
echter dat de investeringsintensiteit in Groningen en Friesland na 1977 langzaam
daalde, terwijl deze in Drenthe pas na 1986 afnam.74 Na een terugval begin jaren
tachtig, bleven de investeringen in de noordelijke industrie vanaf 1986 op een
constant niveau, hetgeen bijdroeg aan de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid.75 In tabe16 blijkt dit uit de daling van de werkloosheidspercentages in de
drie provincies tussen 1988 en 1993 (voor Drenthe geldt eigenlijk: tussen 1988 en
1992). Vanaf 1993 is dit percentage in Groningen echter weer gestegen, terwijl
Friesland wat de werkloosheid betreft de achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde nog steeds niet heeft weten goed te maken. De REV wijst dan ook
op een belangrijk verschil tussen de drie provincies: waar de hoge investeringsintensiteit in Groningen en Friesland niet heeft geleid tot een structurele verbetering
74 De relatief hoge investeringsintensiteit in Drenthe wordt volgens de REV vooral veroorzaakt door de investeringen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in een gasbehandelingsfabriek, Regionaal Economische Verkenningen 1994, 17.
75 Regionaal Economische Verkenningen 1995 Groningen Friesland en Drenthe (Groningen 1995) 7-8.

298

NEHA-JAARBOEK 2000

Tabel 6. Geregistreerde werkloosheid (absoluut x 1000 en in percentages van de
beroepsbevolking)

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Groningen
absoluut

%

25
26
25
23
19
19
22
25
26
27

12,0
12,6
12,5
10,9
8,9
8,5
10,3
11,4
11,8
12,0

Friesland
absoluut
20
20
19
17

17
16
21
23
22
22

%

9,4
9,5
8,8
8,0
7,4
6,9
9,5
10,1
9,2
9,1

Drenthe
absoluut
12
14
11
10
9
11
12
14
14
12

%

7,8
8,4
6,8
6,1
5,4
6,2
6,9
8,0
7,2
6,4

Nederland
absoluut

%

456
453
407
358
334
336
415
486
464
440

7,9
7,7
6,9
5,9
5,4
5,3
6,5
7,5
7,0
6,0

Opmerking:
-de cijfers voor de peri ode 1987 tim 1996 zijn afkomstig uit het Statistisch faarboek voor
het Noorden, uitgave 1997. Hierin wordt niet meer gesproken van jaargemidde1den van
totale werkloosheid, maar van de geregistreerde werkloosheid die als voigt wordt gedefinieerd: personen die ingeschreven staan bij een arbeidsbureau, geen betaald werk hebben
voor 12 uur per week of meer en beschikbaar zijn voor een werkkring van 12 uur of meer
per week. Of men zelf actief zoekt is geen criterium. De beroepsbevolking bestaat uit de
werkzame beroepsbevolking (person en die tenminste 12 uur per wek werken) plus de werkloze beroepsbevolking van 15-64 jaar. Aangezien iedereen die 12 uur of meer per week
werkt vanaf 1987 niet meer als werkloos wordt beschouwd, nemen de percentages in vergelijking met die in tabel 3 drastisch (d.w.z. bijna met de helft) af.
van de werkgelegenheid, lijkt dit in Drenthe wel het geval te zijn.76 Zoals ook uit
tabellen 3 en 4 bleek: waar de werkloosheid in Groningen en Friesland vanaf de
jaren tachtig duidelijk hoger bleef dan in Nederland als geheel , is het werkloosheidspercentage in Drenthe na 1983 meer op het landelijk niveau (of zelfs daaronder) komen te liggen.
Bij de positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in Drenthe speeJt een aantal
factoren een rol. Zo kan er worden opgemerkt dat veel mensen vanuit NoordDrenthe in de provincie Groningen werkzaam zijn. 77 Deze factor is van positieve
invloed geweest (en is dat nog steeds) op het werkloosheidspercentage van de
provincie Drenthe. De structurele verbetering van de werkgelegenheid in Drenthe
lijkt echter vooral te kunnen worden verklaard door de gestage ontwikkeling van

76 Regionaal Economische Verkenningen 1994, 17.
77 Economisch-Technologisch Instituut Groningen faarverslag 1987 (Groningen z.j.)
51.
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de industrie, zoals blijkt uit tabel 1. Wei heeft de provincie halverwege de jaren
zeventig de terugval in industriele werkgelegenheid gekend die ook de andere
twee provincies meemaakten. Wanneer de cijfers van Drenthe worden vergeleken
met die van Groningen, dan blijkt niettemin dat de eerstgenoemde provincie uit
een 'dieper dal' is gekomen dan Groningen. In 1950 en 1960 bedroeg het aantal
mens en (x 1000) werkzaam in de industrie in Drenthe 14,5 respeetievelijk 18,9. In
Groningen was dit eijfer in 1950 33,2 en in 1960 37,8. Vit tabel 1 blijkt dat het
aantal mens en werkzaam in de industrie in 1995 in beide provineies veel meer in
elkaars buurt ligt en dat Drenthe vooral na 1980 een inhaalslag heeft gemaakt.
Uit tabel 2 is gebleken dat de industriele ontwikkeling zieh met name in Drenthe
zeer sterk concentreerde in de industriekemen. Het zijn vooral Emmen en Hoogeveen geweest die een forse groei van de industriele werkge1egenheid hebben gekend. Gezamenlijk namen zij meer dan de helft van de industriele werkgelegenheid in de industrialisatiekemen voor hun rekening. 78 Volgens De geschiedenis
van Emmen en Zuidoost-Drenthe speelde in de ontwikkeling van de industrie in
Emmen een belangrijke rol de aanwezigheid van een groot arbeidsreservoir, ook
van vrouwen. die gewend waren aan ongeschoolde arbeid en lage lonen. Daarnaast waren eehter ook de premieregelingen die de rijksoverheid in het leven had
geroepen van belang. Het gevolg van deze regelingen was eehter wei dat deze
bijdroegen tot het ontstaan van een arbeidsintensieve en techniseh weinig geavanceerde regionale economische structuur. In 1971 kwam er een einde aan de groei
van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie. Het verlies in de jaren tot 1980
kwam echter voomamelijk voor rekening van grote bedrijven; binnen de kleinere
industriele bedrijven deed zich zelfs groei voor.79 Per saldo hep de bijdrage van de
industrie en de bouwnijverheid aan de totale werkgelegenheid van 1971 tot 1980
terug met 8,7 pro cent.
Hoewel het aandeel van de dienstensector in de totale werkgelegenheid van
Emmen tijdens deze peri ode met ruim 16 procent toenam, was dit onvoldoende
om het verlies aan arbeidsplaatsen in de industrie en de toename van de beroepsbevolking op te vangen. 80 Met een beperkte dienstensector en een grote industriele
sector bleek Emmen extra gevoelig te zijn voor de economise he teruggang in de
jaren zeventig. Vanaf 1983 steeg de werkgelegenheid echter weer zowel in de
industrie als in de dienstensector. Het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid in Emmen bedroeg in 1971 ruim 45 procent en nam tot 1980 af tot ruim
32 procent. Daama steeg de bijdrage van industrie weer tot 35 procent in 1985.
78 Deze constatering is gebaseerd op berekeningen die zijn gedaan voor de jaren 19591982 met behulp van gegevens uit verschillende edities van het Statisch Zakboek voor het
Noorden en het Statistisch laarboek voor het Noorden.
79 Gerding, M.A.W. e.a. (red.), De geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (Meppel en Amsterdam 1989) 444-445 .

80 Ibidem, 446.
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Het aandeel van de dienstensector in het totale aantal arbeidsplaatsen groeide van
1971 tot 1985 van bijna 33 naar bijna 51 procent. 81
Ook in geheel Drenthe nam de industriele werkgelegenheid na 1970 af en steeg
de werkloosheid. Maar net als in Emmen steeg na deze terugval het aantal mensen
werkzaam in de industrie in Drenthe weer vanaf begin jaren tachtig, zoals blijkt uit
de tabellen 1 en 2. Na 1990 nam de industriele werkgelegenheid in Drenthe af.82
Het werkloosheidspercentage steeg weliswaar in enkele jaren na 1990, maar bleef
telkens op het landelijk gemiddelde. De gunstige ontwikkelingen in de dienstensector in Drenthe wisten kennelijk de afname van industriele werkgelegenheid op
te vangen. Zo was de dienstensector in Drenthe over de periode 1986 tot 1990 'een
gunstige uitschieter ' in het Noorden. Met name de handel en de transportsector
groeiden in die periode duidelijk sneller dan in Groningen en Friesland en zelfs
sneller dan het landelijk gemiddelde. Ook daama was de groei in de handel en de
transport nog steeds hoger dan het landelijk gemidde1de, maar nam daamaast de
zakelijke dienstverlening, in verge1ijking met de andere twee noordelijke provincie en Nederland, zeer fors toe. 83
Net als in Drenthe heeft de industrie zich in Friesland door de jaren heen gestaag
ontwikkeld. Het aantal werkzame personen in de industrie was nog nooit zo groot
als in de jaren negentig. Hoewel dit niet direct blijkt uit tabel 1, daalde ook in
Friesland de industriele werkgelegenheid na 1990. 84Ook hier ontwikkelde de dienstensector zich even wei gunstig. Zo groeide tussen 1986 en 1990 de handel en de
transportsector sneller dan het landelijk gemiddelde, zij het minder sterk dan in
Drenthe. 85 Zoals eerder opgemerkt, heeft Friesland wat de geregistreerde werkloosheid echter een achterstand gehouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De groei van de dienstensector was dus niet sterk genoeg om daar verandering
in te brengen.
De ontwikkeling van de economische structuur van Groningen wijkt af van die
van de andere twee noordelijke provincies. De werkgelegenheid in de industrie
nam na 1966 (!) langzaam maar zeker af. Daar stond tegenover dat de dienstensector in Groningen zich vanaf begin jaren zeventig gunstig ontwikkelde. Het aandeel
van deze sector in de totale werkgelegenheid kwam hier in de jaren tachtig op het
landeJijk gemiddelde te liggen.86 Gezien het hardnekkige hoge werkloosheidspercentage bleek de dienstensector echter ook in deze provincie niet in staat om het
81 Ibidem, 444- 451. Overigens was dit aandeel (51 procent) in 1985 vrij laag in vergeJijking met het landeJijk gemiddelde, zie hiervoor tabel 5.
82 Regionaal Economische Verkenningen 1995, 12-13.
83 Regionaal Economische Verkenningen 1992 Groningen Friesland en Drenthe (Groningen 1992) 10, Regionaal Economische Verkenningen 1994,12-13.
84 Regionaal Economische Verkenningen 1995, 12-13.
85 Regionaal Economische Verkenningen 1992, 10.
86 J. Buursink, De dienstensector in Nederland. Een geografisch portret (Assen en Maastricht 1985) 76-77.
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verlies aan arbeidsplaatsen in de industrie op te vangen, laat staan om de achterstand met de rest van Nederland in te halen.
Uit het voorgaande mag blijken dat de dienstensector zich goed heeft ontwikkeld in het Noorden; in Groningen al vanaf de jaren zeventig, in Friesland en
Drenthe vanaf de tweede helft van de jaren tachtig. De ontwikkeling van de dienstensector heeft op langere termijn een gunstig effect op de economische structuur
van het Noorden, stelde de REV in 1995. Maar het relatieve belang van de landbouw, industrie en bouwnijverheid was ook in dat jaar nog steeds groter dan landelijk, terwijl de REV voor deze sectoren, met name voor landbouw en industrie, op
lange termijn eerder een afname dan een toename van het aantal banen verwachtte. 87

De ontwikkeling van de dienstensector
Eerder is gesteld dat er vol gens Nijkamp c.s. geen structurele verandering van de
noordelijke economie had plaatsgevonden. Wanneer er naar de omvang van de
dienstensector wordt gekeken, Iijkt dit inderdaad het geval te zijn. In de jaren
zestig bleef de ontwikkeling van de dienstensector achter bij het landelijk gerniddelde. 88 Tabel 5 toont aan dat wat betreft het percentage mensen werkzaam in de
dienstensector, het Noorden (met name Friesland en Drenthe) ook in 1995 de achterstand met Nederland (nog) niet had ingelopen. Zowel de verhouding onderling
als die van het Noorden ten opzichte van Nederland, is min of meer gelijk gebleyen.
Geconcludeerd kan worden dat waar het regionaal beleid weI succesvol bleek te
zijn in het trekken van industriele werkgelegenheid naar de drie noordelijke provincies, de ontwikkeling van de dienstensector in het Noorden achterbleef bij de
rest van Nederland. Achteraf kan worden gesteld dat de rijksoverheid zich te veel
op industrialisatie van het Noorden heeft gericht, of anders gezegd: het verkeerde
heeft gemaakt. In feite had zij al in de jaren zestig kunnen weten dat de dienstensector als de belangrijkste toekomstige bron van werkgelegenheid mocht worden
beschouwd. 89 In die tijd werd al duidelijk dat als gevolg van voortgaande mechanisering en automatisering, en de opkomst van nieuwe industrielanden, het arbeidsvolume in de industriele bedrijven zou teruglopen. Tegen het einde van de
jaren zestig bood de dienstensector in Nederland al aan meer mensen werk dan de
landbouw en de industrie samen. 90
De rijksoverheid had kunnen weten hebben dat juist de ontwikkeling van de
dienstensector voor het Noorden geschikt zou zijn, omdat vee 1 dienstverlenende
bedrijvenfootloose kunnen opereren en dus niet aan een bepaalde vestigingsplaats
87
88
89
90

Regionaal Economische Verkenningen 1995, 13-14.
Tamsma, Het Noorden des lands, 52, figuur 19.
Buursink, De dienstensector in Nederland, 35.
Idem, 36.
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Tabel5. Omvang dienstensector in Groningen, Friesland, Drenthe en Nederland.

1975
1980
1985
1990
1995

Groningen
(in %)

Friesland
(in %)

Drenthe
(in %)

Nederland
(in %)

54
59
68
68
67

52
57
65
62
64

50
55
63
64
63

58
62
68
67
70

Opmerkingen:
'Diensten ' is voor de jaren 1975 tim 1990 gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
(SBI) van 1973. Yoor 1995 geldt de SBI van 1993.
bron 1975, 1980 en 1985: Statistiek Werkzame Personen, tabellen ' Werkzame personen per bedrijfstak en provincie, waarin men werkzaam is ' (1975), 'Werknemers per bedrijfstak en provincie waarin men werkzaam is' (1980) en 'Banen van werknemers per
bedrijfstak, - klasse, geslacht van de werknemer en de provincie' (1985). Bron 1990 en
1995: Regionale gegevens over arbeid, onderwijs en socia Ie zekerheid, uitgaven uit 1993
en 1995, tabel 'Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar positie werkkring, geslacht en economische activiteit Uaargemiddelde)' voor Groningen, Friesland, Drenthe en
Nederland. Hierin zijn zowel het aantal werknemers als het aantal zelfstandigen verwerkt.
Yoor de jaren 1975, 1980 en 1985 zijn de zelfstandigen niet meegerekend.

zijn gebonden. Dit werd door haar ook wei enigszins onderkend, gezien het feit
dat zij het instrument van de spreiding van rijksdiensten inzette. De rijksoverheid
erkende bovendien het belang van de dienstensector voor de werkgelegenheid door
ook aan bedrijven in de dienstensector premieregelingen toe te kennen. In 1985
werd echter een belangrijk bezwaar tegen de IPR geuit: de prernie werd gebaseerd
op de investeringskosten. Voor de industrie betekent dit een belangrijke kostenpost, maar voor dienstverlenende bedrijven zijn de loon- en opleidingskosten belangrijker. Wanneer de IPR op deze kosten was gericht, zou zij meer effect kunnen
sorteren. 91
De inzet van bovengenoemde instrumenten kon niet voorkomen dat er in het
Noorden toch vooral werd gelnvesteerd in de industrie. Natuurlijk hebben industriele investeringen, zoals de REV stelt, 'een stuwend karakter met uitstralingseffecten naar andere econornische sectoren'.92 De uitwerking op de dienstensector
was in het Noorden nietternin te beperkt om de achterstand in werkgelegenheid in
91 Federatie van Noordelijke Economische Instituten (EN.E.I.), Bewijst de tertiaire sektor het Noorden een dienst? Onderzoek naar verleden en toekomst van de commerciele
diensten in het Noorden (Assen 1985) 68.
92 Regionaal Economische Verkenningen 1995, 8.
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te halen. Dat er in het regionaal beleid niet eerder de nadruk is komen te liggen op
de ontwikkeling van de arbeidsintensieve dienstensector is voor het Noorden, achteraf gezien, dan ook een gemiste kans.

4. Conclusie

Met de opzet van een regionaal beleid geloofde de rijksoverheid in de maakbaarheid (zoals gedefinieerd in de inleiding) van het Noorden. Zij koos er bewust voor
om via (het afgeleide doel) industrialisatie de structurele werkloosheid in het Noorden (het hoofddoel) met behulp van gerichte instrumenten op te lossen. Toen het
Nederland begin jaren zeventig economisch slechter ging, kwam het beleid echter
ter discussie te staan. Omdat aIle regio's de kwalijke gevolgen van de economische neergang ondervonden, leek een beleid dat aIleen was gericht op het Noorden
geen zin meer te hebben. Het heeft in feite tien jaar geduurd voordat de rijksoverheid een antwoord had op de nieuwe situatie waarin het regionaal beleid gemaakt
moest worden. Het hoofddoel is in het nieuwe regionaal beleid gelijk gebleven: de
region ale werkloosheid moet worden opgelost. Voor een deel zijn de ingezette
instrumenten, zoals de IPR en de investeringen in infrastructuur, eveneens ongewijzigd gebleven. Maar tegelijkertijd wordt er meer initiatief vanuit de regio zelf
verwacht. De laatste twee nota's, Regio's zonder grenzen en Ruimte voor regio's,
zijn wat dit betreft nog het meest duidelijk: de rijksoverheid richt zich in haar
beleid vooral op de economisch sterke regio's. De lagere overheden in het Noorden moeten, weliswaar met behulp van geld dat beschikbaar is gesteld door de
rijksoverheid, zelf aangeven hoe de regio het beste kan worden versterkt. Niet
alleen de rijksoverheid, maar ook de lagere overheden zijn nu verantwoordelijk
voor het bereiken van de doelstelling om de werkloosheid in het Noorden op te
lossen.
Kan nu in het gevoerde regionale economische beleid een rechtvaardiging worden gevonden voor het geloof in maakbaarheid? Anders gezegd: is het Noorden,
gezien de economische ontwikkeling van de regio, maakbaar gebleken? Maakbaarheid heb ik aan het begin van dit artikel gedefinieerd als het op grond van
kennis en middelen vorm geven aan een toekomstige, andere maatschappij volgens vooraf geformuleerde doelstellingen. Het regionaal beleid bleek echter te
berusten op een vorm van blind maakbaarheidsgeloof dat niet zozeer op kennis
was gebaseerd, aangezien de vraag of de ingezette middelen weI de juiste waren,
niet werd gesteld. Met andere woorden, de rijksoverheid onderzocht niet of haar
geloof in de maakbaarheid van het Noorden gerechtvaardigd was. Deze onoplettendheid kwam volgens Nijkamp c.s. de rijksoverheid en het Noorden duur te
staan want er yond geen blijvende verandering van de noordelijke economische
structuur plaats. In plaats daarvan werden de monden in het Noorden gesnoerd
met financiele subsidies. Die conc1usie lijkt mij gechargeerd want, ondanks dat de
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overheid zich niet afvroeg of de juiste middelen werden ingezet, heeft zij wei
degelijk richting weten te geven aan de economie van het Noorden. De industriele
onderontwikkeling of achterstand werd weggewerkt en de rijksoverheid wist de
werkgelegenheid te sturen in de richting van de daarvoor bestemde industrialisatiekernen. Ook werd een andere afgeleide doelstelling langzaam maar zeker bereikt: de migratie uit het Noorden werd teruggedrongen.
Van belang is echter om op te merken dat de rijksoverheid gedurende de eerste
twee decennia van het regionaal beleid waarin deze doelstellingen werden bewerkstelligd, het tij economisch mee had. Door de sterke groei van de economie
raakte het Westen alsmaar voller en de arbeidsmarkt daar alsmaar krapper. Het
Noorden werd zo een aantrekkelijk investeringsgebied waar tot 1970 geen tekort
heerste aan arbeidskrachten en waar Ion en nog op CAO-niveau konden worden
betaald. Feit blijft echter dat toen Nederland beginjaren zeventig in een economische crisis raakte, de werkloosheid in het Noorden sterk toenam en ver boven het
landelijk gemidde1de kwam te liggen. Een nauwkeuriger oordeel is dat er in Groningen en Friesland geen structurele verbetering van de werkgelegenheid heeft
plaatsgevonden, ondanks dat de investeringsintensiteit in het Noorden hoger lag
dan het landelijk gemiddelde. Met name de ontwikkeling van de dienstensector
bleef door de jaren heen voortdurend achter. Het valt de overheid te verwijten dat
zij in een regio die sterk te kampen had en heeft met werkloosheid, de ontwikkeling van de dienstensector niet eerder heeft gestimuleerd. Al in de jaren zestig was
duidelijk dat werkgelegenheid in de industrie af zou nemen en voor de toekomst
de dienstensector als de grootste bron van werkgelegenheid mocht worden beschouwd. De rijksoverheid heeft blijkbaar met de sterke ontwikkeling van de industrie in het Noorden, achteraf gezien, dus het verkeerde gemaakt.
De decentralisatie van verantwoordelijkheid na 1980 betekent dat de rijksoverheid minder direct wenst in te grijpen in het Noorden. Een positief gevolg is dat
het Noorden nu in staat wordt gesteld zelf te bepalen waaraan middelen het beste
worden besteed. De houding van de rijksoverheid betekent echter eveneens dat zij
weigert de instrumenten in te zetten waarmee de doelstelling van het beleid - het
oplossen van de region ale werkloosheid - kan worden bereikt. De spreiding van
rijksdiensten zorgt voor directe werkgelegenheid en het doorberekenen van de
kosten van congestie levert het Noorden arbeidsplaatsen op. In plaats van dat deze
instrumenten worden gehanteerd moeten regio's vooral op eigen kracht de regionale werkloosheid zien op te lossen. De lagere overheden mogen dan tegenwoordig mede-verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling van het regionaal beleid, dat neemt niet weg dat de rijksoverheid zo kansen onbenut laat.
Van de feitelijke maakbaarheid van het Noorden wordt niet voUedig geprofiteerd
zolang de rijksoverheid niet bereid is om instrumenten te hanteren die aIleen door
haar ingezet kunnen worden.

XI

De invloed van de Nederlandsche Bank op de ontwikkeling van het bankwezen in Zuid-Afrika
1945-1980: een blijvende invloed?
GRIETJIE VERHOEF

1. Inleiding
Tussen 1918 en 1945, werd het banktoneel in Zuid-Afrika beheerst door de banken met activiteiten in het hele Britse imperium, met name Standard Bank en Barclays Bank D.C.O. , de zogenaamde imperiale banken. Traditionele bankfuncties,
zoals die door de imperiale banken werden uitgeoefend, centreerden zich rond het
doen van betalingen en het verstrekken van leningen op korte termijn. De verdiscontering van wissels is enigszins afgenomen en de mogelijkheid te overtrekken is
geleidelijk gaan toenemen. Het traditionele Engelse banksysteem was in hoge mate
dominant, en het voorzag meestal in de behoeften van zowel zakenlieden als het
gewone pubJiek. De naoorlogse jaren staan in het teken van snelle economische
groei en een toe name in de financieJe complexiteit van het Zuid-Afrikaans banksysteem. De normale activiteiten van de handelsbanken hebben zich diepgaand
gewijzigd. Zij gingen hun diensten zo sterk diversifieren dat deze vaak door gespecialiseerde filiaalmaatschappijen werden overgenomen. Tegen de jaren tachtig
behielden de handelsbanken voomamelijk een controlerende functie binnen een
groep dienstverlenende financiele maatschappijen. De omgeving waarin handelsbanken functioneerden is heel erg competitief geworden, voomamelijk wegens de
snel groeiende kapitaalbehoefte van de Zuid-Afrikaanse economie. De groei in de
Zuid-Afrikaanse econornie liep na de aanvaarding van het bewind door de Nasionale Party in 1948 in beperkte mate terug. Het overheidsbeleid ging in toenemend
mate socialistische trekken vertonen, de imrnigratie nam af en het kapitaal beg on
het land te verlaten, in het bijzonder na het Sharpeville-incident van 1961 toen de
politie op zwarten schoot tijdens een protestverbranding van passen. Vanwege haar
be1eid van rassenscheiding is de buitenlandse druk op Zuid-Afrika vooral vanuit
de Verenigde Naties toegenomen. Zuid-Afrika riep zich in 1969 uit tot republiek.
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Men verwaehtte dat de onrust een reeessie zou veroorzaken, maar de uitwerking
op de Zuid-Afrikaanse eeonomie was kortstondig. De groei van het bruto nationaal produkt nam tussen 1960 en 1970 weer toe tot 3,4 % tegen eonstante prijzen.
De verhoging van de olieprijzen in 1973 en 1979 deden de BNP-groei uiteindelijk
afnemen tot gemiddeld 1,3 % per jaar voor de peri ode 1961 - 1988. De lokale
banken werden er sinds de jaren zestig door hoge inflatie en lage reele groeiquoten
toe gedwongen zieh aetief in te zetten voor het verdienen van buitenlands kapitaal
voor binnenlandse aanwending.
Het was tegen deze aehtergrond dat de Nederlandsehe Bank voor Zuid-Afrika
haar positie in Zuid-Afrika ging heroverwegen. Ofsehoon deze bank in 1945 naar
grootte de vierde handelsbank was, beliepen haar verpliehtingen tegenover het
publiek maar 3,54 % van de totale verpliehtingen van aile handelsbanken. De vraag
doet zieh voor hoe de NBvZA er in een dergelijk eoneurrentieIe omgeving erin is
geslaagd zieh staande te houden. De verruiming van de traditionele bankwerkzaamheden door de imperiale banken in Zuid-Afrika bevat de sleutel tot het antwoord.
In dit artikel wordt vooral aandaeht besteed aan de bijzondere bijdrage die de
NBvZA in de naoorlogse periode in Zuid-Afrika heeft geleverd, aan de bevordering van de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika, en aan internationale handel
in het algemeen. Ook wordt gewezen op de vernieuwende rol die de bank in ZuidAfrika speelde.

2. De Nederlandsche Bank als bank voor internationale handel
Sedert de opriehting van de Nederlandsehe Bank en Credietvereeniging in 1888
(NBenCV) - de naam van de bank is pas in 1902 gewijzigd in de Nederlandsehe
Bank van Zuid-Afrika (NbvZA) - was het duideJijk dat de bank haar kerntaken
zeer speeifiek omsehreef. De Britse banken, de Standard Bank sedert 1862 en
later de Barc1ays Bank, besehouwden het besehikbaar stell en van krediet op lange
termijn aan de industrie, de handel of de landbouw, niet als een normale taak van
een bank. De primaire funetie van een bank, zoals deze door de typiseh Britse
banken werd geinterpreteerd, was bedrijfskapitaal besehikbaar te stellen aan bestaande ondernemingen en geen vast kapitaal.' Heel anders opereerde de NB en
CY. Reeds in haar eerste advertentie werd erop gewezen dat de bank buitenlands
kapitaal zou aanwenden om te helpen bij de ontwikkeling van het land. 2 De bank
zou finaneiering besehikbaar stellen zowel voor plaatselijke bedrijvigheid als voor
de bevordering van de buitenlandse handel. De opriehting van de bank werd door
1 F.S. Jones, The Great Imperial Banks in South Africa. UNISA, 1996, 3-4.
2 HD/2, Nr.14, Netherlands Bank of South Africa, en Nr.29, Vit de Geschiedenis van de
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika ter gelegenheid van haar Vyftigjarige Jubileum.
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een waarnemer in de vroegere Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) beschreven
als "a bolt from the blue" die de ZAR "the facilities of an institution" ter beschikking stelde, "which, though relatively small, is still universally respected."3 De
bank zou wei aile normale diensten van een bank leveren zoals de administratie,
liquidatie en bereddering van boedels, het garanderen van verplichtingen van clienten, de bewaring van documenten en andere bezittingen, het besturen, waarborgen
en deelnemen aan bedrijven met beperkte aansprakelijkheid in de landbouw, de
handel en de productiesector. 4 De oprichters van de bank waren Nederlanders nauw
betrokken bij de wereldeconomie. Zij hechten belang aan een grotere rol van het
land in de intemationale handel door de betrokkenheid ervan bij het Britse Gemenebest. Het was echter moeilijk voor de bank om actief te zijn in plattelands
gebieden van de ZAR aangezien de bank te Iijden had van een chronisch tekort aan
middelen.
Tegen het einde van de jaren 1890 moest de bank een beroep doen op voorschotten, waarschijnlijk omdat de financiele positie van de bank onder druk stond.s Het
bestuur van de bank in Amsterdam stond uitermate sceptisch tegenover het mijnbedrijf in de ZAR. Zij bestempelden het als speculatief. De hoofdagent in de ZAR
werd uitdrukkelijk opdracht gegeven om zich te onthouden van aile transacties in
goudaandelen, met als gevolg dat de bank geen deel heeft gehad aan de grote
vraag naar fondsen uit deze groeiende sektor. De bank opende in november 1889
een filiaal in Johannesburg en concentreerde zich hoofdzakelijk op de administratie van bedrijven in de omgeving van Johannesburg. Na drie jaar kon de bank
berichten dat het gehele kapitaal van de bank feitelijk uitsluitend in Johannesburg
moest worden aangewend. De zaken gingen zo goed dat goede transacties afgewezen moesten worden wegens een tekort aan fondsen. 6 Al gauw presteerde het filiaal in Johannesburg beter dan het filiaal in Pretoria.
De werkzaamheden van de bank werden ontwricht door de Tweede Vrijheidsoorlog, maar werden in 1900 weer voortgezet. Gedurende de eerste twee decennia
van deze eeuw vonden grote reorganisaties plaats van de banken in Zuid-Afrika.
Kleinere banken werden door grotere overgenomen en de overheersing van de
Britse banken was duidelijk merkbaar. Tegen 1921 had de Standard Bank 400
filialen, de Nasionale Bank 476 en de Nederlandsche Bank 17.7De Nederlandsche
Bank bezat slechts 3,06% van het kapitaal en de opgebouwde reserves van de
handelsbanken in het land, 1,06% van de deposito's van de banken en 1,37% van
de leningen en disconteringen van de banken.8 Wei is aantoonbaar dat de bank
3 P.J. Nieuwenhuizen, Die Geskiedenis van Nedbank. 1888 - 1980.55-56.
4 HD!2, Nr. 14, Netherlands Bank of South Africa. en Nr. 29, Uit de Geskiedenis van de
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika ter gelegenheid van haar Vyftigjarige Jubileum.
5 SB,GMO, 3/1/34, General Manager - London Office, 1317/1989, 132.
6 DC/2, Pretoria - Amsterdam, Nr.l,5/1/1894; Nr.8 , 3/3/1894 ; Nr.79, 12/10/1895 .
7 E.H.D Arndt, Banking and Currency Development in South Africa, 1652 - 1927, 391 .
8 M.H. de Koch, Economic History of South Africa, 385.
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sedert de oprichting geleidelijk groeide, maar deze groei was geenszins vergelijkbaar met die van de Nasionale Bank en de Standard Bank gedurende dezelfde
peri ode. Het lijkt erop dat het uiterst strenge en conservatieve bestuur van de aandeelhouders in Amsterdam de voornaamste remmende factor was bij de concurrentie van de Nederlandsche Bank met de Standard Bank en later de Barclays
Bank. Banken in Zuid-Afrika werkten met een uitgebreider netwerk van filialen
dan in Nederland gebruikelijk was, met als gevolg dat de uitbreiding van filialen
met achterdocht werd bejegend en dus langzaam plaatsvond. De Nederlandsche
Bank trad strikt volgens de Nederlandse banktraditie op: deze kan in zijn algemeenheid beschreven worden als de uitoefening van bancaire taken op strikt formele grondslag, met strenge voorschriften ten aanzien van winstmarges, de bevoegdheden van functionarissen, zekerheidseisen voor faciliteiten en streng
autoritair bestuur door het Aigemene Bestuur en de Raad. Tegen 1950 merkte men
nog herhaaldelijk op dat de bank gebukt ging onder een tekort aan kapitaal. Men
sprak over een endemisch tekort. De Zuid-Afrikaanse directie schreef dit toe aan
de schijnbare weigering aan de kant van de Nederlandse aandeelhouders "om te
erkennen dat Zuid-Afrika een land van mogelijkheden is. Anderzijds lijkt het erop
dat de Nederlandse geest zo geremd was door de Britse omgeving dat hij voorgoed in zijn schulp kroOp."9
Ondanks de ontoereikende kapitaalpositie van de bank, konden de werkzaamheden onderscheiden worden van de plaatselijke bedrijvigheden van andere banken
door de grotere nadruk op de financiering van de internationale handel dan op het
stimuleren van plaatselijke ontwikkelingen, vooral tot 1950. Aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog ontstond er een gelegenheid voor het plaatselijke bestuur
van de bank zich te manifesteren, toen de bezetting in Nederland door Duitsland
de hoofdvertegenwoordiger in Zuid-Afrika de gelegenheid bood zelfstandiger op
te treden. De bank benutte haar kantoor in Londen om enerzijds haar aandeel in de
internationale goederenhandel naar en vanuit Zuid-Afrika te vergroten en anderzijds om zelfstandiger op te treden overeenkomstig de behoeften van de plaatselijke bank. De motivering van bestuursbesluiten ontwikkelden in toenemende mate
een Zuid-Afrikaans karakter, terwijl de bank haar kenmerkende activiteit, nameIijk de financiering van internationale goederenhandel, op een gezonde basis bleef
voortzetten.
Het idee dat de NBvZA een volwaardige Zuid-Afrikaanse bankmaatschappij
moest worden, is reeds in 1938 door de toenmalige hoofdagent, de heer l.P. Kakebeeke, voorgelegd aan de heer l. Keuning, algemeen directeur in Amsterdam. Het
werd uiteindelijk gerealiseerd to en de NBvZA in 1951 werd geregistreerd als een
Zuid-Afrikaanse bankinstelling. Een van de redenen waarom Kakebeeke erop had
aangedrongen dat er een bank in het land zelf moest worden gevestigd, was zijn
vrees dat de Volkskas, die in dat stadium nog een cooperatieve vereniging was, de
9

P.I. Nieuwenhuizen, Die Geskiedenis van Nedbank, 18881980,281.
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vierde handelsbank in Zuid-Afrika zou worden waardoor het voortbestaan van de
NBvZA ernstig in gevaar zou komen. Voorts had Dr B.H. Holsboer, die in 1948
als assistent hoofdagent werd aangesteld, dit als voorwaarde gesteld bij zijn aanvaarding van deze betrekking: de bank moest een Zuid-Afrikaanse maatschappij
worden die door een grotere verbondenheid met Zuid-Afrika in staat zou zijn om
lokaal kapitaal aan te trekken om daardoor te voorzien in de kapitaalbehoefte. 1O

3. De NBSA krijgt eigen gezicht
Vanaf 1951 begon de NBvZA een sterker Zuid-Afrikaans karakter te tonen. De
naam van de bank werd gewijzigd in de Nederlandse Bank van Suid-Afrika (NBSA).
De bank wilde onafhankelijk van standpunt en bankpraktijk een eigen karakter
handhaven ook als zij optrad als de behartiger van Nederlandse belangen. De eerste stap die de bank zette om een eigen positie onder de handelsbanken in te nemen, was het aanvaarden als uitgangspunt van beleid dat zij het grote publiek niet
wilde bedienen met een uitgebreid netwerk van filialen dat zich tot ieder klein
dorpje uitstrekte. De NBSA zou zich concentreren op dienstlevering aan de zakensector, de groeiende nijverheidsmarkt en internationale handelsfinanciering.
Om dat te kunnen bereiken, moest het bestuur innovatief zijn en moest het kapitaal
van de bank worden vergroot. Ais groothandelsbank kreeg de NBSA dus slechts
op beperkte schaal fondsen uit de detailhandel. De bank was daarom gevoeliger
voor veranderingen in de binnenlandse geldvoorraad en algemene geldmarkttoestanden. De NBSA was gedwongen meer aandacht te schenken aan haar internationale zaken en in Europa verbintenissen aan te gaan. Ook binnenslands moest de
bank nieuwe terreinen als de verzekering en het beleggingsbestuur betreden, ofschoon deze normaal buiten de activiteit en sfeer van handelsbanken vielen. " Het
aandelenkapitaal van de bank werd verhoogd van de oorsponkeJijke £ 200 000 tot
£ 400000. Samen met de reserves kwam haar kapitaal op £490 000. Vijfentwintig
procent van de geplaatste aandelen van de NBSA kwam in handen van Zuid-Afrikaanse aandeelhouders. ' 2 De heer Kakebeeke en Dr Holsboer hebben daarna doelbewust de eigenheid van de NBSA uitgebouwd en haar internationale samenwerkingsverbanden versterkt. Eerst fuseerde haar moedermaatschappij , de NBvZA
met de Amsterdamse Goederenbank waarvan de naam werd gewijzigd in de Ne10 Alblasserdamargief, Reisverslag 20 November - 12 Desember 1948, J. Keuning, 14
lanuarie 1949; OB/6 :6, Brief Directie, NBvZA - Hoofagent, Vertroulik nr.774, 20 Mei
1948; Onderhoud met B.H. Holsboer, Nedbank, St George'sstraat, 16 Maart 1984.
II Vergelijk G. Verhoef, Die Geskiedenis van Nedbank , 415-417; S. Jones, The Great
Imperial Banks in South Africa, 214 - 215.
12 NV/l :4, Verslag van Direksievergadering, 9 Januarie 1951 ; Oud Archief Disconto,
Leer 1927-1954, Brief F.H. Repelius - Nederlansche Bank, N.V., 29 Junie 1950.
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derlandsche Overzee Bank (NOB). Naarmate de NOB haar aandacht meer richtte
op Europese aangelegenheden, greep de directie in Zuid-Afrika de gelegenheid
aan om een gedeelte van het aandelenbezit van de NOB in de NBSA in te kopen.
De NOB besefte ook dat haar deelneming in de NBSA moest verminderen: "de
tijd van het niet nationale, overzeese bankwezen lijkt ons goeddeels voorbij ."1 3
Door een kapitaaluitgifte in december 1961 verkreeg de NBSA 51 % van haar
aandelen, hetgeen betekende dat de bank in officiele zin een Zuid-Afrikaanse bankinstelling was geworden. In 1969 werden de resterende aandelen die nog in het
bezit van een Nederlandse bankinstelling waren, in Zuid-Afrika verkocht en werd de
NBSA een volwaardige Zuid-Afrikaanse bank. In oktober 1971 is de naam van de
bank gewijzigd in Nedbank.
Op aandrang van Kakebeeke en Holsboer versterkte de NBSA haar Zuid-Afrikaanse karakter teneinde haar Zuid-Afrikaanse clienten beter van dienst te kunnen
zijn. In dat opzicht heeft de bank een enorme bijdrage geleverd aan het bankwezen
in Zuid-Afrika in bredere zin: de bank handhaafde een onwankelbaar beleid van
politieke neutraliteit. De bank was noch Brits noch Afrikaans gezind, terwijl de
gemeenschap toch sterk verdeeld was over taal- en cultuursentimenten. De werkzaamheden van de instelling zouden zich hiema concentreren op de bevordering
van intemationale handelsfinanciering en de ontwikkeling van binnenlandse zakenactiviteiten. Holsboer verkocht de bank als een bank voor zakenlieden, een
bank die zich concentreerde op de sector van de groothandel en pas daama de
sector van de detailhandel betrad. Teneinde dit doel te bereiken maakte de bank
gebruik van haar uitgebreide intemationale banden van haar buitenlandse aandeelhouders in Amsterdam, Rotterdam, Belgie en Hamburg. De bank was ook
actief via haar kantoor in Londen, dat gedurende de Tweede Wereldoorlog de intemationale zaken van de bank in stand had gehouden en een bijzondere deskundigheid had opgebouwd met betrekking tot de internationale handel. In 1973 was
Nedbank de eerste Zuid-Afrikaanse bank die een intemationaal filiaal opende onder de naam Nedbank Intemationaal. Nedbank verzorgde steeds de intemationale
transacties via haar verschillende filialen, maar de bevordering van intemationale
handel en de financiering ervan werd binnen Nedbank Intemationaal geconcentreerd. 14
Toen de bank een Zuid-Afrikaanse instelling werd, bleef het kantoor in London
als filiaal bestaan. Dit filiaal verzorgde in hoofdzaak de handel tussen Zuid-Afrika
en het Verenigd Koninkrijk, hoewel het ook de NOB bijstond met de Nederlandse
handel en andere continentale zaken. In 1970 open de de NBSA een tweede filiaal

13 00/7, Memorandum i.s. Samesprekings tussen F.1.C. Cronje, B.H. Hoisboer en H.
Zeilinga (NBSA) en J. Keuning, J.Ph . Korthals-Altes en J. de Vries (NOB), Amsterdam
7,8,en 9 Augustus 1961.
14 HKlS Notule van Oireksievergadering, 19 September 1973.
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aan Haymarket in Londen.ls Dit kantoor speelde een sleutelrol voor de NBSA toen
Groot-Brittannie toetrad tot de EEG en London de toegangspoort werd tot de financiele centra van Europa. Via dit kantoor had de NBSA directe toegang tot de
EEG. Het Londens kantoor heeft altijd een prorninente rol gespeeld in de financiering van de intemationale ondemerningen van de bank. Tegen 1981 werden in
Londen verplichtingen van R166,2 miljoen aangehouden, wissels ten bedrage van
R2 miljoen verdisconteerd, R87,7 miljoen aan voorschotten toegestaan en acceptfinanciering van R8,7 miljoen verschaft. 16 De bank opende in 1958 ook nog een
vertegenwoordiging in New York. De voormalige vice-voorzitter van de Irving
Trust Company werd aangesteld als vertegenwoordiger van de bank aldaar. Dit
kantoor leverde geen bankdiensten in de ware zin van het woord, maar bracht de
verscheidenheid aan diensten van de Zuid-Afrikaanse bank onder de aandacht,
bevorderde de handel met Zuid-Afrika en verspreidde algemene informatie over
Zuid-Afrika. 17 Kort daama werden andere vertegenwoordigingen geopend: in januari 1967 in Parijs, maar dit was een minder succesvolle ondememing die haar
deuren in 1969 weer sloot. 18 Daarna werd er een vertegenwoordiging in Zurich en
een in Frankfurt geopend, van waaruit de bank de handel met Zuid-Afrika en de
financiering door rniddel van haar eigen faciliteiten bevorderde.
Het feit dat de bank een Zuid-Afrikaanse bank was, maar haar blik gericht hield
op het buitenland, blijkt verder uit het aandringen van Hoisboer op een onderzoek
door de bank naar het potentieel van de inter-afrikaanse handel en uitbreiding van
zijn vertegenwoordiging in andere dele van Afrika. Ais gevolg hiervan opende de
NBSA reeds in 1951 in Salisbury, in het voormalige Rhodesie, een kantoor en in
1967 werd daar een afzonderlijke bankinstelling, de Netherlands Bank of Rhodesia, gevestigd. Rhobank, zoals de Rhodesische bank sedert 1979 werd genoemd,
beschikte over haar eigen financierings- en huurkoopinstelling. 19 Nedbank verhoogde voortdurend het kapitaal van Rhobank. Zij bracht haar eigen belang terug
tot 62 %, maar behield steeds een controlerend belang. Toen Robert Mugabe in
februari 1980 de verkiezingen won, was het voor Nedbank duidelijk dat de tijd
gekomen was om over terugtrekking van de bank te onderhandelen. Nedbank wilde graag verkopen aan de Bank of America die belangstelling toonde, maar de
15 01/3 :4, BriefNBSA - NBvZA(Amsterdam), Vertroulik nr. 65/68, 26 Februarie 1952;
NBSA Jaarverslag, 1950/51,47; NBSA Jaarverslag, 1969/70, 9.
16 G.Verhoef, Nedbank, 1974 -1980, Ongepubliseerde Verslag aan Nedbank, 1986,88.
17 NV/2 :58, Notu1e van Direksievergadering, 18 Maart 1958; NV/2. Notule van Direksievergadering, 17 Junie 1966.
18 HKlS, Notule van Direksievergadering, 14 Junie 1966; HKlS , Notule van Direksievergaderings, 14 Maart 1967 en 14 Julie 1969.
19 HKlS ,Beraadslagings van die Algemene Bestuur, 26 Oktober 1965 ; NVI1 :107, Notule
van Direksievergadering : Memorandum oor NBSA aandeel in invoer-en uitvoerfinansiering, 1953 - 54, OIJll :22, Brief NBSA - NbvZA (Amsterdam), Vertroulik nr.64/120, 17
April 1951.
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Zimbabwaanse regering was niet bereid om een Amerikaanse bankinstelling toe te
laten. Uiteindelijk kocht de Zimbabwaanse regering zelf een controlerend belang
in Rhobank van Nedbank en veranderde zij de naam van de bank in Zimbank.
Nedbank voerde echter nog tot 1985 overheidscontracten uit voor Zimbank. In
1983 werd de laatste betaling aan Nedbank gedaan.20 Van belang is echter dat de
nieuwe zwarte regering niet was getnteresseerd om de enige twee Britse banken
die in het land werkzaam waren, Standard Bank en Barclays Bank, over te nemen .
Enerzijds had Rhobank geen binding met de Britse regering, die niet in staat was
geweest de blanke heerschappij te beeindigen. Anderzijds was Rhobank een succesvolle bank voor zakenlui, een stadsbank die zich concentreerde op handel en
nijverheid. De bank leverde vooral professionele diensten met betrekking tot de
in- en uitvoerhandel van het land en had, ondanks de sancties, succes met de verkoop van Rhodesiaanse tabak overzee. Tenslotte was de toegang die de bank had
tot de internationale geldmarkten, zeer aantrekkelijk voor het nieuwe bewind.
Voorts begaf NBSA zich ook naar Zambia en open de in januari 1955 een filiaal
in Lusaka. Nadat Zambia onafhankelijk was geworden, stichtte de NBSA de zelfstandige Commercial Bank of Zambia. De NBSA nam een derde van het aandelenkapitaal samen met NOB en de Continental Illinois Bank. In juli 1971 verkreeg
(door nationalisatie) de Zambiaanse regering 60% van het aandelenkapitaal van
de CBZ.21 Nedbank en Bank Mees en Hope N.V. behielden samen 40% van de
aandelen in CBZ, maar toen in 1974 geruchten de ronde deden dat CBZ zou samengaan met de National Commerce Bank, een volledig door de staat gecontroleerde bank, waren de minderheidsaandeelhouders niet langer gelnteresseerd in
hun belang. Nedbank trok zich in 1975 geheel uit Zambia terug. 22
Nedbank stelde ook nog invoerfaciliteiten ter waarde van meer dan $1 miljoen
ter beschikking van de Bank of Kinshasa, maar tegen 1979 was het duidelijk dat
bepaalde kredietbrieven van de Bank of Kinshasa als oninbare vorderingen moesten worden afgeschreven.23
Op deze basis zette de bank haar internationale zaken op stapel. Tegen 1973 was
de financiering van intemationale handel van Nedbank, uitgedrukt als percentage
van de totale omzet, de grootste van aile handelsbanken in Zuid-Afrika. 24 In Europa beschouwde men de NBSA als de toonaangevende onafhankelijke Zuid-Afri20 HKlS, Notule van Direksievergadering, 15 Maart, 27April en 7 Junie 1983.
21 HKlS , Notule van Direksievergadering, 10 April 197 I ; HKlS, Beraadslagings van die

Algemene Bestuur,90171, 28 Julie 1971.
22 HKlS, Notule van Direksievergadering, 10 Februarie 1975.
23 HKlS, Notule van Direksievergadering, 9 Desember 1975, 6 Junie 1978 en 5 Junie

1979.
24 NV/3:49, Memorandum van H. Zeilinga vir Direksievergadering m.b.t. die intemasionale beeld van die NBSA, 18 April 1961; Financial Mail, 13 April 1973; HKlS Notule van
Direksievergadering, 17 Junie 1969.
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kaanse internationale bank. 25 De bank bevorderde ook de handel door deel te nemen in het aandelenkapitaal van de Credit Guarantee Insurance Corporation (CGIC),
een organisatie die exportrisico's en het politieke risico van exporteurs verzekerde. In samenwerking met de CGIC deed de bank dikwijls publicaties het licht zien
inzake exportbevordering. 26 In 1962 werd de NBSA tevens lid van de Internationale Kamer van Koophandel,27en kort daarna lid-oprichter van de Suid-Afrikaanse Buitelandse Handelsorganisatie (SAFTO).28 De NBSA bevorderde ook de export door het ontvangen van handelsmissies, de informatie voorziening aan
exporteurs en het rege1matig brengen van bezoeken aan landen als Zweden, Halie,
Belgie, Spanje, Portugal, Duitsland, de VS, Hong Kong, Japan en natuurlijk ook
aan Nederland. Tijdens deze bezoeken werd contact gelegd met buitenlandse ondernemingen welke werden aangemoedigd om handel te drijven met Zuid-Afrika
of om filialen in dat land te vestigen. Het uitgangspunt van de bank was niet zich te
concentreren op de omvang van de handel, maar aan de top transacties bedrijven,
waardoor de handel bevorderd kon worden. Na 1961 werd in het bijzonder contact
gezocht met landen buiten de sfeer van het pond sterling, omdat de bank van mening was dat geografische gespreide buitenlandse activiteit de voorkeur had, aangezien het eenzijdig economisch verkeer de blootstelling van de Rand aan de sterlinglanden had verhoogd. De bank was van mening dat de pogingen van de
Suid-Afrikaanse Reserve Bank om een stabiele wisselkoers tussen Rand en sterling te handhaven, dikwijls uit de pas liep met de wisselkoers tussen sterling en
andere valuta. I.G. van Kan, algemeen directeur belast met internationale zaken
bij de NBSA, bepleitte dat de Rand als een internationaal betaalmiddel moest
worden gevestigd, met Johannesburg als financieel wereldcentrum. 29 De internationale activiteiten van de NBSA waren altijd toegespitst op de bevordering van
het internationale handelsverkeer van Zuid-Afrika op basis van een sterke, zelfstandige economie die op eigen kracht als internationale speier zou kunnen optreden .

4. De plaats van Nedbank in de Zuid-Afrikaanse economie
Wanneer men de omvang van de buitenlandse handelsfinanciering onderzoekt,
wordt duidelijk waarom de bank een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de
bevordering van de Zuid-Afrikaanse buitenlandse handel, en aan de financiering
25 HKlS, Notule van Direksievergadering, 14 Maart 1967.
26 Jaarverslag NBSA, 1957/58,6 en 9; Bespreking Algemene Bestuur, 24 April 1961 en
11 Augustus 1961.
27 Besprekings van die Algemene Bestuur, 25 April en 2 Mei 1962.
28 Besprekings van die Algemene Bestuur, 19 April en 21 Mei 1962.
29 Financial Mail, vo1.32, 9 Mei 1969, 456.
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daarvan als een gespecialiseerde functie van een handelsbank. In verhouding tot
de andere handelsbanken in Zuid-Afrika was Nedbank een kleine bank. In 1961
bedroegen het kapitaal en de reserves van Nedbank slechts 9,90/0 van het kapitaal
en de reserves van aIle handelsbanken in het land, hoewel dit percentage tussen
1959 en 1973 tegen een samengestelde groeivoet met 14,450/0 toenam, tegenover
een toename van slechts 11,60/0 bij de andere handelsbanken. 3o De snellere toename van het kapitaal en de reserves droeg er toe bij dat het aandeel van de bank aan
het kapitaal en de reserves van aile handelsbanken steeg tot 26,940/0 in 1981. De
verhoging van kapitaal en reserves was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename met meer dan 240/0 van de reserves in die peri ode, omdat de relatief grotere
deelname van de bank aan het intemationale handels- en financiele verkeer, haar
risico's verhoogde in vergelijking met banken als Standard Bank en BarcIays. Beide Britse banken namen ook deel aan de buitenlandse handel, maar zij genoten in
hoge mate bescherming door hun koppeling aan de moederinstellingen in Engeland en hun uitgebreide netwerk van filialen in het land. In 1964 werd de NBSA
door de Financial Mail terecht onderscheiden als een bank met een sterk " ... international character and ( ... ) connections with Europe ... "31
Voorts bedroegen in 1945 de baten van Nedbank slechts 3,730/0 van de totale baten
van aBe handelsbanken in Zuid-Afrika, verhoogd tot een relatieve positie van 15,40/0
tegen 1981. Ook ten aanzien van de verplichtingen van de bank tegenover het
publiek toont de bank zijn relatief bescheiden positie: in 1945 waren de verplichtingen van de bank jegens het publiek 3,540/0 van de totale verplichtingen van de
handelsbanken in het land, maar tegen 1981 was de relatieve positie van de bank
verbeterd tot 16,390/0 van de totale verplichtingen van alle handelsbanken. 32 Ook
de deposito's van Nedbank uitgedrukt als percentage van de totale deposito's van
aile handelsbanken was tekenend voor de geringe omvang van de bank: in 1945
bedroegen de deposito's slechts 2,390/0 van de totale deposito's van aile handelsbanken en in 1981 13,740/0. 33 Het belangrijkste echter is dat de groei van de baten
en verplichtingen van de Nedbank doorgaans sterker bleek dan het gemiddelde
van aile handelsbanken in het land. Tussen 1945 en 1981 toonden de baten van de
Nedbank een jaarlijkse toename van 14,20/0 tegenover 9,80/0 voor aile handelsbanken. 34 Ook de groei van de verplichtingen van de bank vertegenwoordigde een
samengestelde groei van 14,30/0 per jaar tegenover de 9,50/0 van aile handelsban-

30 G.Verhoef, Die Geskiedenis van Nedbank, 1945 - 1973, 489-492.
31 Financial Mail, ByvoegseJ t.a.v die nuwe Bankwet, 8 Mei 1964,21.
32 G.Verhoef, Aspects of Nedbank's International Activities, in F.S. Jones(ed.), Banking
and Business in South Africa, 1988,82-83, G.Verhoef, Nedbank 1974 -1980,49-52.
33 Ibid., 84.
34 G.Verhoef, Die Geskiedenis van Nedbank, 415.
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Tabell. Totale in- en uitvoerfinanciering van Nedbank, 1947 -1964 (R1 000 000)
Jaar

Invoer

Uitvoer

1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1964

51,2
51,6
72,6
54
66,9
84,9
76
89,6
16,9
137,8

30,5
36,1
75,4
68,6
79,7
100,6
84,4
104,3
130,5
123,4

Bron: JV/4 - JV/2, Vertroulike Jaarverslag van die NBSA aan Amsterdam, 1947 - 1964.
ken samen Y Tegen deze achtergrond bezien is de rol van de bank in de intemationale financiering merkwaardig. Het bruto binnenlands product van Zuid-Afrika
nam tussen 1945 en 1973 toe van R 1572 rniljoen tot R 17923 rniljoen, een gerniddelde toename van 13% per jaar gedurende die periode. Tegelijkertijd nam de
invoer van Zuid-Afrika toe tegen een samengestelde groeivoet van 7% en de uitvoer van 10%.36 Het is echter niet mogelijk om voor de gehele peri ode de positie
van de Nedbank te vergelijken omdat de bank niet afzonderlijke, permanent een
adrninistratie bijhield van haar activiteiten op het gebied van de handelsfinanciering.37

35 Ibid. , 418.
36 G.Verhoef, Aspects of Nedbank's International Activities , 90-91.
37 Over de periode 1945-1973 zijn geen statistische gegevens beschikbaar. Algemene
directeuren van de bank hebben verzekerd dat de cijfers betreffende de internationale handelsfinanciering door de bank achter gesloten deuren zijn gehouden. Later werden de mechanismen voor de financiering van handel talrijker en meer ingewikkeld, zodat de bank
de cijfers niet langer aileen maar zelf berekende. Het gevaar van dubbeltelling werd te
groot, aangezien het niet altijd meer mogeJijk was om te bepalen of de transactie plaatseJijk dan wei internationaal was. Verder bevatten de opgaven aan de "Registrateur van Banke", de BA-opgaven, na 1964 geen statistiek meer over de buitenlandse filialen van de
bank. De BA's zijn openbare documenten, en informatie aangaande buitenlandse filialen
werd als vertrouwelijk beschouwd en banken waren gerechtigd deze achter te houden.
Voorts konden aile buitenlandse wissels, buitenlandse voorschotten of buitenlandse accepten niet eenvoudig bij elkaar worden opgeteld om een uitspraak te doen over de financiering van de buitenlandse handel van de bank, want in die cijfers zijn ook overdrachten
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Uit Tabel1 blijkt dat de financiering door de bank van de invoer met 6% samengestelde groei in de aangegeven periode is toegenomen, terwijl de financiering
van de export toenam met 8,6%. Het aandeel van de bank in de financiering van de
invoer nam slechts met 0,2% per jaar sneller toe dan de groei van de invoer van
goederen in het algemeen. Deze uitkomst wordt gestaafd door het feit dat het aandeel van de bank in de invoerfinanciering als percentage van de totale invoer in
1947 8,5% en in 19648,7% was. De informatie in de tabel toont echter ook aan dat
het aandeel van de bank in de financiering van de uitvoer van het land is afgenomen van 14,5% in 1947 naar 11,5% in 1964. Deze afname vond plaats gedurende
de eerste paar jaar na de Tweede Wereldoorlog, want sedert 1949 bleef het aandeel van de bank in de financiering van de totale goederenhandel tussen 10% en
12% redelijk constant. Om deze informatie aangaande de vooraanstaande rol van
de bank wat betreft de financiering van de handel in perspectief te plaatsen, moet
naar de relatieve positie van de bank ten opzichte van de baten en verplichtingen
bij de andere banken worden gekeken. In 1947 bedroegen de baten van de bank
slechts 3,82% van de baten van aile handelsbanken - in 1963 was dit toegenomen
tot 7,25% . Daar tegenover waren de verplichtingen van de bank in relatie tot de
andere handelsbanken in 19473,6% en in 19637,23%. De 8,5% en 14,5% van de
NBSA voor respectievelijk de in- en uitvoer in 1947 betekent dus dat de NBSA
transacties van andere banken heeft overgenomen. Dezelfde vergelijking kan ook
voor 1963 worden gemaakt: de NBSA heeft een batenJverplichtingen positie van
7,87/7,79% in vergelijking met een aandeel van 9,1 % resp.12,7% in de financiering van in- en uitvoer in hetzelfde jaar.
Helaas kunnen deze vergelijkingen na 1964 niet worden gemaakt aangezien er
geen statistieken bestaan. In 1969 schatte de bank haar aandeel in de financiering
van buitenlandse handel op 12%.38 Kees van der Molen, voormalig directeur van
het internationale filiaal van Nedbank, verklaarde dat de bank tegen 1973 steeds
een gemiddelde van 12% - 13% van de totale buitenlandse handel van Zuid-Afrika heeft gefinancierd. 39 Een groot deel van de financiering van de internationale
handel van de bank verliep door middel van voorschotten, wissels en later accepten. Voorschotten werden gegeven aan de im- of exporteur zelf of aan de talloze
verschepingsagenten die de bank had. Het kwam ook voor dat de bank in ZuidAfrika voorschotten aan zijn filiaal in London beschikbaar stelde, die deze dan
aanwendde om specifieke handelstransacties te financieren. Er werden ook kredietbrieven uitgereikt op grond waarvan later wissels werden verdisconteerd, een
aan niet-inwoners alsmede transacties met maatschappijen die plaatselijk en overzee actief
waren, besloten, hetgeen het onmogelijk maakt om er iets uit af te ieiden over uitsluitend
handeisfinanciering.
38 HKlS, Notule van Direksievergadering, 17 Junie 1969.
39 Onderhoud met K. van der Molen, 28 lanuarie 1986.
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andere wijze van handelsfinanciering. Financiering door middel van wissels was
de meest aanvaardbare methode die in de peri ode v66r 1973 werd toegepast. Pas
tegen het einde van de jaren zestig werd er op noemenswaardige schaal gebruik
gemaakt van acceptfinanciering van handel. (De Suid-Afrikaanse Reserwe Bank
maakt pas officiele cijfers van acceptfinanciering bekend vanaf 1971.) 40
Een analyse van het aandeel van de bank in de verdiscontering of koop van
wissels, de totale voorschotten en later acceptfinanciering, kan de plaats van de
Nedbank in de Zuid-Afrikaanse buitenlandse handel verduidelijken.
Ook deze statistieken illustreren hoe de NBSA onmiskenbaar de leiding nam, in
verhouding tot haar omvang als handelsbank, in de toepassing van voorschotten
Tabel2. Totaal aantal wissels verkocht ofverdisconteerd, 1965 -1973 (R 1.000)
Jaar

1965
1967
1969
1971
1973

NBSA
buitenlands
7
91
335
284
620

Handelsbanken
buitenlands
3.100
3.000
2.900
4.000
8.000

NBSA
% van
totaal

NBSA
wissels

0,22
3,03
11 ,50
7, 10
7,75

21.254
20.747
15 .996
50.117
64.065

Handelsbanken
wissels
132.400
196.500
107.900
153.000
295.000

NBSA
% van
totaal
16,05
19,48
14,82
32,75
21 ,70

Bron: Suid-Afrikaanse Reserwebank, Statistiese Kwartaalblad, 1965 - 1973 NBSA BA9 (opgaven aan de "Registrateur van Banke")

Tabel 2 toont aan dat het uitreiken van buitenlandse wissels door de bank wisselvallig was, maar dat, wanneer het totale wisselverkeer van de NBSA vergeleken
wordt met dat van aile handelsbanken, de Nedbank met tussen 14% en 32% van
aile wissels, bij het toepassen van dit instrument overheerst.
Tabel 3. Voorschotten, 1965 - 1973 (Rl.000)
Jaar

1965
1967
1969
1971
1973

NBSA
buitenlands

81
12
155
12
262

Handelsbanken
buitenlands

NBSA
% van
totaal

NBSA
wissels

Handelsbanken
wissels

2.200
2.100
4.400
4.000
4.000

3,68
0,57
3,52
0,30
65,65

71.972
54.481
80.696
94.773
224.081

145.900
1.116.300
1.432.100
1.569.000
2.689 .000

NBSA
% van
totaal
6,28
5,25
5,63
6,04
8,33

Bron: Suid-Afrikaanse Reserwebank, Statistiese Kwartaalblad, 1965 - 1973 NBSA BA9 (opgaven aan de "Registrateur van Banke")
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Tabel4. Accepten, 1971 -1973 (R1 000)
Jaar
Jaar

1971
1973

NBSA Alle handelsbanken NBSA als % van totaal
NBSA

59.518
102.276

AIle
handelsbanken

NBSA

89.000
129.000

66,87
79,28

van
totaal

%

Bron: Suid-Afrikaanse Reserwebank, Statistiese K wartaalblad, 1971 en 1973

en accepten als instrumenten voor de financiering van internationale transacties.
Naarmate acceptfinanciering als instrument populairder werd, maakte de Nedbank
er meer gebruik van om internationale transacties te financieren.
De belangrijkste goederen ten aanzien waarvan de bank de internationale handel
financierde waren wol, huiden en vellen, en vooral geslepen diamanten.
Tussen 1952 en 1964 schommelde de financiering door de NBSA van de ZuidAfrikaanse woluitvoer tussen 26% en 34%. Oedurende diezelfde peri ode was het
aandeel van de bank in de financiering van de huiden- en vellenuitvoer van ZuidAfrika tussen 8,5 % en 13 %. De uitvoer van diamanten werd nog sterker door de
bank overheerst: in dezelfde periode financierde de NBSA tussen 12,9% en 23,3%
van de diamanthandel van het land.41 De handelstromen die de bank financierde,
waren hoofdzakelijk gericht op het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, de VS
en Nederland zelf. Met Nederland werd het grootste deel van deze handel gedreven, maar ironisch genoeg was de invoer vanuit Nederland groter dan de uitvoer.
Het grootste deel van de Nederlandse importen uit Zuid-Afrika verliep via de twee
Britse banken.42
In de peri ode na 1973 maakte de Nedbank een aanzienlijke groei door. Dit kan
niet uitsluitend toegeschreven worden aan de organische groei van de bank. Orotendeels komt zij voort uit de fusie met Syfrets en UAL (Union Acceptances Limited - een merchant bank) in 1973. De relatieve positie van Nedbank ten opzichte
van de andere handelsbanken verbeterde nu aanzienlijk. Tussen 1973 en 1981
namen de totale baten van Nedbank, als percentage van de totale baten van aile
handelsbanken , toe van 10,43% tot 15,4%. Deze groei werd mogelijk gemaakt
door een samengestelde groei van de baten van 22,4% per jaar gedurende deze
40 G. Verhoef, Aspects of Nedbank's International Activities, 87-88.
41 Ibid. , 96-97.
42 NB/l :107, Notule van Direksievergadering, 15 Februarie 1955.
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peri ode tegenover slechts 16,5% voor aBe handelsbanken. Deze versnelde groei in
baten wordt slechts deels verklaard door de fusie met Syfrual. OpvaBend is immers dat Nedbank over de he Ie peri ode vanaf 1945 tot 1981 een groei in baten
vertoont tegen een samengestelde groeikoers van 14,2%, tegenover slechts 9,8%
voor aBe handelsbanken gedurende dezelfde periode. De groei van Nedbank laat
zien dat de bank na 1973 steeds haar marktaandeel kon vergroten ten koste van de
andere handelsbanken. Alhoewel dit verschijnsel hoofdzakelijk aan binnenlandse
groei kan worden toegeschreven, wendde de Nedbank in toenemende mate haar
expertise op het gebied van intemationale financiering aan ten voordele van ZuidAfrika - juist in de peri ode dat de groeiende sanctieveldtocht het land in zijn greep
had. Sedert 1974 was een van de uitgesproken doelstellingen van de Nedbank om
haar banden met buitenlandse banken te intensiveren en bij hen fondsen te werven.
" ... Nedbank must playa major role. We should organise our efforts in this respect.
Probably spending more time on maintaining and expanding overseas contracts".43
Deels is hiertoe bijgedragen door het intemationale aanzien van Gerry Muller de
besturend directeur, als persoon, en de contacten die hij namens de bank opbouwde vooral met het IMF.
Ook maakte Nedbank in toenemende mate gebruik van Nedeurope, de beleggingsmaatschappij die reeds voor 1973 in Luxemburg was gevestigd, om haar belangen buiten Zuid-Afrika te behouden. Na verloop van tijd werd Nedeurope de
beleggingspoot voor de opbrengsten uit de aandelen van Nedbank in Rhobank en
CBZ, en diende deze ook als basis waarin belangen in andere banken in Europa
werden genomen, zoals het belang van Nedbank in Algemene Bank Nederland. 44
In 1979 verkocht Nedbank haar belang in ABN en kreeg toestemming van de
Reservebank om de overzeese fondsen te beleggen in Euro-obligaties. Tegen het
einde van 1979 had Nedeurope beleggingen van meer dan R16 miljoen in Europa,
waardoor de bank haar positie kon versterken bij het aantrekken van intemationaIe beleggingsfondsen voor Zuid-Afrikaanse ondememingen.45 Aldus maakte Nedbank haar oude niche weer onmisbaar. Rob Abrahamse, de toenmalige directeur
van Nedbank besefte dat de groei van de Zuid-Afrikaanse economie een onverzadigbare vraag naar kapitaal zou opleveren. Nedbank zou met haar beperkte netwerk van filialen op de lokale markt echter uit de lokale bronnen onvoldoende
fondsen kunnen aantrekken. Tegen 1974 kon Nedbank nog maar 58% van haar
binnenlandse behoefte aan fondsen voorzien door op de open markt te kopen en
daarom werd toestemming van de Reservebank gevraagd om in het buitenland te
lenen. Sedert het begin van de jaren zeventig gebruikte de bank derhalve haar

43 HKlS, Bespreking Uitvoerende BestuUf,3178, 27 Januarie 1978.
44 HKlS, Bespreking Algemene Bestuur, 14177,27 Mei 1977; HKlS Notu1e van Direksievergadering, 6 Junie 1978.
45 HKlS, Notule van Direksievergadering, 29 Oktober 1979.
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internationale contacten en haar aanwezigheid via Nedeurope om op de internationale geldmarkten agressief mee te dingen naar lening fondsen. 46
Met vastberadenheid betrad de Nedbank dit terrein. Zij wierffondsen in Europa
en de VS . De bank beschouwde haar rol in de werving van fondsen als uiterst
strategisch en was niet bereid om bijzonderheden betreffende de aard en de omyang daarvan bekend te maken. Tegen 1979 waren de buitenlandse transacties van
Nedbank sterk toegenomen en liep de bank in dit verband weinig risico's . De Nedbank werd bestempeld als een nettolener in de Euro-dollarmarkt. Tegen deze tijd
werden de buitenlandse valutatransacties van de bank meer dan verdubbeld en
schatte zij haar marktaandeel op 23% tegenover ] 4% hetgeen de positie was voor
de implementering van de aanbevelingen van de Commissie De Kock inzake buitenlandse valutatransacties en wisselkoersen in 1978. 47 Een bijzondere doorbraak
van Nedbank, was de verwerving van een aandeel van ongeveer 50% in de valutahandel van de mijnhuizen - een sector die de bank geruime tijd niet met succes
had kunnen betreden. De buitenlandse valutatransacties van de bank namen ook
aanzienlijk toe als gevolg van de transacties van de bank voor oliemaatschappijen.
De Eurovalutapositie van de Nedbank stond tegen januari 1980 reeds op Rl48
miljoen en de verwachting was dat deze binnen enkele maanden zou toenemen tot
R 170 miljoen.48 In feite voerde Nedbank korte-termijnkapitaal uit door het beschikbaar stellen van financiering in Europa voor Zuid-Afrikaanse uitvoer, op basis van krediet voor 90 en 120 dagen. Het beschikbaarstellen van Euro-randfaciliteiten betekende dat Nedbank zaken deed met ciienten die voorheen geen Nedbank
clienten waren. De faciliteit in Europa heeft voor de bank ciienten opgeleverd.
Tegen april 1980 berekende de directie van Nedbank dat de totale Euro-randfinanciering tussen Rl,5 en R2 miljard bedroeg.49
Met haar activiteiten op de Eurovalutamarkten verwierf de Nedbank een groot
aanzien als internationale bank. Meer dan welke andere bank in Zuid-Afrika ook,
trok de Nedbank internationale financiering aan voor broodnodige economische
activiteiten in Zuid-Afrika onder meer voor de Suid-Afrikaanse Spoorwee en Havens, de Yster- en Staalkorporatie (YSKOR) en de Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (ESKOM). Het onafhankelijke karakter van de bank maakte haar samen
met haar internationale expertise, tot een uitermate nuttige medium om fondsen op
de internationale markten te verwerven gedurende een peri ode waarin de politi eke
sentimenten zich snel tegen de toenmalige regering had den gekeerd. Nedbank was
op geen enkele manier betrokken bij de toenmalige regering, maar bevorderde
haar activiteiten door fondsen voor haar bedrijf aan te trekken op andere wijze dan
de andere banken in Zuid-Afrika. De oude Britse banken genoten altijd nog de
46 HKlS , Notule van Direksievergadering, 20 Augustus 1974.
47 HKlS , Bespreking Algemene Bestuur, 21/79, 6 Junie 1979.
48 HKlS , Bespreking Algemene Bestuur, 1/80,4 Januarie 1980.

49 HKlS , Notule van Direksievergadering, 22 Januarie en 22 April 1980.
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steun van hun moedermaatschappijen in Groot-Brittannie, want eerst in de jaren
tachtig werden het volledige Zuid-Afrikaanse bankinstellingen . Volkskas steunde
uit nationalistische overwegingen op haar binding met de toenmalige regering.
Nedbank heeft, met haar beperkte netwerk van filialen en duidelijke niche als groothandelsbank binnen het bankwezen in Zuid-Afrika, een onmiskenbaar sterk internationale dimensie uitgebouwd. Het was pas tegen het einde van de jaren tachtig,
toen deze banden in het gedrang kwamen, dat men zich in het buitenland de bijzondere bijdragen van Nedbank ten volle heeft gerealiseerd, al was in de jaren
zestig al gewezen op de consequenties.

5. Innovatie van het bankwezen
Naast haar grote bijdrage ten aanzien van internationale handelsfinanciering, leverde Nedbank een substantieie bijdrage tot het vernieuwen van het handelsbankwezen in Zuid-Afrika. Gegeven de relatief geringe omvang van de bank, zoals in
de vorige paragraaf aangeduid, heeft de bank zich moeten verlaten op fondsenwerving in de groothandelsmarkt. De bank wilde geen laag winstgevende kleine
depositozaken ondernemen, maar de zaken- en groothandelssector bedienen. Dat
hield twee belangrijke implicaties in voor de bank: de bank moest zich inzetten
voor het organiseren van een geldmarkt in Zuid-Afrika, waar zij fondsen kon aantrekken. Daarenboven moest Nedbank door innovatie nieuwe bankproducten ontwikkelen waardoor zij een concurrentievoordeel boven haar concurrenten kon
behalen. Bovendien moest de bank goede sam en werking met de andere handelsbanken handhaven, ofschoon haar overleven van een verruiming van de traditionele handel sbankondememingen zou afhangen .
Vooreerst moest de bank een Zuid-Afrikaanse bankmaatschappij worden, met
een meerderheid van de aandelen in Zuid-Afrika. Dit heeft, zoals boven aangestipt, reeds in 1961 plaatsgevonden. De NBSA bewees ermee haar verbondenheid
met Zuid-Afrika en gaf de toon aan voor de imperiale banken. De tweede stap was
te verhinderen dat de bank door de concurrentie van de grote imperiale banken in
de verdrukking zou komen. De NBSA, Barciays en Standard Bank, en sinds 1947
ook Volkskas, ondertekenden een Register van Samewerking (ROCO). ROCO
schreef minimum en/of maximum tarieven, koersen en comrnissies voor voor bankdiensten en -faciliteiten. ROCO schreef primair minimum prijzen voor, omdat de
maximum prijzen statutair al waren voorgeschreven. De werkelijke prijzen lagen
tussen de ROCO-prijzen en de statutair voorgeschreven maximum prijzen. Tariefvoorschriften die door ROCO gedekt werden, hadden betrekking op de verdiscontering van wissels, overtrekkingsfaciliteiten, renteberekening, chequeboeken, valutatransacties, wissels, grootboekkosten, garanties en bewaringsdiensten. 50 ROCO
50 RP 8711970 Derde Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Fiskale en Monetere
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verhinderde in feite de vrije mededinging tussen handelsbanken, maar bewaarde
toch de orde in potentieel wanordelijke mededingingsomstandigheden. Daardoor
werd verhinderd dat de mededinging tussen handelsbanken in de kleine Zuid-Afrikaanse handelsbankmarkt ongezonde proporties zou aannemen. Voor de NBSA
was ROCO dualistisch. Met haar beperkt netwerk van filialen had de bank de
bescherming van ROCO nodig teneinde niet door de grotere banken uit de markt
te worden gedrukt. Zonder dit had de NBSA veel hogere rentevoeten of veellagere tarieven moeten opleggen teneinde concurrentieel te zijn. Dientengevolge hadden de grote banken met hun uitgebreide vertegenwoordigingsstructuren hog ere
overhead-kosten en wilden ze zich niet door een renteoorlog laten verplichten meer
voor hun fondsen te betalen. ROCO beschermde de NBSA tegen verdere mededinging, doordat de banken die geen deelgenoten aan ROCO waren, geen voordeel konden trekken uit agentschapsdiensten of verrekeningsfaciliteiten die daaruit voortsproten. Het nadeel van ROCO ontstond indien een bank een marktvoordeel
kon behalen door betere diensten, nieuwe diensten, hogere rentevoeten en lagere
tarieven te bieden. Mocht dat door besparingen elders in een bank mogelijk worden, (waartoe de lagere infrastructuurkosten van de NBSA welleidden), dan was
zo'n bank steeds aan ROCO gebonden.
Ais groothandelsbank yond de NBSA het vaak nodig voordeliger rentevoeten te
bieden ten einde meer fondsen te verkrijgen, maar hierin werd de bank telkens
door ROCO gehinderd. Tegen deze achtergrond was de NBSA verplicht de leiding te nemen in de diversificatie van diensten en innovaties waardoor zij zich de
wrevel van de andere banken op de hals haalde. De blijvende invloed van de NBSA
lag namelijk juist daarin dat zij als handelsbank door innovatie en de proactieve
diversificatie van handelsbankactiviteiten de conservatieve nog uit de Nederlandse tijd standnemende banktraditie heeft kunnen doorbreken. Innovatie is hetzij
vanuit de bank zelf ondemomen, hetzij door middel van filialen. De eerste vernieuwing was het stichten van de Nederlandse Financierings- en Beleggingscorporatie (NEFIC) in october 1948, als een NBvZA-filiaal. In de sterke groeifase
van de Zuid-Afrikaanse economie na 1945 heeft men handelsbanken vaak benaderd voor het verlenen van financiering met een looptijd langer dan een jaar, hetgeen destijds de normale handelsbanktermijnen waren. Kakebeeke realiseerde zich
dat industrielen die zich in Zuid-Afrika wilden vestigen financiering op de rniddellange termijn van tussen een en vijf jaar nodig hadden, maar dat de bank er niet
voor was toegerust. De lange-termijndeposito's waarover de bank beschikte waren zo beperkt dat weinig dusdanige leningen konden worden toegestaan.5 1 De
bank verklaarde dan ook: "Het lijkt ons van gebieden belang, dat wij van nu af aan

Beleid in Suid-Afrika, Staatsdrukker, Pretoria, 1970, 57-58; ROCO is eers in februarie
1983 beeindig.
51 Brief J.P. Kakebeeke - Directeure NBvZA. 10 September 1945 .
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in dit ontwikkelingsproces worden ingeschakeld, en daardoor niet straks achter
het net vissen. Hiertoe is onzes inziens een krachtige Nederlandse financieringsmaatschappij onontbeerlijk ... "52 Een financieringsmaatschappij voorzag de bank
dus van een voertuig om fondsen van buiten het normale handelsbankwezen aan te
trekken en leningen voor een langere termijn beschikbaar te stellen. De NBSA gaf
hierdoor voor de andere handelsbanken de pas aan. Jones verklaarde: " ... As for
factoring and leasing, the provision of industrial finance and the management of
firm's cash flows, such ideas were not even on the horizon in the 1950' s ... "53 Nefic
stond rniddel- en lange-termijnleningen toe voor bedrijfsvestiging of nam aandelenkapitaal in ondernerningen. 54 Nefic leende fondsen in de geldmarkt, maar verkocht ook schuldbrieven in de markt teneinde fondsen aan te trekken. 55 Nefic werd
pas in 1964 als depositonemende ins telling geregistreerd. Doordat Nefic niet aan
ROCO gebonden was, kon zij helpen om het fondsenprobleem van de NBSA te
verlichten. Nefic werd later omgeschakeld in een algemene bank die zich specialiseerde in bedrijfsfinanciering.
Nefic was de baanbreker van de NBSA-vernieuwing. De NBSA werd door de
hoogst mededingende financiele omgeving gedwongen agressief nieuwe producten en strategieen te ontwerpen. De NBSA maakte de voorhoede van vernieuwing
uit totdat Nedbank in 1973 de eerste beheersmaatschappij van een groep maatschappijen voor financiele diensten werd. Handelsbanken gingen in toenemende
mate veelvoudige financiele diensten verhandelen. Hierin was de NBSA onder dr.
Hoisboer toonaangevend. De bank is met huurkoopfinanciering begonnen na in
1959 een beherend belang in de Kredietkorporasie van Suid-Afrika te hebben verkregen. 56 Bruikleenfinanciering werd aanvankelijk via Nefic aangeboden, maar in
1969 pakte de bank deze vorm van financiering op grote schaal aan en in 1970
kocht zij samen met SA Mutual een 50,51 % aandeelhouding in Lease Plan International of South Africa (LPI) .57 Daarbenevens stelde de bank via Nefic acceptkrediet beschikbaar, maar tegen 1962 werden door de bank zelf grote voorschotfaciliteiten in acceptkrediet geschapen.58 Deze faciliteit paste goed bij de internationale
handelsactiviteiten van de bank. De acceptfaciliteiten van de NBSA zijn dusdanig
52 Alblasserdamargief: Memorandum betreffende Financieringsmaatschappij, 1946, vi.
53 S. Jones, The Great Imperial Banks, 213 .
54 0113: 136, Memorandum van W. Koster i.s. die Belasting-en Rentabiliteitsaspekte m.b.t.
Nefic, 15 Julie 1955.
55 NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 23/3/64; NBSA, Verslag van Direksievergadering, 7/7/64.
56 NBSA, Verslag van Direksievergadering, 18/8/59; NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 22, 24 en 26/8/60.
57 NBSA, verslag van Direksievergadering, 10/4/63; NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 1112170.
58 NBSA Memorandum aan Streeksbestuurders i.s. Aksepfasiliteite, Mei 1962; Bespreking Algemeen Bestuur, 24/5/62, 2/4/63.
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toegenomen, speciaal als gevolg van Nefic, dat de bank in 1968 als eerste handelsbank in Zuid-Afrika haar eigen acceptbank stichtte, met name Nefic Aksepte Beperkt. 59 Dat de NBSA inderdaad een sterk mededingend positie innam in de acceptfinanciering, werd bevestigd doordat Standard Bank haar in april 1966
benaderde met het verzoek ook haar acceptzaken aan ROCO-tarieven te lenen.
NBSA wees dat van de hand, want de vrijheid die zij dientengevolge genoot, was
te waardevol. 60
Een verdere diversificatie van handelsbankondernemingen kon worden bereikt
door het aannemen van verzekeringszaken, levensverzekeringen en de verzekering van kredietrisico's. De NBSA nam belangen in maatschappijen die dergelijke
diensten leverden. 61 Ofschoon niet toonaangevend, verleende de NBSA ook reisfaciliteiten en persoonlijke kredietkaarten aan haar zakenclienten. 62 In 1968 introduceerde de NBSA de American Express-kaart in Zuid-Afrika. Het was alweer
geen algemene dienst aan gewone clienten, maar afgestemd op de welgestelde
zakensector. De bank betrad ook de facturatie en verkreeg in 1969 een 60 % belang in de toonaangevende facturatieondememing in Zuid-Afrika, Anglo-African
Factors. 63 De bank leverde ook beleggingsbestuur en trust- en executeurszaken via
participatie in gevestigde sec tori eiders als diensten aan clienten.64 De diversificatie van diensten liep in 1973 uit op de samensmelting met U AL en Syfrets. UAL en
Syfrets wilden toegang tot handelsbankdiensten verkrijgen en het kon Nedbank
baten toegang tot de gespecialiseerde diensten en het brede vertegenwoordigingsnetwerk van deze instellingen te hebben. De bank bleef als nichehandelsbank binnen de groep van financiele maatschappijen over. De groep werd door een overkoepelende beheersmaatschappij, Nedsual, bestuurd. Het tijdschrift Volkshandel
schreef: "Nedbank is nou eintlik 'n unieke bank in Suid-Afrika, in dat waar hy
tevore reeds oor 'n groot diversifikasie van dienste beskik het hy nou in Nedsual
die omvattendste finansiele dienste in die land kan aanbied."65 Door deze samensmelting werd het bestuur in gespecialiseerde financiele dienstensectoren in de
groep versterkt, dienstenontwikkeling en research ten goede beinvloed, de duplicatie van diensten uitgeschakeld en de lokale participaties van Nedbank in de financiele dienstensector versterkt.
De bank schiep zich verder een belangrijk mededingend voordeel door de leiding te nemen in de automatisering van bankdiensten. Als president van het Instituut van Bankiers voorspelde dr. Holsboer in 1957 reeds dat bankklerken toene59
60
61
62
63
64
65

NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 7 en 30/7/67.
NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 14/4/66.
G. Verhoef, Die Geskiedenis van Nedbank, 321-331.
Ibid., 338-345 .
Ibid., 345-353.
Ibid. , 354-368.
Volkshandel, Februarie 1974, 3 I.
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mend door elektronische apparatuur zouden worden vervangen. Banken waren
kosten- en arbeidsintensieve ondememingen, waar het gebruik van electronisch
apparatuur voor verrekeningen en automatische, gecentraliseerde boekhouding
noodzakelijk moest volgen. Dat was bovenal noodzakelijk in het geval van de
NBSA die als zakenbank grote transacties moest verrichten en waarborgen geven
naar aile uithoeken van de wereld. 66 In 1962 werd de NBSA de eerste bank in
Zuid-Afrika die een computer in gebruik nam, met name een National Cash Register 315 Y Automatisering heeft de NBSA geholpen kosten te besparen en sommige
taken vlugger uit te voeren. De bank was onmiskenbaar de voorloper in bankautomatisering; andere banken in Zuid-Afrika begonnen eerst rond 1969/70 op noemenswaardige schaal mee te doen. 68
Ten slotte moet er ook op worden gewezen dat Nedbank tussen de grote handelsbanken staande bleef door voortdurend nieuwe financiele instrumenten te scheppen waardoor in de kleinhandelsmarkt fondsen konden worden verworven. 69
De bank drong voortdurend bij haar ROCO-vennoten aan op het recht op betaling
van hogere rente op deposito's met een looptijd van twaalf maanden of langerconform een afspraak die reeds in 1922 was gemaakt. Toen de bank zich in de
naoorlogse jaren er weer op beriep, hadden de imperiale banken er emstig bezwaar tegen. ROCO bereikte pas in oktober 1949 overeenstemming over een rentevoetverhoging. 70 Aileen door meer aantrekkelijke rentebetalingen kon de bank
de omvang van haar deposito's beduidend verhogen; door nieuwe instrumenten te
ontwerpen kon ze een schaakmatsituatie ontlopen. Een ruim pakket nieuwe deposito-instrumenten zijn op initiatief van de NBSA ontworpen en in werking gesteld.
De bank behield haar voorsprong maar kortstondig. Andere banken ontwikkelden
soortgelijke instrumenten. Het hoogtepunt van NBSA-innovatie werd bereikt toen
men in november 1963 verhandelbare depositocertificaten (VDS'en) introduceerde. Het waren verhandelbare geldmarktinstrumenten waardoor de bank korte-termijnfondsen kon gaan "kopen". Deze VDS'en had den een looptijd van 90 of 180
dagen en werden tegen hogere voeten dan schatkistwissels gekocht, enerzijds om
aan beleggers met een overschot aan korte-termijnfondsen een winstgevend beleggingsmogelijkheid te bieden, anderzijds om aan de NBSA met haar voordeliger
kostenstructuur maar beperkt netwerk van filialen toegang tot korte-termijnfondsen te bieden. De andere handelsbanken, met hun grote bedragen aan rentevrije
spaarfondsen, maakten heftig bezwaar tegen dit initiatief van de NBSA, maar de
66 Die Burger, 15/11/57.

67
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70
49 .

NBSA, Direksievergadering, 13/2/62.
G. Verhoef, Die Geskiedenis van Nedbank, 333.
Memorandum van W. Koster i.s. Rentekoersbeleid, 18/10/60.
OB/5: 74, Memorandum, i.s. Rentekoersverhoging van die Vier handelsbanke, 10/10/
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VDS'en waren niet aan ROCO onderworpen en voor die banken de uitgebreide
netwerken hadden, was het niet nodig VDS'en te kopen zolang de mobiliteit van
hun fondsen toereikend was. Voor de NBSA was deze fondsenwervingsstrategie
noodzakelijk71 " ... om tot een meer pragressief commercieel bankwezen in ZuidAfrika te geraken".72 In de pers motiveerde de bank haar optreden als voIgt: "Developments in the financial fields in this country have shown that to an increasing
extent the need is felt by investors to have outlets for excess funds, which are
available to them from time to time, on a short term interest-bearing basis, but
without being tied to too rigid periods ... The underlying idea of these deposits is
that holders, once they find the need for realisation of the amount invested at a
time before the due date of the deposit, should be able to sell the document to
parties interested."73 De VDS'en stelden de NBSA in staat de beperkingen van
ROCO daadwerkelijk te boven te komen. De omvang van de VDS-verplichtingen
van de bank was afhankelijk van haar behoefte aan fondsen. In 1967 was een
gebrekkige fondsenverplaatsing bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een toename
van R21m. tot R72m. in VDS'en, en gedurende de vraege jaren zeventig gaf gebrekkige liquiditeit in de bank aanleiding tot VDS'en van tot R94m.74 Het succes
met VDS'en deed de bank in 1968 besluiten de instrumenten naar Londen uit te
breiden. In december 1968 werd machtiging van de Bank van Engeland verkregen
om VDS'en in sterlingvaluta te verkopen. Vijf-en-veertig banken in Londen gaven
blijk van hun belangstelling. Discontobanken aldaar traden als secundaire markt
op. VDS'en werden ook in dollars uitgereikt. Deze werden dan door de bank in
sterling omgezet om dollarverplichtingen te verkrijgen. Op deze wijze is de bank
de beperkingen van de binnenlandse Zuid-Afrikaanse handelsbanksector te boven
gekomen en heeft zij haar internationale verbintenissen kunnen benutten om haar
buitenlands valutabezit te versterken. Aldus heeft de NBSA haar niche kunnen
versterken en binnenslands haar competitiviteit kunnen verhogen.

6. Samenvatting
De snelgroeiende Zuid-Afrikaanse economie na 1945 betekende een grate uitdaging voor de financiele sector. Het banktoneel was tot op dat moment door conservatieve imperiale banken overheerst, terwijl industriele groei en sinds de jaren
zestig, toenemende internationale politi eke druk innoverende financieIe dienstlevering ging eisen. In de peri ode van onderzoek leverde Nedbank een sterkere groeipresta tie dan de andere handelsbanken tezamen. De bank wist intemationale sanc71
72
73
74

NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 1/8/63, 17/9/65 ; BriefNBSA-NOB, 7/9/63.
Ibid.
NBSA, Bespreking Algemeen Bestuur, 17110/63; 29110/63 (Persverklaring).
NBSA, Notule van Direksievergadering, 22110/68; 1112170.
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tiedruk sinds de jaren zestig het beste te boven te komen door dynarnisch, innoverend bestuur, een lage kostenstructuur door een focus op intemationale handelsfinanciering en de zakensector in plaats van uitgebreide kleinhandelsbankzaken,
gebaseerd op brede filiaalvertegenwoordiging . De diversificatie van diensten, automatisering en de voortdurende schepping van nieuwe financiele producten zouden helpen de beperkingen van ROCO te omzeilen. De blijvende invloed van Nedbank in het Zuid-Afrikaans bankwezen is gelegen in het verruimende denken van
Holsboer en daaropvolgende topbestuurders rond niche-bankwezen en dynarnisch
handelsbankwezen. De bank legde zichzelf de beperking op van een beperkt netwerk van filialen , maar putte daaruit een kostenvoordeel. Het stelde een dynarnisch management in de gelegenheid om, zonder de belemrnering van een verafgelegen buitenlandse moedermaatschappij, in het belang van haar zaken in Zuid-Afrika,
haar eigen strategie te bepalen. Daarvoor zorgde Holsboer in 1961 en sedertdien is
de bank gebleven op de frontlinie van het innoverende handelsbankwezen in ZuidAfrika.

XII

Twee decennia van onderzoek naar grote technische
systemen: thema's, afbakening en kritiek
ERIK VANDER VLEUTEN

In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw is het techniekhistorische en
-sociologi sche onderzoeksveld dat zich bezig houdt met zogenaamde 'grote technische systemen' (large technical systems, vaak ook LTS-veld genoemd) sterk
gegroeid. De inspiratie en het gros van de begrippen worden toegeschreven aan
het werk van de Amerikaanse historicus Thomas Hughes, wiens 'systeembenadering' uit de jaren tachtig geldt als een van de meest belangrijke richtingen in de
modeme techniekstudies - hij wordt wei gezien als de Chandler van de techniekgeschiedenis.! In Networks of Power (1983), dat vrijwel iedere techniekhistoricus
bekend zal zijn, brak Hughes met de techniekhistorische traditie die afzonderlijke
artefacten bestudeert. In plaats daarvan stelde hij het geheel centraal, waarvan
deze deel uitmaken. In zijn paradigmatische voorbeeld was Edison's primaire bijdrage aan de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening niet de uitvinding van
de gloeilamp, maar de constructie van een commercieel verlichtingssysteem, waarvan een verbeterde gloeilamp slechts een van vele benodigde en met elkaar wisselwerkende elementen was. Hughes' systemen bevatten zowel elementen van technische aard (zoals generatoren, distributieleidingen, en gloeilampen in het geval
van Edison's verlichtingssysteem) als van niet-technische aard (zoals het concept
van elektriciteitsverkoop, concessies, en productiebedrijven): aldus claimde hij
niet aileen de systeem-aspecten van de modeme techniek, maar ook het zogenaamde
'naadloos weefsel' van techniek en maatschappij te kunnen beschrijven.2
Met dank aan Henk van den Belt, Geert Verbong en Onno de Wit voor uitvoerig commentaar op een eerdere versie van dit artikel. David A. Hounshell , 'Hughesian history of
technology and Chandlerian business history: Parallels, departures, and critics', History
and Technology 12 (1995), 205-224.
2 Hughes introduceerde zijn systeembenadering vooTal in Thomas P. Hughes, Networks
of Power. Electrification in Western society 1880-1930 (Baltimore, 1983). Voar de claim
van naadloze beschrijving van techniek en maatschappij zie Thomas P. Hughes, 'The seam-
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Het lijkt nuttig onderscheid te maken tussen ten minste vier mogelijke interpretaties van 'de systeembenadering' in Hughes' werk. Ten eerste is de systeembenadering een begrippenapparaat om de systeem- en sociotechnische aspecten van
technologische ontwikkeling te beschrijven en te analyseren. Dit begrippenapparaat kan in principe op iedere technologie worden toegepast, en heeft veel nieuw
onderzoek gegenereerd. Ten tweede verwijst de systeembenadering naar de studie
van een bepaalde groep van technologieen, de 'grote technische systemen', waarvan elektriciteitsvoorzieningssystemen en telefoonsystemen archetypische voorbeelden zijn. Vaak definieert men dergelijke technologieen met hun sociotechnische- en systeemkarakter, en de systeembenadering als analysekader lijkt dan ook
vooral hier toepasbaar. Deze interpretatie is de primaire leidraad van het LTSveld. Ten derde heeft de systeembenadering ook enigszins het karakter van 'grand
theory' over het ontstaan van de modeme samenleving, dat wil zeggen de twintigste-eeuwse gelndustrialiseerde samenleving. Hughes' eigen these is dat grote technische systemen deze samenleving in steeds hogere graad zijn gaan structureren.
Daarbij hebben ze de maatschappijstructurerende rol overgenomen, die politiek
en natuurlijke geografie in vroegere eeuwen hadden.3 Tenslotte verwijst de systeembenadering voor Hughes in meer beperkte zin naar een groep van rrianagementtechnieken, zoals 'systems engineering', 'operations research' and 'systems
analysis ' , die zich in de jaren vijftig en zestig aan het front van de technische
ontwikkeling zouden hebben bevonden.
In dit essay zal ik proberen het LTS-veld, dat dus vooral op de tweede interpretatie aansluit, in kaart te brengen. Het onderzoeksveld is inmiddels zo groot, dat
dit nuttig Iijkt. Het is echter ook te groot om voUedig te kunnen zijn. Ik zal mij
daarom beperken tot de centrale thema's in een aantal publicaties, die de ontwikkeling van grote technische systemen breed beschouwen, als fenomeen sui generis. Naast een reeks Engelstalige anthologieen, die als primair intemationaal discussieforum lijken te functioneren, zijn dergelijke brede bijdragen ook verschenen
in de Duitse, Zweedse en Pranse taalgebieden.4 Deze beperking gaat ten koste van
less web: Technology, science, et cetera, et cetera', in Brian Elliot (red.), Technology and
social process (Edinburgh, 1988),9-19.
3 Voor deze ambitieuze formu1ering zie Thomas Hughes, 'Historical overview ' in Todd
La Porte (red.), Social responses to large technical systems. Control or anticipation (Oordrecht, 1991), 185-189 op 185-186.
4 Naast de monografieen van Hughes is er een Engelstalige LTS-serie met: Renate Mayntz
& Thomas P. Hughes, The development of large technical systems (Frankfurt, 1988); La
Porte (red.), Social responses to large technical systems; Jane Summerton (red), Chan ging large technical systems (Boulder, 1994); en Olivier Coutard (red.), Governing large
technical systems (N.Y., 1999). Brede LTS studies uit andere taalgebieden omvatten Jngo
Braun & Bernward Joerges (red.), Technik ohne Grenzen (Frankfurt am Main, 1994); Arne
Kaijser, I fiidrens spar. Den svenske infrastrukturens historiska utveckling och famtida
utmaningar (Stockholm, 1994); Par Blomkvist & Arne Kaijser (red.), Den konstruerade
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de veie meer gespeciaiiseerde studies, die bijvoorbeeld de geschiedenis van een
groot technisch systeem in een bepaaide (vaak nationale) context beschrijven.
De ambitie van deze tekst is drieerlei. Eerst worden drie beiangrijke onderzoeksgebieden binnen het LTS-veld behandeld (die bij sommige schrijvers overigens
samen kunnen vallen): de geschiedenis, de dynamiek, en de beheersing van grate
technische systemen, met de nadruk op het eerste. In tegenstelling tot het type
literatuuraverzicht, dat om het bestaansrecht van het veld te verdedigen de gemeenschappelijke vooruitgang benadrukt, zal ik pogen auteurs met verschillende
aanpak en posities naast elkaar te zetten. Naar een vierde potentieel onderzoeksgebied, dat van de maatschappelijke invloed van grate technische systemen, is individuele, niet-engelstalige bijdragen daargelaten 5 - weinig systematisch onderzoek gedaan in de kem-publicaties van het LTS veld. In deze publicaties lijkt de
externe invloed van grote technische systemen primair aangehaald te worden om
studies naar interne aspecten van deze systemen te legitimeren. Dit onderzoeksgebied verdient gratere aandacht, maar blijft hier buiten beschouwing.6
Een tweede ambitie is het inhoudelijk afbakenen van het begrip grate technische
systemen, zowel binnen het LTS-veld zelf, als van andere systeembegrippen die
binnen en buiten de techniekgeschiedenis in omloop zijn. Hierbij komen enkele
strategieen om grote technische systemen te definieren ter sprake, waarbij opvalt,
dat veel LTS-auteurs weinig onderscheid maken tussen onderzoeksobject (de grote technische systemen) en analysemethode (de systeembenadering).
viirlden. Tekniska system i historiskt perspektiv (Stockholm, 1998); Alain Gras, Grandeur
et dependance. Sociologie des macro-systemes techniques (Parijs, 1994); en Alain Gras,
Les macro-systemes techniques (Parijs, 1997). LTS studies over speciale techniekgebieden zijn bijvoorbeeld Arne Kaijser & Marika Hedin (red.), Nordic energy systems. Historical perspectives and current issues (Canton, Ma. 1995) en een special issue over ' New
energy systems' van Centaurus. International magazine of the history of mathematics,
science, and technology, Vol. 41(1999), Of. 1-2, met daarin ook Nederlandse bijdragen.
Een Nederlands voorbeeld van een studie van een afzonderlijk systeem is Onno de Wit,
Telefonie in Nederland 1877-1940. Opkomst en ontwikkeling van een grootschalig technisch systeem (Rotterdam, 1998).
5 Zo noemt Renate Mayntz enkele maatschappijtheoretische aanknopingspunten in Renate
Mayntz, 'Grosse technische Systeme und ihre gesellschaftstheoretische Bedeutung', KaIner Zeitschriftfur Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 45 (1993), 97-108. Ook Kaijser
geeft een overzicht over gevolgen van grote technische systemen, maar dezen lijken secundair t.o. v. zijn studie naar de dynamiek, geschiedenis en sturing ervan. Kaijser, I fiidrens
spar, 21-36. Aileen in Gras, Les macro-systemes techniques, staat de opkomst van grote
technische systemen als gevolg en oorzaak van maatschappijveranderingen centraal (zie
onder).
6 Voor een aanzet tot een dergelijk onderzoek zie Erik van der Vleuten, "The systemic
society revisited. Conceptualising the development of large technical systems in the Netherlands during the 20th century" in Johan Schot (red.), Perspectives on the History ofTechnology in the Netherlands. A series of project proposals (te verschijnen).
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Tenslotte zullen enkele belangrijke kritiekpunten op het Hughesiaanse systeemdenken genoemd worden. Verschillende auteurs buiten het LTS-veld suggereren
dat het gebruik van een systeembenadering in de analyse van grote technische
systemen niet aileen inzichten geeft, maar tevens andere inzichten verhindert. Dit
maakt het gebrek aan onderscheid tussen onderzoeksobject en analysekader, en de
daaruit volgende dominante praktijk om grote technische systemen aileen met begrippen uit de Hughesiaanse systeembenadering te bestuderen, problematisch. Een
duideJijker onderscheid tussen onderzoeksobject en analysekader kan de weg vrij
maken voor andere benaderingen in de studie van grote technische systemen.

1. Grote technische systemen als historisch fenomeen
Historische aandacht voor grote technische systemen als categorie van techniek
wordt ten dele gelegitimeerd door te wijzen op het historische belang ervan voor
de moderne technologie en samenleving. De techniekgeschiedenis, beweerde
Hughes, ziet door een traditie van stu die van objecten de 'diepere stromingen' in
de moderne technologie over het hoofd: systemen voor energievoorziening, productie, communicatie en transport vormden het front van de technologische ontwikkeling in de twintigste eeuw.7De algemene geschiedenis en de sociologie zien
Of de rol van de techniek in het ontstaan van de moderne samenleving over het
hoofd, Of noemen 'de machine' als drijfkracht, zoals Siegfried Giedion in Mechanization takes command (1948). Maar volgens Hughes zat Giedion er 'helemaal
naast': het zijn technische systemen, die de manier van wonen, werken, spelen en
oorlog voeren van de moderne Westerse mens bepalen, en dus de maatschappijstructurerende rol van natuurlijke geografie en politiek hebben overgenomen. 8 Met
deze formulering plaatst hij zich in de traditie van de Franse Annales school, die in
het Interbellum afstand nam van de traditionele politieke geschiedenis met het
argument, dat er diepere structuren waren, die de ontwikkeling van de samenleving bepaalden, en waarbij politiek van secundair belang was. Hoewel deze school
zich vooral toelegde op economische en sociale geschiedenis, en techniek slechts
oppervlakkig onderzocht, werd techniek weI genoemd als zo'n diepere structuur.
Zo citeerde Marc Bloch in de jaren veertig de klacht van Paul Valery, dat de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening niet onderzocht was, hoewel deze 'meer
mogeJijkheden heeft om de toekomst te vormen dan aile politieke gebeurtenissen
bij elkaar. ' 9
Thomas Hughes, American Genesis. A century of invention and technological enthusiasm (N.Y. , 1989), 184-185.

7

8 Hughes, 'Historical overview', 187.
9 Valery wordt geciteerd in Marc Bloch's posthume The historians craft (Manchester,
1954), 66. Deze passage wordt aangehaald door lOwe I Hughes, Networks of power, 5 als
David Nye, Electrifying America (Cambridge, Ma, 1990).
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De opkomst van grote technische systemen is dus een belangrijke historische
gebeurtenis en daarom een verplicht object voor historische beschrijving. Hughes
zelf open de hiervoor een deur in zijn studie van de elektriciteitsvoorziening in de
Verenigde Staten, Duitsland en Engeland. 1o Hier noemde hij de indrukwekkende
schaalvergroting van de elektriciteitsvoorziening als de belangrijkste te beschrijven en analyseren gebeurtenis: de elektriciteitsvoorziening groeide in schaal van
een stedelijk voorzieningssysteem in de jaren 1880, via systemen die hele stedelijke of landelijke districten bedienden aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, tot systemen die rond 1930 regio's omvatten ter grootte van Amerikaanse of
Duitse deelstaten, of zelfs hele naties, zoals het Britse systeem dat ontstond in de
jaren twintig en dertig. Een andere lijn in zijn studie is het volgen van de systeembouwers, de individuen die - zoals Edison - de verschillende elementen samensmeden tot een systeem. Zulke systeembouwers zijn te vinden bij iedere nieuwe
fase in de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening. Zoals al eerder opgemerkt heeft Hughes werk als inspiratiebron gediend voor vele studies van afzonderlijke grote technische systemen. Ik zal mij echter hier beperken tot vier typen
van studie van de algemene geschiedenis van grote technische systemen, met duidelijke verschillen in keuze van invalshoek en van historische peri ode.

Systeembouwen in de moderne en postmoderne tijd
Een eerste manier om de algemene geschiedenis van grote technische systemen te
benaderen is uitgewerkt door Hughes zelf. In zijn latere boekenAmerican Genesis
(1989) en Rescuing Prometheus (1998) beschrijft hij de geschiedenis van het
systeembouwen in de twintigste eeuw. Het systeembouwen, een in tegenstelling
tot democratie en 'free enterprise' niet-erkende ' basiskarakteristiek van de Amerikaan', maakte Amerika de voorloper van de technologische natie. Er is zelfs sprake van een 'tweede schepping', de Amerikaanse Genesis. In Amerika's voetspoor
werd het grootste dee I van de ge'industrialiseerde wereld omgevormd tot een gemaakte omgeving gestructureerd door grote technische systemen. 11
Men zou Hughes' beschrijving van de geschiedenis van het systeembouwen kunnen zien als een ontwikkeling in vier fasen . Een eerste fase beslaat de tijd van de
onafhankelijke uitvinders, grofweg de halve eeuw na 1870. Sommigen van hen, de
zogenaamde 'uitvinder-entrepreneurs', waren de eerste systeembouwers: zij deden niet aileen uitvindingen, maar introduceerden dezen ook op de markt. Edison,
al enkele keren genoemd, blijft het ideaaltypische voorbeeld van de uitvinderentrepreneur.
In een tweede fase, het Interbellum, konden de onafhankelijke uitvinders zich
niet langer handhaven in de steeds meer geYnstitutionaliseerde octrooienstrijd: zij
maakten plaats voor de industriele onderzoekers. In deze fase van systeemgroei
10 Hughes, Networks of Power, introduction.
11 Hughes, American Genesis, introduction.

VAN DER VLEUTEN ONDERZOEK NAAR GROTE TECHNlSCHE SYSTEMEN 333

werd de technische ontwikkeling 'conservatief' (systeem instandhoudend) in plaats
van 'radicaal'. De managers van grote bedrijven, de 'manager-entrepreneurs', werden de nieuwe systeembouwers. Samuel Insull is het archetype van de managerentrepreneur: met als doel om de stap naar massaconsumptie van elektriciteit te
zetten, fuseerde hij elektriciteitsbedrijven en koppel de hij verschillende voorzieningstechnieken. Daarmee schiep hij in de eerste twee decennia van de twintigste
eeuw een zeer uitgestrekt regionaal elektriciteitssysteem, dat in deze peri ode te
boek stond als 's werelds meest geavanceerde. Op het gebied van de industrieIe
productie volgde vooral Ford dit voorbeeld (hij werkte zelf acht jaar bij een openbaar elektriciteitsbedrijf). Het gaat hierbij in Hughes' optiek niet om het uitvinden
van de lopende band, maar om het systematisch integreren van mijnen, spoor-,
schip- en wegvervoer, ijzer- en glasproductie, elektriciteitsopwekking, en autoproductie in een gecontroleerde flow van materialen en energie - organisatorisch
beheerst door een nieuwe klasse van witte-boord werkers en ingenieurs.
In een derde fase verschoof het front van het systeembouwen van grote bedrijyen naar samenwerking tussen overheid, universiteiten en grote bedrijven, het zogenaamde militair-universitaire-industriele complex. Enkele incidentele gevallen
van vroegere staatsbemoeienis daargelaten, vormden drie megaprojecten de leerscholen voor deze vorm van systeembouwen. Het Manhattan project in de Tweede
Wereldoorlog, een centraal gecoordineerd productiesysteem met de regering als
financier, generaal Leslie Grooves als top-systeembouwer, en massale mobilisering van wetenschappelijke kennis en industriele productiecapaciteit, leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog de atoombom op. Hughes benadrukt dat vanaf nu
'het collectief', georganiseerde groepen onderzoekers, de radicale uitvindingen
produceerden, die tot maatschappijdominerende systemen zouden uitgroeien. 12 De
daarvoor benodigde coordinatietechnieken werden vooral ontwikkeld in de jaren
vijftig. In het SAGE-project ontwikkelden academici van MIT digitale computers
voor een on-line geautomatiseerd luchtverdedigingssysteem voor de hele VS. Computers in regionale controlecentra ontvingen telefonisch hun data van een fijnmazig net van radarstations, en analyseerden deze in real time, zodat meteen luchtafweer kon worden aangestuurd. In het Atlas-project (de ontwikkeling van een systeem
van intercontinentale ballistische raketten) tenslotte schoof top-systeembouwer
generaal Bernard Schriever een uitgebreide managementafdeling tussen de opdrachtgever (de luchtmacht) en de industriele hoofdleveranciers. Samen met een
gespecialiseerd bedrijf, de Ramo-Wooldridge Corporation, perfectioneerden zij
de 'systems engineering ' , het coordineren tussen vele leveranciers en toeleveranciers en de vele componenten, tot een verfijnd management instrument.
12 Thomas Hughes, Rescuing Prometheus (N.Y., 1998),4. Het door Hughes eerder zwaar
aangezette onderscheid tussen de radicale uitvindingen van onafhankelijke uitvinders en
conservatieve uitvindingen van industriele onderzoekers wordt hier impliciet teruggewezen naar de eerste helft van de twintigste eeuw.
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In de jaren zeventig raakte deze vorrn van systeembouwen echter in ongenade
met de waarden van de 'counter culture' en het in opspraak raken van militaire
systemen tijdens de oorlog in Vietnam. Waar sommige planners meenden dat de
tijd van het systeembouwen definitief voorbij was, ging het systeembouwen een
vierde fase in, waarin het zich open de voor waarden van de tegencultuur. De planning en bouw van een grotendeels ondergronds autowegsysteem in centraal Boston diende en dient als leerschool voor modem participatief management in systeembouwprojecten: de leidende systeembouwer Frederick Salvucci schiep een 'open
systeem', dat in tegenstelling tot de 'gesloten systemen' van SAGE en Atlas het
ontwerpproces open stelde voor belanghebbende groepen (zoals etnische bewonersgroepen, de commerciele sector, milieubewegingen en verschillende lagen van
bestuur). Dit open systeembouwen bleek flexibel genoeg om mee te groeien met
veranderende maatschappelijke eisen. Met het project ARPANET, dat begin jaren
zeventig de voorloper van internet produceerde, tenslotte, volgde de verwerping
van hierarchische organisatiestructuren. Gefinancierd door militaire fondsen maar
opgezet door civiele wetenschappers en ingenieurs, had het een relatief kleine en
inforrnele managementafdeling. Deze stuurde toeleveranciers niet aan via rnicromanagement, dat wil zeggen bemoeienis met ieder detail, maar met specificaties
waaraan het element moest voldoen, dus ruimte latend voor lokaal initiatief. Met
deze twee innovaties ontstond wat Hughes noemt het 'postmoderne systeembouwen', afgezet tegen het 'moderne systeembouwen' uit de tweede fase en ook de
'overgangsperiode' van de derde fase: 'Prometheus, de schepper, is daarmee vrij
om de poiitieke, sociale en rnilieumatige complexiteit van de postindustriele wereId te omvatten.' 13
Infrasystemen en staatsbemoeiing in Zweden vanaf de zeventiende eeuw
Terwijl Hughes op deze manier zijn vroege inzichten generaliseerde voor wat betreft schaalvergroting en de algemene ontwikkeling van het systeembouwen in de
twintigste eeuw, heeft Arne Kaijser Hughes' studie van de elektriciteitsvoorziening verbreed tot een studie van de geschiedenis van een aantal gelijksoortige
infrastructuur-systemen ('infrasystemen') in de peri ode vanaf de zeventiende eeuw.
Hierbij horen communicatiesystemen als post, telegraaf, telefoon, telex, fax en
mobiele telefonie (punt-punt communicatie) en kranten, radio en T. V (massacommunicatie); energiesystemen als elektriciteits-, gas-, stadsverwarmings-, olie-,
atoomenergie- en kolensystemen; en transportsystemen als zeevaart, luchtvaart,
wegensysteem en spoorwegen. Het betreft dus zowel systemen met hun eigen netwerk (zoals spoorwegen) als systemen, die andere netwerken gebruiken voor transport (zoals de kolenvoorziening).14 In de praktijk echter beperkt Kaijser zijn algemene geschiedenis van grote technische systemen tot die systemen, waar de staat
13 Hughes, Rescuing Prometheus, 14.
14 Kaijser, I Fiidrens spar, 37-74.
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een beslissende rol speelde als systeembouwer, en waarvoor ze een infrastructuurpolitiek ontwikkelde. 1S
Vanuit deze invalshoek worden de fysieke expansie en institutionele inbedding
van verschillende infrasystemen beschreven. De geschiedenis van dergelijke systemen kan geordend worden naar hun vorm van organisatie. 16 In de zeventiende
eeuw organiseerde de militair sterke maar financieel zwakke Zweedse staat een
aantal systemen, waarin locale actoren voor de uitvoering zorg droegen. Zo bouwden en onderhielden boeren onder lei ding van gouvemeurs het wegensysteem en
het winterwegensysteem (voor sleden), terwijl steden werden gemachtigd om havens te bouwen voor het zeetransportsysteem. Beedigde boeren werden ook ingeschakeld in het centraal gecoordineerde, als estafettesysteem georganiseerde postsysteem. Dit laatste systeem is een voorbeeld van een geografisch uitgestrekt
infrasysteem, dat zich voor transport op bestaande transportsystemen baseerde.
De eerste verbinding, van Stockholm naar Hamburg (waar aansluiting verkregen
werd op het continentale net), werd gebouwd vanaf 1620. Tegen het einde van de
zeventiende eeuw verbond het Zweedse postsysteem aIle belangrijke Zweedse steden en omsloot een groot deel van de Oostzee, met uitlopers naar Stettin in het
huidige Polen, via het huidige Zuid Zweden en Finland, tot Riga in het huidige
LetIand. 17
In de tweede helft van de negentiende eeuw, in een politieke context waarin
economische groei centraal kwam te staan, nam de staat expliciet de rol van systeembouwer op zich. Het telegraafsysteem bouwde de nationale overheid geheel
zelf, maar bij het spoorwegsysteem, het telefoonsysteem, het electriciteitsvoorzieningssysteem en het wegensysteem bouwde en beheerde de staat een hoofdnet,
terwijl andere actoren locale en regionale verbindingen beheerden. Op dezelfde
manier beheerde een nationaalluchtvaartbureau de belangrijkste vliegvelden in
het nationale luchttransportsysteem vanaf de jaren Vijftig.

Grote technische systemen vanaf de oudheid
In een derde manier om de algemene geschiedenis van grote technische system en
in beeld te brengen, zoekt de Duitse historicus Joachim Radkau evenals Kaijser de
geschiedenis af naar het bestaan van dergelijke systemen. 18 Maar hierbij wijst hij
het uitgangspunt van Hughes (en in zekere zin ook van Kaijser) af, dat deze syste15 Cultuurpolitiek gemotiveerde systemen, zoals T.V., zijn hier niet bij inbegrepen. Ibid.,
98-184.
16 Voor het institutionele gedeelte van deze systeemontwikkeling zie Arne Kaijser, 'The
helping hand. In search of a Swedish institutional regime for infrastructural systems' , in L.
Andersson-Skog & O. Kranz (red.), Institutions in the transport and communications industries (Canton, Ma., 1998), 223-44.
17 Kaijser, I Fiidrens spar, 104-105.
18 Joachim Radkau, 'Zum ewiger Wachstum verdammt? Jugend und Alter grosstechnischer Systeme', in Braun & Joerges (red.), Technik ohne Grenzen, 50-106.
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men vooral een modern fenomeen zijn, en dat de geschiedenis gekarakteriseerd
wordt door een constante systeemgroei. In plaats daarvan tekent hij een soort genealogie op van drie opeenvolgende typen van grote technische systemen sinds de
oudheid. Daarbij wijst hij ook het idee van systeemgroei als onafhankelijk van tijd
en ruimte af, zoals men dat ook bij Hughes en Kaijser vindt (zie paragraaf twee) .
In plaats daarvan zoekt hij voor ieder afzonderlijk systeem de specifiek historische omstandigheden, die groei begunstigden.
V66r de Industriele Revolutie vindt men grote technische systemen vooral in de
waterbouw. 19 Een vroeg voorbeeld van expanderende waterbouwkundige systemen zijn de grote irrigatiesystemen aan de Nijl, Eufraat en Indus, alsmede in China en het Andes gebergte, die samenvielen met de eerste machtige staatsapparaten.
De groei van deze systemen volgde geen immanente systeemdynamiek, want er
bestonden veel meer kleine irrigatiesystemen. Hun groei dankten ze eerder aan de
grote staten, die in grootschalige techniek een middel zagen om hun inkomsten te
verhogen of hun technisch kunnen te demonstreren (zoals dat het geval was bij de
Romeinse aquaducten). Een andere groep van op water gebaseerde systemen zijn
ontwateringssystemen, vanaf de late Middeleeuwen. Het systeem-karakter daarvan ligt in de omstandigheid dat een verandering in een element (een dijk) eisen
stelt aan andere werken in een groot gebied. De ontwikkelingen in Nederland, het
pioniersland van de systematisch bedreven ontwatering, lieten zien dat een groot
ontwateringscomplex door decentrale actoren ontwikkeld kon worden. Dit geldt
ook voor de opbouw van binnenvaartsystemen in een aantal landen.
Pas in de negentiende eeuw verscheen een tweede type grote technische systemen, de materieel 'strak' gekoppelde systemen, waarvan het spoortransport als
natie-omspannend stalen systeem het voornaamste voorbeeld is. Ook de vroege
spoorlijnen werden vaak decentraal gepland. En voor wat betreft de verharde wegennetten waren de Franse Chausees aan het Franse centralisme gekoppeld, terwijl deze in Duitsland als ondergeschikt werden beschouwd aan de aanleg van
spoorwegen. Een derde systeem uit deze tijd is het telegraafsysteem. Tenslotte
werd in de late negentiende en vroege twintigste eeuw een aantal van dergelijke
systemen gebouwd in grotere steden, zoals gasvoorziening, lokale elektriciteitsvoorziening, drinkwatervoorziening, riolering, en gemeentelijk openbaar vervoer.
Deze hingen - vol gens Radkau - sterk samen met de drang van gemeenten om
steeds meer taken op zich te nemen.
In de twintigste eeuw, tenslotte, ontstond een derde type groot technisch systeem,
dat door verschillende aspecten gekarakteriseerd kan worden. Een eerste aspect is
19 Radkau is zich er van bewust dat deze systemen zich nog sterk ontwikkelden in de
twintigste eeuw. Men denke hierbij ook aan het Nederlandse watersysteem. Zie C. Disco,
'De verdeling van zoet water over heel Nederland 1940-1970' in J. W. Schot e.a. (red.),
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel] (Zutphen, 1998), 111-121 en C. Disco
& M. L. ten Horn-van Nispen, 'Op weg naar een integraal waterbeheer' . Ibid. 181-197.
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de groeiende betekenis van communicatie. De telefoon, hoewel daterend uit de
negentiende eeuw, hoort als systeem bij de twintigste eeuw. De groei ervan hing
samen met een verandering in de dagelijkse levensgewoonten, waar men verder
van elkaar verwijderd gingen wonen. Een tweede aspect is de grotere keuzevrijheid van de verbruikers , zoals die zich uit in de liberalisering in de telefoonsector
en het succes van het gemotoriseerde straatverkeer ten opzichte van het 'systeemtechnisch ideale' spoorvervoer. Een derde kenmerk, tenslotte, is het zogenaamde
'tweede orde' karakter van een aantal nieuwe grote technische systemen. Ingo
Braun defineerde tweede orde systemen als systemen, die in tegenstelling tot 'eerste orde systemen' geen eigen kunstmatig net (zoaIs een spoorwegennet) hebben.
In plaats daarvan creeeren zij een nieuwe materiele 'flow' door elementen van
reeds bestaande eerste orde systemen te mobiliseren. Braun's voorbeeld is dat van
het Europese orgaantransplantatiesysteem, dat vanaf eind jaren zeventig elementen van medische systemen, wegvervoer, luchtvervoer, communicatiesystemen en
computersystemen combineerde tot een nieuw systeem dat de stroom van menselijke organen door Europa verwezenlijkte.20 Hier voegt Radkau het containersysteem aan toe, dat bestaande structuren in zee- en landvervoer gebruikt, maar ook
nieuwe elementen introduceerde (zoals overslaginstallaties).21Het magneetzweefbaantransportsysteem geldt als een negatief voorbeeld: een strak gekoppeld systeem, dat geen kans meer krijgt op een gebied, dat allang door concurrenten bezet
is.
De nieuwe tijdruimte van grate technische system en
De Franse socioloog Alain Gras, tenslotte, geeft een vierde interpretatie van de
algemene geschiedenis van grote technische systemen. In tegenstelling tot Radkau
gaat zijn interesse uit naar grote technische systemen (macro-systemes techniques)
als specifieke constellaties van grote technische objecten, materiele netwerken,
sociale netwerken, en een manier van denken. Deze constellaties zijn intiem ver20 lngo Braun, 'Gefliigelte Saurier. Zur intersystemischen Vernetzung grosser technische
Netze' in Braun & Joerges (red .), Technik ohne Grenzen, 446-500. Zie ook lngo Braun &
Bernward Joerges, "How to recombine Large technical Systems: The case of European
organ transplantation" in Summerton (red.), Changing Large technical Systems, 25-52.
Ekardt voegt hier nog zg. systemen van de 'Oe orde' aan toe, namelijk de bouwtechnische
infrastructuren, die het functionele fundament zijn van eerste orde systemen. Hans-Peter
Ekardt, ' Unter-Gestell. Die bautechnischen Fundamente grosser technischer Systeme ', in
Braun & Joerges (red .), Technik ohne Grenzen, 166-211.
21 Kaijser noemt de containerrevolutie overigens ook, maar dan als interface tussen verschillende transportsystemen. Als zodanig maakt het dee I uit van de schaalvergroting van
het transportsysteem middels de koppeJing van deelsystemen. Containers hebben hier dezelfde functie als omvormers in Hughes' geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening, die
het integreren van gelijkstroomnetten en wi sselstroomnetten mogelijk maakten . Kaijser,
I Fiidrens spar, 90.
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bonden met de industriele maatschappij, en dus wei historisch nieuw. 22 Ze worden
gekenmerkt door machtsnetwerken gedomineerd door grote organisaties, die de
controle over de stromen in de materiele netwerken centraliseren. Bij Gras is het
autoverkeer, waar centrale controle op de automobilist ontbreekt, daarom geen
groot technisch systeem; treinverkeer, waar de machinist op vele punten gecontroleerd wordt, is dat wei. Tenslotte zijn in deze constellaties de materiele netwerken
verbonden met een nieuwe ideologie, die grote waarde toekent aan het beschikbaar maken van technisch kunnen op iedere plaats en op ieder moment.
In tegenstelling tot Hughes, Kaijser en Radkau beschrijft Gras het ontstaan van
dergelijke constellaties niet als een keten van empirische gebeurtenissen in de tijd.
Volgens hem is hun oorsprong en oorzaak niet precies aan te geven. WeI is duidelijk dat ze er op een bepaald moment waren. Daarom beschrijft hij hun ontstaan in
de vorm van een genealogie (in Nietsche's, niet Radkau's betekenis van het woord),
waar verschillende elementen, met ieder hun eigen geschiedenis, op dat bepaalde
moment bijeengekomen zijn in de nieuwe manier van denken en organiseren, die
grote technische systemen eigen is. 23 Een eerste element is wat Murnfort de megamachines noemde: door menselijke arbeidskracht te mobiliseren werden ongekende productiekrachten vrijgemaakt, zoals bij de bouw van de Egyptische piramiden, het Suez kanaal en de Chinese muUf. Hoewel hier vaak de oorsprong van de
moderne grote organisatie wordt gezocht, waren andere elementen nodig om grote
technische systemen juist in de )aatste eeuwen te do en groeien. Zo'n element is de
- voor techniekhistorici bekende - toenadering tussen natuurwetenschap en techniek, die een snelle toename van technische macht toeliet. Een derde element is de
nieuwe waardering voor communicatie en uitwisselingen, die de geboorte van het
kapitalisme en de industriele maatschappij vergezelde. Het grijpen van nieuwe
technische macht, opgesloten in fossiele brandstoffen, werd gecombineerd met
een obsessie voor de mobiliteit van deze macht, dat wi) zeggen de wi) om deze op
iedere tijd en iedere plaats beschikbaar te maken. Het archetypische beeld is dat
van de trein, die zelf aangedreven wordt door steenkolen, maar deze ook vervoert
en overa) beschikbaar maakt. Men ging stromen van mensen en dingen opvatten
als de basis voor een beschaving van technisch kunnen en mobiliteit: organisatie,
ideologie en fysieke netwerken zijn aldus samen gekomen.
In tegenstelling tot Hughes en anderen vat Gras' begrip van grote technische
systemen ook maatschappelijke veranderingen. Deze worden beschreven via veranderingen in de tijdruimte. Vier systemen illustreren daar ieder een aspect van.
De trein introduceerde een kunstmatige ruimte (het spoornet) en een nieuwe tijd
(door de ' uitvinding van snelheid' en van nationaal gestandaardiseerde tijd) . De
22 Gras stelt voor om een aantal netwerkbegrippen te mobiliseren als onderdelen van de
grote technische systemen die hij wil onderzoeken. Gras, Les macro-systemes techniques,
7-21 en 31-33.
23 Gras, Les macro-systemes techniques, 21, 22 ff.
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elektriciteitsvoorziening voegde daar de 'extreme delocalisering van technische
macht' aan toe, door deze bijna gelijktijdig overal en altijd beschikbaar te maken.
Telecommunicatiesystemen, te beginnen met de telegraaf, droegen bij aan de verandering in de tijdruimte door de 'dematerialisering' ervan: rond 1840 kon men
de wereld voor de eerste keer opvatten als een potentieel ensemble van verbonden
punten, waartussen gelijktijdige comrnunicatie mogelijk is - een ensemble dat daarna gerealiseerd werd door een aantal zeer grote bedrijven. Tenslotte illustreert het
vliegverkeer hoe de stromen in de nieuwe tijdruimte zelfregulerend werden: na de
Tweede Wereldoorlog werden met behulp van radar, radio en een handvol intemationale organisaties de routes genormaliseerd, het gedrag van de piloten en andere
actoren gestandaardiseerd in procedures, en afspraken gemaakt over de concurrentie tussen transportbedrijven op de wereldmarkt. 24
In deze nieuwe tijdruimte veranderden de relaties tussen mens en natuur en tussen mensen onderling. Zo verwezenlijkten grote technische systemen de Cartesiaanse droom van natuurbeheersing, maar verplaatste het elektrische licht de zichtbare vervuiling van gaslampen in afzonderlijke huizen naar de onzichtbare uitstoot
van elektriciteitscentrales. En terwijl grote technische systemen oude gevaren van
bijvoorbeeld honger en ziekte berekenbaar en beheersbaar maakten, kunnen ze
een nieuwe orde van onberekenbare, onbeheersbare en onzichtbare gevaren scheppen, zoals het broeikaseffect. Op sociaal gebied maakte de nieuwe tijdruimte van
grote technische systemen de Global Village en wereldwijde productiestructuren
mogelijk, maar versterkte ze ook sociale tegenstellingen. Niet aIleen werd de aangesloten gebruikers nieuw gedrag opgelegd, maar ook werden en worden nietaangesloten groepen afgesneden van de modeme middelen van bestaan. Dit is een
van de bronnen van ellende voor de daklozen. Daarbij komt dat de knooppunten
van grote technische systemen ontstonden op plaatsen, die als centra van industriele, commerciele en financiele macht al rijk waren. De kloof met de tussenliggende gebieden zonder netwerktoegang werd vergroot. Tenslotte maakte de nieuwe tijdruimte een kolonisatie van de wereld mogelijk, waar het andersoortige moest
wijken voor de Westerse maatschappijvorm, zowel in het voorbije tijdvak van
imperialisme als in het huidige van globalisering.

2. De dynamiek van grote technische systemen
Het onderzoek naar de dynamiek van grote technische systemen poogt beschikbare empirische kennis te systematiseren ten einde theoretische generaliseringen te
maken.25 Dit wordt gelegitimeerd met beleidsrelevantie. LaPorte (1991) stelt bij24 Gras, Les macro-systemes techniques, 25-26, 65 ff.
25 Renate Mayntz & Thomas Hughes, 'Foreword' in Mayntz & Hughes (red.), The development of large technical systems, 5-8.
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voorbeeld dat bestaande historische, economische en sociologische modellen van
technische ontwikkeling beleidsmakers geen theoretische basis geven om de ontwikkeling van grote technische systemen, met hun grootschalige voordelen en risico's, te sturen. Het ontwikkelen van begrippen en empirische kennis binnen het
LTS-veld, met nadruk op managementaspecten, moet dat wei doen, zodat toekomstige ontwikkelingen beter afgestemd kunnen worden op de wensen van de omringende maatschappij .26 Summerton breidde deze legitimatie op een elegante manier uit: volgen s haar is begrip van de dynamiek van grote technische systemen
van belang voor de moderne mens in een aantal rollen. Niet alleen in de rol van
systeem-verantwoordelijke (politicus, manager of ingenieur), maar ook in de rol
van 'consument', omdat de vormgeving van dergelijke systemen het dagelijks leven verandert; in de rol van ' burger ', omdat deze systemen vaak openbare functies
hebben maar zich aan democratisch toezicht onttrekken; en in de rol van 'onderzoeker', omdat de traditionele academische disciplines deze complexe systemen
uitsluiten Y
Onderzoek naar de dynamiek van grote technische systemen is echter niet aIleen
politiek, maar ook historisch relevant. Er worden begrippen uitgewerkt, die een
geschiedenis van grote technische systemen kunnen structureren (zoals het begrip
'systeembouwen ' bij Hughes) ofkunnen verklaren (zoals het begrip 'economische
schaalvoordelen ' systeemgroei zou verklaren). Ook worden er algemeen geldige
fasemodeIlen van de ontwikkeling van dergelijke systemen opgesteld, die als een
vijfde vorm van algemene geschiedeni s ervan kunnen worden gezien.

De dynamiek van grate technische systemen volgens Hughes
Ook het onderzoek naar de dynamiek van grote techni sche systemen heeft zijn
uitgangspunt in het werk van Hughes, wiens begrippenkader en fasemodel de meeste
techniekhistorici bekend zullen zijn.28 Het is voornamelijk gebaseerd op zijn studie van de elektriciteitsvoorziening, en ik zal hier volstaan met het noemen van
enkele hoofdpunten.

26 Todd La Porte, 'Preface' en 'Foreword . The challenge of understanding Large Technical Systems' in La Porte (red.), Social responses to Large Technical Systems, vii-viii en 14. Zie ook Kaijser, I Fiidrens spar, 94 .
27 Jane Summerton, 'Introductory essay: the systems approach to technical change ', in
Summerton (red.) , Changing large technical systems, 2.
28 Deze begrippen worden vooral uitgewerkt in Hughes, Networks of Power, introduction en Thomas Hughes, 'The evolution of large technical systems ' , in Wiebe Bijker, Thomas Hughes & Trevor Pinch (red .), The social construction of technological systems. New
directions in the sociology and history of technology (Cambridge, Ma, 1987), 51-56. Voor
een meer uitgebreide Nederlandstalige inleiding in Hughes' begrippenwereld zie de Wit,
Telefonie in Nederland, hoofdstuk I.
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Volgens Hughes volgen groeiende systemen een fasepatroon, waar steeds een
bepaalde systeembouw-activiteit dominant is. In de 'uitvindingfase' komt een technisch idee naar voren, dat in de 'ontwikkelingsfase' wordt uitgewerkt en getest om
in een bepaalde omgeving te functioneren . In de 'innovatiefase' wordt de uitvinding geintroduceerd en ingebed in een specifieke omgeving. Hier ontstaat een complex systeem met naast fysieke elementen ook faciliteiten voor productie, verkoop
en service. In de 'overdrachtfase' wordt het systeem naar andere omgevingen geexporteerd. Vaak zal het systeem in technisch opzicht aangepast moeten worden aan
de nieuwe natuurlijke, sociale en technische omgeving; deze technische veranderingen drukt Hughes ' uit met het beg rip ' technologische stijl ' . In de 'groei-, concurrentie- en consolidatiefasen', tens lotte, groeien systemen in omvang, worden
concurrenten verslagen, en worden ze minder afhankelijk van hun omgeving. Metaforisch opgevat hebben ze een 'impuls' (momentum) gekregen, dat wil zeggen
ze hebben een massa (in de vorm van geinvesteerd kapitaal en betrokken actoren),
een snelheid en een richting (bijvoorbeeld geografische groei) die een schijn geyen van autonomie.
Hughes gebruikt een aantal begrippen om dit groeipatroon te verklaren. Het al
vaak genoemde begrip 'systeembouwer' , dat verwijst naar doelbewuste entrepreneurs die technische en niet-technische elementen manipuleren, geeft een verklaring op actor-niveau voor het ontstaan en groeien van grote technische systemen.
Concreet identificeert een systeembouwer elementen die achter Iiggen op de rest
van het systeem en daarrnee de groei van het geheel remmen (de zg . reverse salients). Deze worden vertaald in 'kritische problemen', waaraan vervolgens gewerkt kan worden. Hughes vult deze probleemgestuurde systeemgroei op actorniveau aan met een paar structuurconcepten: deze bewerkstelligen dat als ze eenmaal
uitgevonden zijn, grootschaligere configuraties van het systeem hun kleinschaligere voorgangers economisch uit de markt kunnen concurreren. Meer dan de bekende ' schaalvoordelen' benadrukt hij de verhoogde 'bezettingsgraad' (loadfactor) van grotere systemen. Deze uit de elektriciteitswereld komende term verwijst
naar een betere benutting van de machines (en dus verbetering van het rendement
van de investeringen) door een meer constante vraag, die voigt met een grotere
diversiteit aan gebruikers in een groter afzetgebied. Een zelfde diversiteit aan de
kant van de productie leidt tot een betere 'economische mix' van productie-eenheden, zodat bij een gegeven situatie de goedkoopste eenheid gebruikt kan worden
(bijvoorbeeld waterkrachtcentrales in het elektriciteitsnet op tijden dat waterkracht
voldoende en goedkoop beschikbaar is).

Hetfasemodel en de interactie tussen verschillende systemen
Anderen hebben de algemeenheid van Hughes' model onderzocht door verschillende systemen in verschillende nationale contexten te bestuderen. Kaijser, bijvoorbeeld, heeft zowel de in de vorige paragraaf genoemde systemen binnen Zweden vergeleken, alsmede de ontwikkeling van enkele systemen in de vier
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Scandinavische landen. Op grond daarvan heeft hij zijn inzichten over de dynamiek van grote technische systemen gesystematiseerd. 29 De Duitse sociologe Renate
Mayntz deed hetzelfde op grand van studies van spoorweg-, telefoon- en elektriciteitssystemen in de Verenigde Staten, Duitsland, en Frankrijk en publiceerde dit
in de eerste LTS-anthologie. 30 Beide auteurs komen tot een model met drie fasen:
een uitvindingsfase, een groeifase, en een stagnatiefase. Deze laatste ontbreekt bij
Hughes. Een tweede afwijking van Hughes' analyse is dat deze auteurs het samenspel tussen verschillende systemen als een belangrijke factor zien in de dynamiek
van de afzonderlijke systemen.
Ook binnen de afzonderlijke fasen nuanceren ze het model van Hughes. Zo stellen
beide auteurs dat de beginfase gekenmerkt wordt door onzekerheid en gebrek aan
een visie van de toekomstige functies en de graeimogelijkheden van het systeem.
Nieuwe systemen kopieerden vaak oude systemen (spoorwegen de koetsen en binnenvaart, de elektriciteitsvoorziening de gasvoorziening), en zag en hun functie als
een aanvulling op die van bestaande systemen (telefoon op de telegraaf, spoor op
de binnenvaart). Ook omdat ze de concurrentie met bestaande systemen nog niet
aankonden (de telefoon kon slechts korte afstanden overbruggen, transport per
trein ging nauwelijks sneller dan per schip, elektrisch licht werkte maar een paar
uur) ontwikkelden ze zich vooral in niches.
Vol gens Mayntz begint pas in de graeifase het Hughesiaanse systeembouwen.
Waar Kaijser de technische en economische rationaliteit van groei benadrukt, zoals schaalvoordelen en verhoogde gebruikerswaarde van een grater transport- of
communicatiesysteem, dat in een 'expansiespiraal' kan resuJteren, ziet Mayntz
economische en politieke actoren aan de aanbodzijde en een kapitaalkrachtige
vraag als de belangrijkste drijfkrachten. In Europa waren de centrale overheden
belangrijke systeembouwers, die met grote technische systemen militaire, administratieve, economische of sociale doelen hoopten te verwezenlijkenY In de Ver29 Kaijser, I Fadrens spar, 75-95 en Arne Kaijser, 'From local networks to national systems. A comparison of the emergence of electricity and telephony in Sweden', in Fabienne
Cardot (red.), 1880-/980. Un siecle d' electricite dans Ie monde (Parijs, 1987), 7-22;
Kaijser, 'Controlling the grid: The development of high-tension power lines in the Nordic
countries' in Kaijser & Hedin (red.), Nordic energy systems, 31-54; en Kaijser, 'Transborder integration of electricity and gas in the Nordic countries, 1915-1992' in Polhem
Vol. 15 (1997), 4-43 .
30 Mayntz, 'Zur Entwicklung technischer Infrastruktursysteme', 239 ff.
31 Hiermee samenhangend wijst Mayntz het model af van geografische expansie van
Hughes en Kaijser (systemen zouden zich ontwikkelen van locaal, via regionaal naar nationaal niveau). De graad van territoriale expansie kan varieren van wereldwijd (telefoon
en vliegverkeer) tot locaal (tramsysteem), en een 'tweede orde systeem' als videotex (gebouwd boven op het telefoonsysteem) werd meteen nationaal, op een 'top-down' manier,
door nationale overheden gepland. Zie ook Renate Mayntz & Volker Schneider, 'The dynamics of system development in a comparative perspective: Interactive videotex in Ger-
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enigde Staten ontbrak in de negentiende eeuw een sterke staat met technische competenties en financiele mogelijkheden; de grote technische systemen werden daar
door particuliere bedrijven opgebouwd. Zonder een kapitaalkrachtige vraag echter stagneert de systeemgroei op de lange termijn. Het telegraafsysteem nam pas
na opening voor particulier gebruik een hoge vlucht, vooral door het bedrijfsleyen. Deze groep domineerde ook de telefonie. Voor de ontwikkeling van het spoorwegsysteem werd het vrachtverkeer snel dominant. Een dergelijke vraag was geen
natuurlijk gegeven; vraagstimulering is een belangrijke groeifactor voor grote technische systemen.
Tenslotte benadrukken beide auteurs stagna tie als een onderdeel van de levenscyclus van grote technische systemen. De expansiegrens van systemen hangt af
van zowel absolute grenzen als van de dynamiek van andere, concurrerende systemen. Mayntz maakt onderscheid tussen enerzijds 'infrastructuursystemen' van
verkeer, energie en communicatie, die zich constant uitbreiden. Anderzijds volgen
afzonderlijke 'grote technische systemen' binnen ieder infrastructuursysteem (zoals spoorwegen en autoverkeer binnen 'verkeer') elkaar op. Zij doorlopen een S-curve, met een langzame start, snelle groei, en vertraging of teloorgang - gemeten in
aantal spoorkilometers, vrachtvolume, aantal abonnees, of aantal telegrammen. In
plaats van het model van de S-curve spreekt Kaijser van een open concurrentie
tussen systemen om marktaandelen op verschillende deelmarkten. Ze concurreren
op de zogenaamde vijf p's: prijs, prestatie, politieke druk, (wets)paragrafen en
propaganda. Deze concurrentie kan tot stagnatie van bepaalde systemen leiden.
Overigens beseft Kaijser dat verschillende systemen met een zelfde functie tegelijkertijd kunnen samenwerken en concurreren op verschillende deelgebieden.
Zo beconcurreren water-, lucht-, spoor- en wegtransport elkaar op lange afstanden, maar hebben ze elkaar nodig op kortere afstanden (bijvoorbeeld om havens
en vliegvelden bereikbaar te maken). Daardoor ontstaan 'knooppunten' van systemen: het vliegveld verbindt luchtvaart, spoortransport en autotransport. Systemen
met verschillende functies, tenslotte, kunnen een infrastructuurfunctie bij elkaar
vervullen. Zo vereisen treinverkeer en elektriciteitsvoorziening communicatienetwerken, zijn treinverkeer en telefoonsysteem gebaseerd op een energievoorziening, en zijn olievoorziening en postsysteem afhankelijk van transportsystemen. 32

Afwisselende periodes van stabiliteit en verandering
Veel LTS studies vooronderstellen de groei en consolidatie van grote technische
systemen resulterend in een groeiende relatieve autonomie. Volgens Hughes waren er extreme omstandigheden, zoals oorlog, voor nodig om de koers van een
systeem in de consolidatiefase te veranderen. Ais tegenwicht voor de interne immany, France en Britain' in Mayntz & Hughes (red.), The development of large technical
systems, 263-298 .
32 Kaijser, I Fiidrens spar, 75-95 .
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puis van grote technische systemen stelden Kaijser, Mogren en Steen dat veranderingen van buitenaf, van de ' maatschappij', moesten komen . Alternatieve systemen, in dit geval in de energievoorziening, moeten daarom door de staat geholpen
worden. Dat kan bijvoorbeeld door het opbouwen van een onafbankelijke kennisproductie en een 'ontwikkelingsblok' , een alliantie van energiebedrijven, apparatuurproducenten en energiegebruikers. 33
Echter, andere auteurs stellen dat systemen in hun consolidatiefase helemaal
niet zo stabiel zijn als Hughes veronderstelde. Gesloten systemen kunnen zich
open en en aanpassen. Summerton (1994) ziet daarom de ontwikkeling van grote
technische systemen als een afwisseling van fasen van conflictloze, stabiele groei
en van conflict en 'reconfiguratie' . 34 Op basis van een LTS-anthologie over dit
onderwerp onderscheidt ze drie verschillende typen van reconfiguratie. Een eerste
type is de territoriale expansie over politieke grenzen. In het voorbeeld van de
elektriciteitsvoorziening in Australie was een hoge bezettingsgraad en een economische mix van centrales al verwezenlijkt op deelstaatsniveau. Toch wordt nu de
stap naar een nationaal net gezet met als doel om de invloed van op deelstaatsniveau georganiseerde vakbonden te omzeilen. Een tweede type is expansie over
functionele grenzen, zoals dat het geval is bij het combineren van elementen van
bestaande systemen tot een nieuw, tweede orde systeem. Een derde vorm van reconfiguratie is institutionele grensoverschrijding: de eenwording van zowel Amerikaanse als Europese elektriciteitsnetten in een markt van vrije concurrentie laat
zien dat om nieuwe structuren te scheppen, oude ook moeten worden afgebroken.
Oorzaken van reconfiguratie kunnen volgens Summerton zowel systeem-intern
als -extern zijn. Zo kunnen ' reverse salients' ontstaan door congestie in het fysieke
netwerk van een systeem (zoals het autoverkeer) , maar ook door zogenaamde 'negatieve externaliteiten' van het systeem (zoals milieuvervuiling). Ook kunnen veranderende concurrentieverhoudingen systeembouwers om bijvoorbeeld andere markten te gaan zoeken. Tenslotte zijn er bredere politieke ontwikkelingen die de vorm
en richting van grote technische systemen kunnen veranderen, zoals ook Hughes
al opmerkte. De politiek gemotiveerde integratie van het Oost-Duitse en WestDuitse telefoonnet na de eenwording is daarvan ook een voorbeeld.
Als supplement op deze studies van verandering heeft Gras (1997) juist de systeemontwikkelingen in stabiele periodes geconceptualiseerd. 35 Uitgaande van Luhmann's
studies van sociale systemen benadrukt hij verschillende aspecten van zelforganisatie (autopoiesis) van grote technische systemen. Zo vertonen zij een interne creativiteit, die de basis van het systeem onaangetast laat. Bijvoorbeeld verdwenen
lokale spoorwegen, maar werd het spoorwegsysteem uitgebreid met hogesnelheids33 Arne Kaijser, Arne Mogren & Peter Steen, Changing direction. Energy policy and
new technology (Stockholm, 1991. Zweeds origineel 1988), 18.
34 Summerton, 'Introductory essay', 1 ff.
35 Gras, Les macro-systemes techniques, 83-89.
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Jijnen. Daarnaast scheppen zij een 'ruimte van interne referentie': het fysieke netwerk, dat ze afbakent van de omgeving, en een bijbehorende legitimering van het
systeem. Een frappant voorbeeld van succesvolle en mislukte legitimering betreft
de vroege luchtvaart. De vele vliegtuigongelukken met dodelijke afloop in de jaren twintig werden gezien als noodzakelijke offers in dienst van de vooruitgang.
Maar het commerciele luchtschip werd als toonbeeld van onveiligheid in het collectieve geheugen gegrift, hoewel het nooit dodeJijke ongevallen had gekend voor
de ontploffing van de Hindenburg. Tenslotte wordt het samenspel tussen systemen
mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van codes en 'rituelen van passage' (zoals
douanevoorschriften bij vliegvelden), en kan een systeem productdifferentiatie
meemaken.
Overigens is het niet altijd duidelijk of er sprake is van verandering of stabiliteit
in grote technische systemen, zoals een controverse rond de introductie van windkracht in de elektriciteitsvoorziening laat zien. Vanuit een systeembouwer-perspectief stellen Hirsh en Serchuk (1996) dat de schijnbaar radicale uitdaging van
windturbines aan de grootschalige elektriciteitsproductie door een nieuwe generatie systeembouwers geabsorbeerd gaat worden in de vorm van windparken. Hiermee wordt centrale controle bestandigd in tijden van deregulering en onafhankelijke producenten, en worden windturbines een conservatieve, systeembewarende
technologie. Heymann (1999) daarentegen stelt dat de interne structuur, systeemcultuur, en impuls van de elektriciteitsvoorziening weI degelijk zijn veranderd onder
druk van deregulering en windenergie.36 Door aanpassing aan kleine en onstabiele
windturbines werd het elektriciteitssysteem een ' hybride systeem ' , waar groot en
klein , centraal en decentraal naast elkaar bestaan. Ook verdween een systeemcultuur van consensus tussen managers van elektriciteitsbedrijven, technische experts,
en wetgevers. In plaats daarvan gingen wetgevers monopolies van elektriciteitsbedrijven zien als een obstakel voor economische- en milieuefficiency. Tenslotte
zijn ontwikkelingsrichting zowel als -snelheid veranderd: de groeisnelheid is dramatisch gedaald door energiebesparingen, en de ontwikkelingsrichting is omgebogen van toenemende centralisering en marktbeheersing naar decentralisering en
deregulering.

3. Beheersstructuren
Een groot deel van de LTS studies, tenslotte, richt zich meer expliciet op beleid,
met name op de beheersstructuren (governance structures) in grote technische
36 Richard Hirsh en Adam Serchuk, 'Momentum shifts in the American electric utility
industry: Catastrophic change - or no change at all' , Technology & Culture 37 (1996),
280-311; Matthias Heymann, ' A fight of systems? Wind power and electric power systerns', in Centaurus 41 (1999), 112-136.
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systemen. Volker Schneider (1991) definieerde beheersstructuren als institutioneIe controlemechanismen van grote technische systemen, die ertoe dienen om technische, economische en sociale risico's te reguleren. 37 Dergelijke beheersstructuren worden op bedrijf-, overheid- of maatschappijniveau bestudeerd (doch in de
praktijk vooral op overheidsniveau). Ik zal mij hier beperken tot twee onderwerpen van historisch belang. Deels geeft dit dee I van het LTS-onderzoek inzicht in
de geschiedenis van organisatievormen van grote technische systemen. Deels vestigt de studie van beheersingsproblemen ook de aandacht op de ontwikkeling van
een historisch nieuw type problemen dat de groei van grote technische systemen
vergezelt, en dat zich juist aan beheersing lijkt te onttrekken.
Een geschiedenis van beheersstructuren
Schneider zelf zette zich af tegen het zoeken naar de 'optimale principes' voor
sociale organisatie, en benadrukte juist de variatie aan beheersstructuren of -regimes in verschillende grote technische systemen, historische perioden, en maatschappijen. Zo varieerden beheersstructuren in de telecommunicatie in hun graad
van politieke controle, verticale integratie, en horizon tale integratie. In de geschiedenis van de telefonie, bijvoorbeeld, hadden sommige landen (zoals Duitsland en
Japan) vanaf het begin een staatsmonopolie, terwijl anderen begonnen met een
particulier monopolie (waaronder Nederland) of een regime van vrije concurrentie (zoals Zweden en de Verenigde Staten). Na verloop van tijd convergeerden
bijna aile nationale telefoniesystemen tot een beheersstructuur, die gekenmerkt
was door sterke overheidscontrole in de vorm van een overheidsbedrijf, quasiverticale integratie van apparatuurproductie en -uitvoering, en horizontale integratie van post, telegrafie en telefonie. Met de Verenigde Staten als grote uitzondering domineerde dit regime vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan de
jaren tachtig. Daama volgde een afname van de horizontale en verticale integratie,
alsmede een verrnindering van overheidscontrole en privatisering. Ook dit proces
gebeurde gelijktijdig in een aantallanden. 38
Tegenover deze nadruk op nation ale veranderingen in intemationaal perspectief
heeft Kaijser de continuHeit van beheersstructuren van verschillende grote technische systemen binnen een nationale context in begrippen gevat. 39 Hij spreekt van
het 'institutionele kader' van een groot technisch systeem, dat formele en informeIe rege\s, organisatie en eigendomsverhoudingen bevat. Het is afhankelijk van de
eigenschappen van het specifieke systeem, maar ook van het ' algemene institutionele raamwerk' van de maatschappij (een term van Douglas C. North) en van de
invloed van zogenaamde 'paradigmatische systemen'. Deze laatste staan in be37 Volker Schneider, 'The governance of large technical systems: the case of telecommunications' in La Porte, Social responses to Large technical Systems, 19-4l.
38 Ibid.
39 Kaijser, 'The helping hand'.
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paalde historische perioden model voor de institutionele organisatie van andere
grote technische systemen. De 'institutionele transfer ' van paradigmatische systemen naar andere systemen vereist effectieve 'reproductiemechanismen'. Het begrip ' nationaal institutioneel regime', tenslotte, drukt de gezamenlijke eigenschappen uit van een aantal systemen met dezelfde institutionele kaders in een land.
Met deze begrippen beschrijft Kaijser de geschiedenis van institutionele kaders
van grote technische systemen in Zweden. Het eerste paradigmatisch systeem was
het wegsysteem van de 17e eeuw. Het idee dat de centralistische staat de uitvoering overlaat aan locale actoren werd ook toegepast in systemen voor post en zeevaart. In het midden van de 1ge eeuw werd het spoorwegsysteem paradigmatisch.
Het principe, waarin de staat een hoofdnet bouwt en beheert terwijllocale actoren
locale netten bouwen en beheren, werd zoals eerder al vermeld toegepast bij het
telefoonsysteem (waar het staatsbedrijf echter kleinere bedrijven wegconcurreerde), de elektriciteitsvoorziening, het wegensysteem en de luchtvaart. Deze taakverdeling was een eerste element in een nationaal regime, dat specifiek Zweeds
was. Deze bleef gehandhaafd tot ongeveer 1970. Vanaf de jaren twintig van de
twintigste eeuw toen het e1ektriciteitssysteem het paradigmatische systeem werd,
ontstond een tweede element van dit stabiele Zweedse nationale regime: de hechte
samenwerking tussen nationa1e overheidsinstanties en enkele grote industriele bedrijven, die de benodigde techniek ontwikkelden en leverden. Mats Fridlund noemt
dit het model van development pairs.4O Het nationale elektriciteitsbureau werkte
samen met ASEA, het telegraafbureau met Ericsson, en het spoorwegenbureau
met zowel ASEA (voor locomotieven) als Ericsson (voor signaalsystemen). Deze
samenwerking was zeer vruchtbaar op twee schijnbaar tegengestelde manieren.
Deels werden technische elementen in hoge mate specifiek voor de Zweedse situatie ontwikkeld, deels werden de betrokken bedrijven wereldleiders op hun gebied. Zo ontwikkelde ASEA al vroeg electriciteitslijnen voor zeer hoge spanning
voor het transport van hydro-electriciteit van Noord-Zweden naar het zuiden, en
werd daarmee een pionier op dit gebied. Pas toen in de jaren zeventig de telecommunicatiesector paradigmatisch systeem werd, verdween dit Zweedse nationale
regime.
Een derde niveau van studie van de ontwikkeling van beheerstructuren betreft
boven-nationale instanties. McGowan spreekt van een traditioneel 'sectoraal regime' van beheersing, waar naast nation ale overheden een aantal bovennationale
instanties vanuit de betrokken sector zich met regelgeving bezig hield. Een voorbeeld is de International Telecommunications Union - door een aantal nationale
regeringen opgericht in 1865 als de International Telegraph Union - waarvan nu
bijna aIle nationale staten lid zijn. Dit duale regime is echter aan het verdwijnen,

40 Mats Fridlund, ' En specifikt svensk virtuoskonst' : Empiriska och teoretiska perspektiv pa udvecklingsparet Asea-Vattenfalls historia' , Polhem (1994),106-131.
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terwijl nieuwe 'regionale regimes' opgezet worden in bredere economische handelsblokken zoals de EU, ASEAN en NAFfA. Omdat vooralsnog aileen de Europese Unie op dit gebied enige effectiviteit heeft, en vele nation ale overheden al
een stap terug hebben gedaan, ontstaat een reguleringsleemte. Tenslotte wint ook
een wereldwijd regime aan sterkte, maar hoewel de Wereldbank, GATT en WTO
zich in toenemende mate met grote technische systemen gaan bemoeien, is ook
hier nog geen sprake van effectieve regelgeving.41

Nieuwe vormen van systeemfouten
Naast dergelijke studies van vormen van organisatorische beheersing, hebben anderen de nieuwe typen van problemen onderzocht, die grote technische systemen
ook vergezellen, en die juist gekenmerkt worden door onbeheersbaarheid. Zoals
vermeld beschreef Gras (1997) al enkele nieuwe typen van onzichtbare en onbeheersbare gevaren, zoals het broeikaseffect. Andere LTS-auteurs noemen ook het
ontstaan van een historisch nieuw type interne systeemfout, veroorzaakt door de
toenemende complexiteit en sociotechnische vervlechting. Zij treden expliciet in
het voetspoor van Charles Perrow's Normal Accidents: Living with high-risk technologies (1984), dat wees op de toenemende onbeheersbaarheid van complexe
technologieen met vele interacterende elementen en onoverzichtelijke terugkoppelingsmechanismen. Vooral in systemen waar de verschillende elementen 'strak
gekoppeld' zijn, kunnen storingen zich snel naar andere elementen verplaatsen, en
kunnen schijnbaar onsamenhangende (en daarom onvoorspelbare) gebeurtenissen
tezamen leiden tot een grote systeemfout.
Waar Perrow bijvoorbeeld dacht aan kerncentrales, hebben LTS-auteurs laten
zien dat dergeJijke fouten ook eigen zijn aan grote technische systemen, en niet
gereduceerd kunnen worden tot de oude foutentypen 'menselijke fout ' en 'technische fout'. Zo bekritiseerde Rochlin de resultaten van diverse onderzoekscommissies inzake het neerschieten van een Iraans passagiersvliegtuig door het Amerikaanse gevechtsschip USS Vincennes in de Golf in 1988. Deze commissies zochten
naar 6f een menselijke 6f een technische fout. In dit geval werd de foutieve interpretatie van een stijgende airbus met een dalende (dus aanvallende) F 14 opgevat
als een menselijke fout, die te wijten was aan onervarenheid, stress en 'scenario
fixatie ' bij cruciale person en aan boord. De techniek, hier het geavanceerde (en
zeer dure) Aegis radarsysteem, werd vrijgesproken. Maar volgens Rochlin was de
Aegis-cruiser ontworpen als centraal deel van een groot technisch systeem om per
radar grote gebieden in open zee te beheersen. Het was gemaakt om in extreme
situaties te fungeren. Bemanningsleden werden getraind om onder stress op voorgeprogrammeerde gedragspatronen terug te vallen. Essentieel voor het schip was
41 Francis McGowan, 'The internationalization of large technical systems. Dynamics of
change and challenges to regulation in electricity and telecommunications ', Coutard (red.),
Governing Large technical Systems, 130-148.
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dat het functioneren van mensen en machines niet los van elkaar kon worden gezien. Het was niet ontworpen om te opereren in een klein gebied zonder duidelijke
oorIogsstatus en met vijandelijke en vredelievende schepen en vliegtuigen door
elkaar. Onder deze omstandigheden konden bemanningsJeden in noodsituaties terechtkomen in een verkeerd gedragspatroon.42
Daarentegen is het neerstorten van de spaceshuttle Challenger in 1986 gemakkeJijk afgedaan als een technische fout, namelijk de te geringe flexibiliteit bij lage
temperaturen van de O-ringen in de tanks met vaste brandstof. Maar - en dit kwam
wei naar voren in het onderzoek - bij elke shuttle-vlucht waren dit soort technische mankementen aan de orde van de dag, en de technische fout aileen verklaart
niet waarom het juist nu fout ging. Jensen wijst erop dat dit soort fouten ingebakken zat in het NASA systeem. Hij problematiseert vooral de organisatorische structuur, waar om economische en politieke redenen de productie van onderdelen was
verdeeld onder vele hoofd- en toeleveranciers. In het geval van de explosie haperde de communicatie tussen toeleveranciers en projectmanagement - de leveranciers probeerden vergeefs de opdrachtgevers van het mankement op de hoogte te
stellen - in combinatie met een aantal toevallige gebeurtenissen zoals het uitstellen van de vlucht, lage temperaturen, en een extreme windstoot tijdens het opstijgen. 43
In een poging om een soort foutentypologie van grote technische systemen op te
stellen stelt Rochlin, dat terwijl individuele fouten en technisch haperen blijven
bestaan, de menselijke fout verschoof van individueel naar collectief niveau. Daarnaast ontstond een type fout, waarvan de wortels in het ontwerp van de hardware
en de organisatie lagen. Tenslotte kwamen daar de nieuwe Perrow-achtige 'systeemfouten' bij, waar de complexiteit zelf fouten in de hand werkt, ook in situaties,
waar de andere fouten niet te verwachten zijn.

4. Atbakening: De LTS systeembenadering te midden van andere systeembenaderingen
De systeembenadering van Hughes en het LTS-veld is slechts een van vele systeembenaderingen die in omloop zijn binnen en buiten de techniekgeschiedenis.
42 Gene Rochlin, 'Iran air flight 655 and the USS Vincennes. Complex, large-scale military systems and the failure of control' in La Porte (red.), Social responses to large technical systems, 99-125.
43 Claus Jensen, No downlink: A dramatic narrative about the Challenger accident and
our time (z.p., 1996, Deens origineel 1993); Trevor Pinch, 'How do we treat technical
uncertainty in systems failure? The case of the space shuttle Challenger', in La Porte,
Social responses to large technical systems , 143-158. Pinch neemt echter afstand van
Perrow, die volgens Pinch te eenduidig is in zijn analyse, en geen oog heeft voor verschillende mogeJijke interpretaties van technische onderwerpen.
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Net als Hughes beroepen de meeste hiervan zich erop dat zij elementen in het
perspectief van het geheel kunnen plaatsen, en dat het geheel een veel interessantere analyse-eenheid vormt dan de afzonderlijke elementen. Toch krijgen begrippen als 'systeem', 'technisch systeem' of 'sociotechnisch systeem' zeer verschillen de inhoud en reikwijdte. Ik zal hier volstaan met een kort overzicht, dat
onderscheid maakt tussen drie groepen van systeembegrippen. Deze begrippen
worden gebruikt of om puur sociale elementen met elkaar in verband te brengen,
of puur technische elementen te verbinden, of juist om de verbanden tussen technische en sociale factoren te onderzoeken. 44
Zo kan in de sociologie 'de systeemtheorie' opgevat worden als een (hoewel
veelvorrnig) paradigma binnen de theorie van sociale differentiatie. Deze generaIiseert het proces van toenemende arbeidsdeling (zoals geconstateerd door Adam
Smith en anderen) tot een differentiatie van de maatschappij in vele functionele
deelsystemen zoals politiek, wetenschap, gezondheid en onderwijs. Dergelijke
systemen zijn puur sociaal: men onderzoekt bijvoorbeeld processen van waardengeneralisering en normspecificering en systeemelementen als sociale actoren, handelingen of communicatie. Het systeembegrip verwijst hier deels naar de differentiatie van het sociale geheel in delen, en deels naar de autonornie die de deelsystemen
bijvoorbeeld door rniddel van 'identiteitsbewaring' weten te verwerven tegenover
hun omgeving. Volgens Mayntz is met deze concentratie op puur sociale systemen, die zijn wortels heeft in het werk van Herbert Spencer en Talcott Parsons, de
aandacht in de vroege sociologie (bijvoorbeeld bij Marx en Durkheim) voor techniek verdwenen. Techniek werd een 'externe factor', en viel daarmee buiten het
dome in van sociologisch onderzoek - een positionering, waar verschillende moderne technieksociologen zich tegen afzetten. 45
Binnen de techniekgeschiedenis daarentegen wordt het begrip systeem juist gebruikt om technologische ontwikkeling te begrijpen, en vaak in puur technische
zin opgevat. Staudenmaier (1985) identificeert in de Amerikaanse techniekgeschiedenis systeembenaderingen op verschillende niveaus. Het meest locale niveau is
dat van de afzonderlijke machine, waar met een systeembenadering verschillende
bewegingen en krachten binnen de machine als een functioneel geheel worden
gezien. Daarboven noemt hij het niveau van 'technische projecten' - bijvoorbeeld
44 Ik zal hier niet ingaan op het verwante netwerkbegrip, maar volstaan met een verwij-

zing naar Jean-Marc Offner, 'Are there such things as sma)) networks' in Olivier Coutard,
The governance of large technical systems, 217-238 en Reiner Grundmann, 'On control

and shifting boundaries: modern society in the web of systems and networks', in Coutard,
Governance, 239-257.
45 Mayntz, 'Grosse technische Systeme', 98 ; Renate Mayntz, 'Funktionelle Teilsysteme
in der Theorie sozialer Differenzierung', in Renate Mayntz e.a. (red.), DiJferenzierung
und Verselbstiindigung. Zur Entwickung gesellschaftlicher Teilsysteme (Frankfurt, 1988),
11-44; en Mayntz, 'Zur Entwicklung technischer Infrastruktursysteme', 233-260.
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het design van een onderzeeboot, waar vele delen op elkaar afgestemd moeten
worden. En op het niveau van 'het productiesysteem' is bijvoorbeeld een fabriek
een geheel van op elkaar afgestemde machines en transportinrichtingen. Nog uitgestrekter zijn 'transmissienetwerken' als riolering en telefoonnetten. 46
Op nog hoger integratieniveau - Staudenmaier ziet dit over het hoofd, omdat hij
zijn analyse tot een tijdschrift, Technology and Culture, beperkt - bevindt zich het
begrip technisch systeem zoals gebruikt door Bertrand Gille in het encyclopedische werk Histoire des techniques (1978). Ook dit systeem bindt louter technische
elementen samen, en dient ertoe om de samenhang tussen de technieken van een
bepaalde tijd uit te drukken . Zo onderscheidt Gille een Egyptisch-Mesopotamisch
technisch systeem, een Grieks-Romeins technisch systeem, een middeleeuws technisch systeem, een Renaissance-Klassiek technisch systeem, het technisch systeem van de industriele revolutie, een modem technisch systeem, en 'geblokkeerde systemen' zoals het Chinese, Midden-Amerikaanse en Islamitische tijdens de
late Middeleeuwen. Deze systemen bevatten technieken op drie niveaus. Ten eerste zijn er bas ale structuren (structures elementaires) zoals gereedschappen of
machines. Daarnaast vormen combinaties van dergelijke structuren ensembles voor
de productie van een product (ensembles techniques), zoals een productie-eenheid voor ijzer. Tenslotte kunnen ensembles gecombineerd worden in technische
ketens (jilieres techniques), zoals in de ijzerproductie de keten van mijnbouw via
ovens tot rollers of vormers. Terwijl het systeembegrip de samenhangen tussen
deze niveaus uitdrukt, gaat het niet om de afzonderlijke elementen, die in principe
voor en na de betreffende periode kunnen bestaan. 47
Tenslotte wordt het systeembegrip gebruikt om de interactie tussen techniek en
maatschappij zichtbaar te maken. Dit geldt met name voor verschillende studies in
de traditie van de zogenaamde algemene systeemtheorie, waarmee Ludwig von
Bertalanffy in de jaren veertig van de twintigste eeuw het den ken in systemen
'wetenschappelijk' probeerde te formuleren als nieuwe multidisciplinaire eenheidswetenschap, die de steeds verder toenemende academische specialisatie kon tegengaan. 48 Deze theorie nam zowel toegepaste systeembenaderingen, zoals de door
Hughes bestudeerde managementtechnieken, als Norbert Wiener's cybemetica
46 John Staudenmaier, Technology's storytellers. Reweaving the humanfabric (Cambridge,
Ma, 1985),69-82. Het is mij echter niet duidelijk in hoeverre de auteurs in T&C expliciet
een systeembegrip gebruiken, of in hoeverre dit Staudenmaier's eigen interpretatie is.
47 Bertrand Gille (red.), Histoire des techniques. Encyclopedie de La PLeiade (Parijs, 1978).
48 Von Bertalanffy's formulering van de systeemtheorie op het terrein van de theoretische biologie (1940) en de generalisering hiervan tot algemene systeemtheorie (1945) zijn
in engelstalige versie herdrukt in Ludwig von Bertalanffy, General systems theory. Foundations, development, applications (N.Y. : 197311 969). Voor een korte geschiedenis van
de algemene systeemtheorie zie GUnter Ropohl, Eine Systemtheorie der Technik: Zur GrundLegung der aligemeinen TechnoLogie (MUnchen, 1979),50-54 en 54-103.
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(1948) in zich op; Dit laatste is een theorie van zelfregulering in dier, mens en
machine door middel van informatie en terugkoppelingsmechanismen. Met hulpmiddelen varierend van wiskundige modellen en computersimulaties tot informele
discussies zou de algemene systeemtheorie toegepast kunnen worden ten behoeve
van een systematische controle van onder andere ecosystemen, de wapenwedloop,
organisaties (bureaucratieen, legers), en intemationale politiek - allemaal probleemgebieden met vele variabelen en onoverzichtelijke relaties en terugkoppelingen.
AI in 1960 inspireerde von Bertalanffy's werk Fred Emery en Eric Trist om de
ondememing te beschrijven als een 'open socio-technisch systeem'. Dit systeem
bestaat vervolgens uit een 'technisch systeem' en een 'sociaal systeem', die nauw
met elkaar samenhangen. De ondememer moet daarom bij de keuze van organisatie rekening houden met de productietechniek; de analyse geeft aanwijzingen voor
bijvoorbeeld de optimale omvang van groepen, psychologische voldoening van
de werkers, en definitie van supervisierollen. 49 In GUnter Ropohl's (1979) algemene systeemtheorie van de techniek vindt men deze categorieen terug op maatschappijniveau. 50 In Ropohl's formele model is het menselijk handel en ondergebracht in
'menselijke handelingssystemen ', die bestaan uit persoonsystemen, sociale mesosystemen (groepen, organisaties) en sociale macrosystemen (maatschappijen).
Objecten en process en zijn ondergebracht in technieksystemen (Sachsysteme). Deze
twee typen van reele systemen hangen sterk samen; handelen is afhankelijk van
techniek, maar techniek wordt door handelen vorm gegeven. Beide systemen worden daarom geintegreerd in een 'sociotechnisch systeem', waar ook de ontstaansen veranderingsprocessen van technieksystemen zich afspelen. Het blijft vooralsnog de vraag, echter, of Ropohl's formele model techniekhistorisch productief te
maken isY
Tenslotte moet ook Jacques Ellul's studie Le systeme technicien (1977) hier
genoemd worden. 52 Hoewel Ellul naar Von Bertallanfy's systeembegrip verwijst,
gaat het hem niet om het modelleren van de werkelijkheid, maar om op ideaaltypische wijze de moderne Westerse maatschappij te karakteriseren. Bij Ellul vindt
men geen formeel interactiemodel tussen technische en sociale systemen, maar de
49 F. E. Emery & E. L. Trist, 'Socio-technical systems', Management sciences. Models
and Techniques. Proceedings of the sixth international meeting of the Institute of Management Sciences, Vol. 2 (Oxford, 1960), 83-97. Een paar decennia later werd het begrip
sociotechnisch systeem in deze traditie (die ook bekend staat als de 'Londonse Travistock
Institut of Human Relations - aanpak') tot etiket van participatief innovatiemanagement.
Zie Mayntz, 'Grosse technische Systeme ' , 98-99.
50 Ropohl, Eine Systemtheorie der Technik.
51 Zo concludeert de Deense techniekhistoricus Hans Buhl , 'Sociotekniske systemer i
teori og praksis ', Philosophia jrg. 25 (1996),143-166 op 156-159.
52 Ik gebruik de engelse verta1ingen: Jacques Ellul, The Technological System (N.Y.,
1980) en Jacques Ellul, Perspectives on our age. Jacques Ellul speaks on his life and work
(N.Y., 1981).
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these dat in de laatste twee eeuwen het bereik van de techniek verbreed werd van
Iouter materiele toepassingen tot aIle menselijke activiteitssferen. Zo werden organisaties en sport herschapen met efficientie ais leidraad. V66r 1960 waren deze
verschillende technische en getechnificeerde gebieden niet met elkaar verbonden,
en kon techniek de maatschappij niet eenduidig structureren. Dit veranderde echter met de toenemende rol van inforrnatie, waardoor de afzonderlijke gebieden
zich gingen zien als een deel van een groter zelfregulerend geheel, het Technische
Systeem. Dit geldt ook voor de autonoom ontwikkelde spoorwegen, postsystemen, elektriciteitssystemen en verdedigingssystemen, die door de op inforrnatie
gebaseerde herstructurering van het technische ensemble werden gereduceerd tot
subsystemen van het Technische Systeem. 53 Het gaat Ellul overigens niet om het
uitwerken hiervan als historische hypothese, maar om het onderzoeken van de
kenmerken en de ontwikkelingslogica van dat systeem, als ook de relatie met het
individu: deze krijgt door het Systeem een rol opgelegd, en kan als gevolg hiervan
het Systeem niet meer van buitenaf bekritiseren.

De ajbakening van grate technische systemen in het LTS-veld
De relatie tussen deze systeembenaderingen en de LTS-benadering is over het algemeen onderbelicht en impliciet. 54 Om deze relatie te onderzoeken is het van
belang vast te stellen, hoe LTS-auteurs hun eigen onderwerp definieren. Er lijkt
een interne consensus te zijn over een groep van grote technische systemen, die
het onderzoeksveld aanduiden. Zo worden elektriciteitsvoorziening, spoorwegen
en telefoniesystemen vaak als voorbeelden genoemd, terwiji men geen studies aantreft van individuele apparaten of locaties, zoals huishoudens, kantoren of fabrieken. Toch is niet helemaal duidelijk hoe de categorie grote technische systemen
theoretisch afgebakend kan worden. Een van de centrale auteurs in het LTS-veld,
de Duitse socioloog Bernward Joerges, concludeerde onlangs dat het begrip 'groot
technisch systeem' in de vele casestudies zelden scherp gedefinieerd wordt. Hij
spreekt daarom van 'quasi-definities' en van een 'high variability discourse' in het
LTS-veld. Er bestaan een aantal, vaak impliciete betekenissen van systemen naast
elkaar: men leunt vooral op metaforen uit het systems engineering (met nadruk op
beheersaspecten) of de sociologische systeemtheorie (met nadruk op het zelf-organiserend karakter van systemen). Joerges zelf ziet dit overigens niet als een zwakte; hij wijt dit aan de veelvorrnigheid van de systemen zelf, niet aan de pogingen
deze te begrijpen. 55 Pogingen om de categorie grote technische systemen theore-

53 Voor de verwijzing naar deze subsystemen zie Ellul, The Technological System, 108 .
54 Uitzonderingen zijn Gras, Sociologie des macro-systemes techniques, 10-18 en 111130 en Mayntz, 'Grosse technische Systeme'.
55 Bernward Joerges, 'High variability discourse in the history and sociology of large
technical systems' in Coutard (red.), The governance of large technical systems, 258-290.
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tisch af te bakenen vindt men wei in een aantal meta-teksten. 56 Mijns inziens zijn
hier ten minste twee zeer verschillende manieren van afbakening.
De meeste LTS-auteurs lijken in navolging van Hughes de term 'systeem' primair te gebruiken om de samenhang tussen componenten van technische en niettechnische aard aan te duiden .57 Zij interesseren zich vooral voor een categorie
van sociotechnische ensembles, die een belangrijke rol spelen in de samenleving,
maar zich onderscheiden van de sociale systemen, die de sociologie pleegt te bestuderen, en ook van de puur technische artefacten en netwerken van techniekhistorici.58 Verder vooronderstellen ze (soms impliciet) het bestaan van materiele netwerken. Maar vooral volgen zij Hughes' verdere afbakening met behulp van het
begrip van de systeembouwer: de macht van de systeembouwer over elementen
bepaalt de uitgestrektheid van het systeem. Technische of niet-technische elementen, die de systeembouwer niet beheerst, behoren tot de omgeving. 59 Terwijl bij
Hughes over het algemeen sprake is van individuele systeembouwers, zien andere
auteurs ook bedrijven en organisaties als systeembouwers, die deze centrale controle kunnen uitoefenen. Op grond van het criterium van centrale controle worden
sociotechnische ensembles als autoverkeer en zeevaart, waar geen directe centrale

56 Niet dat de variatie daarom minder wordt. Zo wordt het adjectief 'groot' in grote technische systemen opgevat als: uitgestrektheid in ruimte en tijd; het mogeJijk maken van het
functioneren van vele ' kleine technische systemen'; de doordringing van andere sociale
deelsystemen in de maatschappij; het leveren van grote prestaties ; het bezitten van veel
elementen; massaal ressourcegebruik ; kapitaal- of arbeidsintensief zijn; het belang van
ruimtelijke expansie voor het functioneren van het systeem; levensduur (minstens zo lang
als een menselijke generatiewisseling); de eis tot grote beheers-organisaties; het stabiliseren van eigenschappen en doe I t.o.v. de omgeving; de capaciteit om nieuwe problemen op
te lossen; of, in Joachim Radkau 's meer historische orientatie, het doorbreken van de grens
van wat in een bepaalde tijd als 'groot' geldt. Zie Bernward Joerges, ' Large Technical
Systems: Concepts and issues' in Mayntz & Hughes, The development of large technical
systems, 9-36 ; Mayntz, ' Zur Entwicklung technischer Infrastruktursysteme', 233-240;
Klaus Kornwachs, 'Steuerung und Wachstum. Ein systemtheoretischer Blick auf groBe
technische Systeme' in Braun & Joerges, Technik ohne Grenzen, 420-421; Reiner Grundmann, ' Uber Schienen, StraBen, Sand und Peden. GroBe technische Systeme in der Theorie sozialer Systeme ', Ibid. 535-537; Johannes Weyer, 'GroBendiskurse. Die strategische
Inszenierung des Wachstums sozio-technischer Systeme', Ibid. 347; en Radkau, 'Zum
ewiger Wachstum verdammt?' , 53 en 94.
57 Sociologen spreken vaak van 'technische' en 'sociale' elementen, maar houden daarmee de a-priori categorieen in stand, die Hughes juist wil afschaffen. Zie Hughes, 'The
seamless web '.
58 Primaire aandacht voor sociotechnische complexiteit wordt ook gezien als de kern van
de bredere groep van studies van technische systemen, waarvan LTS slechts een deel uit
maakt. Lars Ingelstam, Complex technical systems (Stockholm, 1996).
59 Zie vooral Hughes, 'The evolution of large technical systems'.
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controle is op cruciale elementen zoals automobilisten en schippers, vaak niet als
grote technische systemen opgevat. Bij Gras is deze uitsluiting zelfs expliciet. 60
Een tweede manier van afbakening, daarentegen, lijkt de afbakening van het
onderwerp los te koppelen van concepten als systeembouwer en sociotechnische
interactie. Deze benadering gaat primair uit van de technische basis van grote technische systemen, d.w.z. van het materiele netwerk of van materiele stromen. Zo
baseert Kaijser zijn afbakening van infrasystemen op het bestaan van materiele
stromen met infrastructuur-functies als communicatie, energievoorziening en transport. 6 1 Vergelijkbaar hiermee plaatst Mayntz grote technische systemen binnen het
sociale deelgebied van infrastructuur, en karakteriseert ze deze met hun specifieke
materiele basis. In beider analyses behoren bijvoorbeeld binnenvaart en wegtransport wei tot de groep van grote technische systemen. Ondanks het feit dat ook deze
auteurs centrale posities innemen in het LTS-veld, gebruiken zij de systeembenadering slechts voor analyse van hun onderzoeksobject, niet voor de afbakening
ervan. Daarentegen lijken in de eerste methode van afbakenen analysekader en object samen te vall en.
Radkau, tenslotte, maakte de afbakening ook los van het infrastructuur-begrip,
en lijkt impliciet een afbakening te hanteren die geheel gebaseerd is op materiele
stromen. In zijn visie horen zowel wegtransport als irrigatie- en ontwateringsystemen tot de grote technische systemen. Voor het treinsysteem spreekt Radkau van
een stalen netwerk dat letterlijk he Ie naties kan omspannen. Op dezelfde manier
kan men spreken van betonnen netwerken en netwerken van water. 62
Vooral met deze tweede manier van afbakening, die men materieel en geografisch kan noemen 63 , wordt het onderscheid tussen grote technische systemen enerzijds en de bovengenoemde begrippen sociaal systeem, technisch systeem en sociotechnisch systeem anderzijds, duidelijk. Het verschil met sociale systemen, die
geen techniek bevatten, is evident. Dit geldt ook voor de sociale deelsystemen in
de sociologie. Dezen kunnen weI getechnificeerd worden, maar zoals Mayntz benadrukte is aileen het nieuwe deelsysteem van infrastructuursystemen afhankelijk

60 Gras, Les macro-systemes techniques, 35-38. Het gebrek aan studies over autoverkeer
in het LTS-veld werd gedeeltelijk gecorrigeerd in Reiner Grundmann, 'Car traffic at the
crossroads: New technologies for cars, traffic systems, and their interlocking' in Summerton (red.), Changing large technical systems, 265 ff. en Oskar Juhlin, 'Information technology hits the automobile? Rethinking road traffic as social interaction', Ibid. 291 ff.
61 Het begrip infrastructuur werd door de NATO gerntroduceerd in de jaren 1950 om
militaire basisfuncties aan te duiden, zoals telecommunicatie en vliegvelden. In de jaren
60 werd het opgepikt in de Duitse maatschappijwetenschappen om materiele of immaterieJe basisfuncties in een maatschappij aan te duiden. Kaijser , I fiidrens spar, 15-16.
62 Mayntz, ' Zur entwicklung ' ,238; Kaijser, Ifiidrens spar, 74. En Radkau, 'Zum ewiger
Wachs tum verdammt?' .
63 Van der Vleuten, 'The systemic society ', 3.
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van de techniek voor zijn bestaan. 64 De eis van materiele samenhang in combinatie
met geografische uitgebreidheid maakt grote technische systemen ook meer uitgestrekt dan locale technische systemen als machines offabrieken. Daarentegen zijn
zij als materieel samenhangende structuren wei kleiner dan de sociotechnische en
technische systemen van Ropohl, Gille en Ellul, die in principe iedere techniek in
een gegeven maatschappij moeten kunnen bevatten. Van deze systemen zijn grote
technische systemen slechts subsystemen. Misschien kan men concluderen, dat
grote technische systemen een vorm van technische systemen zijn op mesoniveau.

5. Kritiek
Met de sterke groei van het LTS-veld is er natuurlijk ook kritiek op het veld naar
voren gekomen. Emstige kritiekpunten zijn vooral het gebrek aan sociaal kritische
analyses en de deterministische trekjes van LTS-studies. Verschillende auteurs
suggereren dat deze lacunes inherent zijn aan de systeembenadering, en pleiten
ervoor om andere methodische uitgangspunten toe te laten in de bestudering van
de geschiedenis en dynamiek van grote technische systemen.
De systeembenadering en het gebrek aan sociale kritiek
Er zijn verschillende redenen voor het lage kritische potentieel van de Hughesiaanse systeembenadering. John Law noemt bijvoorbeeld de eenzijdige aandacht
voor heroi'sche systeembouwers als een hoofdprobleem.65 Hij erkent dat dit begrip
een aantal ontwikkelingen met elkaar kan verbinden, zoals het gelijktijdig manipuleren van technische- en niet-technische elementen (wat Law ' heterogeneous
engineering' noemt). Maar onderzoekers tenderen ook de categorieen, het wereldbeeld en de standpunten van hun heiden over te nemen, en een kritische afstand tot
deze actoren te verliezen. Deze te grote vereenzelviging met de visies van dominante actoren maakt sociale kritiek moeilijk. En de onderzoekers stellen doorgaans geen vragen, die geen expliciete betekenis hebben voor hun heiden, zoals
bijvoorbeeld over gender ("did Edison care about gender?"66), sociale klassen,
etniciteit, leeftijd, handicap en daklozen. Ter compensatie hiervoor stelt Law voor
om de verdeling en strategieen van macht expliciet te thematiseren. 67
64 Mayntz, 'Zur entwicklung' .
65 John Law, 'Introduction: monsters, machines and sociotechnical relations' in John
Law (red.), A sociology of monsters: essays on power, technology and domination (LondonIN.Y., 1991), 12.
66 Ibid. , 11.
67 Het moge duideJijk zijn dat deze kritiek niet van toepassing is op Alain Gras. Maar
Gras is een uitzondering in de periferie van het LTS veld, al is het maar vanwege de taal
waarin hij schrijft.
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Ook Michael Hard ziet het gebrek aan kritisch potentieel als inherent aan de
systeembenadering. In tegenstelling tot Law ziet hij echter het functionalisme in
de gangbare systeembenaderingen, waaronder die van Hughes, als grootste probleem. Elementen worden uitsluitend gekenmerkt door hun positieve functie in
het overeind houden van een structuur. Om een doel te bereiken moeten aIle delen
van het systeem samenwerken. Verschillende systemen of hun systeembouwers
kunnen wei met elkaar in conflict zijn, maar binnen het systeem wordt conflict
gezien als disfunction eel en falen van het geheel. De systeembenadering is dus een
'harmoniemodel'. Voor Hard is dat plausibel zolang het gaat om puur technische
structuren, maar niet als de stap naar sociale structuren wordt gemaakt, en sociale
elementen dus als in harmonie met het systeem worden gezien. Een eventuele kritische houding ten opzichte van systemen wordt dan onzichtbaar, en de sociale
acceptatie ervan benadrukt. De functionalistische methodologie "steunt degenen
die baat hebben bij harmonie en samenwerking, en ontmoedigt degenen die baat
hebben bij conflict en tegenstellingen."68 Deze positie vindt hij onhoudbaar, want
als iedereen tevreden was met gestabiliseerde technieken, zouden we in de best
mogelijke wereld leven. Dat is "op zijn zachtst gezegd niet het geval."69 Als alternatief stelt hij voor technologische ontwikkeling te bestuderen als resultaat van
tegenstrijdige belangen. Conflict is dan niet disfunctioneel, maar juist een drijfkracht in technische ontwikkeling. Techniek in deze interpretatie is geen gereedschap om taken te vervullen, maar een middel voor sociale groepen om sociale
verhoudingen te veranderen. 70
Naast deze concentratie op harmonie binnen afzonderlijke grote systemen, demonstreert Hughes zelf misschien het meest imponerende gebrek aan kritisch vermogen in zijn latere werk. Niet alleen vooronderstelt hij trots en onkritisch de
leidersrol van de Verenigde Staten op systeembouwergebied in de wereld, met 'het
systeembouwen' als een basale Amerikaanse waarde, die meer gewaardeerd behoort te worden (alsof het hier een eenduidig goede eigenschap betreft). Hij demonstreert ook een sterk vooruitgangsoptimisme in de geschiedenis van het
systeembouwen, waar de verschillende systeembouwvormen in harmonie met hun
tijd zijn. De laatste innovatie van het 'postmodeme systeembouwen' ziet hij als
'een aanpassing van het systeembouwen aan de eisen van de postmodeme tijd', en
als de 'redding van Prometheus' - de titel van zijn laatste boek - die de systeembouwer prepareert voor de 21e eeuw. Hughes vergeet hierbij dat afschaffing van
oude vormen van sociale onderdrukking (in dit geval de uitsluiting van be1angengroepen in het systeembouwen en de hierarchische organisatiestructuur van systemen) als regel weer nieuwe verliezers met zich mee brengt. Men denke aan de
68 Mikael mud, 'Beyond harmony and consensus: A social conflict approach to technology', Science, Technology & Human Values Vol. 18 (1993),408-431 op p. 413 .
69 Ibid., 415.
70 Ibid., 428.
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groepen in de maatschappij die geen stem hebben in een belangengroep. Men denke ook aan Gilles Oeleuze's beschrijving van een overgang van de Foucaultiaanse
'disciplinemaatschappij' naar de huidige 'controlemaatschappij'. Oeze ontwikkeling zou zich in aile sociale deelgebieden weerspiegelen, waaronder mogelijk ook
die van grote technische systemen. Oude onderdrukkingsmechanismen verdwijnen weliswaar, maar ook de oude strategieen om aan deze onderdrukking te ontsnappen. En terwijl nieuwe onderdrukkingsmechanismen ontstaan (vooral gebaseerd
op permanente controle van individuen), moeten nieuwe ontsnappingsstrategieen
nog gevonden worden. 71
Summerton heeft onlangs enkele nieuwe onderzoeksgebieden voor het LTS-veld
voorgesteld om deze sociaal nai:eve situatie te corrigeren .72 Ten eerste pleit ze
ervoor om de verzameling relevante empirische gebeurtenissen uit te breiden met
nieuwe gebieden en actoren-groepen. Hiertoe behoren de symbolische, culturele,
en ecologische betekenis van grote technische systemen, alsmede niet-dominante
systeembouwers (die zij elders antiheroes noemde 73 ) zoals de consumenten, openbare opdrachtgevers, milieugroepen, vrouwen, en de medewerkers van de heiden .
Naast nieuwe empirische onderwerpen wil ze ook nieuwe theoretische perspectieyen in het veld integreren, waaronder ' kritische systeemstudies' - "Being hard on
heroes" - die zich rich ten op de schadelijke gevolgen van de systeembouwactiviteiten, zoals het bewerken van politici en het buitenspel zetten van zwakke sociale
groepen (bijvoorbeeld in gevallen van onteigening). Een complementaire aanpak
is het verlaten van de ambitie om een groot verhaal te vertellen ten gunste van een
'postmodeme' waarin "vele verhalen vanuit vele gezichtspunten moeten doorklinken. " Oit zou kunnen met een arenaperspectief, waar de stemmen van zo veel
mogelijk betrokken groepen naast elkaar gezet worden. 74

Het determinisme van de systeembenadering
Oaarnaast lijken veel LTS-studies deterministisch in hun beschrijvingen van de
groei van grote technische systemen als dee I van min of meer natuurlijke ontwikkelingstrajecten. Hughes zelf maakte deze these van deterrninisme expliciet in zijn
studie van de expansie van het elektriciteitsvoorzieningssysteem. Methodologisch
plaatste hij zich weliswaar in een constructivistische hoek en zijn beschrijving
heeft enkele constructivistische elementen. 75 Zo is er een creatieve en sterke systeem71 Malene Busk, 'Micropolitics. Gilles Deleuze's political philosophy from Marx and
beyond' , te verschijnen in Patricia Pisters (red.), The politics of Gilles Deleuze (werktitel).
72 Jane Summerton, 'Stora tekniska system. En introduktion till forskningsfaltet' in Blomkvist & Kaijser, Den kontruerade vii riden, 33ff.
73 Summerton, 'Introduction', 17.
74 Het is echter de vraag of deze verschillende aanvullingen nog wei te rijmen zijn met
een Hughesiaanse systeembenadering, die toch ook bij Summerton centraal staat. Summerton, 'Stora tekniska system', vooral 19-31.
75 Vooral in Bijker, Hughes & Pinch (red.), The social construction of technical systems.
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bouwer nodig om steeds grotere configuraties van het systeem te scheppen, en kan
de omgeving systemen vormen in verschillende stijlen, en ook het 'momentum'
ervan doorbreken. Voor Hughes is er echter geen twijfel dat, eenmaal opgebouwd,
grotere systeemconfiguraties economisch superieur zijn aan hun kleinschalige voorgangers. Waar anderen dit aan schaalvoordelen toeschreven, wijt Hughes dit aan
een superieure bezettingsgraad en economische mix. Hij spreekt zelf van een 'zacht
economisch determinisme' in de richting van expansie. 76
Een drietal empirische, constructivistische studies vechten deze conclusie aan .
Oeze studies wijzen eveneens op het gebrek aan kritische afstand tot de dominante
systeembouwers, wat leidt tot het onkritisch kopieren van de heersende opvattingen over de rationaliteit van technische ontwikkeling. En ook hier worden altematieve methodologische uitgangspunten voorgesteld om voor de blinde hoeken van
de systeembenadering te compenseren.
Zo pleit Oonald MacKenzie ervoor om de aandacht te verschuiven van de zogenaamde natuurlijkheid en rationaliteit van technische ontwikkelingstrajecten naar
opvattingen over rationaliteit van de betrokken dominante actoren. Zijn 'historische sociologie' schept daarmee een afstand ten opzichte van de dominante actoren,
wier visie en inspanningen sociologisch herschreven worden. Want volgens MacKenzie lijkt de gevolgde ontwikkelingsrichting aan het einde van een traject 'natuurlijk' vanwege een 'self-fulfilling prophecy': het collectieve geloof in een ontwikkelingsrichting verhoogt de kansen dat deze ook werkelijkheid wordt. Oit
fenomeen is bekend uit de sociale wereld, waar bijvoorbeeld het functioneren van
geld als uitwisselingsmedium aileen werkt als voldoende mensen geloven dat het
blijft werken. Maar het is ook werkzaam bij technische ontwikkeling, bijvoorbeeld de ontwikkeling van computers, waar 'Moore's law' zegt dat het aantal componenten op een microchip jaarlijks verdubbelt. Oit 'geloof' stuurde de technische- en investeringsbeslissingen, en gaf zo aanleiding tot het ontstaan van een
technisch traject, waarin de verwachtingen ook werden gerealiseerd. Ook voor
andere technische ontwikkelingen is een dergelijk mechanisme aantoonbaar. 77
In plaats van trajecten als natuurlijk te beschouwen, betrekt MacKenzie drie
sociale gebeurtenissen in de beschrijving, die voorwaarde zijn voor het doorlopen
van het traject. Ten eerste de institutionalisering van het traject: in zijn beroemde
studie naar de toenemende precisie van ballistische raketten werd een stabiel organisatorisch kader geschapen, voJledig gericht op het doel van verbeterde precisie.
Ten tweede werden middelen naar deze organisaties gesluisd, in dit geval door het
belang te benadrukken van zogenaamde 'counterforce accuracy'. Oit verwijst naar
het precies kunnen raken van militaire doelen in een preventieve actie. Dit belang
was geen natuurlijk gegeven: eerder werden raketten als 'countercity' wapens ge76 Hughes, Networks of power, 465.
77 Donald MacKenzie, Knowing machines. Essays on technical change (Cambridge, Ma. ,
1996), 8 en H. 5, alsmede de andere studies in dit boek.
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zien, vergeldingsinstrumenten waar precisie geen belang heeft voor het verwoesten van steden. Zonder dit belang zou het traject ten einde komen en een andere
richting inslaan, bijvoorbeeld van grotere betrouwbaarheid, snellere productie, of
verbeterde economie van ballistische raketten. Tenslotte is het geloof dat de begeerde vooruitgang realiteit gaat worden een voorwaarde voor het voortzetten van
het trajecf s.
McGuire, Granovetter & Schwartz gaan een stap verder en demonstreren, hoe de
ontwikkeling van grote technische systemen ook anders had kunnen verlopen. Zij
vallen Hughes aan op eigen terrein, namelijk dat van de overgang van ge'isoleerde
elektriciteitssystemen in afzonderlijke bedrijven en huizen naar Edison's locale
systemen, die kleine stedelijke gebieden van stroom voorzagen. 79 Hun economische sociologie zet zich vooral af tegen een ahistorische economische wetenschap,
en onderzoekt onder andere de 'sociale constructie van markten, prijsvorrning, en
industriestructuren'. McGuire e.a. be schouwen niet de techniek zelf als sociaal
geconstrueerd; de techniek van zelfvoorziening en van locale systemen (die toen
een zeer kleine omvang hadden) was in Edison's tijd nog vrijwel identiek. Het gaat
daarentegen om de sociale constructie van de marktstructuur.
Met dit uitgangspunt stellen zij dat Edison's systeem niet per definitie technisch
en economisch beter was dan het systeem van zelfopwekking, zoals Hughes veronderstelde. Edison verschilde feitelijk van mening over de beste marktstructuur
met zijn Amerikaanse financiers. Zo wenste vooral J.P. Morgan een traject gebaseerd op zeifopwekinstallaties. Niet de gasvoorziening was zijn voorbeeld, maar
de centrale verwarming, waar brandstof aan huis werd geleverd. Dit sloot ook aan
bij het bestaande traject van elektrische verlichting, waar de Brush company en
andere bedrijven installaties met booglampen installeerden in bedrijven. Voor de
financiers had dit verschillende voordelen. Zo was er een zeer grote potentieIe
markt voor dergelijke installaties (het ging niet om 'enkele centrales ', maar om
'duizenden' bedrijven en huizen). Daarbij wilde Morgan vele producenten inschakelen om installaties te produceren en dus het financiele risico te nemen. Zijn
inkomsten zouden uit licenties komen. Dit maakte de eigen investeringen laag en
de terugverdientijd kort. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw ging de verkoop van gelsoleerde Edison-systemen voortvarend. De Edison Company for Isolated Lighting, opgericht tegen Edison's wil, had in 1888 al bijna 1300 systemen
78 Donald Mackenzie, Inventing accuracy: A historical socidogy of nuclear missile guidance (Cambridge, Ma., 1990).
79 Patrick McGuire, Mark Granovetter & Michael Schwartz, 'Thomas Edison and the

social construction of the early electricity industry in America', in Richard Swedberg (red.),
Explorations in economic sociology (N.Y., 1993), 213-245. Een vervolgstudie is Mark
Granovetter & Patrick McGuire, 'The making of an industry: Electricity in the United
States' in Michel Calion (red.), The laws of the markets (Oxford, 1998), 147-173.
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verkocht, die ongeveer evenveellampen tieten branden als de minder dan twee honderd openbare Edison systemen. Volgens McGuire e.a. was een traject van zelfopwekinstallaties dus zeer weI mogelijk, vooral als Edison daar ook zijn energie had
ingestoken in plaats van het actief tegen te werken. Een grotere uitbreiding van zelfopwekinstallaties zou de markt voor centrale systemen weer verpest hebben.
Omdat het altematief technisch en economisch realistisch was, vereist het succes van Edison's traject een andere verklaring. McGuire e.a. concentreren zich op
Edison's plaats in persoonlijke netwerken, die hij gebruikte om kapitaal te vergaren. Daarmee kon hij zijn gang gaan ondanks de tegenwerking van zijn financiers.
Toen deze de geldkraan definitief dicht draaiden, stelde persoonlijke contacten
hem in staat Duits en Brits geld te mobiliseren. Met partners als Siemens-Halske
en A.E.G., die graag een intemationaal kartel wilden vormen, werd een syndicaat
opgericht. Dit syndicaat nam Edison's bedrijven over en legde de financiele basis
voor de diffusie van locale systemen. Zonder de sterke financiele ontwikkeling in
Duitsland, internationale bewegingen op de kapitaalmarkt en persoonlijke contacten had Edison's project echter kunnen mislukken. Hughes' concIusie, dat de elektriciteitsbranche zich ontwikkelde zoals het geval was dankzij briljante mannen
die economische en technische prob1emen oplosten, komt volgens McGuire e.a.
voort uit een "analytisch kader, dat de variatie aan mogelijke andere uitkomsten
verdoezelt".80
Tenslotte kan ook het constructivisme van Wiebe Bijker, dat expliciet ontworpen
is als aanval op bepaalde vormen van technologisch determinisme, het determinisme in de systeembenadering aan de kaak stellen. 81 Bijker bekritiseerde de veel
voorkomende quasi-lineaire vertelstructuur, die technische ontwikkeling beschrijft
als een opeenvolging van technieken. Vaak wordt deze vertelstructuur vergezeld
van de aanname, dat de nieuwere technieken in deze reeks technisch beter zijn dan
de oudere technieken. Dit zou het proces van vervangen verklaren. Echter, een
beschrijving van oude en nieuwe technieken als naast elkaar bestaand (in plaats
van na elkaar) kan zichtbaar maken, of er inderdaad sprake was van een simpel
vervangingsproces. Maar in tegenstelling tot het lineaire model kan een model van
co-existentie ook laten zien, dat nieuwe technieken in het begin helemaal geen
succes waren. Daarnaast kan onderzoek van opvattingen van technische superioriteit zichtbaar maken, of de nieuwe techniek altijd als technisch beter werd beschouwd. Is dat niet het geval, dan voldoet de ahistorische verklaring van vervan-

80 McGuire e.a., 'Thomas Edison', 215.
81 Wiebe Bijker, The social construction of technology (diss., T.V . Twente, 1990). Zie
ook Wiebe Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniekontwikkeling' , laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1 (1984), 4465 .
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ging in tennen van een technisch beter zijn van de nieuwe techniek niet, en moeten
andere verklaringen gezocht worden.
Een vergelijkbare aanpak is mogelijk voor het economische determinisme van
de groei van grote technische systemen, zoals een eigen studie van de elektrificatie
van Denemarken laat zien. 82 Hughes vooronderstelde een lineaire opeenvolging
van steeds grotere electriciteitsvoorzieningssystemen op het niveau van beschrijving, zowel als een economische superioriteit van grotere systemen op het niveau
van verklaring. Deze vooronderstellingen zelf onderzocht hij niet. In het geval van
de elektrificatie van Denemarken echter, bleven oude (decentrale) systemen groeien
in aantal en in omvang ondanks de introductie van grootschalige opvolgers. Bij
het begin van de Tweede Wereldoorlog namen decentrale systemen nog meer dan
de helft van de elektriciteitsproductie voor hun rekening. Dit ondanks het grote
succes van gecentraliseerde systemen, die grote delen van het land van stroom
konden voorzien. Deze ontwikkeling is onzichtbaar in een Hughesiaans perspectief.
Daarnaast blijkt dat zowel de eigenaren van grootschalige systemen als die van
kleinere systemen hun eigen systemen in technisch en in economisch opzicht superieur vonden. Dit blijken overigens meer dan opvattingen; ingenieursbureaus, voorstanders van schaalvergroting en grote elektriciteitsbedrijven moesten vaak de
superieure technische betrouwbaarheid en economische haalbaarheid van kleinschalige systemen erkennen. Ook de economische vergelijkingen uitgevoerd door
de nationale Elektriciteitsraad, die toe moest zien op de rationalisering van's lands
elektriciteitsvoorziening, we zen uit dat decentrale voorziening vaak goedkoper
bleef. Ook Hughes' verklaring van schaalvergroting in termen van de intrinsieke
economische superioriteit van grotere systemen voldoet dus niet. Deze verklaring
Iijkt een onkritische ovemame van de meningen (misschien zelfs propaganda) van
de dominante systeembouwers.
Ook in Denemarken bleken andere factoren een rol te spelen in de uiteindelijke en
zeer overtuigende zege van het meest grootschalige systeem (decentrale systemen
zouden bijna geheel verdwijnen om tegenwoordig overigens weer te herrijzen). Hieronder vallen historisch contingente gebeurtenissen en sociale mechanismen. De bezetting in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, sneed de dieselvoorziening van
de kleine systemen volledig af. Kolen voor de grotere systemen bleven echter beschikbaar uit Duitsland (in ruil voor Deense arbeidskracht in Duitse fabrieken). Dit
dwong kleinere systemen om mee te investeren in een koppel net, om zo elektriciteit te kunnen kopen. Hierdoor was na de oorlog een van de grootste economische
nadelen van schaalvergroting - de constructie van een duur koppel net - plotseling
weggevallen. Zelfs toen nog hernamen vele kleine elektriciteitsproducenten hun
decentrale opwekking omdat dat voor hen goedkoper was; in 1950 produceerden
82 Erik van der Vleuten, Electrifying Denmark. A symmetrical history of central and
decentral electricity supply until 1970 (Ph.D. diss., University of Aarhus, 1998).
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zij weer een derde van de nation ale productie. Bij hun verdwijnen werd de doorslag vaak gegeven door de agressieve prijspolitiek van de grote bedrijven. Met
grote kortingen op elektriciteitsprijzen en het gratis ombouwen van netten en apparaten brachten zij het kostenplaatje weer in het voordeel van het grote systeem.
Een ander belangrijk sociaal mechanisme was de uitvinding van gezamenlijk eigendom van productiecentrales, hetgeen een economische voorwaarde was voor
stedelijke gemeenten om hun decentrale stadscentrales, vaak met warmtekrachtkoppeling, te sluiten.
Economische superioriteit was dus geen natuurlijk gegeven, maar iets wat op
vele manieren bei'nvloed kon worden en ook werd in het voordeel van het grotere
systeem. Een korte blik op de ontwikkelingen in andere landen versterkt dit beeld.
Niet alleen zijn gecentraliseerde systemen in sommige landen geen succes, waaronder het land met het hoogste elektriciteitsverbruik per inwoner (Noorwegen), en
blijven zelfopwekkers groeien (ze namen nooit minder dan 40% van de Duitse
elektriciteitsproductie voor hun rekening). In landen waar gecentraliseerde systemen een groot succes werden, was er geen sprake van vrije concurrentie tussen
grote en kleine systemen. In plaats daarvan bei'nvloedden sterke financiele of politieke actoren de economische vergeJijking in het voordeel van schaalvergroting.
Men denke aan staatsinterventie in Frankrijk en Groot-Brittannie, de ovemame
van de elektriciteitsvoorziening van steden en cooperaties door de provincies op
grond van de provinciale machtspositie in Nederland, en de samenwerking tussen
grote elektriciteitsbedrijven en afzonderlijke staatsoverheden (die monopolies gayen in ruil voor invloed) in de Verenigde Staten.

6. Besluit
Men kan concIuderen, dat het LTS-veld academisch succes heeft. Het is gelukt om
een brede basis van 'LTS-literatuur' op te bouwen. Daarbij komen regelmatige
LTS- conferenties (waar de Engelstalige serie van LTS anthologieen vandaan komt)
en vele studies over deelgebieden van LTS of afzonderlijke systemen. Hiermee
lijkt het belangrijke onderzoek naar grote technische systemen blijvend op de techniekhistorische agenda te zijn gezet. Er is ook consensus over de academische
wortels van het veld, die te vinden zouden zijn in Hughes' werk uit de jaren tachtig. Daarmee ontstaat een eigen academische identiteit, die deels het veld impliciet
afbakent van andere systeembenaderingen in de techniekgeschiedenis en daarbuiten, en expliciet afbakent van de traditionele sociologie en techniekgeschiedenis.
Deze disciplines bleken namelijk niet in staat om het sociotechnische en systeemkarakter van techniek in de modeme samenleving de bevatten.
Deze disciplinaire invalshoek pleegt de verschillende LTS-auteurs te verenigen.
Uit de inhoudelijke analyse in dit artikel, echter, blijkt dat er binnen het LTS veld
wezenlijke verschillen bestaan in de opvatting over vooral de geschiedenis, dyna-
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miek, en afbakening van grote technische systemen. Ook blijken verschillende
auteurs buiten het LTS veld-te suggereren, dat de Hughesiaanse systeembenadering, die dit veld domineert, een gebrek aan sociale kritiek en een tendens tot
determinisme met zich meebrengt. Dit is misschien niet noodzakelijk het geval,
zoals Alain Gras' sociaal geengageerde manier om grote technische systemen te
onderzoeken laat zien. Maar Gras is een uitzondering. Voor veel LTS-schrijvers
geldt dat zij nauwelijks onderscheid maken tussen hun methode (de systeembenadering als analysekader) en hun onderzoeksobject (grote technische systemen).
Hierdoor is er een risico dat de Hughesiaanse methode zijn onderwerp monopoliseert. Een pleidooi voor een striktere scheiding tussen onderwerp en methode, die
kan leiden tot het toelaten van andere methodologische uitgangspunten (en daarmee andere onderwerpen en verkiaringen) in de studie van grote technische systemen, lijkt aileen daarom al zinvol.

XIII

De rol van de Nederlandse overheid bij de verspreiding van managementkennis: van voortrekker naar
afnemer
LUCHIEN KARSTEN EN KEES VAN VEEN

1. Inleiding

In het laatste decennium van de twintigste eeuw is in toenemende mate de aandacht gericht op de betekenis van managementconcepten voor het besturen van
organisaties. Sommige auteurs zien in de wassende stroom van managementconcepten een teken van popularisering die hen verontrust. Concepten groeien volgens hen uit tot buzzwords: zij klinken belangrijk, hebben een technische ondertoon en worden vooral gebruikt om leken te imponeren. J Andere auteurs staan
minder negatief tegenover de populariteit van concepten als Total Quality Management (TQM) en Business Process Reengineering (BPR.) R.T. Pascale ziet in die
wassende stroom van managementconcepten een teken van de professionalisering
van de managementpraktijk. "The very notion of 'professional management' rests
upon the premise that a set of generic concepts underlies managerial activity anywhere. Such presumed universal concepts lend themselves to mass marketing techniques; new ideas can thus be rapidly disseminated. In America 'managerial techniques ' are a packaged goods industry".2 Achteloos merkte Pascale hierbij op, dat
in de Verenigde Staten managementconcepten na de Tweede Wereldoorlog "the
velocity of fads" beg onnen te krijgen. Maar hoe komt het eigenlijk dat Pascale van
een industrie van managementconcepten spreekt die zich na 1945 ontwikkelde?
L. Donaldson and EG. Hilmer, ' Management Redeemed: the case against fools that
harm management' , in: Organizational Dynamics, Spring (1998); M. Boogaard en R. Vermeulen ' De levenscycJus van management-buzzwords' , in: Holland Management Review,
56 (1997).
2 Pascale, R.T. , Managing on the edge: how the smartest companies use conflict to stay
ahead (New York 1990).
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En hoe zit het daarbij eigenlijk met de ontwikkelingen in Europa en dan vooral
Nederland?
Er is sinds het boek van Pascale uit 1990 steeds meer aandacht ontstaan voor
adviseurs, schrijvers, goeroes en academici die concepten aanbieden en de managers die om concepten vragen. A.A. Huczynski heeft daarbij vooral de werkwijze
van goeroes tegen het licht gehouden.3T. Clark heeft gekeken naar de invloed van
adviseurs. 4 K. Grint heeft het vluchtige karakter van allerlei managementconcepten doorgelicht. 5 En in 1998 is een tweetal studies verschenen over de invloed van
managementopleidingen in Europa op de professionalisering van managers en hun
ontvankelijkheid voor managementconcepten. 6 In datzelfde jaar brachten wij zelf
Management in beweging op de markt. 7 Tijdens het onderzoek voor dit boek was
het ons opgevallen, dat de overheid als institutionele partij een belangrijke rol
heeft gespeeld bij de verspreiding van bepaalde managementconcepten, maar op
een bepaald moment op dat terrein ook weer terugtrad.
Tijdens de afronding van onze studie hadden wij nog niet de beschikking over drie
studies die sindsdien de aandacht hebben gevestigd op de rol van Europese overheden bij het propageren van managementconcepten die onder de vlag van de
Marshallhulp naar Europa kwamen. M.L. Djelic heeft bekeken hoe de Amerikaanse managementpraktijk in Frankrijk, Duitsland en Italii! zijn beslag heeft gekregen. 8 N. Tiratsoo en 1. Tomlinson staan stil bij de vraag waarom Britse regeringen
van conservatieven tussen 1951 en 1964 zo weinig hebben gedaan aan de verspreiding van Amerikaanse managementinzichten. 9 En de bundel van M. Kipping
en o. Bjarnar behandelt hoe de Marshallhulp inwerkte op het verbeteren van het
functioneren van Europese ondernemingen. 10 Wat bij al deze studies opviel was
dat ze rond de jaren zestig stopten. Wij bemerkten daarentegen dat juist rond die
tijd - althans in Nederland - de rol van de Nederlandse overheid veranderde. Wij

3 A.A. Huczynski, Management Gurus: what makes them and how to become one. (London 1996).
4 T. Clark, Managing Consultants (Buckingham 1995).
5 K. Grint, Fuzzy Management (Oxford 1997).
6 L. Engwall and V. Zamagni, Management Education in Historical Perspective (Manchester 1998); T.R. Gourvish and N. Tiratsoo, Missionaries and Managers: American
influences on European Management Education 1945-1960 (Manchester 1998).
7 L. Karsten and K. van Veen, Managementconcepten in beweging: tussenfeit en vluchtigheid (Assen 1998)
8 M.L. Djelic, Exporting the American Model (Oxford 1998).
9 N. Tiratsoo and J. Tomlinson, The Conservatives and Industrial Efficiency J 951- J 964:
Thirteen years wasted ? (London 1998).
10 M. Kipping and O. Bjarnar (ed.), The Americanisation of European Business (London
1998).
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veronderstellen dat er rond die tijd misschien een zelfstandig netwerk was ontstaan met een eigen interne dynarniek waarbinnen concepten werden aangeboden
en gevraagd en waarbinnen de overheid slechts een van de institutionele krachten
was geworden en steeds minder invloed uitoefende. Gaandeweg bemerkten we dat
de commercie binnen dit kennisveld toesloeg en dat de overheid als organisator
van deze markt van vraag en aanbod steeds meer zelf afnemer werd van managementconcepten.
Wij zijn ons ervan bewust dat onderstaande bijdrage nog een verkennend karakter heeft en in eerste instantie aileen bepaalde ontwikkelingsprocessen van kennisverspreiding in beeld kan brengen. Wij zullen niet ingaan op het onderwerp dat in
dit verband evenzeer van belang is, namelijk de relatie tussen kennisontwikkeling
en managementconcepten. Wij beseffen ons terdege dat voor de bedrijfsvoering
van ondernerningen en overheidsinstellingen de beheersing en vermeerdering van
kennis een belangrijk thema is geworden, maar de inhoudelijke koppeling tussen
kennisontwikkeling en managementconcepten zullen wij slechts zijdelings aanstippen. ii
In onderstaande bijdrage willen wij slechts ingaan op de vraag hoe dit kennisveld,
waarbinnen managementconcepten gedijen, binnen de Nederlandse context is ontstaan. In het bijzonder willen we daarbij stilstaan bij de rol van de Nederlandse
overheid als institutionele pleitbezorger voor het ontstaan van zo'n Nederlands
kennisveld dat zich met de kennis over de besturing van organisaties bezighield.
Haar rollijkt gaandeweg echter veranderd te zijn van een wegbereider of organisator in een afnemer van managementconcepten.

2. Overdraagbare kennis?
Al jaar en dag is er binnen bedrijfskunde een boeiende discussie gaande over de
vraag of dit vakgebied een wetenschap is of een kunde. Daarbij worstelt men voordurend met het eventuele verband tussen theorieen over en theorieen voor het
handelen van managers en het functioneren van organisaties. Een van de aartsvaders van dit vakgebied had daarover een uitgesproken mening. Toen FW. Taylor
op 19 oktober 1906 als adviseur de toekomstige ingenieurs van de Universiteit van
Pennsylvania toesprak, liet hij merken dat de universiteit in zijn ogen niet de plek
is waar managementkennis kan worden overgedragen. "Young men should not
come to college mainly to get book learning or a wide knowledge of facts . The
successful men of our acquaintance are, generally speaking, neither learned nor
11 Te denken valt aan 1. Nonaka and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company
(Oxford 1995) en G. von Krogh and J. Roos, Organisational Epistemology (New York
1995).
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men of great intellect. They are men, first of all, possessed with an earnest purpose. They have a certain all round poise or balance called common sense. They
have acquired through long training those habits both mental and physical which
make them masters over themselves." '2 Studenten moesten volgens Taylor zo snel
mogelijk met de praktijk in aanraking worden gebracht om te ervaren wat het is
om een bedrijf te leiden. Leidinggeven was zijns inziens een kunde (art) en geen
wetenschap (science).
Sinds Taylors voordracht is er even weI veel veranderd in de opvattingen over de
wijze waarop aan vermeerdering van managementkennis kan worden gewerkt. Naast
de professionalisering van de ingenieurs die als managers geschikt werden geacht
bedrijven te leiden, tekende zich ook een soortgelijke professionalisering onder de
adviseurs af. Van een niet-overdraagbaar praktisch inzicht werd kennis over managementvraagstukken steeds meer een veld waarover praktijkmensen, ingenieurs,
accountants en adviseurs een eigen vertoog ontwikkelden. De verspreiding van
managementkennis werd zo steeds meer een lucratief terrein waarop vooral adviseurs zich ontpopten als nieuwe aanbieders en verspreiders. ' 3
am de professionele status van deze ontwerpers van en makelaars in managementkennis te bewaken werden zowel in de Verenigde Staten als in Europa alras
beroepsorganisaties opgericht. Amerikaanse adviseurs troffen elkaar in de Taylor
Society (1911), die in 1929 werd omgezet in de 'Association for Counseling Management Engineering'. In Europa werden verschillende associaties in het leven
geroepen zoals de Verein beratender Ingenieure (1903), the Chambre syndicale
des ingenieurs-conseil de France (1912) en de Association of Consulting Engineers (1913) en de Orde van Nederlandsche Raadgevende Ingenieurs (1917).1 4
Na de Eerste Wereldoorlog kwam de institutionalisering van de verspreiding van
managementkennis ook in Nederland op gang. Naast een aantal k1eine advieskantoren verscheen er in 1925 een overkoepelende transporteur van managementkennis: Het Nederlandsch Instituut voor Efficiency (NIVE). Bij de oprichtingsvergadering voorzag de hoogleraar bedrijfsleer J. Goudriaan, dat het NIVE een platform
biedt voor mensen die elkaar voorheen nauwelijks tegenkwamen, zoals accountants, ingenieurs, administratieve en technische bedrijfsleiders. 's In een poging tot
verdere professionalisering verenigden de Nederlandse raadgevende adviseurs zich
in 1940 en richtten de Orde van Organisatie-en Efficiency-Adviseurs (OOA) op
12 EW. Taylor, A Comparison of University and Industrial Methods and Discipline. Address delivered at the University of Pennsylvania, (19 October 1906) (s.l. , s.a.).
13 Vgl. M. Casson, Information and Organization (Oxford 1997).
14 Vgl. M. Kipping, 'Consultancies, Institutions and the Diffusion of Taylorism in Britain, Germany and France, 1920s to 1950s', in: Business History , vol. 39 (1997) 67-83.
15 Vgl. E.S.A. Bloemen, Scientific Management in Nederland (Amsterdam 1988) 172173.
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waarbij zich negen adviesbureaus aansloten. 16 De Orde moest de erkenning van de
beroepsorganisatie bevorderen en de deugdelijke beoefening en de ambachtelijkheid van het yak waarborgen. Ter bevordering van de samenwerking tussen Orde
en NIVE werd er een contactcommissie ingesteld. Binnen de Orde en het NIVE
overheerste de aandacht voor betere beheersing van productiemethoden. In die zin
paste de Nederlandse situatie in het schema van Fligstein waarin de controle over
de productie het dorninante thema in het kennisveld werd.17
Al met al ontstonden vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de
eerste contouren van een geinstitutionaliseerd kennisveld dat zich met managementvraagstukken bezig hield. Opvallend hierbij is dat -in tegenstelling tot wat
Taylor in 1906 nog veronderstelde- universitair geschoolden wei degelijk betrokken bleken te zijn bij deze eerste activiteiten. Van academische zijde hie1den hoogleraren uit Delft (ingenieurs), Amsterdam (accountants) en Utrecht evenals Amsterdam - waar het de psychotechniek voor beroepskeuzes betrof - een oogje in
het zeil. Van een echte business school zoals in de Verenigde Staten was echter
nog geen sprake. Daar waren business-schools als paddestoelen uit de grond geschoten om toekomstige managers de juiste intellectuele bagage mee te geven. De
academische wereld in Nederland is zich pas in de jaren zestig als deelgenoot van
de kennisgemeenschap gaan profileren. De grote afwezige bij de eerste ontwikkelingen van dit kennisveld was de overheid. Met uitzondering van het onderwijs
was zij nagenoeg niet in regulerende zin betrokken bij de eerste stappen tot institutionalisering van dit kennisveld, zoals P. van Baalen op boeiende wijze heeft
beschreven. 18

3. Kennisveld
In termen van P. Bourdieu begon zich in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
een kennisveld te profileren, gedragen door een kennisgemeenschap die be staat
uit configuraties van relaties tussen posities die partijen innemen. 19 Vol gens Powell en DiMaggio bestaat zo'n gemeenschap uit 'those organizations that in the
aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource
and produce consumers, regulatory agencies , and other organizations that produce

16 P. Hellema en J. Marsman, De organisatie-adviseur (Amsterdam 1997) 154-155.
17 N. Fligstein, 'The Intra-organisational Power Struggle: rise of finance personnel to top
leadership in large corporations , 1917-1979' , in : American Sociological Review, 52 (1)
(1987) 44-58.
18 P.J. van Baalen, Management en Hoger Onderwijs (Rotterdam 1995).
19 P. Bourdieu and L.J .D. Wacquant, An invitation to Reflexive Sociology (Chicago 1992).
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similar services and products' .20 In dat veld aangaande managementkennis werden
professionele groepen actief zoals adviseurs, academisch geschoolde schrijvers,
intellectuelen (goeroes) en managers. Gezamenlijk zorgden zij voor de institutionalisering en diffusie van managementkennis. Maar J.L. Alvarez constateert dat
die diffusie altijd via vertaalslagen verliep: " ... there is no adoption of ideas by
social groups without adaptation of these ideas to the local cultural assumptions,
ideological views and interests of social groups."21 Deze locale variaties nemen
echter niet weg dat er zich een duidelijke kennisgemeenschap heeft ontwikkeId
rond managementkennis en dat deze volop in beweging is.
Binnen de kennisgemeenschap zijn managementconcepten belangrijke dragers
van ideeen en opvattingen over het verbeteren van bedrijfspraktijken. Als zodanig
zijn managementconcepten de vemieuwers van de terminologie waarvan professionele groepen zich bedienen om met elkaar over managementvraagstukken te
communiceren. De meeste concepten zijn vaag van karakter, moeilijk te definieren
en ontberen een eenduidige inhoud. Dit is echter tegelijkertijd hun kracht. Door
hun abstracte en vage karakter kunnen ze gemakkelijk aangepast worden aan de
behoeften van degenen die ze in specifieke situaties willen gebruiken en in acties
willen omzetten. Concepten worden door de betrokken professionele groepen uitgedragen, van typische casus voorzien, verrijkt met ideaal beelden, stereotypen,
pakkende voorbeelden en cognitieve referentiepunten. Naast de veelvoorkomende
succesverhalen worden zij soms ook voorzien van meer of minder expliciete beweringen omtrent de rampen die kunnen gebeuren indien de potentiele afnemer
het nieuwe concept niet toepast. 22
Bij de allereerste ontwikkelingen van het kennisveld was de overheid als institutionele factor over het algemeen afwezig. Haar rol bleef beperkt tot de hoedster
van de professionalisering van groepen als ingenieurs, accountants en psychotechnici. De institutionalisering van de eerste schreden van dit kennisveld verliep verder voomamelijk via de betrokkenen die eigen groepsbanden en de relaties tussen
de groepen wilden versterken. De invloed van institutionele krachten vanuit de
overheid op de ontwikkeling van het kennisveld is vooral na de Tweede Wereldoorlog duideJijk zichtbaar geworden. In Europa kwam dat vooral onder invloed
van de Marshallhulp tot stand.

20 W. Powell and P. Dimaggio, The New Institutionalism in Organizational Analysis (Chicago 1991) 64-65.
21 J.L. Alvarez, 'The Sociological Tradition and the Spread and Institutionalisation of
Knowledge for Action', in: The Diffusion and Consumption of Business Knowledge (London 1998) 42.
22 G. Lakoff and M. Johnson, Philosophy in the Flesh (New York 1999) 77 e.v.
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4. De institutionele inbedding van de Marshallhulp
Na afloop van de Tweede WereldoorIog verkeerde Europa in een deplorabele toestand. Door de oorIog, de crisis die eraan vooraf was gegaan en bet moeizame
economiscbe berstel, bestond er nog maar weinig vertrouwen in bet oude kapitalistische systeem. "Het gevoel dat de naoorIogse maatschappij op nieuwe leest
moest worden geschoeid, was wijdverbreid. Overal groeide na de oorIog de linkse
beweging. Labour won in juli 1945 de verkiezingen in Groot-Brittannie. In Nederland haalde de communistische partij in 1946 de grootste zege uit haar geschiedenis. De Parti Communiste Fran9ais (PC F) werd met de verkiezingen van 1946 in
Frankrijk de grootste partij en nam met vijf ministers deel aan de regering" .23 Griekenland en Turkije vroegen om militaire hulp om hun onafhankelijkheid te vrijwaren en niet aan de communistische druk te bezwijken.
Een ijzige winter gevolgd dooreen langdurige droge periode in 1946-1947 zorgden voor magere oogsten in de landbouw en het herstel van de oorlogsschade
vertraagde door een tekort aan dollars. Eind maart 1947 stopte de hulp, die de
Europese landen via de United Nation Relief and Rehabilitation Administration
hadden ontvangen. De dreiging van het oprukkende communisme zorgde voor
ongerustheid binnen de Amerikaanse regering. Toen men zich het geringe effect
van de noodhulp, die vooral in de vorm van voedselbulp naar Europa was gezonden realiseerde, besloot de Amerikaanse regering over te gaan op irnportsteun, als
een investering in economische stabiliteit. Op 5 juni 1947 sprak Minister G. Marshall aan de Harvard Universiteit zijn rede over het Europese hulpplan Uit. 24 Kernstuk van het hulpplan vormde kennisoverdracht op het gebied van technologische
ontwikkelingen, ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, productiviteitsverbetering, training en scholing van managers en de opzet van meer bedrijfsgeorienteerde opleidingen25 •
23 P. van der Hoeven, Hoed afvoor Marshall (Amsterdam 1997) 22.
24 Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een Lend-Lease contract tussen de Verenigde
Staten en de geallieerden opgesteld voor de levering van oorlogsmaterieel. Truman had dit
contract in '45 beeindigd maar de organisatie (Office of Lend-Lease Administration) werd
nieuw leven ingeblazen als Economic Cooperation Administrtion (ECA) toen Marshall
met zijn plannen kwam. De latere kwaliteitsgoeroe J. Juran was adviseur van deze organisatie geweest in de aanlooptijd en publiceerde er een boek over. Zie: 1. Butman, Juran : a
Lifetime of Influence (New York 1997). Het is in dit verband opmerkelijk dat H. Fayol zich
in de peri ode van de Eerste Wereldoorlog op soortgelijke wijze met het bestuur van de
Franse overheid bemoeide. De militaire en industriele superioriteit van Duitsland schreef
hij toe aan een beter functionerend bestuursapparaat en hij pleitte daarom voor hervorming van het Franse staatsbestel. Vgl. D.Reid 'Genese du Fayolisme', in: Sociologie du
Travail 1-86 (1986) 75-93.
25 Vol gens Ch. S. Maier was er in dit beleid een duidelijke relatie te vinden met vooroorlogse praktijken. "The emphasis on the benevolent mission of America's production lea-
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In 1948 werd daartoe het European Recovery Program in het leven geroepen,
dat een nieuw programma lanceerde: the United States Technical Assistance and
Productivity Programme (USTA&P).26 Deze organisatie propageerde een nieuwe
levensstijl en burgerlijke waarden binnen Europa. Massaproductie vereiste een
radicale herdefiniering van Europese productiepraktijken. The USTA&P yond Amerikaanse bedrijven bereid om Europeanen de eigen bedrijfspraktijken te tonen en
te helpen met scholingsprogramma's voor managers en voorlieden. Paul Hoffman
die leiding gaf aan de uitvoering van het Marshallplan omschreef zijn aanpak als
het verschil tussen de "American assembly line" en de "communist party line"Y
Voor een constructieve uitvoering van dit hulpplan yond men dat de Europeanen
zelf het initiatief moesten nemen en voor de noodzakelijk geachte coordinatie werd
in april 1948 de Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) opgezet. 28 De deelnemende landen moesten tezamen de Amerikaanse hulp distribueren
en de herstelinspanningen coordineren. Mede door de invloed van de Anglo-American Council on Productivity (AACP) dat in september 1948 was opgezet als
eerste teken van Amerikaanse interesse in de Europese productiviteitsproblematiek, kon worden voorkomen, dat de groeiende kritiek vanuit het Amerikaanse
bedrijfsleven op deze Europese pottenkijkers leidde tot vroegtijdige beeindiging
van deze kennistransfer. Maar de speech van president H. Truman voor het congres in 1949 over het dreigende communisme veranderde de situatie. Point IV van
Trumans program voor vrede en veiligheid veranderde de technische assistentie in
officieel Amerikaans beleid. Binnen de Economic Cooperation Administration werd
een aparte divisie opgetuigd om die assistentie verder vorm te geven. 29 Daamaast
werd er besloten om een zwaar accent te leggen op de hervorming van 'business
education' programma's. Binnen de AACP was geconstateerd dat het bevorderen
van productiviteitsverbeteringen in West-Europa vooral afhankelijk was van de
juiste managementtrainingen. Technische assistentie als een opleidingsproces werd
van vitaal belang geacht om dit probleem op te lossen. De USTA&P beg on in
samenwerking met het National Management Council en verscheidene Amerikaanse
universiteiten, waaronder MIT en Stanford, de bezoeken van Europese teams te
herstructureren teneinde er meer intensieve trainingseminars voor managers, vakbondsleiders en bedrijfsopleiders aan toe te voegen. Deze zogeheten Operation
Impact diende de Europese leidinggevenden vakbekwamer te maken.
dership reflected the stalemate of New Deal reform and even wartime politics" Zie: Ch. S.
Maier In Search of Stability (Cambridge 1987) 125. Vgl. Djelic American model 1998.
26 J. McGlade, 'From business Reform Programme to Production Drive' in: M. Kipping
and O. Bjarnar, The Americanization of European Business (London 1998).
27 Djelic, American Model, 78.
28 De OEEC werd in 1961 de OECD, toen de Verenigde Staten tot deze organisatie was
toegetreden . Maar toen was de EPA al ten einde.
29 Djelic, American Model , 147. Terwijl in 1948-19496 miljoen dollar was gestoken in
technische assistentie projecten, was dat in '49- '50 a1 opgelopen tot 17 miljoen.
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Onder invloed van de Korea-ooriog in 1950 zag de USTA&P zich echter genoodzaakt meer aandacht te bested en aan de ooriogsindustrie, het belang van de
liberalisering van de West-Europese economieen te bevorderen en Europese regeringen ertoe te bewegen Nationale Productiviteits Centra op te zetten teneinde de
industriele ontwikkelingen te stimuleren. In 1953 had een Blair-Moody amendement het productiviteitsidee een nieuwe financiele injectie gegeven, waarbij meer
specialistische aandacht aan productiviteitsvraagstukken moest worden gegeven.
Productiviteit werd het kern concept in de retorica van het Amerikaanse hulpbeleid
om West-Europa op de been te krijgen. Daartoe werd de regeringen gevraagd meer
Europese samenwerking te bewerkstelligen. Ais antwoord op deze koersverandering riep de OEEC in 1953 de European Productivity Agency (EPA) in het leven
ter ondersteuning van de nationale productiviteitscentra die Technical Assistance
projecten gingen opzetten. De EPA werd verantwoordelijk voor de administratie
van de Europese productiviteitsprogramma's.
Het idee was Europa opnieuw op te bouwen, niet door technologische verbeteringen, maar door 'educational improvement' . Er ontstond in de jaren vijftig ontegenzeggelijk een institutionalisering van het 'productiviteitsidee'. Amerikaanse universiteiten werden de gastvrouwen voor duizenden Europese managers die onder
de vlag 'more production now' de helpende hand boden bij het opzetten van Training Within Industry. Veel Europese teams die zo in Amerika werden getraind,
prezen de 'symbolic arrangement of private enterprise and university education as
the key to American industrial superiority.' 30Training Within Industry was overigens een programma dat het Ministerie van Defensie in juli 1940 al was begonnen
om industriele mobilisatie problemen op te vangen. c.R. Dooley en J.W. Dietz
gaven lei ding aan dit project. Tezamen zetten zij een drieledig programma op bestaande uit 'job rotation' , 'job methods' en 'job relations'. Dit derde programmaonderdeel was rechtstreeks ontleend aan de Hawthorne experimenten, die de basis
hadden gelegd voor de latere Human Relations benadering. Dietz had gewerkt bij
Western Electric en was daar vertrouwd geraakt met de nieuwe personeelsaanpak.
In 1945 kregen zij beiden uit handen van de Society for the Advancement of Management als eersten de Award in Human Relations als waardering voor hun aanpak om vooralleidinggevenden in grote industrieen te trainen in human relations. 31
Op het gebied van onderwijs werd de EPA een succes. Een van de centrale doelstellingen was het tot stand brengen van Europese centra voor managementtrainingen en de Europeanisering van de context waarin trainingen en opleidingen werden gegeven. Het pleidooi voor zo'n Europeanisering werd na 1956 steeds luider,
toen de Europese financiele steun aan de EPA toenam en die van de Verenigde
30 J. McGlade, 'The US Technical Assistance and Productivity Program and the education of Western European Managers, 1948-1958' in: Gourvish and Tiratsoo, Missionaries,
25.
31 R. Gillespie, Manufacturing Knowledge (Cambridge 1988) 234-235.
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Staten navenant verminderde. 32 Al met al komt Ch. Maier tot de conclusie dat:
" ... the success of this politics of productivity can be judged by the fact that the
1950's and 1960's turned out to be periods of unparalleled growth and capital
formation". 33

5. De Nederlandse situatie na 1945

In de regeringsverklaring van 27 juni 1945 Herste! en Vemieuwing schetste rninisterpresident W. Schermerhorn een somber beeld over de Nederlandse econornie. De
oorlogsschade bleek enorm en een nationaal herstelplan was noodzakeJijk. De
verbetering van het Nederlandse bedrijfsleven werd gezocht in de opvoering van
de productie, van de arbeidsproductiviteit en van de werkgelegenheid. 34 Daartoe
besloot de regering een Initiatief Cornite Arbeids-Productiviteit in het leven te
roepen. De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van
de Arbeid (STAR) reageerden enthousiast. Dit Initiatief Cornite stortte zich op de
propaganda voor de productiviteitsbevordering. 35 Een van de activiteiten die in dit
kader de nodige aandacht trokken was Training Within Industry. De organisatieadviseur B.W. Berenschot en de bedrijfspsycholoog 1.L.M. Herold hadden kort na
de oorlog kennisgemaakt met deze methodiek tijdens hun rei zen in de Verenigde
Staten. 36 Herold, die voor de Nederlandse steenkolenmijnen werkte, adviseerde
deze methodiek direct in de Nederlandse mijnen toe te passen. Medewerkers van
de rnijnen werden naar Engeland gestuurd om de daar reeds ingevoerde TWIpraktijken te bestuderen. Op 13 januari 1947 werden in de rnijnindustrie de eerste
TWI-cursussen gestart. Berenschot lichtte andere Nederlandse ondernemers in over
de voordelen van de Bedrijfskadertrainingen. Philips bewandelde echter in deze
zaak zijn eigen weg en liet zich door de eigen vestigingen in Engeland voorlichten
over de praktische voordelen van TWI.
De reacties uit het bedrijfsleven op de TWI waren dermate positief, dat de Nederlandse overheid de Fundatie Werkelijk Dienen - een stichting die door christelijke waarden en normen te verdedigen het uiteen vallen van de Nederlandse samenleving probeerde te verhoeden - in het vOOljaar van 1947 verzocht de uitvoering
van de TWI voor haar rekening te nemen. De Fundatie spoorde het bedrijfsleven
32 B. Boel, 'The European Productivity Agency: a faithful prophet of the American Model?', in: Kipping and Bjarnar, Americanization, 44-47. Uiteindelijk bleef de EPA tot 1961
functioneren.
33 Ch. Maier, Search, 146.
34 W. Schermerhorn, Minister-president van Herrijzend Nederland (Naarden 1977).
35 Oit comite heeft slechts een jaar bestaan.
36 Herold gaf van 1949 vanuit het psychologisch centrum voor de de Nederlandse steenkolenmijnen het blad Mens en Onderneming uit. Later werd dit blad een uitgave van het
NIPG.
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aan goede menselijke verhoudingen in het bedrijfsleven te bevorderen en de menselijke waarde van elk individu te respecteren.37 De Fundatie wilde op een eigen
wijze de vorming en training van leidinggevend person eel voor haar rekening nemen. Zij richtte daartoe het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding (NIPL)
op. Terwijl Berenschot op commerciele basis TWI-programrna's ontwikkelde voor
het Nederlandse bedrijfsleven, verzorgde de NIPL de trainersopleiding voor toekomstige TWI-instructeurs. De Nederlandse regering was erg enthousiast over het
werk van de Fundatie en de NIPL, omdat er in die tijd geen goed georganiseerde
managementopleidingen voorhanden waren om de kennistransfer van managementkennis op het gebied van de productie-technische en de menselijke aspecten van
de bedrijfsvoering te realiseren.

6. De Contactgroep Opvoering Productiviteit
Hoewel er ongetwijfeld sprake was van een goede wil om via de TWI tot productiviteits-verbeteringen te komen, was er van een doortastende aanpak van het productievraagstuk vanuit de centrale overheid in de beginjaren na de bevrijding echter nog nauwelijks sprake. Dat veranderde na de toespraak van Marshall op 5 juni
1947. Op 2 juli 1948 ondertekenden de regeringen van de Verenigde Staten en
Nederland een overeenkomst tot economische samenwerking. De Nederlandse
overheid nam daarbij de verplichting op zich de agrarische en industriele productie op te voeren. Het Technical Assistance Programma dat overdracht van Amerikaanse managementkennis ("marketing, manpower utilization, work organization,
techniques for labour and management cooperation and training") mogelijk maakte, werd enthousiast omarmd.
Regeringscomrnissaris H.M. Hirschfeld werd belast met de coordinatie. Zijn
bureau werd het coordinatiecentrum voor de beleidsuitvoering van de Technical
Assistance. Hij gaf de start tot de oprichting van de werkgroep Technische Assistentie, die onder leiding stond van de president-directeur van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, W.H. van Leeuwen. Deze werkgroep organiseerde
allerlei studiereizen. Maar de Amerikanen wilden meer en verlangden na het uitbreken van de Korea-oorlog een nationaal productiviteitscentrum. Dat idee viel
binnen het Nederlandse bestel in goede aarde. In september 1950 werd onder druk
van de overheid de Stichting Contactgroep Opvoering Productiviteit (COP) in het
leven geroepen, waarvan Van Leeuwen opnieuw voorzitter werd. 38 In de Raad van
Toezicht zaten vertegenwoordigers van de Fundatie Werkelijk Dienen en het Neder-

37 Voorzitter van de Fundatie was L. Neher, directeur-generaal van het Staatsbedrijf der
PTT en korte tijd minister van Openbare Werken .
38 Vijfjaar COP 1950-1955 (Den Haag \955).
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lands Instituut voor Efficiency (NIVE).39 De stichting werd gefinancierd uit de
productiviteitsfondsen van het Marshal\plan.
In deze periode begonnen rond de productiviteitsbevordering dus meer en meer
ge"institutionaliseerde kanalen te ontstaan binnen de tot dan toe zwak georganiseerde Nederlandse kennisgemeenschap. Binnen de COP sprak men van een georganiseerd productiviteits-streven, waarbij allerlei distributeurs van kennisoverdracht
betrokken raakten. 40 Het adequate functioneren van dit kennisveld binnen de Nederlandse context werd sterk bevorderd door de installatie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hoewel de SER een advieslichaam was voor de overheid,
stelde zij in de jaren vijftig en zestig de beleidskoersen vast ten aanzien van de
bevordering van de productiviteit. Daamaast adviseerde zij over de inrichting van
de welvaartsstaat.
De regering had al direct na de oorlog een koppeling aangebracht tussen prestatiebeloning en loonvorming. Om die berekeningen op bedrijfsniveau te maken had
men hulp van deskundige adviseurs ingeroepen op het terrein van prestatiebeloningssystemen 41 • Bij het inschakelen van deze deskundigen speelde de COP een cruciaIe rol. Via de COP werden subsidies verleend aan projecten die de ontwikkeling
van de productiviteit bevorderden. Werkgroepen met adviseurs verrichtten studies
op het terrein van productiviteitsmeting, commercieel leiderschap, en vermindering van varieteit aan productiemethoden en producten. De SER meende even wei,
dat de centrale overheid tekort schoot in een effectieve aanpak van de productiviteit. 42 De mini ster van Economische Zaken, J.R.M. van den Brink, pleitte - daartoe mede aangespoord door opmerkingen van Amerikaanse zijde - voor de installatie van een regeringscommissaris voor de productiviteit. Het onderwerp werd zo
serieus genomen , dat bij de installatie van het tweede kabinet Drees (15 maart
1951) een minister zonder portefeuille werd be last met de opvoering van de pro-

39 De stichting COP werd tot 1962 gefinancierd uit de productiviteitsfondsen van het
Marshall plan. Toen deze fondsen waren opgedroogd, nam de overheid de financiering
over. Daarmee verloor het haar onafhankelijke status en werd het een subcommissie van
de SER. Met de installatie van de COP verdween in 1952 de Commissie ter bevordering
van de arbeidsproductiviteit, die in 1949 in het leven was geroepen door het ministerie van
Sociale Zaken.
40 Vgl. F.J. Gosselink, Ontwikkelingen in de organisatiekunde (Rotterdam 1988) 59. Via
de COP kreeg "productiviteit" als managementconcept vleugels. Vgl. E.S.A. Bloemen,
'Hard work, Ideology and interest in Dutch economic policy at Home and abroad between
1945 and 1951 ', in: Economic and Social History in the Netherlands, Deel 7 (Amsterdam
1990) 135-148.
41 H. Kijne, Het gemeten !arief Taylorisme en de Nederlandse Metaalindustrie, 19451963 (Delft 1990); H. Kijne, ' Het productiviteitscentrum Kleinmetaal , 1953-1959', in:
laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 6 (1989) 278-294.
42 Vgl. Gosselink, Ontwikkelingen, 70.
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ductiviteit. 43 Zo meende men de ontwikkelingen in het bedrijfsleven aile steun te
kunnen verlenen.
De minister die verantwoordelijk werd voor de opvoering van de productiviteit,
A.H.M. Albregts, installeerde op 1 juni 1951 een coordinatiecollege voor de productiviteit, bestaande uit topfiguren uit diverse instanties en overheidsorganen.
Het coordinatiecollege moest een krachtige rationalisatie van de productie bevorderen om de efficiency te verhogen, die een beslissende factor vormde voor de
economische ontwikkelingen van Nederland.44 De regie over de transfer van managementkennis bleef evenwel bij de COP. Bij de installatie van het derde kabinet
Drees (2 september 1952) werd de specifieke verantwoordelijkheid voor de productiviteit ondergebracht bij de minister van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, A.c.
de Bruijn. Men yond dat de overheid toch eigenlijk geen eigen autonoom beleid
kon voeren, maar dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie diende te liggen
bij het particuliere bedrijfsleven. De overheid beschouwde het wei als haar taak
zorg te dragen voor institutionele kaders om de arbeidsproductiviteit te bevorderen. Zij wenste geen dwang uit te oefenen, maar bleef door de koppeling tussen
loonbeleid en arbeidsproductiviteitsstijgingen een belangrijke Yinger in de pap
houden.
De gang van zaken rond het optreden van de overheid en in het bijzonder de
COP overziend moeten we constateren dat men er in hoge mate op gebrand was
institutionele kaders te scheppen teneinde dat doel te bereiken. Vooral de oprichting van COP is belangrijk geweest. De COP organiseerde en subsidieerde projecten waarbij veelal de hulp van particuliere adviesbureaus werd ingeroepen om de
toename van de productiviteit te bevorderen. Daarnaast versterkte het beleid van
de overheid voor een geleide loonpolitieke de vraag naar berekeningen van prestatiebeloning. De bestudering en invoering van daartoe vereiste tarieven waren een
interessante markt voor adviseurs. 45 Vooral de overheid en technisch geschoolde
adviseurs speelden een belangrijke rol in deze periode waarin de kennisgemeenschap gelnstitutionaliseerd raakte. Maar ook academici raakten bij deze ontwikkelingen betrokken.

7. Academici
In het midden van de jaren vijftig begon de belangstelling voor TWI te tanen. 46 De
Amerikaanse standaardprogramma's voldeden, zelfs in een vertaalde vorrn, steeds
43 Die minister was A.H.M. Albregts. Hij had daarvoor in de Commissie-Lonen en Prijzen van de SER gezeten.
44 Vgl. Hellema en Marsman, Organisatie-adviseur, 40.
45 Vgl. Hellema en Marsman, Organisatie-adviseur, 216.
46 Vgl. Gosselink, Ontwikkelingen, 55.
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minder aan de feitelijke vormingsbehoeften van het Nederlandse bedrijfskader.
De programma's leken niet te passen bij de Nederlandse praktijk. De aandacht
begon zich in deze peri ode te verschuiven in de richting van de menselijke verhoudingen binnen organisaties. Het COP subsidieerde een werkgroep sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de industrie om zich meer op de menselijke verhoudingen in de bedrijven te richten. Daarbij stond een ethische invulling van het concept
'human relations ' sterk op de voorgrond. Eerbied voor de menselijke persoonlijkheid en bevordering van gemeenschapsbesef werden in Nederland met human relations verbonden. 47
Het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde (NIPG) vervulde in het
verdedigen van deze positie een cruciale ro1. Dit instituut had in de loop der jaren
contact opgebouwd met het Tavistock Institute of Human Relations en met de
University of Michigan, waar het Research Center for Group Dynamics zetelde en
nieuwe inzichten werden toegepast. 48 NIPG bezat goede contacten met de Nederlandse overheid en de directeur van het NIPG, J. Koekebakker, was vanaf 1952
tevens voorzitter van de COP-werkgroep sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Vanuit die werkgroep werd onderzoek gelnitieerd op het terrein van samenwerking in
de onderneming en verbetering van communicatiestructuren, selectiemethoden en
opleidingen van bazen.
Om inzicht te verkrijgen in de Amerikaanse human relations praktijken werden
er verschillende studiereizen georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de
overheid prominent aanwezig waren. Zo vertrok in 1954 een studiegroep onder
leiding van de staatssecretaris van Sociale Zaken, A.A. van Rhijn. Tot dat gezelschap behoorde naast J. Koekebakker ook de adviseur van de verantwoordelijke
minister voor productiviteit, tevens COP-lid, J.A. Berger. 49 Een ander reisgezelschap werd samengesteld uit arbeidsinspecteurs die studie verrichtten naar het
Amerikaanse personeelsbeleid en bedrijfsmaatschappelijk werk. Het ministerie van
Maatschappelijk Werk had daarbij aangedrongen op aparte bestudering van de
Amerikaanse social planning.
De breed samengestelde studiegezelschappen bestudeerden onder de vlag van
human relations geheel verschillende onderwerpen en probeerden na terugkeer
een eigen Nederlandse invulling te geven door het human relations concept te
emuleren. Koekebakker en de psycholoog H. Hutte introduceerden de sociatrie als
eigen variant om gezonde relaties tussen mensen in organisaties te bevorderen.
Het NIPG zette diverse projecten op om de sociatrie te verbreiden. Volgens Hutte

47 Vgl. F. Inklaar, Van Amerika geleerd (Den Haag 1997) 102.
48 Vgl. Hellema en Marsman, Organisatie-adviseur, 277.
49 In datzelfde jaar richtte de Nederlandse maatschappij van Nijverheid en Handel via de
Commissie Bedrijfs- en Bestuursefficiency het Nederlands Studiecentrum voor Doelmatige Bedrijfsleiding op.
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sloeg deze variant van de human relations weinig aan omdat het bedrijfsleven een
afkeer had van het arts-patient model dat er achter school. 50
Het NIPG voerde onder toezicht van het COP vee I sociaal-wetenschappelijk
onderzoek uit. Er waren ruime financiele middelen uit het Marshallfonds beschikbaar om dergelijk onderzoek gefinancierd te krijgen. Toen de Amerikaanse hoogleraren Ch. Argyris en A.B. Cumming onder auspicien van EPA door Europa trokken en op verzoek van de COP ook Nederland aandeden, constateerden zij dat het
concept human relations in de NederIandse context zeer heterogene invullingen
had gekregen. Zij vonden dat er een human relationsrage gaande was. 51
Ontegenzeglijk bevorderden deze studiereizen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Er verschenen alierIei rapporten over betere samenwerking,
meer doeltreffendheid van communicatiestructuren en betere vorming van bazen. 52
Meerdere onderzoeksinstituten en adviesbureaus werkten in verschillende constellaties samen om de nieuwe kennis op het gebied van bedrijfsvoering uit te
dragen, zoals Hellema en Marsman in De organisatie-adviseur uitgebreid hebben
beschreven. Ter verspreiding van de resultaten richtte de COP in 1955 het Nationaal Contact Centrum voor menselijke verhoudingen op en voerde daarvan zelf
het secretariaat. De COP wist, via conferenties en trainingen, de human relations
een bredere bekendheid te geven. Dankzij haar eigen contactraad bezat zij binnen
de kennisgemeenschap een breed netwerk, waarin het NIVE, het NederIands Centrum voor Directeuren, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, onderzoeksbureaus van de vakorganisaties en talloze andere instellingen vertegenwoordigd waren. Een aantal sleutelfiguren in dat netwerk bleek bij alIerIei projecten tezelfdertijd
betrokken te zijn.
Wat echter in de ontwikkeling en institutionalisering van de beschikbare managementkennis nog leek te ontbreken was een aantal eigen onderwijsinstituten waar
toekomstige managers konden worden opgeleid. In 1951 probeerde de presidentdirecteur van Unilever, P. Rijkens, in zijn voordracht 'Verhoging van de productiviteit' hierin verandering te brengen. Hij wees er als praktijkman op, dat verhoging van de nationale productiviteit in belangrijke mate afhing van de inspanning
en bekwaamheid van de NederIandse ondememers. Om dit te bewerkstelligen moest
er werk worden gemaakt van de oprichting van een eigen businessschooi. Hij brak
een lans voor een systematische opleiding van bedrijfsleiders en efficiency-deskundigen en bracht dit vraagstuk onder de aandacht van de verantwoordelijke minister
Albregts. Deze installeerde op zijn beurt in 1952 een staatscommissie, bestaande
uit vertegenwoordigers uit de COP, het bedrijfsleven en het technisch en economisch hoger onderwijs, om de zaak te onderzoeken.
50 Interview met H. Hutte, d.d. 4.4.1997.
51 Vgl. Inklaar, Amerika, 221.
52 Vgl. Inklaar, Amerika, 215.
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In het invloedrijke COP-rapport 'Wie voIgt ons op?' werd ingegaan op de educatieve aspecten van de productiviteitsbevordering. Volgens de samenstellers van
het rapport diende het management als een zelfstandige professie te worden beschouwd, die bestaat uit leiding, organisatie en beheer. In het daaropvolgende NIVErapport 'Hoe volgen zij ons op?' (1954) werd een eigen Nederlandse variant voor
managementopleidingen ontwikkeld, waarbij niet lOzeer 'kennis is macht' als adagium de boventoon moest voeren als weI 'kunde is macht'. In dit sterk van de
human relations opvattingen doortrokken rapport werd voor zelfwerkzaamheid,
groepsarbeid, karakterontwikkeling en sociale opvoeding in leiderschapvorming
gepleit.53
Dit pleidooi van het NIVE sloot goed aan bij de beweging voor managementeducatie, die zich in Europa al duidelijk aan het aftekenen was. In 1952 was het
International University Contact for Management Education (ruC) opgericht waarbinnen Nederlandse ingenieurs als B.W. Berenschot een prominente rol vervulden. 54 Het IUC bezat een Europees netwerk met landelijk vertegenwoordigende
lichamen. Voor Nederland was dat opnieuw het COP. Aanvankelijk botste het COP
binnen de bestaande universiteiten op tegen een muur van achterdocht over de
mogelijke oprichting van managementopleidingen. Om die weerstand weg te nemen, organiseerde het COP in 1961 een studiereis naar Amerikaanse businessschools. Het duurde even wei tot 1965 alvorens een studierapport, dat de COP met
het ministerie van Onderwijs en van Economische Zaken had uitgebracht, werd
ondersteund door een donatie van Shell om een start te maken met de opzet van
een businessschool binnen de universitaire muren.
Minder schoorvoetend ging het buiten de universitaire muren toe ten aanzien
van postacademisch en post-ervaringsonderwijs. De oprichting van het Nederlands
Studiecentrum voor Doelmatige Bedrijfsleiding (NSDB, 1953) en de Stichting
Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) waren schoolvoorbeelden van
nauwe samenwerking tussen overheid, hoger onderwijs en bedrijfsleven. Met de
NSDB trachtte men in Nederland gelijke tred te houden met het Harvard Advanced Management programma en het Engelse Henley-programma. De NSDB kwam
echter onvoldoende uit de verf vanwege geduchte concurrentie van lOwel de zijde
van het opleidingscentrum van de centrale werkgeversorganisatie De Baak, het
NIVE en het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding (NIPL) dat sinds 1947
BKT-trainers opleidden.

53 Van Baalen, Management, 246.
54 PJ. van Baalen, European Entrepeneurs in Higher Education (Delft 1996).
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8. Verschuivende managementagenda's in dejaren zestig
We kunnen constateren dat tegen het midden van de jaren zestig de professionaliseringstendens van het management steeds verder doorzette. Een groeiend aantal
academici was betrokken geraakt bij de adviespraktijk. Bovendien werden de eerste stappen gezet tot het op professionele wijze opleiden van toekomstige managers. Het kenni sveld rond managementpraktijken begon kortom scherpere contouren te krijgen en de kennisgemeenschap raakte beter georganiseerd. Het COP zat
daarbij als een spin in het web. Tezamen schiepen al die partijen een netwerk aan
relaties, verwierven gezaghebbende posities, zorgden voor een stroom aan informatie en waren zich ervan bewust te werken aan een gemeenschappelijk project.
Binnen dit kennisveld speelden allerlei Amerikaanse managementconcepten die
op basis van scientific management en human relations de bevordering van de
productiviteit tot doel hadden een overheersende ro!, ook al werden zij voor de
Nederlandse praktijk niet aileen vertaald maar ook ingrijpend aangepast. In dit
proces van distributie, vertaling en transformatie van managementkennis speelde
de Nederlandse overheid een belangrijke, soms initierende en soms sturende rol.
Daarmee bevorderde zij voor een belangrijk deel ook de institutionalisering van
managementkennis voor de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven.
In de jaren zestig investeerde het Amerikaanse bedrijfsleven op grote schaal in
Europa. In 1967 liepen die investeringen op tot een bed rag van 14 miljard dollar.
De greep van Amerikaanse ondememingen op de Europese Economische Gemeenschap, die in 1957 was opgericht, dreigde zo groot te worden dat sommigen voor
de gevolgen begonnen te waarschuwen. In 1967 publiceerde de Franse journalist
1.1. Servan-Schreiber een geruchtmakende bestseller le Deft Americain. Daarin
sprak hij de vrees uit dat binnen 15 jaar naast de Verenigde Staten en de Soviet
Unie de Amerikaanse industrie in Europa tot de derde wereldmacht zou uitgroeien.
Deze ontwikkeling werd niet aileen in de hand gewerkt door de groeiende technologische achterstand in Europa, maar was ook het gevolg van het ontbreken van
moderne methoden van bedrijfsvoering en het organiseren van talent. 55 De essentiele rol van het management was zijns inziens om veranderingen te realiseren:
'faire face intelligement au changement' . Maar daarvan viel bitter weinig te bespeuren. Uit een studie van Franko uit 197656 over de geeigende organisatiestructuren van grotere Europese ondernemingen bleek dat overduidelijk. De meeste
van die ondernemingen hadden nog een functionele oftewel moeder-dochter structuur, die bestond uit losse confederaties van functioneel georganiseerde ondernemingen waarbij de 'holding company' zich beperkte tot het innen en herverdelen
van dividend. De leider van deze bedrijven blinkt volgens Franko niet uit door pioniersgeest maar beheerde vooral. Na de afschaffing van het tarievenstelsel binnen
55 1.1. Servan-Schreiber, Le Deft Americain (Parijs 1967) 91.
56 O.L.G. Franko, The European MuLtinationaLs (London 1976).
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Europa (een juli 1968) begon daarin verandering te komen. Het Amerikaanse organisatiemodel met een structuur van divisies, waarbij tevens het onderscheid tussen strategische en operationele verantwoordelijkheid werd geintroduceerd, werd
stevig omarmd. Het Engelse familiebedrijf Cadbury dat binnen Europa een van de
eersten was die overstapte op een divisiestructuur werd daarbij geadviseerd door
McKinsey. 57 Cadbury stond niet op zichzelf. In 32 van de 100 grootste Britse ondernemingen bleken in deze jaren adviseurs actief te zijn om organisaties te veranderen . In 22 gevallen was de dienstverlener McKinsey. Ook op het vaste land was
McKinsey snel actief geworden. In 1961 werd een kantoor in Geneve geopend,
direct gevolgd door vestigingen in Amsterdam, Dusseldorf en Parijs. In Nederland
raakte McKinsey betrokken bij een organisatieverandering van KLM. Bij KZO
moest in 1964 een divisiestructuur worden opgezet waarbij McKinsey de koers
uitzette.
McKinsey, Booz, Allen & Hamilton en Arthur D. Little werden de woordvoerders van de Arnerikaanse managementstijl en nieuwe organisatiepraktijken die ook
in Europa ingang moesten vinden. Nieuwe productie controlesystemen, operations
research en de multi-divisionele inrichting van de onderneming (de M-vorrn) werden hun handelsmerk. 58 Schaalvergroting bleek vereist om een behoorlijke concurrentiepositie veilig te stellen. In het midden van de jaren zestig spoelde een
concentratiegolf over Nederland. Verzekeringsmaatschappijen, de scheepsvaart,
bierbrouwerijen en de onroerendgoedsector raakten betrokken bij fusies en overnames. Aan het eind van de jaren zestig was veertig procent van de top vijftig
ondernemingen betrokken bij een of meer fusies en overnames.59
Managementconcepten die te maken hadden met strategische vraagstukken en
planning kregen steeds meer aandacht van Nederlandse bestuurders, die hun ondernemingen in die jaren zagen groeien, begonnen interesse te tonen voor concepten
als Management By Objectives (MBO), divisiestructuren, diversificatie en strategische planningsmodellen. Auteurs als P. Drucker, die met MBO in aanraking kwam
toen hij adviseur was bij General Electric, en I. Ansoff werden ook in Nederland
graag geziene gasten. 60 Amerikaanse adviesbureaus verlegden het accent binnen
de kennisgemeenschap van de werkvloer meer en meer naar de directiekamer en
richtten hun blik op de betrekkingen tussen ondernemingen en hun omgeving.
Daarbij begonnen analyses van marktontwikkelingen en de wijze waarop geschikte product-markt combinaties konden worden vastgesteld een belangrijke rol te
57 M. Rowlinson, 'Strategy, structure and culture: Cadbury, divisionalisation and merger
in de 1960's', in: Journal of Management Studies, 32 : 2 (1995) 121-140.
58 Vgl. M. Kipping, 'American Management Consulting Companies in Western Europe,
1920 to 1990', in: Business History Review, 73 (1999) 190-220.
59 P.T. Bolwijn en T. Kumpen, Marktgericht ondernemen (Assen 1991) 7.
60 J.N. Kondrasuk 'Management by Objectives: Past, Present and Future', in: Manag erial Planning, vol. 30, no. 6 (1982) 31-33 en 36.
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vervullen. In termen van Fligstein is hier dan ook de overgang naar marketing
control als nieuwe managementorientatie te constateren. Maar de herorientatie
waarbinnen dit soort concepten weerklank yond, bleek voorbehouden aan kapitaalintensieve grootschalige bedrijven. Een aantal arbeidsintensieve bedrijfstakken worstelde ondertussen met overlevingsproblemen.61 De sociaal-economische
effecten zoals de-industrialisatie, groei van de dienstensector, toenemende werkloosheid en twee oliecrises zorgden er in de jaren zeventig voor, dat in het kennisveld naast de aandacht voor scientific management en human relations enerzijds
en strategie en planningsvraagstukken anderzijds ook nieuwe managementconcepten zoals het kwaliteitsdenken en de vermaatschappelijking van de ondemerning werden gelntroduceerd die geen typische Amerikaanse signatuur hadden. Zij
waren vooral bedoeld om de eigen Nederlandse problematiek binnen kwijnende
bedrijfstakken aan te pakken. luist daarbij bleef de COP een centrale rol spelen.

9. De politisering van de distributie van managementkennis
In het begin van de jaren zestig was onder invloed van de krappe arbeidsmarkt het
systeem van centraal geleide industriele verhoudingen onder druk te staan. In de
tweede helft van die jaren was de economie opgezadeld geraakt met een aantal
crises binnen vooral arbeidsintensieve bedrijfstakken. De kolenrnijnen werden
gesloten, de textiel-, de kleding-, de leerbewerkingsindustrie gingen bijna ter ziele
en de scheepsbouw en de kartonindustrie ondervonden een lange termijn terugva1. 62
In 1962 waren de Marshall-fondsen waarop de COP haar projecten had gefinancierd opgedroogd. De Nederlandse overheid nam de financiering van de COP voor
haar rekening, maar daarmee verloor de COP voor een deel haar zelfstandige positie. Zij werd als Comrnissie Opvoering Productiviteit een subcomrnissie van de
SER en verlegde haar werkterrein. De overheid voerde nu het beleid en de COP
reikte slechts de instrumenten aan. In 1963 beeindigde de Nederlandse regering
het industrialisatiebeleid dat sinds 1947 tot doel had gehad werkgelegenheid in de
industrie te scheppen en de export te bevorderen. Men was van mening dat het
Nederlandse bedrijfsleven zelfstandig verder moest. Paradoxaal genoeg deden zich
juist na 1963 ontwikkelingen voor in het bedrijfsleven die feitelijk om een evenwichtige industriepolitiek schreeuwden, maar die bleef toen Uit. 63 Er traden im61 Vgl. J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische Geschiedenis van Nederland in
de 20e eeuw (Utrecht 1989) 216 en 225-23l.
62 J. Visser en A. Hemerijck, A Dutch miracle (Amsterdam 1997) 12l.
63 Overigens gingen van de acht industrlalisatienota's, die sinds 1947 zijn verschenen
soms meer propagandistische dan feitelijke effecten uit. Van Zanden en Griffiths, Economische geschiedenis, 243-246.
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mers ingrijpende veranderingen op in een aantal sectoren van het bedrijfsleven,
die om ondersteuning vroegen. Sectorale herstructureringen bleken vooral noodzakelijk in arbeidsintensieve takken en branches van het Nederlandse bedrijfsleven. 64
Het COP werd door de overheid gevraagd sectorale perspectiefstudies te verrichten om de problematiek te inventariseren en op sectoraal niveau te komen tot
een gemeenschappelijk beeld over het ontwikkelingsperspectief van een sector.
Deze structuur-onderzoeksprojecten werden uitgevoerd door professionele instituten die op basis van de technologische, economische, financiele en sociale invalshoeken het overlevingsperspectief van een sector moesten beoordelen. 65 Het
werd aan de bedrijfstakorganisaties overgelaten om de uitvoering van een sectorstructuurplan voor eigen rekening te nemen. Voorgestelde saneringen kwamen vaak
niet van de grond vanwege tegengestelde belangen van individuele bedrijven die
tevens lid waren van die bedrijfstakorganisaties. Om dat probleem te ondervangen
werd in 1972 de Nederlandse Herstructurerings Maatschappij (NEHEM) opgericht. Organisatieadviesbureaus als Bakkenist, Spits & Co, Keuzenkamp & Co en
McKinsey werden ingeschakeld om pragmatische oplossingen aan te reiken. In
deze tijd vormden allerlei blauwdrukken omtrent organisatorische herstructureringen een nieuw onderdeel binnen het kennisveld over management, waarbij bepaalde organisatieadviesbureaus met accountants achtergronden een prominente rol
gingen spelen.
Ondertussen hadden de feitelijk in gang gezette herstructureringen tot gevolg
dat het aantal werklozen in Nederland sterk begon op te lopen. De sociale onrust
die daarvan het gevolg was, dwong de Nederlandse overheid aandacht te besteden
aan de ontstane sociale problematiek. Ter verbetering van de kwaliteit van het
Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin richtte de COP haar aandacht op de
Japanse economie waar in diezelfde jaren een indrukwekkende economische groei
plaatsvond. 66 In 1969 werd onder aanvoering van het adviesbureau Van der Bunt
een reisgezelschap naar Japan gestuurd om na te gaan waaruit het Japanse mirakel
bestond. Het belangrijkste managementconcept dat de studiegroep meenam uit de
Japanse ervaringen, was het door de Amerikaanse ingenieurs - adviseurs J. Juran
en W.P. Deming geintroduceerde kwaliteitsdenken oftewel "quality as fitness for
use". Het kwaliteitsdenken bleek in de Japanse industrie in brede lagen doorgedrongen. Er waren tussen 1955 en 1962 zo'n 118 boeken en pamfletten over het
64 Vgl. 1.1. van der Werf, Industrie en Regia (Groningen 1989) 129.
65 J.E. Hagen, 196211972 de COP in een tijd tussen twee tijden, (Den Haag 1972).
66 "Of the increase in the volume of trade in the non-communist part of the world between 1965 and 1971, Japanese export expansion accounted for as much as 54 percent in
the case of steel products, 46 percent for motor vehicles, 90 percent for civilian use electronic equipment and apparatus, 54 percent for steel vessels and 38 percent for general
machinery", aldus Shigeto Tsuzu, Japan s capitalism (Cambridge 1996) 83-84.
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onderwerp verschenen. De Japanse radio besteedde er dagelijks 15 minuten aan
en sinds 1960 was november tot de nationale kwaliteitsmaand omgetoverd. Toen
Juran in 1966 Japan opnieuw bezocht, kwam hij in aanraking met een nieuw fenomeen: Quality Control Circle. Dit Japanse managementconcept hield weliswaar
verband met het mede door hemzelf gei'ntroduceerde kwaliteitsdenken, maar was
zijns inziens toch een specifieke Japanse uitvinding. "To a Westerner, the most
astonishing aspect of the QCCircles has nothing to do with quality control. What is
astonishing is the degree to which the Japanese have succeeded in harassing the
energy, ingenuity, and enthusiasm of the workforce to the unsolved problems of
the company", aldus Juran. 67
Het enthousiasme waarmee het Nederlandse reisgezelschap verslag deed van
haar ervaringen met het J apanse kwaliteitsconcept, kon in die tijd op weinig geestdrift rekenen bij de rest van de Nederlandse kennisgemeenschap.68 De noodzakelijke saneringen voor een kwalitatiefbeter bedrijfsleven bleven door de grote maatschappelijke onrust haperen.69 Tienduizenden werknemers raakten in het begin
van de jaren zeventig hun baan kwijt. In 1973 probeerde het kabinet Den Uyl met
een nieuw beLeid de koers te wenden. Onder het credo van herverdeling van inkomen, kennis en macht werd de democratisering binnen het bedrijfsleven afgekondigd. Er was daarbij weinig oog voor de managementproblematiek. De aandacht
werd vooral gevestigd op de eigendomsverhoudingen binnen ondernerningen. In
1974 vroeg de Minister van SociaLe Zaken, 1. Boersma, de COP om een aantal
experimenten in zowel het bedrijfsLeven als overheidsinstellingen aangaande verschillende vormen van medezeggenschap te Laten bestuderen. Het duurde bijna
drie jaar voor de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de werkgevers
en vakcentrales, voordat overeenstemming was bereikt over de condities waaronder experimenten konden pLaatsvinden. De doelstelling van de experimenten was
om na te gaan hoe de medezeggenschap van werknemers in het besLuitvorrningsproces binnen organisaties kon worden versterkt. 70 Inhoudelijke management-vraag67 Butman, Juran, 154.
68 J.H. Enters, Japans Management: bedreiging ofstimulans ? (Alphen a.d. Rijn 1970).
69 Achteraf kunnen we constateren dat Servan-Schreiber er met zijn voorspelling behoorlijk naast zat. De derde economische wereldmacht werd Japan dat in de jaren zeventig
met een ware economische opmars begon. Vgl. R.R. Locke, The Collapse of the American
Management Mystique (Oxford 1996) 162.
70 Deze aandacht voor de medezeggenschap was niet nieuw, maar de overheid wilde een
breder statuut aan de ondernemingsraad geven. In 1950 was via de wet aan de ondernemingsraad al een aantal bevoegdheden gegeven in de paritaire bedrijfsschappen (producten bedrijfsschappen) . De toepassing van deze wet werd echter nauwelijks een succes omdat zij te vrijblijvend van karakter was en de ondernemingsraad vooral werd ervaren als
een orgaan van samenwerking en gezamenlijk overleg in de ondernemingen. In 1957 waren er 800 van deze organen gei"nstalleerd, dat is 16 procent van de 5000 bedrijven waarvoor het ingevoerd had kunnen worden. In 1964 had de overheid dan ook het initiatief
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stukken werden door deze discussies rond procedurele en eigendomskwesties naar
de achtergrond gedrongen.
De COP introduceerde een nieuwe opvatting over de onderneming waarin de
economische entiteit vooral ook als een maatschappelijke organisatie werd beschouwd. Om deze herorientatie ook vanuit de COP zichtbaar te maken, werd haar
naam in 1978 veranderd in Commissie voor de Ontwikkelingsproblematiek van
Bedrijven (COB). Het ministerie van Sociale Zaken raakte nauw betrokken bij de
activiteiten van de COB. Allerlei universitaire instellingen en onderzoeksbureaus
kregen de taak om het functioneren van medezeggenschapsvormen te analyseren.
In 1979 sprak de organisatieadviseur A. Twijnstra in zijn oratie aan de Vrije Un iversiteit van Amsterdam over de nieuwe relaties tussen onderneming en samenleving. In Maatschappelijk Management signaleerde hij dat er een democratiseringsproces in de samenleving gaande was, die zijn uitwerking op ondememingen
niet zou missen. De aandacht voor dat vraagstuk en in het verlengde daarvan de
discussies over medezeggenschap die het werk van de COB teweeg bracht, gaf
ongemerkt ook de stoot tot de oprichting van allerlei commerciele adviesbureaus
die sociale beleidsvorming in hun pakket gingen voeren. Daarbij werd het kwaliteitsconcept steeds meer beperkt tot de kwaliteit van de arbeid. De onderzoeken
die de COB liet uitvoeren leverden de basis voor aanbeve1ingen aan de overheid,
het bedrijfsleven en het kennisveld dat zich bezighield met managementvraagstukken. Zij stelde daarbij ook een aantal procedures voor om medezeggenschap
beter geregeld te krijgen. Ondememers bleken positief te staan tegenover een uitbreiding van medezeggenschap " ... voorzover dit de productiviteit ten goede zou
komen. Zij bleven echter defensief en waren soms zelfs recalcitrant zolang de
besluitvormingsmacht in het geding was".71 Uiteindelijk zorgde de overheid er
voor, dat in 1979 een nieuwe wet op de ondernemingsraad van kracht werd. De
vertegenwoordigende rol van de ondememingsraad werd versterkt en het adviesrecht op economische en organisatorisch gebied werd uitgebreid.
Toch was men binnen werkgeverskringen ontstemd over de ondememingsvisie
die de COB in de loop van de tijd ontwikke1de. Men yond dat de COB zich te veel
bezig hield met sociaal maatschappelijke vraagstukken en het voortbestaan van
ondememingen als centraal vraagstuk teveel verwaarloosde. Als reactie op deze
kritiek besloot de COB haar onderzoeksprogramma's direct te relateren aan de
verbeteringsmogelijkheden van de productiviteit in de ondememingen en qua uitgenomen om de regeling van de medezeggenscbap te berzien. De voorstellen van de commissie die deze kwestie bestudeerde, zijn in 1971 uitgemond in een berziening van de
bestaande wet. De ondernemingsraad kreeg zoweJ de versterking van bestaande als uitbreiding van nieuwe bevoegdbeden. De eerste stappen op partieJe democatisering van de
besluitvorming binnen ondernemingen waren gezet, maar waren in de ogen van bet nieuwe linkse kabinet niet ver genoeg gegaan .
71 P.W.M . Nobelen, Facetten van Medezeggenschap (Assen 1998) 25.
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voering efficienter aan te pakken. Zo probeerde de COB een spil in de kennisgemeenschap te blijven. Maar het richtte zich vooral op de interne bedrijfsverhoudingen. Via haar contactraad en enkele sleutelfiguren daarbinnen bleef zij nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.72
Haar centrale rol als vraagbaak of initiator van nieuwe managementconcepten verdween langzaam maar zeker naar de achtergrond ten gunste van de adviesbureaus.
In 1982 veranderde de COB nog een keer van naam en werd de Commissie Ontwikkeling Bedrijven om zo haar bedrijfsgerichte aanpak nogmaals te onderstrepen. Uiteindelijk werd zij evenwel in 1991 opgeheven. 73 Daarmee verdween een
partij die een cruciale rol speelde in de ontwikkeling van de kennisgemeenschap
sinds de Tweede Wereldoorlog. Het verdwijnen van de COB leek de verdere ontwikkeling in de kennisgemeenschap echter niet te belemmeren. Integendeel zelfs.
De kennisgemeenschap die zich ontwikkelde rond managementvraagstukken kreeg
een eigen momentum, los van de activiteiten van de COB. Binnen de kennisgemeenschap veranderde de rol van de overheid als institutionele factor van een stimulator van managementconcepten in een afnemer van managementconcepten. De vraag
is hoe dat ineens kon.

10. De overheid als organisatie
De managementvraagstukken in zowel de private ondernemingen als overheidsinstellingen werden in de jaren zeventig in de pubJieke aandacht schromelijk veronachtzaamd. De roep om medezeggenschap en meer politieke invloed overstemde de aandacht voor de vraag hoe organisaties efficienter en effectiever konden
worden ingericht. Het bureaucratische bestuursmodel van ondernemingen had in
deze peri ode nog duidelijk de overhand. Dat was zeker ook het geval in overheidsinstellingen ondanks het feit dat een aantal topambtenaren van enkele ministeries
het tijd yond worden om ook de professionaJisering van rijksambtenaren aan te
pakken.74 Zo werd het Rijksopleidingsinstituut (ROI) opgericht om de doelmatigheid en de efficiency binnen de rijksdiensten te versterken en een kwalitatief beter
personeelsbeleid vorm te geven.
72 Om slechts een voorbeeld te geven: ir. I.A. Hendriks was tezelfdertijd in de jaren
zeventig zowel lid van de COB/SER als bestuurslid, later voorzitter, van de NEHEM als
ook lid van het bestuur van de werkgeversorganisatie VNO en bestuurslid van het NIVE.
73 P.W.J. de Klerck, Vijftienjaar COBISER projectenipublicaties 1979-1994 (Den Haag
1994).
74 Weliswaar was er al in de jaren vijftig een organisatie Rijksdienst die voor doelmatigheidsontwikkeling bij ministeries en rijksdiensten zorgdroeg, maar dit organisatiebureaugeleid door ir. I . Srnit - wist door de traagheid binnen de overheid niet veel te bereiken.
Smit werd in 1970 bestuurslid van de COB/SER
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Men leek daarbij aanvankelijk niet direct gebruik te willen maken van managementconcepten. Dat was in de Verenigde Staten anders. Daar had president Nixon
(1969-1974) op 21 april 1973 aangekondigd, datManagement by Objectives (MOB)
in 21 van de grootste overheidsorganisaties moest worden ge'implementeerd. 75 Nixon
en zijn adviseurs zagen het bedrijfsleven als de grote inspiratiebron voor moderne
managementkennis en -inzichten. Een aantal van Nixons adviseurs kwam van de
Harvard Business School en was daar vertrouwd geraakt met de kenmerken van
MBO. Dit managementconcept werd bij uitstek geschikt geacht om de controle op
de staatsbureaucratie te centraliseren . En hoewel Drucker met dit concept sinds
1954 een pleidooi had gehouden voor medezeggenschap en decentralisatie pakte
dat op het niveau van de overheid anders uit. Nixons Watergate debacle en Fords
(1974-1977) onverschilligheid aangaande het MBO beleid zorgden ervoor, dat de
implementatie een zachte dood stierf. "By 1975 govemmentwide MBO was in a
state of suspended animation". 76 Met het aantreden van de regering Carter (19771981) werd MBO vervangen door een ander managementconcept: zero-based budgeting (ZBB). "Like MBO, ZBB was imported from the private sector. It had been
developed in 1969 by Peter Phyrr for use by TEXAS INSTRUMENTS as a means
of controlling the growth in overhead costs and was quickly adopted for more
generalized applications in other corporations".77 Betere financiele controle werd
de leidraad voor de efficiente overheidsorganisatie.
Binnen de Nederlandse overheid leek men geen oog te hebben voor zo'n aanpak. Weliswaar werd er met kosten-baten methodieken gewerkt en was er sprake
van bezuinigingen, maar deze leken weinig effect te sorteren. De 3 R's van Rechtsgelijkheid, Rechtszekerheid en Rechtvaardigheid bepaalden het handelen van
ambtenaren in overheidsorganisaties en niet zozeer bedrijfsmatige criteria zoals efficiency. Mede hierdoor liepen de overheidstekorten op van 3,8 procent in 1977 naar
9,4 procent in 1982. De vennootschap Nederland kampte met een tekort van 40
miljard gulden. Er moesten structure Ie maatregelen worden genomen. Het management van overheidsinstellingen moest zelf worden aangepakt. 78 Met het adagium 'meer markt, minder overheid' van het kabinet Lubbers (1982) leek ook een
eind te zijn gekomen aan de eigenstandige rol die de overheid in het kennisveld

75 Vgl. G.S. Odiorne, 'MBO in State government', Public Administration Review, vol.
36: 1 (1976).
76 G.W. Downs and P.D. Larkey, The Search for government efficiency (Philadelphia
1986) 167.
77 Downs and Larkey, Search, 171 .
78 V gl. A. Vermeulen, ' Contract Management in the Netherlands ', in: International Review of Administration Sciences, vol. 54 (1988) 204. "The concept of contractmanagement in the context of managing central government expenditure [ ... J means giving more
powers to line managers, particularly in the fields of finance, personnel and organisation,
at the expense of the central organs in which they were previously vested".

KARSTEN EN VAN VEEN VERSPREIDING VAN MANAGEMENTKENNIS

389

van managementconcepten tot dan toe had ingenomen. Het adagium creeerde de
context voor de overheid om zelf afnemer te worden van managementconcepten.

11. Nieuw Elan
In de jaren tachtig brak op velerlei fronten het besef door, dat de greep van de
overheid op het economische leven moest worden teruggedrongen . Deregulering
en privatisering werden de politieke slogans waarmee deze nieuwe beleidsvisie
gestalte kreeg. In de Verenigde Staten ging Reagan voortvarend te werk om het
nieuwe elan dat zich begon af te tekenen vorm en inhoud te geven. Twee jaar voor
Reagan aan de macht kwam had de staat California zich door de kiezers gedwongen gezien om de lokale belastingen met de helft terug te brengen. Reagan ('81'89) had van die aanpak een nationale campagneleuze gemaakt. Twee jaar na zijn
verkiezing kon de Amerikaanse overheid nog maar over een kwart van aIle dollars
beschikken die zij in 1978 had ontvangen. Er werd luidop gepleit voor een ondernemende overheid. Bureaucratische instituten moesten in ondernemende instituties worden omgebogen. De angst voor een eventuele industriele en financiele
overheersing door Japan moest onder andere worden bestreden door een slagvaardiger overheid. Boeken over het J apanse mirakel dat alles te maken leek te hebben
met Total Quality Management, vonden ook binnen de overheid gretig aftrek. Reagan aarzelde niet en riep in 1984 de maand oktober uit tot ' Quality Month ', waaraan ook de overheidsorganisaties gevolg moesten geven. 79
Waarschijnlijk heeft geen ander boek de opkomst van het nieuwe elan beter
onder woorden gebracht dan de publicatie van twee McKinsey medewerkers, Thomas J. Peters en Robert H. Waterm an. Hun In Search of Excellence: lessons from
America 's Best-Run Companies (1982) werd een onmiddellijk succes. De auteurs
combineerden hun jarenlange advieservaringen met een studie naar 62 bedrijven
die volgens hen bekend stonden om hun excellente management. Uiteindelijk kwamen zij met 14 bedrijven die als "exemplarisch" te boek werden gesteld. 80 Over
hun studie is in wetenschappelijke zin een hoop te doen geweest en veel van de
aangehaalde bedrijven bleken na enkele jaren zeker niet meer de toegedichte status te hebben. Desondanks heeft het 7S model waarmee Peters en Waterman tallo79 Downs and Larkey, blijken er niet van overtuigd, dat Quality Circles en een daarbij
behorend beloningssysteem voor de Amerikaanse overheid vee 1 effect hebben gehad.
"Despite the entreaties of numerous management consultants and public administration
experts, very little of this participation philosophy appears to have found its way into
larger efforts to reform government" . Downs and Larkey, Search, 243 .
80 Die 14 bedrijven waren : Bechtel, Boeing, Caterpillar Tractor, Dana, Delta Airlines,
Digital Equipment, Emerson Electric, Fluor, Hewlett-Packard, IBM, Johnson and Johnson,
McDonalds, Proctor & Gamble en 3M.
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ze bedrijven doorlichtten grote weerklank gevonden. Het boek was een pleidooi
voor managers om ondememers te worden , creativiteit en vindingrijkheid aan de
dag te leggen, de aandacht op de klant te richten en de cultuur van de ondememing
tot basis te nemen van een nieuwe managementstijl. Oat waren succeskenmerken
die elke organisatie tot een excellente ondememing opstuwden. 81
Dit boek heeft het startsein gegeven tot een ware golf van commercialisering
binnen het kennisveld over managementvraagstukken. Het succes van Peters en
Waterman sprak velen aan en stimuleerde de commerciele ontwikkeling en verspreiding van nieuwe managementideeen. Daamaast gingen veel grote ondememingen ertoe over om hun inteme adviesafdelingen te "outsourcen" om deze vervolgens per opdracht weer in te huren. De toenemende aantallen adviesbureaus
probeerden zich vervolgens van elkaar te onderscheiden door eigen managementconcepten in te brengen in het kennisveld. Er ontstond een ware hausse aan 'papieren' ondememerschap.82 McKinsey bracht een aantal boeken van eigen adviseurs
op de markt. Andere adviesbureaus imiteerden dit gedrag. De media begon zich te
interesseren voor deze ontwikkelingen en stimuleerde de commercialisering van
managementconcepten. Pascale lijkt in die zin gelijk te hebben dat er van een
'packaged goods industry' kon worden gesproken als dat op de jaren tachtig betrekking heeft. De ruilwaarde van een managementconcept leek door de oprukkende
commercie de gebruikswaarde van de adviezen te overschaduwen. Goeroes buitelden over elkaar heen om de nieuwste advieswaren in mooi verpakte slogans aan de
man te brengen.
Het succes dat Peters en Waterman in 1982 in het bedrijfsleven te beurt was
gevallen, werd binnen de wereld van overheidsorganisaties bijna geevenaard door
een boek dat precies tien jaar later verscheen. In Reinventing Government zetten
D. Osbome en T. Gaebler uiteen wat er mis was in de Amerikaanse overheidsbureaucratie. Zij hielden geen pleidooi om de overheid te laten lei den zoals men aan
een multinationale ondememing lei ding geeft. Integendeel. "The fact that govemment cannot be run just like a business does not mean it cannot become more

81 De succeskenmerken waarmee zij werkten luidden:
1. a bias for actions
2. closeness to the customer.

3.
4.
5.
6.
7.

autonomy and entrepreneurship
productivity through people
hands-on value drive
stick to the knitting
simple form, lean staff
8. simultaneous loose-tight properties
82 R. Reich, The Next American Frontier (New York 1983).
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entrepreneurial. [ ... ] We do not need more government or less government, we
need better government." En om dat te bereiken "we need an American perestroika". 83
De auteurs lieten vervolgens zien hoe de Amerikaanse overheid zich ondernemerschap eigen zou kunnen maken door zich te spiegelen aan allerlei managementconcepten en financiele praktijken. Drucker, Peters en Deming werden veelvuldig geciteerd en Management by Objectives, TQM, Business Units, winstcentra,
flexibele klantgedreven organisaties bleken binnen lokale en landelijke overheidsorganisaties allang ingeburgerd te zijn geraakt. Er moesten 'mission-driven' overheidsorganisaties komen; scholen moesten nog meer 'downsizing' ondergaan; het
Ministerie van Defensie bleek les te hebben gehad in de aanpak die excellente
ondernemingen van Peters en Waterman aan de dag hadden gelegd; en hogere
ambtenaren werd aangeraden ondernemers te worden door innovatiefkapitaal aan
te boren, fondsen voor ondernemersactiviteiten te scheppen en profit centers in het
leven te roepen. Bankieren leek daarbij een geeigend instrument. Het boek ademde, kortom, een sfeer uit waarin ondernemerschap binnen de overheid tot een beter
bestuurde samenleving moest gaan leiden. Deze boodschap bleek in de jaren negentig niet aan dovemansoren gericht. President Clinton gebruikte het boek om de
overheid ondernemender en sterker te maken.

12. De Nederlandse overheid als afnemer van concepten

Met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers, eind 1982, werd een serieus
begin gemaakt met de sanering van de Nederlandse overheid. P. Winsemius - adviseur van McKinsey - werd aangetrokken als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om een bedrijf met 8.200 werknemers en een
'omzet' van zo'n 26 miljard weer op het goede spoor te zetten. Winsemius gebruikte
de terrninologie van Peters en Waterman om een aantal afslankings- en heroverwegingsoperaties van de grond te trekken. Zijn directe topambtenaar, secretaris-generaal M.D. van Wolferen, bleek bij bedrijven als IBM Nederland en Volvocar op
bezoek te zijn geweest om kennis op te doen over de daar vigerende managementpraktijk. 84 Deze houding straalde de bereidheid uit om van het bedrijfsleven te
willen 1eren.
Het kabinet Lubbers spoorde aan tot decentralisatie en afslanking van de rijksdienst. Staatssecretaris G.Ph. Brokx riep bedrijfskundigen op met bruikbare verta-

83 D. Osborne and T. Gaebler, Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit
is transforming the public sector (New York 1993) 22-24.
84 M.D. van Wolferen was vroeger secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs
geweest en had in die hoedanigheid al in 1976 in de Stuurgroep Rijksoverheid gezeten van
het NIVE om de overheid efficienter te laten functioneren.
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lingen te komen van managementconcenten voor de publieke sector. 85 Begrippen
als zelfbeheer en contract-management deden hun intrede. 86 In 1984 verscheen het
heroverwegingsrapport Zeljbeheer. De auteur - de Heroverwegingswerkgroep verbetering van de bedrijfsvoering bij de overheid - schaarde zich in de rij van managementapostelen en bepleitte zelfbeheer als nieuw managementconcept. Net als het
boek van Peters en Waterman kende het rapport een uitnodigende betoogtrant en
stijl om enthousiasme bij de lezers te wekken. 87 Officieel startte de zelfbeheeroperatie bij de rijksoverheid in 1985 in de vorm van een daartoe door de ministerraad
aangemerkte proeftuin. Zelfbeheer was synoniem met resultaatverantwoordelijkheid,
het concern-filiaal model, besturing op afstand en het holdingmodel. Hierdoor duidelijk gelnspireerd zochten gemeenten en provincies - via bestuurlijk ondernemerschap - naar vormen van 'public-private partnership' .
Een in het oog spring end experiment yond in 1985 in Tilburg plaats.88 De gemeente wilde afvan de oude centralistische wijze van besturing van gemeentelijke
diensten waarbij gedetailleerde juridische en boekhoudkundige regelgeving de
dienst uit maakte en streefde naar decentralisatie van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Daarmee hoopte men gemotiveerdere ambtenaren in de burelen te
krijgen en efficientere dienstverlening aan het publiek te kunnen verzorgen. Het
bij deze aanpak behorende contractmanagement betekende een belangrijke wijziging in het gemeentelijke apparaat. De wethouders sloten contracten af met de
verschillende diensten, die vervolgens zelf verantwoordelijk werden voor de uitvoering. Het ambtelijke apparaat werd niet meer vooraf gestuurd, maar pas achteraf gecontroleerd op basis van contractuele afspraken die werden vergeleken met
geleverde prestaties. Het Tilburgse model vertoonde duidelijke overeenkomsten
met het in het bedrijfsleven allang beproefde concept van de divisiestructuur. "In
Tilburg was een flink dee I van de initiatiefnemers en trekkers van het Tilburgs
model bekend met de werkwijze van concerns, omdat zij een bedrijfseconornische
opleidingen genoten. Volgens Knosse, voormalig wethouder, hebben economen in
het College van Burgemeester en Wethouders bij de voorbereiding van een meer
bedrijfsmatige aanpak een zeer grote rol gespeeld. Door de aanwezigheid van drie
economen was het college ook in staat om de reorganisatie bestuurlijk ter hand te
nemen". Kor Grit is ervan overtuigd dat met de aanwezigheid van zoveel bedrijfseconomen in het bestuur de opmars van het economische vertoog in Tilburg ver-

85 G.Ph. Brokx, ' Bedrijfsvoering bij de overheid' , in: Bedrijfskunde, 56 (1984).
86 C.W.J.M. Jacobs en H. Wursten, Zeljbeheer: uitdaging offopspeen ? (Den Haag 1989).
87 VgJ. G. Gerding en R. Sevenhuysen, 'Zelfbeheer niet voldoende voor een excellente
overheid ', in: Intermediair, 20 : 25 (juni 1984)
88 VgJ. M. Kleywegt en A. Scherphuis, 'De BV Tilburg, een stad als concern ', in: Vrij
Nederland, 25 december 1993.
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klaard kan worden en de rol van een eigen managementconcept zoveel effect kan
hebben. 89 In tal van varianten is het ook bij andere gemeenten ingevoerd.
Binnen de rijksoverheid keek men ook naar de wijze waarop Margaret Thatcher
de Britse rijksoverheid in zes jaren van 730.000 naar zo'n 600.000 manjaren had
teruggebracht en honderden miljoenen had bespaard. Jaarlijks staken er ambtenaren via een uitwisselingsprogramma over naar Engeland om ter plekke kennis te
maken met efficiencyverbeteringen binnen overheidsorganisaties. Ministers moesten
niet meer lastig worden gevallen met details, maar via het Information System for
Ministery (MINIS) aileen op hoofdlijnen worden gei'nformeerd. Er bleek duidelijk een 'enterprise culture' binnen de Britse rijksdienst te zijn losgelaten. Termen
als overheidsmarketing en klantgericht werken raakten onder rijksambtenaren ingeburgerd.
Toch bleek het niet eenvoudig om in Nederland de nieuwe aanpak ook daadwerkelijk gei'mplementeerd te krijgen. De bedrijfsmatige aanpak van de non-profit
sector die intern efficienter moest worden en naar buiten meer klantgericht, wierp
nog te weinig resultaten af. Tijdens de tussenbalans van het derde kabinet Lubbers
werd vastgesteld, dat er nog meer bezuinigd moest worden, waarbij de samenhang
bewaakt moest worden. Rijksambtenaren moesten worden getraind om processen
van synergie te onderkennen. Het ROI vertaalde die behoefte in een nieuw concept: Integraal Management. 90 Met dit concept konden bij managers in het overheidsapparaat worden geschoold. Stafleden van het ROI stortten zich op het ontwikkelen van lijnmanagers in het aanbrengen van samenhang tussen de outputsturing
en het beheer van de daartoe benodigde productiemiddelen.
Dit nieuwe concept voor de overheidsorganisatie vertoont interessante overeenkomsten met de integrale visie die Total Quality Management al eerder had gepropageerd en ook dat via de kennismarkt over managementvraagstukken al bekendheid genoot. Ook zijn er raakvlakken met de moderne sociotechniek. De
sociotechniek was zich in de jaren negentig eveneens gaan profileren als een systematische aanpak voor een integrale organisatieontwikkeling. 91
Naast het vertalen van managementconcepten naar de praktijk van de overheidsorganisaties vonden ook nieuwe financieringstechnieken hun weg langs de overheidsburelen. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland namen in 1991 het besluit om te gaan bankieren en leningen te verstrekken. Gedeputeerde G. Brouwer
(Financien) raakte tijdens een reis in de Verenigde Staten in de ban van Reinventing Government. "Op initiatief van Boer en Croon, Management Consultants,
89 K. Grit, Economisering als probleem (Groningen 2000) 78.
90 Overigens onderkende men wei dat tussen Ministeries grote verschillen bestaan waar-

door bijvoorbeeld bij VROM en bij Verkeer en Waterstaat gemakkelijker op output kon
worden gestuurd dan bij Binnenlandse Zaken en Iustitie, die meer beleidsgericht van aard
zijn.
91 Vgl. I.A.C.M. Doorewaard en w.F. de Nijs, lntegraal Management (Lei den 1992).
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werd Gaebler uitgenodigd voor een serie voordrachten in ons land. Ook op het
provinciehuis (van Zuid-Holland, L.K. en K.vV) werd hij ontvangen om zijn ideeen
te ontvouwen".92 Tezamen met het hoofd van de afdeling Financien keerde Brouwer nog eens terug naar California om ter plekke te bestuderen hoe lokaal overheidsbankieren daar precies vorm had gekregen. In augustus 1994 werd er in ZuidHolland het Projectplan Reinventing Government gelanceerd. Op basis van dat
plan kreeg het bankieren van de provincie vrij spel. Voor de Provinciale Staten van
Zuid-Holland werd een besluit van Gedeputeerde Staten om te gaan bankieren
echter geheim gehouden. Ondanks waarschuwingen in een rapport van een interne
controlecommissie dat de Rekencommissie van de Provinciale Staten in 1997 kreeg
aangeboden en indicaties van het accountantskantoor Ernst & Young in 1998 dat
de afdeling Treasury geld leende om het met winst weer uit te lenen, bleef een
beter toezicht op deze praktijk van Gedeputeerde Staten achterwege. Dit leidde in
1999 tot een dramatisch debacle toen bleek dat er risicodragend kapitaal gelnvesteerd was in handelshuis Ceteco dat door een crisis in Latijns-Amerika in financiele moeilijkheden was geraakt. De ondernemende werkwijze bleek niet gepaard
te zijn gegaan met een intensievere controle op de ambtenarij.
De overheidsorganisatie bleek haar hand te hebben overspeeld, zoals dat enkele
jaren daarvoor in de Gemeente Groningen was gebeurd met de Groninger Kredietbank Bank. Groningen had in de jaren tachtig het Tilburgse model geYmplementeerd, maar moest in 1991 constateren dat haar sociale kredietbank was ontspoord
omdat het sectormodel met zelfbeheer geen efficient toezicht meer mogelijk maakte
op het rei len en zeilen binnen de kredietbank.93
Niet alleen binnen de rijksoverheid is het bon ton geworden om met managementconcepten te zwaaien. Ook geprivatiseerde overheidsbedrijven als PTT en de
NS hebben hun interesse getoond voor de kennismarkt waar oplossingen voor
managementvraagstukken worden aangeboden . Zo is NS Reizigers onder het label
BPR bezig diverse interne bedrijfsprocessen tegen het Licht gehouden. Tevens werd
in 1998 het hogere management naar een businessschool in Lausanne gestuurd om
met ondersteuning van McKinsey de klantgerichtheid van deze organisatie door te
lichten. Daar werd massaal het boek De Discipline van Marktleiders, geschreven
door de Amerikaanse adviseurs F. Wiersma en M. Treacy, doorgewerkt om een
nieuwe klantgerichtere aanpak te ontwikkelen.
Ondertussen dreigt het overheidsbeleid ten aanzien van het hogere onderwijs de
universiteiten eveneens deze kennismarkt op te drijven. Door bezuinigingen gedwongen zuHen deze instellingen zich van andere kapitaalstromen moeten gaan
voorzien. Het Ligt dan voor de hand dat zij de eerbiedwaardige doelstelling van
92 Een doorboorde buidel (Den Haag 1999), 1.13. Ed van Thijn haalde Gaebler naar
Nederland, die in PvdA-kringen een groot onthaal ten deel viel, aldus G. Brouwer in de
NRC, 23 december 1999.
93 Vgl. L. Karsten en K. van Veen, Management, 49.
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waarheidsvinding en verwondering gepaard laten gaan met het produceren van
managementconcepten en andere vormen van kennisverspreiding (zoals in het snel
groeiende opleidingscircuit) die het goed zullen doen op de markt.
De omslag die het overheidsapparaat zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau in de jaren negentig is gaan ondervinden heeft zijn gevoeligheid voor
populaire managementconcepten doen toenemen. De onzekerheid onder rijksbestuurders over de wijze waarop organisatieveranderingen moeten worden aangepakt, drijft hen in de armen van adviseurs die zich met aantrekkelijke concepten
en implementeerbare technieken profileren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de overheid de laatste jaren steeds meer geld is gaan uitgeven aan extern
ingekocht advies. In de advieswereld staat de overheid momenteel bekend als een
groeimarkt. 94

13. Conclusie
De kennisgemeenschap rond managementvraagstukken heeft sinds de Tweede
Wereldoorlog een sterke groei doorgemaakt en is duidelijk van karakter veranderd. Voor de oorlog waren in het kennisveld slechts enkele kleine groeperingen
actief die het resultaat waren van private initiatieven. Na de Tweede Wereldoorlog
veranderde dit sne!. De overheid nam, mede als gevolg van de Marshallhulp, het
voortouw en ontplooide zich tot een lei den de factor in de zich vormende kennisgemeenschap. De overheid profileerde zich door zowel initiatieven te nemen die
leidden tot de verspreiding van relevante managementkennis als ook door initiator
te zijn van een gelnstitutionaliseerd netwerk van relevante organisaties en groeperingen. Vooral de oprichting van de COP heeft bijgedragen tot de vorming van een
Nederlandse kennisgemeenschap rond managementvraagstukken. De COP initieerde en stimuleerde veel uiteenlopende activiteiten binnen het kennisveld.
In de jaren zeventig politiseerde de discussie rond managementvraagstukken en
kwamen vooral medezeggenschapsvraagstukken en de kwaliteit van de arbeid als
belangrijke problemen op de managementagenda te staan. Doordat beiden veel
aandacht vroegen van een groot dee I van de kennisgemeenschap, leken de directe
managementvraagstukken naar de achtergrond te worden gedwongen. In de jaren
tachtig voltrekt zich een fundamentele verandering in de kennisgemeenschap. De
leidende rol van de overheid wordt snel en drastisch verminderd. Het initiatief
94 De NRC (17 september 1999) heeft berekend dat de omzet van de 7 grootste adviesbureaus (Bakkenist, Berenschot, Ernst & Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Rijnconsult en Twijnstra Gudde) bij de overheid hun omzet hebben zien stijgen van een slordige 70 miljoen in 1994 naar 1,1 miljard gulden in 1998. Dat staat in schril contrast tot het
beleid van de regering om bij de rijksoverheid in deze regeerperiode IS procent vermindering in het afnemen van adviezen te verwezenlijken.
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voor de ontwikkeling en verspreiding van managementkennis wordt meer en meer
overgenomen door de private sector. Zo wordt de rol van de overheid voor de
ontwikkelingen in het kennisveld en de instandhouding van de kennisgemeenschap
kleiner en kleiner ten gunste van marktwerking, waarbinnen vooral adviesbureaus
en uitgeverijen een belangrijke rol spelen.
De rol van de overheid, en daarmee het karakter van de kennisgemeenschap, krijgt
een grote wending als de overheid in de loop van de jaren tachtig het eigen functioneren onder de loep begint te nemen. De overheid begint meer en meer aandacht te
krijgen voor managementconcepten uit de private sector, maar nu voor eigen gebruik.
De overheid ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke afnemer van managementconcepten die de ronde doen binnen de kennisgemeenschap. De overheid
verandert zo van positie binnen de kennisgemeenschap van initiatiefnemer en stimulator tot een grootschalige consument.
De kennisgemeenschap rond managementvraagstukken heeft op deze manier
een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. De overheid heeft na de Tweede
Wereldoorlog de basis gelegd voor een hecht netwerk van instituties waarbinnen
managementvraagstukken aan de orde werden gesteld. Uiteindelijk heeft dit netwerk echter een transformatie ondergaan waarin de ontwikkeling en distributie is
overgenomen door marktpartijen zoals adviseurs en uitgeverijen. De overheid treedt
aileen nog op als een belangrijke afnemer van diverse nieuwe managementconcepten.
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