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'Reculturalisation' in economic and social history?
PAUL M.M. KLEP

1.

Introduction

In September 2000 the Dutch Posthumus Institute invited Peer Vries (Leiden),
Jack Goody (Cambridge), Arthur Wolf (Stanford), Ulrich Wengenroth (Munich),
John F. Wilson (Belfast) and Willem Frijhoff (Free University of Amsterdam) to
discuss 'the cultural thing' in econom ic and social history'.
The task of obtaining a clear picture of the possible s ignificance of culture, cultural factors or (new) cultural history in the field of economic and social history is
no easy matter. Lynn Hunt and other new cultural historians have expressed severe
criticism about the whole historical endeavour of economic and social history.
Culturalist approaches in history share some basic idealist positions: we shou ld
talk about people in history who are motivated by pictures or structures in their
mind and who create their own reality. Thought and language have a power of their
own and mediate, encase and influence behaviour.
Economic and social historians tend to concentrate on the observable behaviour
of people and the historical evolution or structure of their practices. Pragmaticians
that they are, they would try to reduce or to avoid the problem of how we can ever
know what people, especially ordinary people, were thinking. If led by social and
economic theory, they would use or try to develop rather simple black boxes about
individual decision making, the role of costs and social sanctions. Of course, as
Walter Licht remarks, the culturalistic response is "What shaped reactions? What
understandings, values or visions affected decisions? That is critical."2 This small
The N.W. Posthumus Institute is an inter-university co-operative institute for economic and social history in the Netherlands (http://www.kun.nl/posthumus). The Conference, held at the University of Nijmegen, was organised by Paul Klep and Loes Lemmens
(nwp@ let.kun.nl). The author thanks Peer Vries and Jan-Pieter Smits for their comments.
2 Lynn Hunt (ed .), Th e New Cultural History (Berkeley 1989), Introduction; Walter Licht,
'Cu ltural History/Social History ', in: Historical Methods 25 ( 1992) 37-42.
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collection of papers comprises various positions, the most 'cultural ' one being that
presented by Willem Frijhoff.
Economic and social historians tend to make use of the actual great variety of
human behaviour and the individual reactions of people in order to locate and to
explain ' normal' behaviour . Variety in behaviour often has only a functional significance for them . They try to explain hi story on a level of generalisations and
compari sons. They do so , with some success, in order to isolate basic ingredients,
to understand the complexity of major historical developments and variations on a
macro level: in ecological and urban conditions, household and demographic regimes, technological systems, worlUng conditions, productivity capacities, volume and patterns of trade, and the shifting of social tensions and power relations.
However, the question arises how the variety in economic and social behaviour
itself should be understood and can be explained. More basically, the social and
economic structures or patterns that are now understood by our generation of historians were not necessarily known or even relevant to people living in the past.
As long as little or nothing is known about people 's specific ' mental programming ', their perception of reality and the implications of it for their behaviour, it
remains impossible to draw a direct line between our perception of soc ial and
economic structure and historical human action. Frijhoff advocates cu ltural research about the historical individual as the most radical remedy. Or is it the introduction of 'cultural factors' or 'economic and social institutions ' that will be the
new cultural inspiration in economic and social history ? Or perhaps there are other
approaches?
It is clear that 'cu lture' is not a simple notion, and that the methods to study it
vary greatly. To what extent can 'culture' be a meaningful concept in economic
and social hi story ? How can it contribute to a better understanding of historical
developments and of differences according to region , sex, class or whatever?
Because 'culture ' is a very complex and multiple notion, it might be rewarding
to think about the concept itself before starting to use it. What kind of scientific
starting points should be kept in mind? What would be safe ways to deal with
'culture' in the practice of hi storiography ? What could be promising prospects of
' culture' in economic and social history? And finally, how should a 'cuIturalisation' of the field be perceived in the evolution of the field of economic and social
history ? This small collection of papers endeavours to contribute to a further discussion of these questions. 3

3 No attention will be devoted to 'culture ' as an economic and social asset or product,
although the contribution of Willem Frijhoff will treat this by way of an example of a
cross-fertilisation of econom ic hi story and art history. See the overview of David Ormgod,
' Art and its Markets ', in: Economic History Review 52,3 (1999) 544-51; an early quantitative example in the field is: W. Brulez, Cutluur en gelato Aspeclen van de relatie econo-
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2. A short history of 'decuIturalisation' of the field
It would be a rewarding enterprise to analyse how 'culture' was present in traditional economic and social history and why and how it was - in mainstream research - displaced in the I 960s and 1970s by serial, quantitative, cliometric, econometric and social sc ience approaches.
Actually, Good Old Economic History (before 1920) had strong 'cultural' characteristics. This was not an 'opera house conception of culture' concerning art and
literature or the spirit of the age. R.M . Hartwell mentions not only the involvement
of good old economic historians with political ideas (criticising capitalism) but
also their strong sense of the interdependence of social, economic, political and
institutional processes , and their comparative outlook on economic and social
change in the long run. A strong concern with the (legal) limitations to freedom of
economic action was another characteristic. Pure economics was considered of
little use in explaining historical economic change and the economic historians
incorporated religion, custom, law (including property rights), institutions and
politics into their explanations of economic change. 4
During the forty years between 1920 and 1960, mainstream economic and social
history did not fundamentally change this type of analysis. There was a less strong
sense for general explanations of economic and social change and contributions to
theory. [n contrast, the field developed an empirical, sectoral, thematic and classoriented bias, in national or regional settings, with some hope for new generalisations in the future. There was not a general appreciation of quantitative methodology and certainly not a theoretical backbone of rational behaviour that would
dominate the historical narrative. It was also a period of growing methodological
divergence between history and the social sciences. The latter became more theoretical and autonomous in their own fields: sociology, psychology, economics and
anthropology. Economic and social history displayed a pragmatic mixture of hi storicism and positivism.
Famous authors who presented new generalisations, such as H. Pirenne, B.H .
Slicher van Bath, 1.H. Clapham , J. U. Nef, T.c. Cochran, and F.C. Lane studied

mie-maatschappij-cultuur in Europa tussen 1400-1800 (Amsterdam 1986); in economics
see for example Arjo Klamer ed., The Value of Culture: on the relationship between economics and arts (Amsterdam 1996) and the lournal of Cultural Economics. Recently
Maxine Berg made an explicit connection between the 'glamour sector' , fashion, consumption behaviour and product innovation: Maxine Berg, 'French Fancy and Cool Britannia: the Fashion Markets of Early Modern Europe', in: Fieri e Mercati nella Integ razione delle Economie Europee. Secc. XII/-XVIII (Prato 200 I forthcoming).
4 R.M . Hartwell , 'Good Old Economic History', in: Journal of Economic History 33
(1973) 28-40; Fritz Redlich, , "New" and Traditional Approaches to Economic Hi story
and Their Interdependence' , in: lournal of Economic History 25(1965 ) 480-95.
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economic development in a broad soc ietal way, and devoted much attention to the
influence of institutions and actors. They would use quantification for some part
of their argumentation in their work. Culture was implicitly strongly present in the
way they dealt with the embedding of economic phenomena in law, institutions,
economic policy and the norms and values it enshrined. The cultural issue was
also shown by an inclination to deal with particular and unique historical phenomena such as countries, regions, cities, entrepreneurs and certain periods.
Social history developed in much the same way. From the 1920's onwards, several types developed that showed various cultural elements dealing with interrelations of internalised social values and actual behaviour. Before the second world
war, analytical German social history in the tradition of Max Weber dealt with the
influence of religion and institutions in major social developments like capitalism,
social disorder and impoverishment. The British and American daily life history
brought to the forefront the historical importance of the ways of thinking and behaviour of ordinary people. The Old Labour History dealt explicitly with working
class experience. According to E.P. Thompson, class was a cultural as much as an
economic formation, and 'although class experiences are largely determined by
productive relations ( ...) class consciousness is the way these experiences are handled in cultural terms: embodied in traditions , value systems, ideas and institutional forms'. 5
The same applied in the case of the Annales (since 1946 entitled Annates. Economies, Sociefes, Civilisations). Recently Georg 19gers has shown that the importance of 'culture' in the Annales varied over time. Marc Bloch and Lucien Febvre
had a broad outlook, which was no longer based on a political framework. They
did not deal with a central political institution in their narratives about French
feudal and rural history, but with complexes of interpersonal relationships related
to each other by economic, soc ial , cultural and also political ties . They devoted a
great deal of attention to geography. However, this was always a ' human geography', an interaction of regional collective consciousness and social structure, and
physical space. This might be labelled a 'regional culture '. In this consciousness,
religion was important, but of even more fundamental importance was the language spoken, which shaped thought processes. Therefore, for Bloch and Febvre
semiotics was more important than economics in understanding history. 6
In French historiography it was Fernand Braudel himself who narrowed the importance of ideas, tastes and attitudes. In his view the external world of climate,
biology and technology imposed strict limits on what people would think and do.
He thus paved the way for narratives of regional histories that were strongly based
5 Cited by David Brody, 'The Old Labor Hi story and the New: In Search of an American
Working Class ', in: Labor History 20 ( 1979) 123.
6 Georg G. Jggers, Historiography in the Twentieth Century. From scientific objectivity
to Pos/modern Challenge (Hanover and London 1997)
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on serial and quantitative work. During the 1960s and the 1970s the Annales 'laboratories ' developed a strong interconnection between history, quantification , economics, demography and sociology in the field of the history of the Ancien Regime (Pierre Goubert, Rene Baehrel, Emmanuel Le Ray Ladurie, Ernest Labrousse,
Franr,:ois Furet).
To the extent that cultural history survived, the increasing influence of anthropology had a very specific effect in culturalistic researc h. French structuralism in
the I 960s tended to reduce the cultural aspect to 'cultural codes'. These keys to
human behaviour would govern the thought and actions of the group. In the view
of Ernst Breisach, one consequence of this 'structuralist view of culture' of LeviStrauss was that, in much of work of the Annales, human beings were not seen as
acting individuals.7
In the field of economic history we know that post-1945 an a-cultural, quantitative and 'scientistic' revolution took place that was still stronger and more closely
connected with particular theories. Quantification itself was not new, of course.
Descriptive statistics had become available from the inter-war period in price and
wage histories , and in agricultural, trade and monetary history. Although there was
a good deal of ' measurement without theory' the phenomena of short-term and
long-term fluctuations in the economy, and their causes and effects, were intensely
analysed (F. Simiand, C.E. Labrousse). In the 1950s and I 960s, however, a kind of
shift occurred. Economic hi storians - especially in the United States and later also
in Europe - were stimulated in a crucial way by econometric studies and the theoretical and structural approach of leading economists such as S. Kuznets , W.A.
Lewis and F. Perroux in problems of (under)development and growth processes. H
Quantification and theory were now increasingly focused upon macroeconomic
processes that would encompass and interrelate individual economic sectors and
countries. As Fritz Redlich remarked in 1965, this new approach tended to disregard institutions and borderlines. The strongly positivistic New Economic or Cliometric History was born, although at the same time trad itional economic history
using the hermeneutic - that is the interpretative ' understanding ' - method continued to exist. Without actually using the word 'culture', Redlich observed that new
and old economic history were interdependent. In his view, the effort to under-

7 Georg G. 19gers, Historiography; Peter Burke, Sociology and History (London 1980)
23-27. Critical even negative about the neglect of the deciding and acting historical individual by the Annalisles: Ernst Breisach, Historiography. Anciellt, medieval alld Modern
(Ch icago 1994 2nd edition) 372-74.
8 Herman van der Wee and Paul M.M. Klep, 'Quantitative economic history in Europe
since the second world war: survey, evaluation and prospects ', in: Recherch es Ecollomiqiles de Louvain 41 ,3 (1975) 195-218.
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stand the variety of historical experiences by traditional historical methods would
prevent new approaches in economic history from pure model building.9
Measurable concepts of growth and structure increasingly gained in popularity.
Underdevelopment was a very topical issue in the 1950s and 1960s. Economists,
demographers and sociologists as well as historians felt a challenge to contribute
to this debate by looking at historical experience. They were able to do so because
of the high applicability of economic and social science concepts throughout time
and place. Although not without problems, the applicability was indeed impressive in terms of measurability, comparability and usefulness for explanations of
historical change.
At the level of enterprises, A.D.Chandler proposed focusing upon the very process of entrepreneurial decision making. The motives of, the alternatives open to,
and the action taken by individual decision makers were perceived as strongly
determined by organisational aspects and the external world, and less by individuals. In his early work he introduced the 'structural' concept of the managerial enterprise in which visions, attitudes and norms were strongly modelled into 'rational strategies' where independent cultural factors were no longer needed. Compared
to traditional entrepreneurial history with its great visionary entrepreneurs, the
new interrelation of managerial sciences with history had the same kind of 'deculturalisation ' effect as growth theory and demography had done in the field of development. lo
This did not mean that cultural elements were deliberately excluded. Leading
economic historians like D.C. North proposed expanding neo-c1assical theory on
decision making (theories of choice) by a further development of theories of household economics, the enterprise, and the state. At the same time he advocated without mentioning the word 'culture' - the historical study of the ' changing rules
of the game', including protection and justice and their related transaction costS.11
[n the same period, demographic and social history underwent a de-culturalistic
influence by demography and sociology. The work of EW. Notestein and A. Coale
on the demographic transition and its interaction with economic development was
highly influential. 12 The French Institut National d'Etudes Demographiques and
9 F. Redlich, ' New and Traditional Approaches to Economic History and their Interdependence ' in : lournal of Economic His/ory 25( 1965) 482, 491-93.
10 A.D. Chandler Jr., ' Decision making and Modern Institutional Change ' , in: lournal of
Economic History 33 (1973) , 3-4, 14-15. For a French plea in favour of organisational
theory in the history of decision making: Patrick Fridenson, 'Les Organisations, un nouvel
object' , in: Annales 44(1989) 1470-75.
II D.C. North, ' Beyond the New Economic History' in: Journal of Economic History 34
(1974) 2-6 .
12 D.Y. Glass and D.E.C. Eversley (eds.), Population in His/ory. Essays ill Historical
Demography (London 1965) and D.Y. Glass and Roger Revelle (eds.), Population and

Social Change (London 1972).
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the Cambridge Group for Population and Social Structure contributed to a demographic population history. The formal technique of the ' reconstitution of families ' by Louis Henry, Michel Fleury and E.A. Wrigley became widely used. It
became very usual to think of demographic regimes and transformations, the family economy approach, social mobility, social stratification, social infrastructure ,
ecological conditions, patterns of (uneven) exchange between regions, and arrangements of power in the world, in the state and in social organisations. These new
' structural' concepts enabled historians to study the social context of people in a
comparable way in time and between regions. i3
Inspired by theoretical concepts and models in econometrics I", quantitative demography and structural soc ial science I) a strong wave of measurement of historical variables and coefficients developed. This quantitative approach to demographic,
economic and social phenomena tended to simplify or to externalise the cultural
dimension that was not measured in the same way.
In quantitative models and explanations, the various visions and attitudes of
historical people became modelled in a very particular form that assumed a degree
of unified and homogeneous way of thinking, acting and reacting (assuming invariable situations such as perfect market competition, rational behaviour of actors, and the predominant effect of economic costs and social sanctions). Similarly
the cultural dimension could not be important in demographic and economic explanations beca use by its very concepts it was implicitly supposed that culture did
not develop in the short term ('given' preferences, tastes and institutions).
The exciting combined power of economic and demographic theory and measurement promised historians the prospect of describing and explaining historical
developments at the level of the whole society, the enterprise, the household and
the individual. The definitions of these economic and social science concepts were
imported from the practice of 'autonomous' economic, demographic and social
sc ience in which changing culture was not an important issue. In a certain sense,
economic and social hi story imported an a-cultural approach. Implicitly, the cultural complexity of the measurable variables was regarded as less important for
historical explanation tha n the hi storical inference and coherence of those variables .

13 Ernst Breisach, Historiography, 340-41, Peter Burke, Sociology and History (London
1980), Chapter 2 (Social Structures) and Chapter 3 (Social Change); Maarten Duijvendak
and Pim Kooij , Sociale Geschiedenis. theorie en thema :~ (Assen/Maas tricht 1992)
14 See for states of the art of quantification in economic hi story during the 1970s: C.H.
Lee, The Quantitative Approach to Economic History (London 1977), Wolfgang Zorn,
Einfiihrung in die Wirtschafts- und Socialgeschichte (MUnchen 1974) 51-82.
15 See for a state of the art during the 1970s about the theoretical and quantitative approach in social hi story: Peter Burke, Sociology and History (London 1980), ch. 2 (soc ial
structures) and ch. 3 (social change).
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In the I 960s and 1970s it was certainly not only this quantitative 'pure' economic, demographic and social theory that promised a great power of understanding
and synthesis of history. There were still more classical approaches. The 'cultural'
or regional and local geographic approach still flourished. Political and institutional history continued to offer a framework of visions, attitudes and power that
could be seen to dominate economic and soc ial issues.
Marxism was another approach. The study of productive forces and the social
distribution of income also had a cultural component of sorts: the ideology of the
period, and the ideological conflicts between social antagonists was an essential
factor in historical development. Therefore, deculturalisation of economic and social
history was only partial , and especiall y related to theory-led history.

3. Reculturalisation, or the problem of individual preferences, values and
behaviour
There are signs of a culturalistic revival of the social science part of economic and
social history. The Posthumus Conference itself is one of them. What are some of
the main features and problems of 'culture' in the present field? In a certain sense
we don't need to concern ourselves with ' traditional ' economic and social history
(including biographies and the history of ideas). This kind of research is still operating on the level of the history of individual actors, organisations and institutions
and their ambitions, decisions, significance and role in society. This branch has
been active since the late nineteenth century, and wi ll continue to be so. It seems to
be more interesting to look at those parts of the field that have been strongly influenced by social science theory and methods.
One very obvious point lies in the relationship between economic history and
economics. To the extent that economic theory would (re)encompass culture again,
a specific effect on the practice of theory-minded economic history can be expected. Or, vice-versa: if theory-led historical research were to produce new ideas
about the influence of culture, we can expect an effect on economics (and also on
demography and sociology).
In 'The role of culture and institutions in economic history: can economics be of
any help ?' - the second contribution to this small collection of papers - the historical theorist Peer Vries presents an analysis of this mutual relationship. After
dealing briefly with the conceptual problem of culture, Vries shows that the use of
cultural variables displays a confusing variety of 'cultural traits' at the micro-level
(such as elements of work ethic, economic rationality, inclination to risk-taking
and many others) and broad 'civilisational' concepts, exemp lifi ed in religion and
ethnicity. Vries stresses that 'value' and ' preferences ' in consumer behaviour do
not mirror a pure rational choice, but rather a choice under the constraints of a
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bounded rationality in a soc iety or social group with dominant values. Therefore,
culture should be operationalized into specific and quantifiable definitions.
Even more important, these cultural variables should be embedded in theories
specifying (1) how in a cross-section view different economic virtues, norms and
attitudes would explain differences in decision making in markets, households,
organisations and governments, and (2) how cultural changes would influence economic decision making in the long term. As the neo-classical economist North
signalled in 1974, 'perfect markets ' and other rigid limitations can be made more
'cultural' by the study of changing transaction costs, contracts, and property rights.
Actually, North did not use the word 'cultural', but showed himself in favour ' to
broaden the frame of reference' of neo-classical theory by a theory of the state, a
theory of choice, a broader theory of property rights that would include changes in
transaction costs and contracts, and a household economy theory that would bring
ferti 1ity into economics. 16 Much of this has been real ised in the last 25 years. Vries
now expects the New Institutional Economics to 'solidify ' culture in neo-classical
economic theory. This way of reculturalising economic history would imply a loosening of the neo-classical ties of both 'rational choice' and ' perfect markets ' .
Explicit thinking about the cultural factor is also visible in another field where
economic models have organised much research during the last few decades: the
decline offertility. Various economic rational actor models have been used in this
field. The strongest one - in the Princeton Project - attempted to explain controlling behaviour of parents on the basis of changing economic opportunities ('literacy', 'occupation'), while the possibility of people 's changing preferences was not
really taken into account. The essential idea of the rational actor model is that
'incentives' matter. If they change, the behaviour of individuals will change in a
predictable way. The research efforts of the Princeton Project, followed by numerous others, were not an unqualified success . Many researchers, including the renowned economist of the family Gary Becker, have tried to enrich the rational
actor model that looks only at changing opportunities; their theories now also encompass a discussion of changes in values and tastes. 17

4. Reculturalisation of what? Models and cultural approaches
Reculturalisation of economic and social science history seems to be possible along
quite different ways. We can try to enrich rational actor models to make them more
cultural, or we can try to develop cultural explanations as a radical alternative to
rational actor models. In a methodological paper on fertility decline, published in

16 North, 'Beyond the New Economic History ', 2-4.
17 Gary Becker, Treatise on the Family (Cambridge J98 J, J99 J 2nd ed.).
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1993, Robert Pollak and Susan Cotts Watkins analyse more precisely the relationship between 'c ultural explanations' and 'rational actor model explanations'. This
analysis seems to me very interesting as a starting point to discuss the various
forms of cultural-inspired economic and social history that have been visible in
recent years.
Firstly, the authors show that some ' cultural' explanations are not explanations
at all. This is the case, for example, if culture serves simply as an ' identifier '
locating a practice in time and space. ' Religion ' is a case in point: we may demonstrate that fertility differs between religions , without explaining why thi s might be
so. Various religions are here simply pointing at particular cultural spaces that for
some reason show differences in fertility, without telling us why. Another type of
non-explanation is to look at the residual of variations that have not been explained
by other (economic, demographic) variables and to label the result as the result of
a 'cultural change' or a 'regional culture'.
Secondly, although many economists now accept that culture 'works' in the rational actor model , they disagree about whether culture operates through the changing opportunities in the world (availability of contraceptive technology, changing
standards of living, for instance) or through changing preferences (preference for
fewer children, acceptability of contraceptives). Richard Sutch - on the opportunities side - views culture as a set of constraints within which economic creatures
maximise utilities (for instance voting in favour of a law against the sale of contraceptives), whereas Ronald Lee views culture primarily as a preference structure.
In both cases, however, culture is used within a rational actor framework.
Thirdly, some cultural explanations are an alternative to the rational actor model, because they are not decomposed into opportunities components and preference components. If culture is a pool of ideas negotiated in a specific collectivity
that might change over time, then it is the social thinkability of birth control that is
essential. This thinkability implies concrete conversations in social networks about
information on techniques, the legitimacy of using these techniques, and the legitimacy of the opportunities they offer. Conversations create a commonality of perceptions, for instance on household consumption or the value of children. I S And
here 'culture ' in a more ' civilisational' sense enters the scene.
Identification of conversational networks is possible by using ' cultural identifiers': thus we will find specific groups with a common language, the same ethnicity, or religion, dress signal , gender, class , property ownership, or economic activity. For each 'cultural' group or perhaps even each individual there is a different
perception of the totality of preferences and opportunities. There is no cultural
unity in society, as implied in the rational actor model , no possibility to think in
homogeneous space. The study of individuals and their groups is crucial for writ18 About ' opinion leaders' and ' trend setters ': Robert A. Po llak, 'Interdependent Preferences', in: American Economic Review 66 ( 1976) 309-20.
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ing history here and a general model of the behaviour of individuals rather ahistorical.
Finally, as a kind of compromise between the second and the third approach, the
rational actor model could accept that there is a bounded rational ity (for lack of
information and communication, for instance). However, how can we specify the
boundary between choice behaviour and non-choice behaviour, and its historical
changes? Culture, in the sense of negotiated thinkability of preferences and opportunities in social networks might help us to understand the processes at work here. ' 9
This analysis warns the reader that 'culture' cannot be simply ' integrated' into
social and economic science history. It shows various paths. One wonders now
about the theoretical relation between 'New Institutional Economics', 'culture '
and economic history. The second type of Pollak and Cotts Watkins seems to fit
best. In his contribution, Peer Vries shows that references to culture and institutions now abound in economics and economic history. He points to the development of not only a conceptual development of 'co nsumer preferences' but also
' producer preferences'.
Explanations of the New Institutional Economics seem to be consistent both
with certain cultural explanations and with rational actor explanations at the same
time. Nevertheless, there is still the possibility that economists see economic institutions as phenomena that simply divide space and time. If so, they think implicitly
of social, geographical and historical spaces with an autonomous, perhaps rather
eternal 'cultural' character. If institutional economists think of institutions solely
in terms of particular (for instance national) 'sets of constraints' with different
transaction costs, governing the opportunities for economic creatures who are
maximising utilities, then they offer no cultural explanation at all. Pollak and Cotts
Watkins would tell us that they should not use the word 'culture' at all. And anthropologists would concur, albeit for different reasons.
In the following section concerning the historiography of the Rise of the West
we will encounter an interesting example of the first type ('no cultural explanation
at all') and some endeavours to integrate measured ' cultural factors' into the tradition of the rational actor approach and model building. Later on in this introduction we will encounter the contribution of Will em Frijhoff, who presents ideas that
come close to the third type. He is in favour of research that would seem to develop alternatives to the rational actor model by using a cultural approach to the
individual dimension.

19 Robert A. Pollack and Susan Cotts Watkins, 'Cultural and Economic Approaches to
Fertility: Proper Marriage or Mesalliance?, in: Population and Development Review 19,3
(1993) 467-68,
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S. From Kuznets to Landes: the cultural explanation of the Rise of the West
Although he did not use the word ' culture ' on a single occasion in his famous
contributions about the spread of modern economic growth, Simon Kuznets was
certainly concerned about the substance of it. According to Kuznets , ' political and
ideological processes ' and 'non-economic and non-demographic social institutions and beliefs' might be the source of some major disturbing problems in society. In his view they were generated by modern economic growth in the developed
countries, and by the gradual spread of such growth throughout the world. He was
well aware that ' views shared by the major groups in the population ' were of crucial importance in influencing individual and social activity. These views, 'while
subject to change as economic and social conditions change (oo. ) have their own
pattern of life.' Discussing the situation in underdeveloped countries he stressed
that not only Western policies but also 'native traditional views and values' that
had survived in various places were creating inducements for but also obstacles to
the diffusion process of modern economic growth in underdeveloped countries.20
Kuznets regretted the absence of quantifiable variables concerning views and
values that would contribute to a further explanation. An interesting breakthrough
in comparing the influence of culture of countries is the approach to measuring
work-related values. In 1980 Geert Hofstede published an influential study on
'differences in thinking and social actions ' in 40 different nations. He used 116,000
individual questionnaires of the HERMES international attitude survey programme
in 1968 and 1972. The basic theoretical idea is simple. Complex society can exist
because people have a ' mental programme ' that makes human behaviour to some
extent predictable. 'Culture ' here takes the form of these ' programmes' that are
partly strictly individual and unique, partly shared with others. If culture is a patterned way of thinking of a social group, then values are individual preferences, or
conceptions of the desirable, and norms the values held by the majority. On the
individual level values are developed in early childhood.21
Hofstede identified four quantifiable dimensions of value systems which effect
human thinking, organisations and institutions in predictable ways. In his view
culture is to be operationalized by (1) Power Distance (the extent to which the
society (or social group) accepts or rejects unequal power), (2) Uncertainty Avoidance (the extent to which people do or do not feel threatened by uncertainty), (3)
Masculinity-Femininity (the relative emphasis on achievement and success on the
one hand and caring for others and quality of life on the other) and (4) Individual20 Simon Kuznets, Economic Growth of Nations. Total Output and Production Structure
(Cambridge Mass. 1971) 349; Simon Kuznets, Modern Economic Growth. Rate, Structure
and Spread (New Haven and London 1966) 459-60.
2 J Geert Hofstede, Culture's Consequences. International Differences in Work-Related
Valu es (Beverley Hills and London 1980) ch. J and 2.
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ism-Collectivism (the extent to which people look to themselves and their immediate family, or the existence of a we-consciousness and a preference for group decisions). Some scores are set forth in Table I .
Table f. Scores of some countries on Hofstede's cultural dimensions
Power
Distance
Denmark
Norway
Great Britain
Germany
Netherlands
USA
Japan
Taiwan
Belgium
India
Mexico
Philippines

18
31
35
35
38
40
54
58
65

Mean 40 countries

Uncertainty
Avoidance

Masculinity

Individualism

16
8
66
66
14
62
95
45
54
56
69
64

74
69
89
67
80
91
46

81
94

23
50
35
65
53
46
92
69
94
40
82
44

52

64

50

50

77

17
75
48
30
32

Source: Hofstede, Culture's Consequences, 315.

Recently, Radislav Semenov used these cultural variables to explain cross-country
differences in systems of industrial finance and industrial relations . The causes of
differences in market (as opposed to bank) ownership offirms, in participation of
pressure groups in public economic policy formation , and in centralised bargaining between labour and capital could be well explained by these cultural factors.
The ways in which those industrial relations are settled proved to be closely related to differences in national cultures as established by Hofstede.22
In the view of Kuznets, underdeveloped countries were 'delayed' and were awaiting major required political and institutional changes. Rising expectations would
strengthen their resolve to change, although this could create 'explosive possibilities'. What he is really telling us is that 'modern' preferences and ' adequate'
institutions should be considered to be crucial, and in this sense he accepts cultural
elements in his explanation. Kuznets felt that economic opportunities alone could
not explain the uneven spread of modern economic growth in the world, but -

22 Radislav Semenov, Cross-country Differences in Economic Governan ce: Culture as a
Major Explanatory Factor (Tilburg 2000).
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using a kind of diffusion theory - ' in the long run' they would. Is he telling us that
in the long run culture does not matter? Was this his way of justifying the exclusion of the cultural element from his quantified economic growth model? His view
seems to be that in the long run divergence processes of regional economic growth
would transform into convergence, thanks to rational actors and to time. 23 This
proved not to be the case.
There is something intriguing in the 'cultural thing' here. Why not leave the
rational actor explanation altogether? The 'explosive possibilities' - which did
indeed develop in various areas, especially in Africa - refer to the awareness of
Kuznets that economic growth can affect the psychological climate in a country in
an unpredictable way and can create severe disintegration and political tensions
instead of a new uniform 'modern ' economic culture that would give full rein to
modern technology.
Nevertheless, his non-quantified narrative of blockades against economic growth
would fit a basically cultural approach to economic growth. The growth process
itself can cause new - even contradictory - sets of personal values as well as social
norms in a society. Elsewhere, it has been suggested that 'economic complexification' can create three different types of mental interactions , of which only one is
peaceful : conflict, totalitarianism, or in the best case, ' democracy', some consensus about the most important things to do. 24
This is not the place to discuss the terrible consequences of implicit modernisation theory in economic theory and history, but I wou ld mention here that there is
also another alternative to the rational actor explanation and the cultural explanation. I refer to the view of Wallerstein that preferences and opportunities, as well
as the cultural system itself, should be viewed in terms of dependency between
societies. 25 Marxist interpretations are as inconsistent with rational actor explanations as some cultural explanations are, but for some reason they do not seem to be
very much in vogue today. The whole idea that economic production , human reproduction and social distribution are closely related to each other in a systematic
way that would even determine people 's mental programming, including their values, social norms and whole culture is still intriguing.

23 Simon Kuznets, 'The Gap. Concept, Measurement, Trends ' , in: Simon Kuznets, Population, Capital and Growth. Selected Essays (London 1974) 302-04.
24 See for a discussion about the role of mentalities in economic convergence and divergence in the work of Kuznets and Wallerstein: P. Terhal, World In equality and Evolutionary Convergence (Rotterdam 1988). These studies are discussed by P.M .M. Klep and E.
Danneels, 'Convergentie of divergentie? De Belgische en Nederlandse economie tussen
1850 en 1880', in: E.Aerts, B.Henau, PJanssens and R. van Uytven (eds.) , Studia Historica Deconomica. Libel' Alumnorum Herman van der Wee (Leuven 1993) 262 , 272-273.
25 E. Wallerstein , 'Modernization: requiescat in pace', in: E. Wallerstein, The Capitalist
World-Economy (Cambridge 1979) 133.
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Returning to the issue of the Rise of the West, it should be noted that Peer Vries
also discusses this intercultural theme in his contribution to this Posthumus collection. He points to the 'old and still dominant tradition' that assert fair competition
and laissez-faire in Western history to be the essential ingredients in its success,
and the opposition of many scholars - including Braudel - to this view.
In the present studies of the economic history of the West, Vries identifies a
major underlying debate concerning institutional preconditions for economic growth
and its cultural origins. He regrets a certain lack of clarity in specifying institutions, that in history and theory their role is not unambiguously established and
that quantification is weak. Even in the case of a measurable concept like transaction costs, most of the work remains to be done. Many narratives about institutions
seem to suggest opportunities, not to prove necessities.
One of the famous recent interpretations about the Rise of the West is the work
of David Landes, The Wealth and Poverty ofNations, published in 1998. At several points in his book Landes discusses the problem of culture in economic development, and tries to find cultural explanations for diverging developments between the West and the rest of the world. In his view, ' culture makes all the
difference'. This of course, is a highly interesting hypothesis to discuss.
Jack Goody was invited to the Posthumus Conference to comment upon this
major synthesis: Culture and the economy: Landes and the Wealth of Nations. Not
surprisingly, this analysis by an anthropologist turns out to be highly clitical. Goody
tries to find out what 'culture' does in Landes' narrative of economic world history.
Goody discusses three possible ways of viewing 'culture '. The first is the unexplained 'residual category' variable in economics, a supposed element called 'culture' which hinders economic life from operating in the most efficient way. This
approach is of little help in specifying how cultural factors might cause economies
to develop in different ways. The second one is a true anthropological 'inclusive'
approach of 'culture', which would be roughly equivalent to Ruth Benedict's
'learned behaviour' in specific societies. For this type of anthropology, every human action is contained within culture. A culture is the specific adaptation of a
social group to its environment. It is not a variable. This kind of approach would
divide the world into spaces, into 'cultures ' that each would have different systems
of economic, demographic and social preferences and opportunities, with differently bounded rational actors. Such a general concept of culture is not sharp enough
('has an unacceptable level of over-generality') to explain divergence and convergence of economic growth in various areas of the world.
The third possibility is to use 'culture' as an explanatory variable. Goody shows
that this is not an easy path of research to follow. 'Culture' does not seem to work
consistently; it can support as well as limit 'enterprise' or 'competition', for example. Goody gives a list of examples of elements in Western culture that paved the
way for economic growth that were also present in other societies: scientific and
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technological revolutions, individuali sm, mobility, private property, the commercial city, the republican idea, technical inventiveness. 'Culture' should not be used
in the sense of complexes of mentalities and practices that make economic developments possible or impossible. Goody opposes ideas such as: if a country permjts reason and the market to rule, its economic development will follow. If culture is used in an explanatory way, 'cultural specifics' should be found and measured
like economic ones. Here the work of Hofstede comes to mind: specific cultural
factors in a social group concerning values that intervene directly into the economic rationality and people's behaviour.

6. The concept of culture and varieties of cultural history
David Landes tried to make culture an explanatory category in economic and social history, but he failed, at least in the eyes of Jack Goody. ' Oversimplification'
is one of his most friendly qualifications. This analysis leads us to a deeper concern about the scientific aspects of the concept of culture and various applications
of it to historical research. Since this cannot be a complete overview of the problem, I will restrict myself to some aspects of the workability of the idea of culture
and cultural history as to the economic and social history.
In his contribution Culture, culture, culture the American anthropologist and
demographer Arthur Woifpresents a short history of the concept of culture in anthropology. The idea that 'culture' is something 'autonomous, self-governing and
indispensable' is an American invention and does not help us. Referring to the
famous list of 169 definitions of culture assembled by A.L. Kroeber and Clyde
Kluckhohn in 1952, and recent developments of postmodernism and evolutionary
psychology that have probably doubled these numbers, Wolf comes to a firm point:
culture is just a splendid cover for a conceptual mess . Such a position would discourage everyone working at ' Reculturalisation'! And it would certainly have
warned David Landes, one might suppose.
The first part of Wolf 's paper concerns the history of the difficult question 'what
culture would be '. Is it what is done and believed by people? Or what significance
things and behaviour have to people, and the consequences of this for their behaviour? Kroeber (1917) talks about a 'superorganic world of thoughts and ideas
independently influencing the individual ', 'an accumulation of solutions to the
problems posed by living together and makjng a living ', 'an archive of values and
ideas '. It creates language, religion, social order, technology, the arts. Benedict
(1940) refers to 'the learned aspect of behaviour of particular people ' whereas
Geertz (1966) characterises culture not as concrete behaviour patterns, but as 'a
mental programme' of symbolising, a human capacity to give significance to things
and behaviour, 'a substitute for the instincts we lack' so people can operate successfully.
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The second part deals with anthropological perceptions of cultural differences
between societies. According to Kroeber (1951) differences in fashion, sculpture,
literature are caused by different 'social styles that are selective with reference to
values' . Benedict (1934) looks at conduct in formal and ritual settings that would
be the result of different superorganic and spiritual styles. Geertz (1973) stresses
that different cultures are different webs of significance made by distinct social
groups. This is a semiotic conception of culture, to be observed in performances or
structured events .
Sharp and Wolf display a deep distrust of these types of societal approach to
culture. In their view this 'culture' is a kind of scientific dreaming by anthropologists, derived from looking at behaviour patterns. The concept of culture as an
independent system or a fundamental way to understand a society is thus a problem , an obstacle to understanding. If one tries to do research on human behaviour,
it is preferable to apply much more restricted cultural concepts , such as values,
preferences, social norms and laws, and their effects in society.
This discussion leaves the economic and social historian who tries to think about
culture in some state of alarm. Since there is a kind of disciplinary hybrid of anthropology and history, should we not be aware of big conceptual problems in
cultural history too? In this sense, the contribution of Wolf underlines the critical
conclusions of Jack Goody about the historical analysis of Davis Landes.
In his overview of the relationship between history and anthropology Jordan
Goodman discusses the pragmatic use of anthropologist's work by historians, and
the general lack of interest in theory of history among historians. He is being kind,
since he could have added : especially economic historians. He shows that the work
of certain cultural historians - such as Nathalie Davis - is inspired by a concept of
culture guided by Clifford Geertz. Goodman strongly criticises Davis ' s advice that
historians should stay away from the anthropologist's profound issues of interpretation of culture. Too much historians' work is only pragmatic, only partially connecting to anthropology and history.26 We follow his advice, but as far as we can
see thanks to Goody and Wolf, Davis seems to be quite right. However, there is an
astonishingly great variety of 'culture ' in history.
This is not the place to discuss cultural history and its varieties, as Peter Burke
has done recently. A number of things seem important. First of all , some cultural
history is simply protest, a radical alternative to traditional history. The new cultural history can be seen as a general critique on traditional history and its world of
fragmentation and specialisation. New cultural history now claims to have the synthetic power for understanding history, like political history, geography, Marxism
and economics have claimed successively since the nineteenth century. I will try to

26 Jordan Goodman, 'History and Anthropology ', in Michael Bentley (ed .), Companion
to Historiograph y (London and New York 1997) 786-87, 790-91 .
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discuss only an aspect of it: the theoretical significance and systematic 'connectibility' or integration of cu ltural history for economic and social history.
According to Goodman, recent cultural history takes two basic forms: anthropological inspired 'new cultural history' (or anthropological history) and a pragmatic 'cultura li sation' of themes in the sense of 'the cultural history of X' , where X
can stand for anything. The latter approach seeks to discover what the mentalites
are about a specific topic that is studied: consumption, labour, advertising, clothing, food , sugar, tobacco, drugs, the telephone, electricity and lighting, plastic and
the pencil. of Goodman 's criticism is that these thematic cu lturali stic approaches
are fragmentary and lack a unifying discipline, which could be found in new cultural history,n Interestingly, Goodman does not mention attempts to enlarge the
framework of neo-classical thinking about culture.
In the paragraph 4 of this contribution, some references were made to the analysis of Pollak and Cotts Watkins about the relationship between cultural explanations and 'rational actor model explanations'. Goodman 's anthropological history
seems to fit their third type: cultural explanations as an alternative to the rational
actor model. Goodman offers no examples of the second type, where culture is
integrated in some way into a rational actors framework.
This is not by accident. To a large extent, the rise of ' new cultural history' can
be interpreted as an appeal against theory-led soc ial and economic history. The
main arguments in its favour are the following . (I) There is an unsolved problem
of the black boxes in economic and social theory that is used in historical analysis
and explanation. Straight lines between social structure and individual behaviour
are drawn by extremely simplified ideas about the human mind and its influence
on behaviour. (2) 'Our' anachronistic historical patterns in the real world, constructed with the help of social and economic science concepts (patterns that would
explain people's behaviour) should be questioned by the fact that ultimately ' reality' is constructed in a very personal way in the minds of historical individuals,
who are children oftheir time and social group. (3) It is well known that systems of
thought and concepts of language mediate and influence understanding of reality
27 Goodman, ' History and Anthropology ', 792-94. He refers to: 1. Brewer and R. Porter
(eds.) Consumption and the World of Goods (London 1993), J. Ranciere, The Nights of
Labot: Th e Worker 's Dream in Nineteenth Century France (Phi ladelphia 1989), TJ. Lears, Fables of Abundance. A Cultural History of Advertising in America (New York 1994),
J. Roche, The Culture of Clothing. Dress and Fashion in the Ancien Regime (Cambridge
1994) , L. Camporesi , Bread of Dreams. Food and Fantasy in Early Modern Europe
T(Cambridge 1989) . Id ., Th e Magic Harvest. Food, Folklore and Society (Cambridge
1993), S. Mintz, Sweetness and Power. Th e Place of Sugar in Modern History (New York
1985), C.S. Fischer, America Calling. A Social History of the Telephone to 1940 (Berkeley 1992), D.E. Nye, Electrifying America. Social meanings of a New Technology (Cambridge MA 1990), 1.L. Meikle, American Plastic. A Cultural History (New Brunswick NJ
1995), H. Petroski , The Pencil (New York 1993).
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and actual behaviour of individuals. Mainstream economic and social historians
would argue that we cannot know what people really think and that therefore we
study observable decisions and behaviour. The culturalistic criticism would be
that culture - perhaps measured by cultural variables - might explain things better
simply because culture matters. 2M
It is clear that it is not an easy task to find a way through the various culture and
cultural history approaches . The conceptual mess is terrible indeed. Moreover,
culture should reinforce economic and social history, not dissolve it. This means
that in people's mental programmes (various and shifting) preferences is an important topic, as is the problem of (various and changing) bounded rationality.
Looking at the big theoretical problems of anthropologists concerning the nature of 'culture' and the many ways 'culture ' can be used, it is hardly surprising to
learn that ' new cultural history' is just an umbrella for various theory- led approaches of cultural history. However, they all share an idealist's position: pictures
held in the mind are crucial in history.
Walter Licht discerns three types of approaches. First, there is the almost nihilistic deconstructionist position of Derrida and LaCapra. Subjects of analysis are
filled with incomprehensible contradictions, so there is simply no need to analyse
or to explain. Licht supposes that few historians would adopt this position. Second , a less nihilistic deconstructionist perspective - close to the work of Michel
Foucault - tells us that all knowledge is constructed, and can therefore be known.
Researchers of the past should discern the premises of various constructions of
thinking. The third stance is that individual mental programming - that always
encases future action - is constructed by perceived social reality: social conflict,
social control, and dialogue. This comes close to structural thinking. 29
In his contribution Uneasy History: some reflections on ego, culture and social
institutions the social and cultural historian Willem Frijhoff advocates a cultural
approach to the individual in society. In his view 'culture' is not a target of research or a field of an historical discipline. As to his work, cultural history is a
methodological approach to give full scope to the understanding of the individual
and his or her choices, actions, views , representations. Of course, the individual
should be seen as interrelated with the surrounding social setting, but certainly not
easily reduced or simplified to a model of the individual that can be used in historical research. Frijhoff would oppose reductionism as long as possible. The 'ego' is
a credible subject of history writing, because in the individual a 'bundle of meanings' and opinions comes together that complicates the process of making choices
Frijhoff's advocacy of a cultural approach to the micro-level does not mean that
he would not link this to group taste and group values. However, individuals pertain to a variety of social groups and institutions. Hence there is a multiplicity of
28 Licht, 'Cultural History/Social History' , 37-38.
29 Licht, 'Cultural History/Social History ' , 39-41.
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motivations. Where economic and social history would think in simple group cultures and institutional cultures, the cultural approach of the individual would take
into account the individual complexes. These complexes express autonomy, integrity and identity of the individual, whereas social and economic history 'mostly, if not exclusively, looks for its effects in the social sphere'. This is quite an
extended research programme compared to traditional social science history.
In paragraph 4 I presented how Robert Pollak and Susan Cotts Watkins analysed
various relationships between 'cultural explanations' and 'rational actor model
explanations'. In their third type, cultural explanations are an alternative to the
rational actor model. Frijhoff should be located here. It is clear now why Frijhoff
points to the problem that cultural historians do no feel at ease with economic
historians, and particularly so when economic historians and economists deal with
culture. This is true even when both use the same words: culture, values, institutions. Culture should be understood more as question, not a solution. [t is not
surprising that Frijhoff criticizes Landes too, where culture stands out as 'Iegitimising stories' and an alibi for not looking after more complex causalities.
The kind of cultural explanation that Frijhoff would propose is not the economic
'cultural variable' approach or something like an anthropological 'cultural system' that is behind reality and that should be understood. It is more to show the
way people deal with things, talk about them, interpret them, adapt to them. Micro-studies of historical communities or very small objects in history like an event,
an individual, a ritual, should be welcomed.
However, how can the results of this cultural approach contribute to the field of
economic and social history? Or, how 'normal' are these cases if we want them to
playa role in some form of general (economic and social) history? Frijhoff proposes studying cultural ' conventions' as composed and developed by individual
actors in society, created by changing combinations of informal individual actions
and formal social institutions.
An example of 'culturally inspired' economic and social history will conclude this
collection of papers. This contribution relates something like a 'national culture'
to economic performance. There is an old debate about the role of diminishing
quality of entrepreneurship in British economic decline since the nineteenth century. The contribution of John F. Wilson deals with Business Cultures and Business
Performance. He links entrepreneurship to a business culture that is embedded in
a national culture system and focuses in this system upon specific characteristics
of the British educational system. The interrelationship between education and
decline has been discussed widely in a more general sense 30 but Wilson now traces
connections between British business performance, the capacity to develop ade30 Recently: Michael Sanderson, Education and economic decline in Britain, J870 to the
J990s (Cambridge 1999).

26

NEHA-JAARBOEK 2001

quate managerial strategies and a national culture system that created relatively
hostile preferences for competitive managerial capitalism, with its traditional elite
education as one of its key dimensions.

7. Some conclusions
The development of the historiography of the field of economic and social history
suggests that there is a long-term historical swing in interest taken in the issue of
culture. We seem to be entering a period of revival after a phase of de-culturalisation. There are some serious risks involved. 'Culture' is not an easy category that
can be integrated in a simple way with existing variables used hitherto. Variou s
strategies for incorporating 'c ulture' are possible, and wrong approaches are also
possible.
The endeavour to explain the Rise of the West shows that 'culture matters', but
also that a pragmatic and eclectic way of dealing with 'culture' does not work.
Culture which is merely a label for behaviour explains nothing. It seems necessary
to specify very clearly - as Hofstede has done - which elements in culture - in
preferences for instance - would be relevant to the explanation that one tries to
design and how these cultural specifics would be described or measured .
Hofstede's research shows in which ways we can think about measurable cultural specifics that are relevant to the process of making economic choices: power
distance, uncertainty avoidance, masculinity, individualism. Some label-like concepts such as religion, region, class, ideology and language suggest that there is
some homogeneity of cultural specifics inside these labels: Roman Catholicism,
agriculture, women, labouring class, Communism, Chinese language, being Dutch ,
or whatever.
However, it has been demonstrated that this is a strongly oversimplified view.
The reason is that preferences of individuals within each label can differ widely
because of various degrees of engagement with a general ideology or norm within
that cultural label. Some of these label-like cultural systems seem to have a large
common pool of norms and ideologies in which individuals or sub-groups make
their own engagements, while others stay close to one very precise system of individual preferences and institutions.
Finally, three basic points for the courageous researcher can be summed up here:
a. If you want to explain historical developments in geographic and temporal
spaces with heterogeneous economic and cultural conditions and engagements where we can expect that rational actors would make choices in different ways
because of different cultural environments - you have to theorise about the interaction of changing economic opportunities on the one hand and about changing
patterns of preferences or institutions on the other. How are you going to measure
these cultural differences or changes?
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b. If you want to exclude the influence of cultural differences in economic or
social explanation, you need to be careful in ensuring that you are dealing with a
space that displays homogeneous cultural specifics in preferences and institutions.
If spaces (regions, social groups, periods etc.) are not homogeneous in this sense,
you should distinguish sub-spaces that meet this cultural requirement. A point worth
noting: this procedure comes close to the tradition of good old economic and social history: take countries, or even better regions, and use an historical periodisation ordered by phases of institutional development.
c. If neither works: try a radical cultural approach of the individual who is dealing with personal perceptions against social institutions, and follow the cultural
innovators.

II

The role of culture and institutions in economic
history: can economics be of any help?*
P.H.H. VRIES

" ... economists are notoriously uninterested in how people actually think or feel."
Paul Krugman , Development, geography, and economic theory (Cambridge, Mass.
1995) 74.

1. Introduction
In 1996 The Economist published an article in which it was claimed that Goering,
who supposedly reached for his gun every time he heard the word culture, would
have an aching hand today. I The Economist, as usual, was right. References to
culture have indeed become en vogue even amongst economists. Of course they
have not taken over mainstream economics, but in many analyses so-called proximate causes, Iike presence and nature of the forces of production, and technology,
have been losing pre-eminence to ultimate causes like culture and institutions. It is
too early yet to talk of a cultural turn in economics but there clearly are signs of
change. 2 The theme of this conference, the place of culture in economic hi story,
therefore, is well chosen. But personally I think there is no harm in broadening the
subject and include econom ic and political institutions. I do not mean to say that

" I thank Nath alie Duval for her comments
I The Economist, "C ultural explanations. The man in the Baghdad cafe", November 9th
1996, 25-32 .
2 For literature see R. Klump, ed ., Wirtschaftsku!HII; Wirtschaftssti! und Wirtschaftsordnung. Methoden und Ergebnisse der Wirtschaftsku!turforschung (Marburg 1996); Y. Kunz,
" Kulturelle Variablen , organisatorische Netzwerke und demokratische Staatsstrukturen als
Determinanten der wirtschaft li chen Entwicklung im internationalen Verg leich", Kainer
Ze itsch rift fiir Sozio!og ie und So~ialpsycho!ogie 52 (2000) 194-225 and H. Siegenthaler,
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these are a direct and unequivocal reflection of culture. 3 On the contrary, I think
that this is hardly ever the case. But mostly culture and institutions are so strongly
intertwined that it is extremely difficult, as well as not very enlightening, to try and
disentangle them. Institutions do have dynamics and logics of their own that cannot directly be reduced to the culture of the individual participants involved, but
on the other hand, they simply cannot be understood nor explained without reference to that culture. In a sense culture can be regarded as the software of institutional arrangements that, in turn , playa big part in determining culture.4 However
awkward this may be for the theoretician: we are discussing a tight and dialectical
relationship between elements that are almost impossible to keep apart. Institutions as structures and culture as their software in the end are two sides to the same
coin. s I will come back to this point repeatedly.
This article will be fairly idiosyncratic. In the end it is the result of my search, as
an historian writing a book on the rise of the West, for general information about
the role of culture and institutions in promoting or hindering economic growth. In
my reading on the rise of the West I found numerous references to the role of
culture and institutions. It does not always, however, become clear how exactly to
interpret, assess, and combine them. So I thought that throwing a glance at the
literature on these themes by economists or theoretically-informed economic historians might be of some avail. The more so as these topics are vigorously debated
by them. This article in no way pretends to be exhaustive. Nor does its author
pretend to be an expert in economics. I just want to shed some light on some
problems involved in trying to integrate culture and institutions in studying a specific question in economic history: why was the Western world the first region in
the world to have modern economic growth? I believe my remarks have a wider
application than only this specific topic. In this article the following topics will be
discussed in this order: Culture and institutions in current economics and economic history; The role of culture, institutions and the state in explanations of 'the rise
of the West' ; The role of culture in explanations of the rise of the West: some
methodological comments; Economics on the role of culture; Economics and institutions; Institutions and the explanation of "the rise of the West" ; Institutional
economics; Institutional economics, economic history and "the rise of the West";
"Geschichte und Okonomie nach der Kulturalistischen Wende", Geschichte und Gesellschqft 25 (1999) 276-30 I.
3 As North, for example, suggests in D.C. North, Structure and change in economic
history (New York 1981) 59-60 and in D.C. North, Institutions, institutional change and
economic performance (Cambridge 1990) 137 and as does Landes in his discussion with
me in Itin erario. European lournal of Overseas History 23 (1999) 8-16, 8.
4 A recent and very interesting analysis of the effects of economics on culture can be
found in R. Sennett, The corrosion olcharacter. The personal consequences of work in the
new capitalism (New York and London 1998).
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An effort to integrate culture, institutions and the state in economics. At the end of
the article I will present some concluding remarks.

2. Culture and institutions in current economics and economic history
It does not take much effort to show that culture and institutions are on the rise in
economics and economic history. Economics has increasingly been plagued by
unease with the so-called "mainstream approach" that many feel has turned into a
kind of higher cryptology, with a sophistication in methods that is only matched by
a lack of realism in presuppositions . An increasing number of critics is claiming
that economists do not have the slightest idea what is going on in the real world,
and that economics, purportedly a social science, has nothing informative to say
on that world. 6 With the bluntness that has become characteristic of current scholarly debates the end of economic man and of economics has been proclaimed and
talk about a crisis of economics is rife. By paying more attention to culture and
institutions one hopes to mitigate this crisis. So-called "institutional economics",
in its old as well as in its new variety, has played a major role in this development.
The best-known exponent of this approach undoubtedly is North, who won a Nobel prize for his work. But I could also refer to Coase, another winner of the Nobel
prize, whose article on the nature of the firm already dates from 1937, and to
Williamson. Two other people who spring to mind, as they, like North, have a very
direct influence in economic history, are Chandler and the political scientist 01son. 7 Not surprisingly the primary focus of the work of all these authors has always been on the role of institutions in economic life, in the case of Olson prima-

5 F. Fukuyama, Trust; The social virtues and the creation of prosperity (New York and
London 1995) 34: " ... values and ideas shape concrete social relationships and vice versa ."
6 For the claim that something is fundamentally wrong with economics see, for example, G.P. Brockway, The end of economic man (New York and London ; 3e edition 1995);
E. Engelen, De my the van de markl. Waarheid en leugen in de economie (Amsterdam
1995); R. Heilbroner and W. Milberg. The crisis of vision in modern economic thought
(Cambridge 1995); T.W. Hutchinson, Knowledge and ignorance in economics (Oxford
1977); A. Klamer and D. Colander, The making of an economist (Boulder 1990) and P.
Ormerod, The death of economics (London 1994).
7 For introductory information on the new institutional economy see 1.S. Cohen, "Institutions and economic analysis" in: Th.G. Rawski, ed. , Economics and th e historian (Berkeley 1996) 60-84; J.N. Drobak and J.Y.C. Nye, eds. , Thefrontiers of th e new institutional
economics (San Diego and London 1997); B. Gustafsson, ed. , Power and economic institutions. Reinterpretations in economic history (Aldershot and Brookfield 1991); Th. van
de Klundert, Groei en instituties. Over de oorzaken van economische ontwikkeling (Tilburg
1997); J. Maloney, What 's new in economics ? (Manchester 1992); North, Structure and
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rily on the state. But they also have been instrumental in introducing culture into
economics. That is especially the case with North, who increasingly stresses the
significance of culture, or as he prefers to say "ideology."8 But these scholars are
part of a wider trend. Temin is right on target when he claims that in economics it
has become kosher to talk about culture. 9 Concepts like "business culture", "corporate culture", "identity" or "synergy" have become stock in trade in discussions
about modern economic life. Fields like economic anthropology or economic psychology have come into existence. In the Netherlands , one of the most corporatist
countries in the world and the homeland of the "poldermodel," thinking about
economics has always been heavily institutional and impregnated by cultural considerations. But matters have become even " worse" : the Dutch economist who
was cited most, by far, last year is Hofstede, famous for his publications on cultural differences and their impact on economic organisation. lo
This shift toward cultural and institutional explanations is even more blatant in
general discussions on economic development. Ijust mention the debates on "Asian
values," "Japan Incorporated", the economic order and policy of the Newly Industrialising Countries, the Anglo-Saxon model and the Rhineland model , or trust as
a source of economic progress. Even a hard-nosed economist like Alan Greenspan
maintains that capitalism is a matter of culture, not of human nature. I I The American scholar Lawrence Harrison has probably found the smallest nutshell when he
simply states: "Underdevelopment is a state of mind" .1 2 The most influential works
in this field have not always been written by top professional economists . But
then, how many professional economists nowadays write for a wider audience and
play any role in public intellectual debate ? Publications like those by Fukuyama,
Putnam , Huntington , and, most recently, Harrison and Huntington , however, are
change; North, Institutions, institutional change and economic pelformance; M.e. Olson,
The logic of collective action (Cambridge 1965); M.C. Olson , The rise and decline of
nations (New Haven 1982); M.e. Olson and S. Kahkonen, eds., A not-so-dismal science.
A broader view of economies and societies (Oxford 2000); W. Plumpe, "Gustav von
Schmoller und der Institutionali smus. Zur Bedeutung der historischen Schule der Nationalokonomie fur die moderne Wirtschaftsgeschichtsschreibung", Geschichte und Gesellschajt 25 (1999) 252-275; J.1. Vromen, Economic evolution. An enquiry into the foundations of new institutional economics (London and New York 1995) and Cl. Wischermann,
"Der property-rights Ansatz und die "neue" Wirtschaftsgeschichte", Geschichte und Gesellschaft 19 (1993) 239-258.
8 See North, Structure and change and Institutions, institutional change, and economic
performance, in the index.
9 P. Temin, "Is it kosher to talk about culture?", The lournal of Economic History 57
(1997) 267-287. For that wider trend see the literature referred to in note 2.
lOG. Hofstede, Culture's consequences. International differences in work-related values
(Beverly Hills and London 1980) and G. Hofstede, Cultures and organizations: software
of the mind (Maidenhead, Berkshire England 1991).
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widely read and extremely influential. 13 Mainstream classical economics is far
from dead and one can also find scholars who, instead of turning to culture or
institutions, think economics could profit from paying more attention to geography, ecology or demography. 14 The new approaches have not taken over the discipline, but they surely are making important inroads.
Undeniably economic history too is witnessing an increasing sensitivity to cultural and institutional matters. Expressions like "institution", "transaction costs",
"property rights", " interest group", "logic of collective action", "visible hand",
"human capital", "social capital", and "trust" pop up in almost every text in the
field. The situation in the Netherlands is no exception to this rule, as shows in
work of, for example, Davids, NOOl·degraaf, De Vries and Van der Woude, Van
Zanden and Van Riel. 's In this article references to economic hi story will be confined to literature addressing the question of what made "the West" grow rich,
while "the rest" stayed so much poorer. In debates on this problem the role of
culture and institutions has always been prominent, and it still is. Again, that does
not mean they monopolise current explanations. Materialism still has its staunch
defenders in scholars like Blaut, Frank and Snooks. '6 Explanations that emphasise
geography and ecology, are presented by, to name a few, Diamond, Pomeranz and

II L.E. Harriso n and S. P. Huntington , eds., Culture matters: Ho w valu es shape human
progress (New York 2000).
12 L.E. Harrison , Underdevelopment is a state of mind (Cambridge Mass. 1985).
13 Fukuyama, Trust; R. Putnam, with R. Leonardi and S.Y. Nanetti, Making democracy
work. Civic traditions in modern Italy (Princeton 1993); S. Huntington , The clash of
civilisalions and th e remaking of world order (New York 1996) and Harrison and Huntington , Culture matters.
14 See for example P. Krugman , Development, geography and economic theory (Cambridge Mass. and London 1995) and 1. Sachs, "Notes on a new sociology of economic
development" in: Harrison and Huntington, Culture matters, 29-43 .
15 C.A. Davids, De macht der gewoonte? Economische ontwikkeling en institutionele
context in Nederland op de lange termijn (Amsterdam 1995); L. Noordegraaf, Overmoed

uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschieden is
(Amsterdam 1991); J. de Vries and A. van der Woude, The first modem economy: success,
failure and perseverance of the Dutch economy, 1500-1815 (Cambridge 1997) and J.L.
van Zanden and A. van Riel, Nederland 1780-/914. Staat, instituties en economische
ontwikkeling (Uitgeverij Balans 2000).
16 J.M. Blaut, Eight eurocen tric historians (New York 2000); A.G. Frank, ReOrient.
Global economy in the Asian Age (Berkeley 1998); G.D. Snooks, The dynamic society.
Exploring the sources of global change (London and New York 1996); idem, The laws of
history (London and New York 1998). In J .R. Goody, The East in the West (Cambridge
1996) and E .L.Jones, Growth recurring. Economic change in world history (Cambridge
1988) as well a more materialist approach is favoured, or in any case one in which not too
much is made off culture.
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Sanderson. 17 Demography plays a big role in the analysis of, for instance, Macfarlane and North and Thomas. IS

3. The role of culture, institutions and the state in explanations of "the rise of
the West"
As indicated, as an explanation for the rise of the West, culture has always been
popular. Landes is his book - of which, I am afraid, more copies were sold during
the last two years than of all other books on economic history together - flatly
claims that "the Weber thesis" is correct and that culture makes all the difference. 19 Fukuyama refers to Weber approvingly on various occasions and has written an entire book on trust and social virtues in the creation of prosperity.20 Sowell
has already published three best-selling volumes in which cultural factors receive
prime coverage when it comes to explaining prosperity.21 A similar focus can be
found in Fromkin's work. 22 Jay presented a series on BBC TV, now just appearing
in print, that also focuses on culture and institutions as the explanation for the
Western road to riches. 23 In France Peyrefitte wrote two books on economic development in which culture, or as he prefers to say "mentalite" appears as the
major explanatory factor for Western prosperity.24 The Indian economist Deepak
Lal wrote a complex book on the impact of factor endowments, culture, and politics on long-run economic performance. And the list could go on. Apparently there

17 1. Diamond, Guns, germs and steel. A short history of everybody for the last 13.000
years (London 1998); K. Pomeranz, The great divergence. China, Europe, and the making
of the modern world (Princeton 2000) and St.K. Sanderson, Social transformations. A
general theory of historical development (Oxford and Cambridge 1995).
18 A. Macfarlane, The savage wars of peace. England, Japan and the Malthusian trap
(Oxford 1997) and D.C. North and R. Thomas, The rise of the Western world. A new
economic history (Cambridge 1973).
19 D.S. Landes, The wealth and poverty of nations. Why some are so rich and some so
poor (New York 1998) 516.
20 Fukuyama, Trust . I want to emphasise that Weber is much less of an idealist than most
of his followers make him. See R. Collins, Weberian sociological theory (Cambridge 1986).
21 Th. Sowell, Race and culture; Migrations and cultures; Conquest and cultures (New
York 1994, 1996 and 1998).
22 D. Fromkin, The way of the world (New York 1998).
23 P. Jay, Road to riches or The wealth (~f man (London 2000).
24 A. Peyrefitte, Du miracle en economie. Let;:ons au College de France (Paris 1995) and
A. Peyrefitte, La societe de confiance. Essai sur les origines et la nature du developpement (Paris 1995).
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is a wide range of cultural features that count as distinctively Western. 25 Again,
maybe not all of these authors count as the creme de La creme of serious scholarship, but their works sell. And they are not alone: respected scholars like Goldstone, Hall, Jacob, Mann, and the late Gellner, are not loathe to enthusiastically
voice their opinion that there is something special to Western culture that is good
for Western economy.26
Similar claims have been made for Western institutions. It will not come as a
surprise that North claims that the rise of the West was caused by its more efficient
economic institutions Y Notwithstanding their idiosyncrasies, he and Thomas, can
be included in the large group of scholars who believe that the rise of the West
basically was the rise of capitalism, and who tend to identify this with the rise of
"the market."28 Overall capitalism can be defined by the presence of private property, private enterprise, commodification, the allocation of goods and services via
a market, and a drive for capital accumulation. Some kind of political backing,
obviously, is a necessary precondition for this mode of production, as it is for any
other. In (early) modern capitalism that backing increasingly tended to be provided by the state that defined and protected property. As economists strongly influenced by neo-classical thinking, North and Thomas and a large group of kindred
spirits tend to identify capitalism with a specific kind of market economy, to wit,
one that is characterised by perfect and free competition and all that implies, like
fully defined property rights, the presence of a large number of individual actors,
market clearing and price-taking. Of course its markets were never operating perfectly and completely unhampered, but the West came closest, and in its rise ever
closer to this ideal. This view is shared by many scholars in the field. Landes is
only one of the most recent and most outspoken among them. 29 On the other hand
25 Deepak Lal, Unintended consequences. The impact offactor endowments, culture,
and politics on long-run economic performance (Cambridge 1998).
26 E. Gellner, Plough, sword and book. The structure of human history (G lasgow 1988);
I.A. Goldstone, "Cultural orthodoxy, risk, and innovation: the divergence of East and
West in the early modern world", Sociological Theory 5 (1987) 119-135 ; J.A . Goldstone,
Revolution and rebellion in the early modern world (Berkeley 1991); J.A. Hall , Power &
liberties. The causes and consequences of the rise of the West (Oxford 1985); M.C. Jacob,
Scientific culture and the making of the industrial West (New York and Oxford 1997) and
M. Mann, The sources of social power. Vol I. The history of power from the beginning to
A.D. 1760 (Cambridge 1986).
27 For North 's claim that institutions explain the great divergence see his Institutions,
institutional change and economic performance, 3-10 and Rise of the Western world, chapter
1.

28 North and Thomas, Rise of the Western World.
29 Landes , Wealth and poverty; Fromkin, Way of the world; Jay, Road to riches; E.L.
Jones, The European miracle. Environments, economies and geopolitics in the history of
Europe and Asia (second edition; Cambridge University Press 1987) and Growth recur-
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there are a lot of opponents to this identifying of the rise of the West with the rise
of perfect and free competition. They too tend to blame or praise "capitalism" for
Western economic supremacy and prosperity, but for them this capitalism is not
tantamount to ideal market economy that is so dear to mainstream economists.
One could think of scholars like Wallerstein, Braudel, Pomeranz, and various
Marxist authors. 3D Widely differing as these interpretations of the political economy of the West may be, they all put heavy emphasis on the fact that institutionally
the West was unique and that this was fundamental in its rise.
In line with the "Smithian" view of capitalism, there are authors who connect the
rise of the West to the presence of free competition in all walks of life, not just in
the sphere of economics. As Mann puts it, in the various Western countries that
were heirs to the last European empire, that of the Romans, the sources of social
power - political, ideological, economic, and military - were not monopolisedY
This is supposed to have promoted a specific, Western dynamism and individualism, strengthened by a family structure in which already at the beginning of the
early modern period nuclear families were the rule. In this perspective Western
society was socially and geographically more mobile and open than other major
societies in the world. The diffusion of social power is also thought to have caused,
and been caused by, the existence of a so-called "civil society", another popular
topic in discussing the uniqueness of the West. There society had countervailing
power against government. Despotism and under-government were thereby ruled
out, with all the beneficial effects that it is supposed to have had for development
and growth. In such conditions, with a network of mutual arrangements and a government that was held in check, trust could arise, which could also enhance opportunities for growthY It will be obvious that scholars who do not buy the story of
the West as the home ground of perfect and free competition, will have their doubts
about all this talk about mobility, dynamism and voluntary co-operation as well.
Discussing institutions inevitably leads to discussing the state, the super- and
supra-institution in the Western world. Two features are mentioned in almost eve-

ring ; J.P. Powelson, Centuries of economic endeavor. Parallel paths in Japan and Europe
and their contrast with the third world (University of Michigan Press 1994) and N. Rosenberg en L.E. Birdzell , How the West grew rich: the economic transformation of the industrial world (New York 1986).
30 FBraudel, Civilisation materieL/e, economie et capitaLisme, XVe-XVlIle siecie (Paris
1979); Pomeranz, Great divergence and I.M. Wallerstein, The modern world-system I.
Capitalist agriculture and the origins of the European world economy in the sixteenth
century (New York 1974). For a classic Marxist approach see for example the work of M.
Dobb. His ideas are discussed in Gustafsson, Power and economic institutions, 38-40.
31 Mann , Sources of social power, 22-33.
32 P.H .H. Vries, "Governing growth: a comparative analysis of the role of the state in the
rise of the West" . To be published in Journal of World History.
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ry analysis of the question to what extent it could have helped the West in acquiring its leading position. The first one is its state system, the second one the nature
of the individual states. Again, overall, two lines of interpretation can be distinguished. One in which the Western state is regarded primarily as lean and clean
and gravitating towards laissez-faire, and one in which emphasis is laid on its
strength and its tendency to interfere in the economy. So we are confronted with
literature in which "weak" governments and "strong" governments, laissez-faire
and mercantilism, fight for prominence in explaining the rise of the West. 33
These few examples more than suffice to show that references to culture and institutions abound in analyses that try to explain the economic phenomenon called the
rise of the West. They also suffice to show that these references are anything but
unproblematic. A closer look is needed at what is meant by culture and institutions
and how they are supposed to influence the economy. In trying to answer the last
question we obviously will take a look at economics to see whether this discipline
can be of any help to historians.

4. The role of culture in explanations of "the rise of the West": methodological comments
Culture has become a buzz-word among social scientists and historians. It is not
that long ago that it was still rejected as a notoriously vague category that serious
scholars had better avoid. I will not bother to try and answer the question - that is
unanswerable anyhow - what culture really is and just start from the definitions T
encountered in the literature. Landes, who makes extremely far-reaching claims
for the role of culture in economic history in saying that it makes all the difference,
puts surprisingly little effort into defining it. To him in the end it amounts to "the
inner values and attitudes that guide a population."34 Huntington , who together
with Harrison wrote a manifesto Culture matters: how values shape human progress,
describes culture as "values, attitudes, beliefs, and underlying assumptions prevalent among people in a society."35 Fukuyama defines it as "inherited ethical habit."36 North seems to prefer the expression "ideology", by which he means "the
subjective perceptions (models, theories) all people possess to explain the world
around them."37 Olson distinguishes between two kinds of culture: marketable
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See for an analysis of both these points of view, ibidem.
Landes, WeaLfh and poverty, 516.
Huntington in Harrison and Huntington, Culture matters, Xv.
Fukuyama, TntSf , 34.
North, Institutions, instifutionaL change and economic performance, 23.
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human capital or personal culture, and public-good human capital, that is knowledge about what public policy should be. 38 For the sake of convenience and to
exclude no interpretation that I have come across, I opted for an extremely broad
definition, to wit the socially acquired set of dispositions of a group of people with
regard to describing, interpreting and valuing the social and natural world.
Those who fear that introducing culture into debates on economic development
is a sure recipe for vagueness, can find ample confirmation in texts that deal with
the emergence of modern economic growth in the West. Unclear interpretations of
the concept abound. Its precise meaning is often left unspecified, distinctions according to place and time are often lacking. Authors do not hesitate - as Huntington does for the contemporary world 39 - to call civilisations "Christian", "Confucianist" or "Muslim", and then take this to have extremely far - reaching
consequences for their economic performance. It would have been very surprising
indeed if no author would have tried to see some connection between Christianity
and the specific economic feats of the Western, Christian world. And indeed many
did. Some to emphasise that in the Christian conception the world is regarded as
something that may be used and changed. Others to emphasise it functioned as a
basis for trust among co-religionists. 40 That Protestantism, and especially Calvinism, has been credited with special effects in the realm of the economy needs no
further comment. Neither does the tapas that Confucianism in China, Islam in the
Muslim world, and Hinduism in India, were bad things from an economic point of
view. 41 As Japan industrialised relatively early, its culture almost had to be a kind
of exception to the Asian rule, and indeed positive interpretations of it are not
lacking .42
Fortunately, I am tempted to say, reference to culture does not always hover at so
lofty heights. Going through the literature one can collect a whole list of more
specific and concrete cultural traits that are supposed to have played a leading role
in creating economic growth in the West. To begin with those features that are
summarised under the concept of a (good) work ethic: frugality and industriousness, thrift, tenacity, patience.43 Then there is of course " rationality", a word with
38 M.e. Olson, "Big bills left on the sidewalk: why some nations are rich and others
poor" in: Olson and Kahkonen, A not-so-dismal science, 37-60, p 52.
39 Huntington, Clash of civilisations.
40 See for Christianity as a provider of, among other things, trust Hall, Power and liberties and Mann, Sources of social power. For its supposedly different attitude towards nature see Landes, Wealth and poverty, 58-59. For a fierce critic of the idea that Christianity
would in any way have been conducive to economic growth, see D. Cosandey, Le secret de
l 'Occident. Ott miracle passe au marasme present (Paris 1997) 23-32.
41 I only refer to Landes, Wealth and poverty, the chapters on the history of China and the
Muslim world, and his remarks on India and the Weber-thesis.
42 Ibidem, chapter 22 on Japan 's industrialisation.
43 See for example Landes, Wealth and poverty, chapter 29 and M. Egnal, Divergent
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a very wide meaning. For Weber, in whose work it is a central concept and whose
work has been immensely influential - and for mainstream economists! - it means
thinking in terms of the methodical, calculable and the predictable. 44 Its highest
materialisation in early modern Europe appears to have been double-entry bookkeeping, but it was expressed in an overall inclination to "measure" reality.45 The
meaning of the word " rationality" often, I think incorrectly, tends to be widened to
comprise the whole gamut of characteristics expected of an entrepreneur. Here
Schumpeter's characterisation of the entrepreneur, especially in capitalism, as the
creative destructor comes to mind. 46 It then also encloses " ri sk taking" and a feel
for innovation. Jay claims that "risk" is a Western word and th at Western society
was a society of risk-taking entrepreneurs. 47 There are, however, other scholars
who think that it was ri sk-avo idance and manipulation of the economy that laid the
ground for Western wealth.4H Other traits I have come across - all smacking heavily of the American way of life - are competitiveness and individualism , acceptance of success and consumption, a positive attitude toward change, dynamism
and mobility. To end thi s li st that has no pretence of being exhaustive but just
hopes to present the most important items , I want to mention trust and confidence,
cu ltural capital, literacy and scientific culture. 49
The big "civili sational " concepts, exemplified par excellence in religions or
belief-systems, also reflect par excellence the vagueness that cultural interpretations are accused of. They are (too) large, diffuse, under-specified. When it comes
to categories like Christianity, Protestantism, Calvinism, Hindui sm, Confucianism
et cetera, the question simply cannot be suppressed what exactly it is that makes
them assets, or liabilities, for an economy. How exactly to connect lofty things like
religious beliefs to such prosaic matters like production ? Not surprisingly opinion s differ widely on how to interpret the putative connections and to show that
they really exist. Interpretations of the supposed effects of Christianity on economic development vary immensely, from those who think it was one of the most
paths: how culture and institutions have shaped North American economic growth (Oxford 1996) " Preface" and "A co ncluding note ."
44 Coll in s, Weberian sociology, chapter 2.
45 A. W. Crosby, The measure of reality. Quantification and Western society, 1250-1600
(New York 1997).
46 J.A. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy (New York 1942).
47 Jay, Road to riches, TV broadcast.
48 See for thi s thesis for example the way Braudel defin es capitalism in his Civilisation
materielle and Pomera nz, Great divergence, chapter 4.
49 For literature on the rise of the Wes t, apart from that me ntioned in this article, see
P.H.H. Vries, "The rise of the West in eco no misc h perspectief", Theoretische Geschiedenis
25 ( 1998) 291-321. The shortest overvi ew of the role that c ulture is supposed to have
played in the ri se of the West is provided by the reviews of Blaut in hi s Eight eurocentric
historian s.
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important assets of the West, to those who see no connection at all, to those who
think the effects were much more often negative than positive. 50 Opinions are not
so extremely diverse when it comes to the debate on Calvinism and capitalism, but
here too scholars are torn on the question of the connection - if any - and its exact
nature, as the immense literature on the Weber-thesis proves. The same applies to
the relationship between Confucianism and economy.51
This is not the place to solve these riddles. What is clear, however, is that in this
context the easy macro descriptions should at least be disaggregated and transformed into manageable categories that can be defined in a empirically meaningful sense. Cultures are very diffuse and comprise various sub-cultures. They change
and interact with what is going on in the world. Much more attention should be
paid to looking for good, empirical indicators. What should concern us here are
their implications for practical life, not their spiritual principles. This not only
applies to religion but also to the many references to Western rationality and the
scientific inclinations of the Westerner. Giving an operational definition of the
small "traits" at first sight might seem to be easier. Although on second thought
appearances may be very deceptive. How do you determine empirically that one
culture has a better work ethic than another one? How do you measure thrift on a
society-wide scale, or mobility? Fundamental categories like trust, are also hard to
pin down precisely. Where measuring is so extremely difficult, it is not clear how
authors can be so adamant in their claims that the West had so much of these good
things that it, and not any other advanced region in the world, would be the first
one with modern economic growth. Especially as so little systematic comparative
research has been undertaken. 52
Moreover, it is far from obvious how the various traits that are supposed to have
set the West on its specific trajectory, can be combined in one consistent storyline. I will restrict myself to just a few examples. How exactly to combine the
thesis that the virtues of the bookkeeping petit bourgeois (being frugal and industrious, thinking in terms of the calculable and the predictable, avoiding risks) are
conducive to economic growth, with the thesis that it is entrepreneurial virtues
(like a willingness to take risks, deal with uncertainty and look for innovation) that
have this effect? The bookkeeper can easily become the enemy par excellence of
the entrepreneur, although Sombart thought they both were part of the history of
Der Bourgeois. 53 Taking risks and venturing into the unknown can be very sensi50 In case anybody would want to know, I think the last group has history on its side. See

note 40.
51 I only refer to Harrison and Huntington, Culture matters chapters 16 to 20.
52 One can harbour serious doubts whether it will ever be possible for historians to conduct the kind of empirical research that is done by those who research contemporary relations between economics and culture. See for example Klump, "Witschaftskultur" and
Kunz, "Kulturelle Variablen".
53 W. Sombart, Der Bourgeois: zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmen-
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hle in that this is the only way to keep abreast in a competitive environment. Personally, however, I would not call it rational. You simply cannot calculate and
predict that what you are about to do is the right thing to do . Risk, according to the
prevailing definition, might be measured, in the sense that ideally one could insure
oneself to make it less risky, but uncertainty can not, and innovating is by definition uncertain .54 To give but one, final, example of conflicting interpretations:
traits like competitiveness, individualism, mobility and dynamism, are not always
easy to combine with trust and confidence. Institutional economists have not by
accident focused on the question how co-operation of economic actors can be
accomplished where it might, at least in the short run, often be more rational to be
a free rider.
These (apparent?) inconsistencies form an additional, but forceful reason to
try and figure out the exact mechanisms that are supposed to make all these cultural traits into explanatory variables in a story about economic growth. Many of
them tend to be regarded as good because they are considered good from a moral
point of view - somehow we like people to work hard, to save, to be individualistic, et cetera - and we tend to think that behaviour of that kind ought to be rewarded. But that does not necessarily mean that these private, moral virtues would be
public, economic virtues too. Individuals usually work for personal net income,
however defined, not for gross national product. Normally they do not really bother about GNP. If they do, that, by the way, might be a very forceful cultural factor
in explaining why some countries have had such high growth rates. 55 Activities
that are economically rational from a personal point of view and increase or even
maximise a private income, can be socially inefficient. Smith's optimistic interpretation of the working of the invisible hand, is simplistically over-optimistic,
even in the best of all markets . Individual behaviour can very well be rational from
the perspective of personal self-interest but irrational from the perspective of economic development. 56

schen (Mlinchen 1913). Compare the remarks in R. Grassby, The idea of capilalism before the industrial revolution (Lanham and Oxford 1999) 47-59.
54 For the "irrationality" of risk taking and especially acting in a context of uncertainty
see R. Brenner, History. The human gamble (Chicago and London 1983) and Goldstone,
"Cultural orthodoxy, risk, and innovation." For the current definition of risk and uncertainty see also H. Pellikaan and W. Hout, eds, Economische modellen en politieke besluitvonning. Inleiding in de rationele-keuzetheorie (Bussum 1998) 56-60.
55 One might think for example of Japan's industrialisation, the German "Wirtschaftswunder" after World War Two, and the economic recovery of the Netherlands during that same era.
56 Maloney, What's new in economics, 104.
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It does not take an awful lot of imagination or technical economic schooling to
think of situations in which one or more of the character traits mentioned above
indeed might foster economic growth. But, and that is the problem , it does not take
much imagination either to think of circumstances in which they would not. Hard
work can delay mechanisation and economic innovation. It can, by the way, become irrational , as Weber already knew. There is nothing rational , in an economic
sense, for people who have accumulated more than they can ever spend, to continue working. Any entrepreneur faces the problem that he can never maximise profit
and utility both at the same time. But, why does Bill Gates continue working? His
time must be scarcer than his money. What we call thrift today may be underconsumption tomorrow. Becoming a mafioso definitely is a risky enterprise, but
would Schumpeter endorse it? Being rational and calculating can be a brake on
innovation. Individualism and a thoroughly rational approach can lead to a lack of
trust or co-operation. National economic mobilisation can create growth, but it
can also create havoc, for example when it turns into fierce nationalism and war.
What could be more rational when one is confronted with predicaments like
these than to turn to economics? Might one not expect that this most prestigious of
all social sciences could help us and tell what cultural traits are beneficial to growth,
and in what circumstances? After all explaining economic growth ought to be its
major field of interest.

s. Economics on the role of culture
Economics as a discipline has never been noted for its interest in culture and anyone who has ever leafed through economics textbooks can confirm that almost all
the concepts we have just referred to, are completely lacking there. In a way, however, the popular critique that economics neglects culture is completely beside the
point: the whole field of economics is "subjective". It is entirely about choosing on
the basis of the preferences you have and the restraints you see. Value, its central
concept, is not an objective category but a subjective one, just like commodity,
labour and labour force, money et cetera. 57 According to mainstream economics
the value of a good or service, from the consumer's point of view, is the extent to
which it satisfies a want. We then speak of utility. From the producer's point of
view the value of a good would be the extent to which it generates profit. The
wants of consumer and producer themselves are regarded as data: to the economist
they are as they are. The primum movens in economics, the reason people want to
acquire goods or produce them in the first place, is outside economics. The much-

57 For the subjective nature of economic facts see, for example, F.A. Hayek , The counterrevolution of science. Studies on the use and abuse of reason (New York 1952) chapter 3.
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discussed rationality of the homo economicLts, and of the economist, normally
only considers the ordering of the means, not of the ends. [n the range of preferences there must be some order. If not, you cannot say anything systematic about
them. Mainstream economists take that order to be rational , which implies, in the
"thin" meaning of the word, that it is complete and transitive, and in the "thick"
meaning, that the preferences are also ordered according to effectiveness and efficiency. The goal of this ordering is maxima[isation. The consumer is supposed to
be a maximiser of his utility, which of course depends on what his preferences are.
With the producer things are less complicated. He is supposed to be a profit maximiser, which means that, in principle, it can be objectively verified whether this
goal has been reached. So he can even be rational in the thick meaning of the word.
Economists start from the premise that any rational person would want to maximalise utility and profit. Which implies that consumers and producers know - or
at [east act as if they knew - what they want and how much they want it as compared to something else. Notice that this concept of rationality is adaptive, being
rational is making the best of the situation as it is and in principle being able to do
that unequivocally.
Differentiating between thin and thick rationality, is talking about method. One
can also differentiate between the different fields of reality to which rational-choice
theory might be applied. Economists preferably discuss their homo economicus,
busy with optimising his economic pleasures and minimi sing his economic pains ,
i.e. basically making a pecuniary cost-benefit analysis. One might of course go
further and apply the principle of economic reasoning, with its thick or thin rationality and its pleasure-and-pain principle, to a much wider range of subjects. Considering, for example, how far one may get in analysing marriage as if it were a
rational choice, and in that sense an economic activity. Think of the work of Becker and others who promote the economic approach to human behaviour more in
general. But even in these types of approaches culture, although fundamental, still
is external: a set of given, stable preferences. Economics does not bother why
culture is as it is. It focuses on looking at the world from the vantage point of
describing, explaining, and predicting rational choices made in a given setting.58
In principle there is nothing wrong with such a formalistic approach that postulates utility and profit maximising. The proof of the pudding should be in the eating. If not, then economics is not an empirical science. That point of view might be
defended, but in the end I personally doubt whether that would be very fruitful.
Well then, how fruitful are this set of premises and the models built on it in con-

58 G.S. Becker, The economic approach to human behavior (Chicago 1976). My analysis
of rational-choice in mainstream economics is inspired by Engelen, Mylh e van de markl,
passim and Pellikaan and Hout, Economische modellen en polilieke bes/uilvorming, chapters I, 2 and 3.
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fronting the reality of economic history? Let us begin our short evaluation with the
individual decision-maker, the atom of economic analysis. In the real world producers often, for one reason or another, do not want to be maximisers but prefer to
be satisficers, or, to think in terms of a target-income, market share or continuity.
Neoclassical economists, rightly, often react to such objections that in a situation
of competition you will be forced to be rational , otherwise you will be wiped out.
That may very well be true, in a situation offierce competition . These are anything
but universal. Consumers in their turn may not always make the best choices, but
then, neo-classical economists will suggest, they will have to pay dearly for their
irrationality. Again that may very well be true. But historians know that not everybody in the past - or in the present - seems to mind.
But let us suppose an economic agent wants to be rational, could he? Even in the
best of all worlds being rational is a hell of ajob. Economists admit that in real life,
rationality very often is beyond the grasp of decision-makers who nevertheless
have to make some decision. There is a wide range of possible reasons for that. I
just mention having too much or too little relevant information, lacking time and/
or resources to make all the necessary calculations, and operating in a situation of
risk or uncertainty. In practice this means that economists know that individuals
are hardly ever rational in the formal, thick, cost-benefit sense, even in the socalled modern, calculating times we are now living in . Suggesting that whatever
people have chosen, reveals their preferences, and is therefore "rational," deprives
the concept of all meaning. The rationality of the individual actor is not only "bounded" by his personal abilities or proclivities. Making rational choices also implies
being in the position to be able to strictly compare and order options and of having
any options. It implies comparability or preferably calculability, freedom to act
and the availability of alternatives. It is hard to be systematically rational and, for
example, produce efficiently, when the environment is constantly changing, when
there is no yardstick to compare the things you want, when you are not allowed to
choose, or when there simply is nothing to choose, only one pub in the entire town.
In mainstream economics your window of opportunities simply is a function of
your budget. In reality it is conditioned by the entire context in which you live. The
choices people make, whether we consider them rational or irrational not, economic or not, never are individual choices made in a vacuum. They are made in
societies with a certain culture, certain institutions and a specific history. In real
life these playa fundamental role in every decision-making process. That does not
necessarily make them irrational. On the contrary, it can very well make them
rational in the context of a set of overall preferences. In every society the economic is "embedded" in culture, even in capitalist society where the economic is said
to have been more detached from society than in any other type of society. Even
now there are many cultural reasons for not allowing activities that would be profitable or satisfy wants. Even now there are values that overrule the economic. As
we see for example in laws against dealing in drugs and weapons, or against child
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labor. Culture as a shared set of dispositions focuses the perceptions and preferences of people and thereby acts as a filter in the process of economic deci sionmaking. 59 It cannot be excluded from economic analysis.
The mainstream economist could of course say, well that is all very fine but that
does not change the fundamental premise that in the short term culture is a datum,
something the economist finds embodied in the preferences of his producers and
consumers but need not research as such. Apart from the fact that the economist
sticking to this point of view would not understand much of what happens to his/
her endogenous variables, the histori an or anybody interested in reality could then
reply that in the longer term culture definitely is not a datum . Preferences change.
An economic historian cannot ignore this and the reasons for it. If changes in
preference were always caused by changes in the economy, i.e. if they could be
seen as endogenous, the economist would still have the possibility to completely
do his/her own thing. There would be no necess ity to go outside economics. But
that is not the case. Changes of preferences not only are mostly unexplained in
economics, mostly they are inexplicable in economic terms . Culture is the context
in which you can be rational. It is not in itself rational or irrational , but a-rational:
the glass through which you can look rationally or irrationally but that in itself is
neither. One could claim that " In such an environment one could maximally satisfy
certain needs", but that doesn't make that environment or these needs rational.
All these comments must not be interpreted as suggesting that a rational-choice
approach, whether it proceeds along thick or thin lines , would be useless and not
informative. Far from, it only has to be applied in a sensible way. As a point of
departure the presupposition of rationality is far more plausible than the presupposition of irrationality. Looking at economic decision-making as a process of rational choice under constraints, to me still is by far the most fruitful approach, not
only in economics but in every sector of life where people try to reach a specific
goal and apply a specific strategy.60 Besides, we are dealing with a model here.
That it has been turned into a sterile dogma is not its fault. I have always been in
favour of a research strategy that tries to find the logic in what people are doing.
That implies trying to find out a) what they themselves think they are doing b) why
they are doing it - i.e. what their reasons and the causes behind these reasons are
- and c) what the effects are of their acting as they did, in the short as well as in the
long term, intentionally and unintentionally.61 This requires having a thorough
59 Fukyama, Trust, 34 and North, StruclUre and change, 49, where ideology is called "an
economizing device."
60 I can completely agree with the stance taken in D.N. McCloskey, "The economics of
choice: neoclassical supply and demand" in: Rawski , Economics and th e historian , 122158.
61 See for this approach R. Boudon , Theories of social change (Cambridge 1991) and J.
Elster, Explaining technical change (Cambridge 1983) chapter 3.
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knowledge of the context in which people are operating and the ways in which
they think . Only then can one see what they might regard as rational. This suggests
that even if there might be some truth in the claim of some scholars that the fundamental concepts of economics and its rational-choice approach are universal , there
is even more truth in the assertion that it is does not make much sense to use them
without any specification of time and context. In different contexts the meaning or
impact of rationality, value, preference, goods, services, labour et cetera can be so
different that they become empty categories that must be filled in with "local knowledge."62
What has been discussed so far, basically, is a set of premises of mainstream,
(neo-)classical economics. As institutional economics plays a prominent role in
this article because of its increasing popularity in economics and economic history, some specific comments on it are in order. I will confine myself to North, as he
is the institutionalist who, as far as 1 know, has most clearly pronounced himself on
the role of culture in macroeconomics, although, as indicated, he would rather
speak of " ideology" than of "culture." He regards culture as the informal base of
institutions, and thinks it is more fundamental than institutions and more difficult
to change. Although he started from a neo-c1assical position , he feels increasingly
uneasy about its strict rationality-postulate and expects to be able to learn a lot
about how really people really think from cognitive science. 63 It is only to be
welcomed when an economist thinks that culture is so important in economics that
this discipline needs "a theory of ideology" and that human thinking and decisionmaking should be analysed much further. But that theory still is, as North himself
admits, wishful thinking. And , I think, it will always be. What gains exactly one
might expect for studies of macro-economic development from explorations into
cognitive science is as yet unclear. Suppose for the sake of argument that "a theory
of ideology" would ever emerge, and that cognitive science would bring new insights, would it then be possible to integrate this into economics in such a way that
for economists culture would become an endogenous factor, i.e. that economic
variables could explain cultural variables? Maybe in some cases and some contexts, but overall I do not believe for a moment that this might work, and in any
case North, nor anybody else, has yet shown it to work. The less culture can be
deduced from economic data, the more it will continue to be an exogenous factor
in economic theory and the more the economist, and the economic historian , will
have to depend on knowledge of the extra-economic.

62 See for example Engelen, MyThe van de markT, 83, and Heilbroner and Milberg, Crisis
of vision , 110-111.
63 North, " Prologue" in: Drobak and Nye, Frontiers o/new institutional economics; idem,
StrU CTure and change and InSTiTUTions, institUTional change and economic performance.
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Taking culture into consideration definitely enriches economics, but it doesn't make
culture part of economics. Economists do not have any privileged knowledge as
economists about how and why a specific culture comes into existence. The reasons for having a specific culture - to put it somewhat deceptive, as it suggests you
rationally choose your culture - are not necessarily and not even primarily economic. Economic developments can of course have a big impact on culture, as for
example the current process of globalisation shows. But we simply do not know
when they do and when they don't, or how exactly the connection will work out. It
is not inconceivable that economists, of whatever variety, might tell LIS what type
of culture would be conducive to economic growth or indicate what could bring
about such a culture.64 In their line of reasoning in the end that would have to be a
culture that values economic rationality in the two widely differing meanings of
the term we used here, that is being efficient and being innovative. That is - to end
our long detour in search for help in economics - all that mainstream economists
and institutionalists can teach historians about culture and economic growth. Both
"rationalities" are important in economic life. How to bring about the first type of
rationality, at least in principle, is not very mysterious. But Schumpeter definitely
was right when he claimed that in capitalism growth is created by a gale of perennial, creative destruction, i.e. by constant innovation. Before capitalism this gale
may have been only a soft breeze but still: in any competitive environment producers always have had to be on the alert and willing to innovate, that is, go beyond
known constraints and so to say create their own environment. Economics has not
(yet?) produced a theory of economic macro-inventions. What we have is a set of
empirical generalisations at best. 65 Whatever else may be needed for an economically efficient and innovative culture to emerge and exist, it will never thrive without an adequate institutional context. Let us therefore turn to the place of institution s in economic life, economic history and economics.

6. Economics and institutions
Economic choices are always embedded in a cultural and institutional setting, just
like they on the other hand exert their influence on them. Taking this into consideration is what makes these choices rational in real life. We have commented upon
culture as a factor in individual economic behaviour and seen how fundamentally
64 See, for example, Harrison and Huntington, Culture matters, chapters 20-22.
65 J. Mokyr, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (New
York and Oxford 1990) en G. Clark, "Economic growth in history and theory", Theory
and Society 22 (1993) 871-886 and J. Mokyr, "Innovation and its enemies: the economic
and political roots of technological inertia" in: Olson and Kahkonen , A not-so-dismal
science, 61-91.
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it conditions this behaviour. Culture, however, only becomes influential on a macro level and in a structural way, and more easily to pinpoint in its effects, when it
"solidifies" in institutions. The culture of an individual or even a group does not
matter very much in general economic history when it is not braced by some kind
of institution. But then , institutional economists stress, it can become extremely
important. It creates a new set of constraining and enabling factors, next to the
"ordinary" economic data like technology or factor endowments. What then can
historians discussing the role of institutions, in general or with regard to the rise of
the West in particular, learn from economics?
If the frequency with which the word "institution" is used in recent economic
publications is something to go by, it has become even more of a buzz-word than
culture. There is even a whole branch of the discipline that goes by the name " new
institutional economics", where the "new" is meant to indicate that there always
has been a branch of economics where institutions were deemed important. 66 It
appears to be not really a separate branch of economics, but rather a particular set
of concerns. It generally focuses on transaction costs and property rights , /political
economy and public choice/ quantitative economic history (usually in institutional
micro-economic context)/ cognition, ideology and the role of path-dependency.67
Be that as it may be, one might expect it would not be hard to find a definition of
this new key concept and a small synthesis of the main findings of this type of
economics.
North's work would be the obvious place to look for such a definition. He defines institutions in terms offormal rules (laws, constitutions, rules), informal constraints (conventions, codes of conduct, norms of behaviour) and the effectiveness
of their enforcement, all of them instrumental in structuring economic life. In this
definition he distinguishes between the rules of the game and the players, i.e. organisations. Enforcement of the rules is carried out by third parties (law enforcement, social ostracism), second parties (retaliation) or the first party (self-imposed
codes of conduct).68 Other scholars include the players and regard them too or
even primarily as institutions. From this point of view it is only logical to also
include the state, the super- and supra-institution that, even in "minimalistic" interpretations of its tasks, functions as arena of collective action , where government provides infrastructure, formulates the rules and acts as referee when it comes
to applying them. Davids presents an even more encompassing definition. To him
the concept "institution" stands for the structures that in the course of time develop
in economic interaction between individuals. They are the power of custom. 69 In

66
67
68
69

See for example Gustavsson, Power and economic institutions, "Introduction."
Drobak and Nye, "Introduction" in: idem , Frontiers of new institutional economics.
North, " Prologue."
Davids , Macht der gewoonte.
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this article I will, for the sake of convenience, use a very broad definition that
encloses all the features mentioned in this paragraph .70
The importance of culture for institutions thus defined, is evident. Culture, i.e. in
any case somebody's culture, is at the basis of institutions. Formal rules, informal
constraints and enforcing agencies: they all refer to peoples ' conception of how
things ought to be done. They are expressions, or in any case results , of how people see themselves, other people and the world. Organisations, including governments, are interest groups. So what they do, is heavily influenced by the interests
they have chosen to defend . Which is often related to culture and, by the way,
hardly ever focused on increasing GNP in the long run. This does not mean one
can simply deduce institutions from individual reasons and choices. They clearly
have a status, dynamics, and logic of their own. The same applies to organisations.
But it would be silly to deny that these are heavily intertwined with culture. Every
economic order - as well as every political order - implies a cultural order.

7. Institutions and the explanation of "the rise ofthe West"
Economic history from the very beginning has always paid attention to institutions. Before the cliometric revolution, it was, if anything, more institutional than
economic. It primarily was economic history with economic theory left out. With
the New Economic History it was just the other way around. It by and large was
economic history (in a neo-class ical mould) with history (including culture and
institutions) left out. One would expect the new institutional economics to be very
informative for historians who constantly refer to institutions in their explanation
of economic phenomena.
In debates on the rise of the West we constantly come across references to institutions, as we already pointed out. It is , for example, claimed that in the West
markets were more competitive and/ or free than elsewhere, that property rights
were better protected, transaction costs lower. To mention only those institutional
traits one might think are fairly easily measurable. Surprisingly a good operational
definition of the variables in case and a systematic measurement of them, are mostly
lacking, even for such a fundamentally quantitative factor as transaction costs.
Where measurement is so difficult, it is very daring or simply imprudent to state
that " the West" had more of an advantageous institution than "the rest. " I will not
dwell on this but just make one comment with regard to the work of North, who
makes very wide-ranging claims with regard to the role of institutions in Western
70 For various contemporaneous authors and their definitions, apart from those already
mentioned, see Cohen, " Institutions and economic analysis"; Van de Klundert , Graei en
inslilulies, "Inleiding", as well as Van Zanden and Van Riel , Nederland /780-19/4, " Inleiding."
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economic hegemony: he does so without making any systematic comparison whatsoever with regions outside Western Europe or beyond the period between 900
and 1700, not in his 1973 book, which is hardly surprising, but neither in any of his
later publications. The hypothesis that institutions matter, can best be illustrated
by comparisons. 71 The question how exactly they matter, of course then still has to
be settled.
The huge problems involved in defining and "measuring" institutions will surely
not be innocent to the fact that there are such immense differences between various interpretations of the political economy of the West and its relation to western
economical supremacy. Nowhere this is more evident than in the way in which
capitalism and its role in the rise of the West are interpreted. Almost all the big
narratives on how the West became economically different are spun around a concept of capitalism as an institutional framework. But that's about where agreement
ends. There is an old and still dominant, tradition of seeing the rise of the West as
a process of emancipation towards perfect and free markets. It is the emergence of
fair competition between all economic agents involved with as little interference
from outside forces as possible that is supposed to have done the trick. In the West
the state and pressure groups presumably interfered less with the market than they
did elsewhere and so helped, willingly or unwillingly, in making it more efficient.
Overall there is a tendency to very easily identify unfettered competition between
individuals, firms , and states, with growth.72 But as already indicated, there is also
an impressive array of scholars who, I think with more good reason , claim that as
a description of what actually happened in the West, this is simply not true. To
them , distortion of the market and interference have always been the normal state
of affairs, even when capitalism was at its height. Wallerstein's modern worldsystem may be capitalist according to him, but it definitely would not be to Adam
Smith and his followers. 73 Braudel goes as far as to characterise his Western capitalism as "the anti-market."74 Pomeranz in his book on the great diverging of the
economies of Europe and China, asserts that imperfect competition, coercion and
collusion were far more characteristic of the economy of early modern Western
Europe than full competition and laissez-faire, and even contends that in the Smithian sense of the word China was more capitalist than Europe. 7s In short, in these
and kindred interpretations, Western economies have never even come close to the
ideal of free and perfect competition and, what is more, that apparently hasn't
been a handicap. Monopolistic and oligopolistic competition much more than per71 See for a fine example Olson, "Big bills."
72 In this context it is striking that Landes in his Wealth and poverty is not in favour of
free trade. See index under "comparative advantage."
73 Wallerstein, Modern world-system, see the index under "capitalism."
74 Braudel , Civilisation materielle, volume 1,8, and volume II , 9 and 196-197.
75 Pomeranz, Great divergence, chapter 2.
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fect competition, mercantilism much more than laissez-faire, characterised early
modern Europe and prepared its demarrage. That applies even to the nineteenth
century. Surprisingly enough when it comes to the role of constant competition
between Western nations , almost all scholars tend to agree. It is regarded as conducive to econom ic growth . The immense disadvantages of this competition in
terms of war, protectionism, increases in transaction cost et cetera, apparently are
regarded as more than compensated for by the advantages.
This tension between an emphasis on competition and non-interference on the
one hand, and on protection and interference on the other hand, is repeated in
discussions on the mobility and openness of Western society. The view that Western development is directly linked to the status of Western society as a mobile and
open society, the most popular one, competes with the view that this must be taken
with a heavy grain of salt or even denied. Braudel is an explicit supporter of the
latter interpretation. To him Western society wasn't more mobile and open than
let's say China or the Ottoman Empire. There, at least in principle, a much more
meritocratic structure existed, with less aristocracy and more careers open to talent. Capitalism as he sees it, could develop because capitalists, as he defines them,
were protected by the political elite and had the possibility to quietly accumulate. 76 There is a related difference of opinion when it comes to the effects of
having a thriving civil society. In most of the stories on the rise of the West such a
society, which is considered to be a high-trust society, figures prominently as a
"good thing." But dissenting voices claimed, even before Olson had analysed the
problem from a more theoretical point of view, that what in a positive vein can be
described as "a thriving civil society," can easily derail into a society where pressure groups become vested interests and block innovation. 77 Even democracy need
not necessarily be a good thing, at least not for economic innovation. 78 As indicated interpretations that stress individualism or mobility as typically Western do not
always combine easily with interpretations that focus on truSt. 79 Big differences of
opinion when analysing what kind of state is conducive to growth have already
been signalled. I would only want to add that scholars not only disagree about
what kind of state promoted growth in the West, but also hold very different viewpoints on the role of the state in explaining why "the rest" didn ' t rise. That, for

76 Braudel, "A propos des origines sociales du capitalisme" in: R. de. Ayala and P. Braudel , eds., Les ecrits de Fernand Braudel, 1/, (Paris 1997) 359-371.
77 Mokyr, "Innovation and its enemies"; Olson, Rise and decline of nations ; Olson, Logic of collective action; Kunz, "Kulturelle Variablen ."
78 See the previous note; R.1. Barro, Determinants of economic growth (Cambridge and
London 1997) and E. Weede, Economic development, social order and world politics
(London and Boulder 1996) passim , especially chapters 6 and 8.
79 See, for example, Weede, Economic development, 12- 13.
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example, is blamed by some on totalitarianism or oriental despotism, by others on
under-government! 80
So we hear dissenting voices when it comes to institutions and their role in the
rise of the West. The point is that the competition, non-interference and smallgovernment narrative as well as the protection, interference and big-government
narrative - and all their derivatives - as such can be construed in a plausible way.
Although they can, of course, not both be factually true. Again one would expect
economics as a discipline to be of help in getting out of this predicament. Scholars
who present the rise of the West as based on the rise of "the market" and of laissezfaire can have ample recourse to economic theory to make their account plausible.
They have mainstream economics at their side. Those who claim that in the rise of
the West it was not perfect and free competition that was instrumental but its "opposites", monopolistic and oligopoli stic practices, collusion and coercion, and a
large role for the state, face a more difficult task. But they too can find some
support in economic theory. Think for example of Schum peter and various Marxist scholars as Dobb.81 This again induces us to delve somewhat deeper into economic theory, more specifically into institutional economics

8. Institutional economics
The simple fact that a group of economists has emerged who are known as (new)
"institutionalists," suggests that mainstream economics was not institutional, or in
any case not institutional enough. To a certain extent that simply isn 't true. Mainstream economics is institutional in its very essence. The point is that in the end it
only acknowledges, and deals with , a very restricted and specific set of institutions. It only feels really at ease when discussing a fully competitive market that is
left to its devices. Mainstream economists have always taken this as their point of
departure. The more situations deviate from the model of perfect and free competition, the more ad hoc they operate. In the end, all adaptations and refinements
notwithstanding, the only thing economic theory can systematically =deductively
handle, is a system based on Smithian premises and tending towards equilibrium.
But even such a "free-market system" cannot exist in vacuo. Its functioning presupposes a large set of institutional and cultural underpinnings. Without them competition and laissez-faire turn into chaos and anarchy. A market economy is something that has to be created and maintained and that people have to find worthwhi Ie.
80 For an overview see Vries, "Governing growth. "
81 Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, and Th.K. McCraw, "Joseph A.
Schumpeter. Capitalism , socialism, and democracy", EH . NET Review, on eh.netreview @eh.net. For Dobb 's ideas see Gustafsson , Power and economic institutions, 3840.
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It presupposes, and creates, a specific order. It is not the state of nature, nor is it a
necessary, "logical" phase in history. In fact "the rise of the market" was an extremely complicated, hazardous and tortuous process. These comments also apply
to non-fully competitive markets and to all kinds of systematic government interference; they too have to have a base in institutions and thereby in culture.
Simplifying enormously, one might say that neo-classical , mainstream economics departs from the following premises in its analysis of the working of the market: 1) the actors are - a large number of - individual agents 2) who act rationally,
as homines oeconomici 3) in a setting of perfect competition where everyone is a
prize-taker and where there are no returns to scale and 4) with no extra-economic
interference that thwarts or distorts the market, so that in the end it will always be
cleared. Historians would be very hard-pressed to find an economy that comes
sufficiently close to this model for it to be able to say anything non-trivial about
that economy. Economists therefore simply have had to try and come to grips with
institutions and situations that in the best of all classical worlds supposedly were
non-ex istent. 82
Economic reality has always had characteristics that deviate from textbook presuppositions and there is no reason to expect that a situation will ever arise where
this would not be the case. Let us confine ourselves to capitalism as it really is. In
the real, sublunar world there are innumerable mechanisms and visible hands that
influence market forces. Simply ignoring them or simply regarding them as distortions or deviations, in the long run turns economic models into scholastic fairy
tales. We already discussed the extent to which , in the real world, economic choices can be irrational. Premise number I, the idea that economic actors are individuals or in any case monolithic decision-makers, also appears to be not very realistic. Not only are capitalist economies characterised by various complex economic
organisations that do not figure in the analyses of classical economic thinking and
can only with difficulty, if at all, be systematically integrated in its logic of rational
individuals. We also come across entities like classes, ethnic groups, or states, that
are even less suited to be fitted into the neo-classical paradigm. With the increase
of scale and complexity of the economy, transactions become more complicated
and forms of co-operation and co-ordination are called for, as well as informal and
formal rulings. These are the things institutional economics focuses on , by and
large trying to incorporate them in the neo-classical paradigm. Analysis becomes
even more complicated by the fact that "non-perfect" and non-free competition
are rule rather than exception. All in all, even in capitalism and capital ist society,
we see players, plays and referees that are not included in the neo-classical, "ideal
type" model. This puts the question of economic order on the agenda.
Apart from economic power - the ability to have things your way because of
your economic resources - there is, in theory distinguishable, in practice often
82 Compare Gustafsson, Power and economic institutions, 11-12.
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interacting - what one might call " political power." Individuals, groups, organisations, the government, can all "disrupt" the working of the market in the hope of
promoting interests or ideals. Their success depends, to a large extent, on their
power. Again , this is the case in capitalist economies as well as in all other types of
economy history as ever known. This puts the question of political power on the
agenda.
Economic order and political power raise colossal problems for anyone wanting
to analyse an economy according to the principles of mainstream economic analysis, even in the case of so-called capitalist societies. In other types of society, with
other modes of production , these problems usually are even bigger. Not only because there the rational homo economicus is even more of a figment than he is in
modern capitalism, but also because the institutional and cultural preconditions of
mainstream economic analysis are (almost completely) lacking. It is with good
reasons that various authors assert that pre-capitalist economies - as well as the
economies of (former) communist countries - do not have an economy in the modern economist's sense of the word, and cannot be studied at all according to the
rules of modern economics. 83 The best studies of non-capitalist societies have
been written with extremely little attention to ideas of mainstream economics, which
does not imply that they cannot be to some extent based on models and on fundamental economic reasoning. They just had to incorporate a completely different
societal and culturallogic. 84

9. Institutional economics, economic history and "the rise of the West"
Simplifying outrageously and with the bliss of ignorance one might say that institutional approaches are the most systematic effort of economics to engage the
challenge presented by order and power. I am not the person , and this is not the
place to provide an extensive and systematic analysis of institutional economics as
such. I just confine myself to looking whether it can give historians a clue as to
which institutions are conducive and which ones detrimental to development and
growth and whether it can inform them about origin and function of economic
institutions.
The big underlying debate in the study of the economic history of the West,
when it comes to institutional preconditions for its economic growth, is whether
83 See for example Heilbroner and Milberg, Crisis of vision, chapter 6.
84 See for example M.L Finley, The ancient economy (Berkeley 1999, upd ated and with
a foreword by Ian Morris, originally London 1973); W. Kula, An economic theory of the
feudal system: towards a model of the Polish economy, /500-J800 (London 1976, originally in Polish 1962) and J.L. van Zanden, The rise and decline of Holland's economy:
merchant capitalism and the labour market (Manchester 1993).

54

NEHA-JAARBOEK 2001

perfect and free competition or rather non-perfect competition and interference,
were characteristic for its political economy, and which of the two was fundamental in explaining its growth. The historian can only conclude that impressive economic growth has been created in situations where there was no perfect competition and a lot of interference. It is only natural for him to look for support in
economics to decide which of the two explanatory schemes has better credentials.
To put it bluntly, that will be of little avail.
When it comes to economic order, there simply is no theoretical model that can
systematically compare advantages and disadvantages of both types of economic
order - the neo-classical one with its perfect competition or the one characterised
by imperfect competition - and pass some general judgement on their efficiency.
Reading for example Van de Klundert's book on institutions and growth depressed
me, the parts I understood as much as the parts I did not understand. 85 There simply is no such thing as an institutional theory of economic growth that could be of
much use in explaining real economic growth as we have witnessed in history. It
all depends on the circumstances. On what circumstances and how exactly, economists simply cannot tell us, in any case not better than does common sense. When
it comes to political interference, the situation is no different. Everything from a
complete laissez-faire (the best economic policy is no policy at all) to completely
planning and regulating the economy (give the pl anners the tool s and they will
finish the job) has at one time or another by one economist or another been hailed
as sim ply the best policy. The range of advises is a clear sign of ignorance.
If there is support for some points of view in these matters, it comes from simple
empirical generalisations. When it comes to successful economic performance
"we ll-defined property rights , limited but strong government, the rule of law, fairly open trade, stab ile monetary regimes mobility of labour and capital, and a soc iety congenial to invention and innovation are all felt to be part of the equation."86
The state mu st be efficient and effective and not over-ambitious, as must be its
laws. H7 Democracy to a certain extent can help.88 The point with most of these
generalisations is that they are either extremely self-evident or tautological , if not
both at the same time. It is like my father used to say: "if you don't want to get
drunk you shouldn't drink too much ." I am still groping for the "too."
Could economists then at least give some clues as to what causes specific institutions to arise and to function as they function? In other words, can economics
endogenize institutions? As it cannot do this with culture, and culture is the substratum of institutions, there again is not much reason for optimism. But even little
85 Van de Klundert, Groei en instituties.
86 Drobak and Nye, Frontiers of new institutional economics, "Introduction ," XX.
87 See World Development Report by the World Bank 1997, referred to in NRC-Handelsblad 26-6-\997.
88 See notes 77 and 78.
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bits might help. To what extent do institutions come into existence and function
according to economic efficiency rules, i.e. how far can they be explained in costbenefit terms? Knowledge about their causes and functioning would still leave
many questions with regard to their effects unsettled, but so at least part of what
North considers as the most important determinants of economic life would not be
completely beyond the reach of the economist.
Endogenizing economic institutions and thereby economic order in the sense of
explaining in general economic terms how (ceteris paribus!) they are caused, is
not so complicated. It does not take a superhuman intellect to understand that
perfect competition in practice will be as improbable as it is normal in text-books .
I personally found the work of Schumpeter and Chandler very enlightening in
showing how real competition, in this case in a capitalist context, works. Economies of scale and scope, high barriers to entry, innovation and the advantages of
being first mover, they all in a fairly obvious way promote forms of imperfect
competition. One must, however, realise that what these authors - and others provide, are explanations in principle. That means explanations that show how a
system (in their case industrial capitalism) works, without being able, and without
pretending to be able, to predict how a specific part of it will fare or how it will
develop as a whole. They cannot, for example, predict innovations or their success, nor can they indicate who exactly will innovate and innovate successfully.
The concrete effects of imperfect competition therefore are mostly unpredictable
and as such can only be explained ad hoc. 89 One can very well imagine that the
existence of specific economic institutions like property rights or even political
organisations like the state can be explained in economic-functional terms , in the
sense that one can show their economic functionality and functioning. But that is
something different from explaining their concrete actual emerging, functioning
and effects.
Endogenizing political power is even harder. To put it bluntly: impossible. The
logic of power simply is not identical to the logic of profit, notwithstanding the
fact that they may sometimes overlap. Talking about the state as a provider of
goods, or of politicians operating on a political market offering products to voting
consumers, can be nice as a metaphor. It may even be illuminating in some cases.
But its suggestion that politics might be a subset of the economy, or political science a specific kind of economics, simply is wrong. Central government, political
parties, pressure groups or whatever actors there might be in the field, they all
have their reasons for doing what they do and wanting what they want. These,
however, often are not economical or not even rational in any meaning of the
word. Even central governments in democratic states are hardly ever exclusively
or even primarily focused on increasing national wealth at whatever social costs. It
89 Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy and A.D. Chandler, jr. , Scale and
scope. The dynamics of industrial capitalism (Cambridge Mass 1990).
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is rule rather than exception that those trying to make or influence politics have

their interests and ideals in mind rather than GNP. 90 Politics is not economics and
it is not reducible to economics. Even if it were, its market is not a market of
buyers and sellers like the market of "normal" goods with its supply, demand and
a specific, tangible price.~l There is an immense difference between voting on the
one hand and buying or producing on the other. The stakes are different, the players are different, and the game that is being played is different. If only because the
economy has no government that can take certain decisions that apply to everyone
and are binding. If the logic of public choice were the logic of rational choice which it is not - , it would still not be economics. And if it were economics, it
would be economics of the non-perfect and non-free competition type, which means
it is complex and under-determined. There is no model that can predict which
pressure group will achieve exactly what goal, no model that can predict what a
politician will do when in power.92

10. An effort to integrate culture, institutions and the state in economics:
Douglass North
This may all sound fairly vague and maybe it is. Why then not look at the work of
someone who has really thought this through? This again brings us to North as he
has professed his intent to integrate culture, institutions, and the state in what in
the end should amount to " a theory of institutional change". According to him in
building such a theory three elements deserve special attention: a theory of ideology, that as we saw, and as North himself admits, still is in the wishful thinking
stage; a theory of property rights, and a theory of the state Y3 His starting point was
firmly neo-classical, which means his explanation how institutions arise, departs
from a rational-choice and cost-benefit analysis and supposes they function effi90 See for J. Bradford De Long, "Overstrong against thyself: war, the state, and growth in
Europe on the eve of the industrial revolution" in: Olson and Kahkonen , A not-50-dismal
science, 138-167. Gellner 's Plough sword and book and Jones' Growth recurring constantly refer to the tension between profit-seeking and rent-seeking. The entire oeuvre of
Mancur Olson focuses on the role of interest groups and their harmful effects for GNP in ,
especially, democracies. This topic also figures prominently in Weede, Economic development.
91 People who compare the political and the economic market in any case pass over the
fact that most people in world history have neither had the right to vote nor the right to
produce and consume as they wanted!
92 For a fine and convincing analysis of the difference between the rules of the market as
they function in economics and the functioning of politics see Weede, Economic development, chapter 2.
93 North, Structure and change, 7-8 .
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ciently. Together with Thomas he tried to empirically implement this approach in
a book that basically presents a model in which demography, technology and the
size of the market determine relative factor prices, which then are adduced to explain why and how property rights emerged. I don't think that worked. To begin
with because their reasoning presupposes the existence of markets for various factors of production and a strong market-orientation in a world - Western Europe
between 900 and 1700 - where these were anything but omnipresent. That they do
so is quite understandable, since a neo-classical approach of whatever variety,
including an institutional one, by definition is not able to explain the emergence of
a market economy. No economic theory can. There is nothing economically inevitable to the market and from the point of view of rent-seeking elites, i.e. all the
elites in the Ancien Regime, it is not even desirable. 94
Claiming that the emergence of property rights can be explained by the fact that
in a time of labour scarcity, peasants could strengthen their position on the labour
market versus their lords , suggests that this kind of market relations was decisive
in determining the strength of various categories of the population . They were not
without impact, but the fact that peasants East of the Elbe, who objectively were
just as scarce after the Black Death, often were made serfs, and the differences in
property rights between for example France and England, indicate that much more
than a simple economic market-logic was operating. Sheer power and force played
a very important role, and their logic need not be the logic of neo-classical economics. To merit the label " theory of institutional change" , moreover, North's ideas are on the one hand too narrow, too exclusively focused on transaction costs and
property rights, and on the other hand too wide, when for example he thinks these
two elements can basically explain the Industrial Revolution .95 Fairness requires
to say that North has , also in this context, distanced himself from neo-classical
approaches by, apart from no longer strictly adhering to the rational-choice dogma, admitting that institutions need not be efficient. A die-hard neo-classicist might
defend the thesis that institutions arise because it is the choices of rational actors,
whatever their faults, on which institutions are directly or indirectly based. Those
that are inefficient will be competed out of existence. The real is the rational so to
say.96 Rightly North does not believe this: there are inefficient institutions because of ideology, inefficient political decision procedures, lock-in and path-dependency.97 This of course amounts to saying that people do a lot of things that,
94 See for example R. Brenner, "Economic backwardness in Eastern Europe in the light
of developments in the West" in: D. Chirot, ed., The origins of backwardness in Eastern
Europe. Economics and politics from the Middle Ages until the early twentieth century
(Berkeley 1989) 15-52.
95 See the chapter on the Industrial Revolution in his Structure and change.
96 Vromen, Economic evolution, chapter 3.
97 See North , Institutions, institutional change and economic performance.

58

NEHA-JAARBOEK 2001

from the perspective of maximising GNP, they should not be doing. Which boils
down to admitting that institutions cannot be reduced to economic necessities or
even to economic logic , but exist for a whole variety of reasons. Especially political or social institutions need not even be efficient, as they do not operate in a
competitive environment of the kind in which economic institution s have to survive, while on the other hand they can have a huge impact on economic life.
His functional theory of the state in the end boils down to the fact that the state
has as its primary function to protect property and enforce rulings that in the best
of all world would make the market more efficient. But such a functional explanation does not indicate why the state arose in the first place, nor can it tell us much
on why states can behave very differently, and neither is it very informative on the
myriad of other things governments have busied themselves with, apart from protecting or not protecting property. If institutionalism, or for that matter any other
type of economic approach is not able to endogenize the state in its analysis - and
it is not and will never be - it will simply have to admit that, as an economic theory,
it does not know how to deal with by far the most important institution, an institution that in OESO countries at the moment has a tax income, to mention but one
obvious element of its importance, of between 30 and 50 percent of GNP. I need
not go further into this. All these criticisms have already been ushered before. 98
That I make them at all, is because they show, at the highest level so to say, that
institutional economics is not able to really integrate institutions, culture and "normal " economic analysis into one analytical scheme. North himself indicates that in
his theory of institutional change the motor behind change is largely laying outside
economics. Apart from relative prices, he refers to organisational activity and ideology, these last ones both firmly outside the realm of economic reason.
As Gustavsson in his analysis correctly concludes, North does not so much integrate institutions into economics as economics into institutions. This conclusion is
valid for all efforts that have been made to bring culture, institutions and the state
(back) into economics. They may have widened the range of subjects that are studied by economists, but they have added only very little to the explanatory power of
their discipline as a discipiine. 99 Wittingly or unwittingly they have made it patently clear that when it comes to explaining economic reality, economic theory is
extremely impotent and can hardly say anything relevant without the help of detested disciplines like history, sociology, political science or psychology. Institu98 See for example Inleiding to the Dutch version of North and Thomas, Rise of the
Western world, published as De opkomst van de westerse were/do Een nieuwe economische
geschiedenis (Den Haag 1980); Clark, "Economic growth in history and theory"; A.J.
Field, "What is wrong with neoclassical institutional economics: a critique with special
reference to th e North-Thomas model of pre-ISOO Europe", Explorations in Economic
History 18 (1981) 174-199 and Gustavsson, Power and economic institutions, 26-33 .
99 Gustavsson, Power and economic institutions, 31.
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tional economics in the end amounts to a camouflaged admittance of failure by
representati ves of by far the most arrogant among the social sciences. It would be
hard to give a better illustration of this arrogance than the intriguing finding of
Klamer and Colander that in 1990 only 3.6% of the graduate students in economics at six top ranking graduate economics programmes in US thought that having a
thorough knowledge of the economy was important if you wanted to have success
as an economist. loo Many economists in their dealing with reality remind me of
Hegel. This Prussian virtuoso is supposed to have vociferated "so much the worse
for the facts", when somebody pointed at some facts that were not in accordance
with his theory.

11. Concluding remarks
Culture matters in economic history and economics. It does so on three different
levels: the level of the choices made by consumers and producers , the level of
institutions and the level of the political structure we call the state. If we regard
culture as a set of dispositions it predisposes economic actors to make specific
choices as producers and consumers and functions as the informal basis of institutions and political systems. At all three levels it has a huge impact on economic
Iife . lol Neither economic historians nor economists can afford to neglect culture,
institutions or the state. Deep in their heart economic historians have always known
this. With the cliometric revolution in the I 970ies and I 980ies, however, it seemed
no longer obvious. The New Economic History brought methodological sophistication, a better understanding and use of theories and methods, and various other
good things. A Marxist might even be seduced into saying that it was a historical
necessity. But to a large extent it meant applying neo-classical theory, which is
unrealistic even when applied to the modern western capitalist present with huge
amounts of information, to a past, where it is even more unrealistic and even less
supported, or held in check, by facts. It is not the kind of economic history that is
likely to throw much light on the questions of large-scale development that I think
should be at the heart of any economic history that wants to be a form of history. I
can only agree with Solow: "Far from offering the economist a widened range of
perceptions, this sort of economic history gives back to the theorist the same routine gruel that the economic theorist gives to the historian. Why should I believe,
when it is applied to thin eighteenth-century data, something that carries no conviction when it is done with more ample twentieth-century data?"I02
I 00 Klamer and Colander, Making of an economist, 18.
101 Compare Kun z, " Kulturelle Variablen."
102 R.E. Solow, "Economics: is something missing": in: W.N. Parker, ed., Economic
history and the modern economist (Oxford 1986) 21-30.
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The problem , however, is that even those who are willing to admit that culture,
institutions and the state are inevitable ingredients of any analysis of macro-economic change, find it very hard to deal with their role in concrete research. How
exactly can you measure their importance? What theories to use in referring to
their importance? How to pinpoint the exact mechanisms at work? The economic
historian looking for help in these matters will probably look at (new) institutional
economics, a branch of economics that one would expect to have analysed these
problems and that has become extremely fashionable. And, indeed, some work
done by institutionalists is very interesting. People like North , Chandler and Olson
focus on the right questions. There is a lot to be learned from their books that
cannot be learned from mainstream economists. To avoid disillusions, however, it
is better not to have too many illusions in the first place. Institutional economists
may ask the right questions, they have not come up with a set of systematically
interrelated answers that can be integrated in a new paradigm and that allows us to
throwaway the neo-classical rational-choice approach . To a very large extent culture, institutions and the state continue to be external to their economic explanations. Their emergence, functioning and effects still largely have to be explained
by factors outside the economy. Which means they constantly have to be introduced on an ad-hoc basis. To put it in more technical terms , they are not endogenized. The ad-hoc element becomes even stronger because of the role of pathdependency in economic development. This implies that historians will find much
less sensational new insights and methods there than they may have expected.
Even the newest institutional economics in the end boils down to a mainstream
economic analysis combined with the advice and an effort to bring culture, institutions the state and history - under the cloak of the better sounding "path dependency" - back in. Apart from the concept of transaction costs there is nothing new
from a strictly economical point of view. Do not get me wrong ; I am in favour of
institutional economics and hold its practitioners in high esteem and appreciate
their realism. It would be more than welcome when their openness to other disciplines would find a wide following. But let them be frank : all this simply means
that history has hit back with a vengeance. Combining the strict logic of traditional
mainstream economics, the insights and research agenda of institutional economics and the careful attention to concrete mechanisms and context that characterises
history as a discipline, is the task ahead. The results will not be as hard as those
promised by mainstream economics and the new economic history. But I do not
really mind. I have become old enough to prefer being vaguely right over being
precisely wrong.

III

Culture and the economy: Landes and the Wealth of
Nations
1.R. GOODY

My brief is to look from an anthropological point of view at the concept of culture
in relation to social and economic history and Tdo this merely by examining one
work, that of David Landes in The Wealth and Poverty of Nations .] Since thi s
topic is a highly debated one I need to say where I'm coming from. When I use the
word culture I do so in a general anthropological way, not in the popular sense
where the word refers to 'high culture, and by extension to parallel 'artistic ' activities at more democratic levels. But I do not confine it, as many American anthropologists do, to belief systems, systems of meaning I use it as most British anthropologists have done, as the virtual equivalent of the social in the Durkheimian
sense, which in there is a rough equivalent to Ruth Benedict's 'learned behaviour'.
In other words, it is an inclusive concept that follows the definition of E.B. Tylor
in 1881 and includes 'material culture ' as well as ideologies and family structure.
When I claim I am interested in the history of human culture, I do so in the wide
sense, ignoring the utility of the distinction between the social and the cultural that
is embodied in much of American social science and between social and cultural
history (the former seen as concerned with the collective, the cultural with the
individual). The insistence on the independence of the cultural by American anthropologists and of the social by French sociologists were part of 'professional ' attempts to establi sh those fields as independent of other disciplines . The concepts
are set up in opposition to others to define one's own activities in opposition to
that of others which one sees as neglecting topics with which one wants to deal.
That is perhaps seen most clearly in the establishment of the Department of Social
Relations at Harvard in the 1940s. The social system was divided into four subsystems, one concerned with the economy, one with the personality (psychology) ,
a third with the social (sociology), the fourth with the cultural (anthropology). To
D. Landes, The Wealth and Poverty of Nation s: why some are so rich and others so
poor (London 1998).
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the latter was loosely assigned beliefs, values and symbolic behaviour, a less than
satisfactory division for most European social scientists.
One of the most systematic and prominent attempts to introduce culture as a
variable into economic history has been the work of David Landes and which
carries the subtitle 'Why are some nations so rich and some so poor'? In the final
chapter (29) Landes summarises his answer. For over a thousand years 'the key
factor - the driving force - has been western civilisation and its dissemination' the knowledge, the techniques, the political and social ideologies.
He strongly regrets the line of thought which attempts to modify this position
(by asking did Europe really have comparative advantage in 1000 AD, was all
development diffusion? Who contributed the gun powder and the printing press?)
And his thesis boldly returns to the position of Max Weber both in hypothesis and
in approach. 'If we learn anything from the history of economic development, it is
that culture makes all the difference. (Hence Max Weber was right on). Witness
the enterprise of expatriate minorities - the Chinese in East and Southeast Asia,
Indians in East Africa, Lebanese in West Africa, Jews and Calvinists through much
of Europe, and so on and on. Yet culture, in the sense of inner values and attitudes
that guide a popUlation, frightens scholars. It has a sulfuric odour of race and
inheritance, an air of immutability. In thoughtful moments, economists and social
scientists recognise that this is not true, and indeed salute examples of cultural
change for the better while deploring changes for the worse'. (p.S 16) To such an
approach he contrasts not only 'anti-Europeanists' but technicians who 'would
rather do: change interest rates ... '.
He does recognise one major criticism of culture as an explanatory variable. If it
does so much, 'why does it not work consistently? ' Why have the Chinese 'long
been so unproductive at home and yet so enterprising away' . The answer is that
'culture does not stand alone ; the same values thwarted by bad government at
home can find opportunity elsewhere. Hence the special success of emigrant enterprise ' . So 'culture's response to economic enterprise are limited ' . In Thailand
young men spent less time in monasteries; business calls, illustrating 'culture's
response to economic growth and opportunity'. (p.S 17) The reverse is also probable - cultures may work against enterprise, as in Russia, though some elements are
'enterprising', especially among non-Russian minorities. (p.S 18)
What do we gather from this summary? Culture seems to be resistant to economics, and refers specifically to 'inner values and attitudes', such as the Protestant
(Calvinist) ethic. It can support or limit 'enterprise', as can governments. It is not
unchangeable, yet it is of long duration - Europe had it right from 1000 CE but
Britain 'lost out' in the Second Industrial Revolution.
So Landes resorts very frequently to 'culture' as an explanatory variable. But
what does that mean? To an anthropologist virtually every human action is contained within that notion , which has been defined as 'learned behaviour', by others
more vaguely as symbolic behaviour, a definition which shifts the focus more to-
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wards ' inner values' of which he speaks. On the other hand, culture is for Landes
not limited to these inner values. Of the achievements of South Korea and Taiwan
he writes that they ' reflect ... the culture of those societies: the family structure,
work values, sense of purpose' . (p.437) With regard to the achievements of Holland, he comments: that is where culture came in: 'it defined patterns of recruitment, avenues of opportunity, and sources of satisfaction '. (p.447) Britain's 'abdication' from its earlier greatness at the time of the Second Industrial Revolution
was the result of ' want of knowledge, imagination and enterprise'. Some have
sought to explain these shortcomings 'by exogenous factors, notably culture'
(p.4S8) , by the triumph of anti-business . Culture gives but it also takes away.
Elsewhere, especially regarding the East, the problem of the lack of development is seen as having partly to do with the 'social' fact that all those countries are
despotisms (p.410). However the trouble he argues also lies 'with the culture'
'which (1) does not generate an informed and capable work force; (2) continues to
mistrust or reject new techniques that come from the enemy west (Christendom);
and (3) does not respect such knowledge as members do manage to achieve . .. ' .
(p.410) Arab failings in these respects 'go way back'. (p.411) In Egypt the primary
problem of development lay in 'its social and cultural incapability'. (p.40S) It is
difficult to see something as all-embracing as culture, however defined , acting in
this way. While some of these strictures may have a measure of validity in limited
spheres, they are clearly wrong in others. Otherwise how would Iran have developed an oil industry or Iraq weapons of mass destruction? It is not the total culture
that is characterised by 'incapability', even if it could be claimed that certain sectors can be. The whole discussion is pitched at an unacceptable level of overgenerality.
If culture is exogenous, as he claims, what constitutes the (endogenous) system?
Given that Landes is an economic historian, he is presumably erecting the same
system boundaries as economists; outside the economy, every other factor is 'social ', in his case usually cultural. Marx 's variables would fall within , Weber 's outside. One can perfectly well understand that a group of specialists may want to
place limits on the variables they wish to consider in any situation or situations,
but such a decision is either pragmatic or formalistic; to set aside all other variables as social or cultural meaning and is therefore without much meaning and
represents an avoidance of rather than an approach to analysis . The practice appears to offer an explanatory framework (,culture intervenes here') but in fact
does nothing of the sort. The concept lacks specificity.
Culture is usually seen as a set of long-enduring background variables. Not that
it cannot change - as we have seen Landes admits of this possibility (p.447). But
the concept refers to 'social' rather than 'individual' factors. The Japanese resistance to foreign imports came from 'deep-rooted, culturally determined consumer
preferences'. It is difficult to imagine what consumer preferences are not ' culturally determined' unless we are referring to idiosyncratic individual choices but many
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are not deep-rooted. While the author admits these cultural factors can change, he
is only too often stresses the deep roots and talks, as in the case of France, of
national traditions going back to Colbert (p.469). Again he quotes with approval
the comment that the Japanese 'national character' is strikingly marked (p.351), a
notion which again refers to long-standing, indeed primordial, tendencies.
In a recent book Partha Dasgupta adopts an eclectic view of 'culture' as a variable in economics, referring specifically to Landes' work. Culture is defined more
directly as ' a community's shared values and dispositions ' .2 But he also remarks
that culture can be regarded as 'patterns of behaviour of differentiating groups ','
patterns that modify 'the most efficient mode of organisation'. These differences
are grounded in beliefs, including the beliefs people hold about one another. So
that culture can be looked upon simultaneously as common behaviour, shared beliefs, and common values and dispositions, but always outside 'the most efficient'
(i.e. economic) form.4 In that sense it is residual.
To the archaeologist, like the anthropologist, culture is a general attribute of
man, what White called 'man's extra-somatic means of adaptation',5 while a culture is the specific adaptation of a human group to the particular problems of its
environment. 6 In both these senses, it can hardly be a variable since it is inclusive.
A consequence of using it as such is that one may tend to overlook more specific
factors that could appear under this general rubric. In this context he does seem to
give too little attention to knowledge industries and to the modes of communication with which they are so classically associated. Yet the rapid dissemination of
knowledge through printing in an alphabetic script was undoubtedly of major importance in its spread and accumulation in Renaissance Europe.
In approaching the question of culture as a variable in economic analysis, we are
first struck by the yawning gap between the usage of economists and of other
social scientists, especially anthropologists. For the former it is a residual category
of variables exogenous to economics; for the latter is inclusive and often comprises the totality of human behaviour (equivalent in some schemes to the social) of
which economics is part. One only has to think of the sociologist Parson's four
sub-systems of the social system of which economics was one (adaptive). It should
be added that here Parsons thinks of culture (as distinct from the social) as being
itself another of these subsystems, concerned with beliefs and values, an area which
2 P. Dasgupta, P. ' Economic progress and the ideology of social capital ' , in: P.Dasgupta
and I. Seragelding, (eds.), Social Capital: a multifaced perspective (Washington 2000)
373.
3 Idem, 375.
4 Idem, 379.
5 L.A. White, The Evolution of Culture (New York 1959) 8.
6 C. Renfrew, c., The Emergence of Civilisation: the Cyclades and the Aegean in the
Third Millenium B. C. (London 1972) 4.
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he like Geertz sees as the special province of the anthropologist. Many Europeans
closer to classical sociology would disagree.
Let us now turn to Landes' more specific arguments. Most social and economic
historians, even the most enlightened like Max Weber and Immanuel Wallerstein ,
begin with the self-evident truth that Europe today is better off than other parts of
the world. The problem arises in their attempts to explain what must, in my view,
be seen as a recent and possibly temporary advantage. Landes is no exception . He
begins the book as he means to end it. The division between two power blocks,
East and West, has subsided; today the challenge is not even between North and
South but between the West and the Rest. The West has substantially higher income per head than any other part of the world and even two hundred and fifty
years ago it was considerably ahead of China and India. It is a gap still growing
and is manifest in the better health (with more animal protein) of the West, and in
its greater control over population ' They [the rest] try to ensure a secure old age ...
by having lots of children' (p.xx). The latter point certainly needs querying. Having more children could also be a measure, like the standard of living, of a society 's success. In any case, the great expansion of population occurred latterly in
Europe, and never until very recently in Africa, the original home of mankind and
still much less densely populated than the continents to the north and west (even
than the ' New World '). That continent 'controlled' its growth better than any.
To those who look more widely and argue that the West-Rest dichotomy is simply false , Landes replies that ... ' for the last thousand years, Europe (the West)
has been the prime mover of development and modernity' (p.xxi). That proposition see ms an exaggeration for many spheres of human activity (the printed word,
for example), especially in terms of length. Moreover the comparison with China
and India is almost entirely economic in the limited sense and does not take into
account the depth of civilisation, the quotient of sunshine, the standard of cuisine,
and similar factors . It is undoubtedly true for example that the majority of Chinese
have eaten much better (though with less animal protein!) than most of the British.
But to those who say his claim is euro-centric, he replies that he prefers ' truth to
goodthink'. But with Pilate we must ask what then is ' truth'?
In looking around for the reasons behind this state of affairs, Landes searches
for discriminating feature of the West that might have contributed to the Industrial
Revolution. One feature he seizes upon is 'the scientific revolution' of the early
modern period. He refers in a footnote to Needham's work on science in China and
to similar enquiries about other traditions. Of both these traditions and their students he is curtly dismissive. He suggests that such scholars would be better employed in asking why Chinese science 'failed', that is, had not continued as it had
earlier promised. But that is a question we could as well apply to the achievements
of Greece and Rome, or even to the scientific, technological and industrial activities of Great Britain in the nineteenth century. There was no continuous tradition
in Europe back to classical times; the coming of Christianity set back some of

66

NEHA-JAARBOEK 2001

these intellectual areas of activity for at least 1000 years; even in the Renai ssance,
Gali leo had his problems in discerning the truth and this impediment continued
through to the time of Darwin. Even today the difficulties have not altogether disappeared in the West, though anti-science and even 'anti-business ' take different
forms.
Part of the present economic superiority of Europe clearly has to do with the
Industrial Revolution . Why did it take place on ly there? Indeed even the majority
of Europe, Italy in the Renaissance, Holland in the Golden Age, is excluded from
consideration. ' It happened in Britain ' . Why? Firstly 'I would stress build-up - the
accumulation of knowledge and know how; and breakthrough' (p.200). Islam ic
and Chinese civilisations made improvements , but the process came to an end;
whereas 'we have continuing accum ulation'. That was not always the case. The
West certainly fell back in the early Middle Ages (the Dark Ages), after the achievements of classical Mediterranean society. It is true that more recently it has experienced a growing autonomy of intellectual inquiry, the creation of a language of
proof, the routinisation of research and increased speed of communication. Nevertheless these changes which took place in the nature of the hard sciences, going
back in the case of proof to Aristotle and even further to the Ancient New East,
were not products of the Western European (let alone British) pysche alone. Selfcongratulation on the wider front is out of place. In any case may we not loose that
lead (again) to the East? Indeed have we not already done so in some technological spheres, although speed of communication and the further advance of technology, science and knowledge generally may have reduced the chances of a total
change of direction? Not our psyche, not our culture, but world culture.
At the time of the Renaissance, European science thrived on institutionalisation,
on the formation of academies - the first in Rome in 1603. In publications - 'nothing like these arrangement and facilities for propagation was to be found outside
Europe' (p.205). Certainly Europe made an important contribution, especially with
the adoption of printing adapted to movable alphabetic type. But others in the East
did the basic work in some of these fields, of which printing was one, and it is an
exaggeration to say they experienced ' nothing like' these developments.
Europe had a certain advantage regarding industrialisation and he sees that advantage as lying more specifically with Britain. The ' first industrial nation ' 'trained
a factory labour force and accumu lated capital as it went'. Its industry ' diffused'
elsewhere, through spies, emigrants and learners. But he writes as if it was the first
time this had happened in world history when it had after all been the same story
with printing and before that with Italian textile machinery, and with silk itself.
Indeed 'diffusion ' tends to take place wherever an individual or group has achieved
some breakthrough , some advantage in knowledge or action. Obviously the 'improver' often tried to prevent others gaining the knowledge that gave him a competitive advantage. But in the long term he could not succeed; no group, no country, no culture, is an island.
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Landes becomes hyperbolic on this subject of British advantage so that his argument often runs away with him . By the eighteenth century, he maintains , Britain
was well ahead - in cottage manufacture (putting-out), the seedbed of growth, in
the use of fossil fuel, in the technology of those crucial branches that would lie at
the core of the Industrial Revolution: textiles, iron, energy and power. Then there
was the efficiency of Britain 's commercial agriculture and transport. Landes comment on the French Revolution is that it 'brought political turmoil , interrupted
communications and imposed a time-out' (p.23S) while England got on with the
job. That is not how Wordsworth and many of his contemporaries saw it; French
'political turmoil' changed the world. More specifically the whole industrialisation of food owes much to French inventi veness in this period.
These British advantages (those that existed) were a recent development. Commercial agriculture was more 'advanced' in Holland and Italy from which two
countries England learnt a lot. Textile production was certainly more developed
on the continent until the eighteenth century and the production of silk, an important leader in this field, was more complex in Italy and France; from these countries England greatly profited. And 'improvers' in these spheres were yet more
widespread and existed in many other places, including China, where agriculture
and for a time textile production had been more advanced than in the West. Nevertheless he sees ' the early technological superiority' in England in general terms as
'the result of work, ingenuity, imagination, and enterprise'. (p.2IS). In England
and not elsewhere? Was the earlier supremacy of Italy, or of the Arab world, or of
China not due to similar factors? Were these 'non -material values ['culture' ] and
institutions ' absent? Did only we possess the attributes leading to modernity? We
were, he claims, nearest to the ideal case of a social system, which turns out to
resemble closely the contemporary United States of America. Once again Landes
goes on about his ideal society in a hyperbolic vein. 'This society would value new
as against old, youth as against experience, changes and risk as against safety. It
would not be a society of equal shares ... ' (p.21S). It is not surprising to find him
concluding that 'the first industrial nation came closest to this new kind of social
order' (p.219) , soon to be followed by America.
However, it is not only the Industrial Revolution that gave Europe the advantage. Landes sees the major change as coming much earlier in the period 10001500 CE, based on the medieval economic revolution in agriculture and energy.
How far, he asks. should we push back 'the origins of English social precocity?'
(p.2l9; England sometimes takes over for Britain). Here he goes back to its 'culture' . Following Macfarlane he discerns the roots of individualism sprouting in the
Middle Ages and attributes much to the Magna Carta of 1215 which gave political
and civil freedom , first to the nobles after which these benefits were extended to
the common folk. Compared to the continent, 'Englishmen were free and fortunate' (p.220). Landes sees England as one of the first nations, founded well before
the Industrial Revolution and the Italian Renaissance, and one whose freedom he
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finds so different from ' the dumb submission of the Asian ryot' (p.220). Has he
not heard of subaltern studies, of the resistance of dalits , of the activities of Chinese bandits on the water margins, and of the many more organised rebellions in
those parts ? Were they more submissive than the European peasantry of feudal
times? That would be an impossible judgement to make.
Fortunate they were as well as free because according to Sir John Fortesque in
the 1470's our neighbours drank water instead of beer, wore no wool and ate brown
bread. What then had happened to the wine of France (not to speak of the beer of
Germany) , to the wool industry of the north, to the silks of the south or to the
abundance of wheat (not oats or rye) in that region? The comparison is not to be
taken as anything but an ethnocentric declaration that neglects such preferences as
for rye bread (found even in American sandwich bars).
Following the work of historical demographers, mobility is seen as one of the
attributes associated with the Western European family, specifically with the English and their high proportion of in-living servants. Of course, all service, whether
in-living or on a daily basis, involves mobility, involves working in other people's
houses , on their farms or in their workshops. In any case there was a considerable
degree of mobility (transhumance) in other pastoral and mountain communities (in
Europe and elsewhere) and it is perhaps no accident that the Basques (like the
Scots) were great travellers or that the colporteurs of Oisans came from a mountain village in the Alps. Even farmers in the Lot and Aveyron drove their cattle in
the summers to the high hill pastures of Aubrac for several months, while many
peasants from the Rouergue left for Languedoc to take part in the grape and olive
harvests in the Mediterranean areas. There are few communities that were completely sedentary in a static sense. Mobility was certainly not the sole prerogative
of the English.
Landes ' europhile (indeed anglophile) prejudices invade all spheres. In discussing the prevalence of Aids in Africa, 'originally overwhelmingly in heterosexual
contacts ' and affecting men and women equally, he mentions the suggested causes
as being 'widespread and expected male promiscuity, recourse to anal sex as a
technique of birth control, and the persistent wound of female circumcision ..... ,
intended as a deterrent to sexual pleasure and appetite' (p.12). Where did these
suggestions come from? There is no evidence of greater male promiscuity in Africa and certainly not for greater anal intercourse. What does male promiscuity mean
in a polygynous society, which may well make it possible to confine sex to marriage to a greater extent than in the case of European monogamy? As for anal sex
as a technique of birth control, that is presuming Africans wished to control births
and that if they did they had no other means. And while it is possibly true that
c1itoredectomy limits sexual pleasure for some, I know of no evidence that it was
intended to do so anymore than was male circumcision, also a European and Mediterranean practice, which does not rate a mention. Indeed it was often 'intended'
to promote childbirth and motherhood. What in any case has circumcision to do
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with Aids? As in so many other contexts, Landes is searching assiduously for ways
in which Europe and European practices triumphed in a struggle for existence that
left them on top. But social evolution works in a quite different manner from 'natural' selection and has been characterised by many changes in who takes the lead
in human development at any specific juncture. Clearly Africa did so at the beginning, when it provided a favourable climate for man 's early development and for
his burgeoning work ethic.
That fact counters Landes' claim about 'work in a cool climate'. From the standpoint of geography, he argues, 'The unevenness of nature shows in the contrast
between this unhappy picture [in the tropics and dry lands] and the far more favourable conditions in temperate zones; and within these, in Europe above all;
and within Europe, in western Europe first and foremost' (p.17). For him even the
great advances of the Bronze Age in the dry lands of the Ancient Near East apparently count for nothing. The tropical climate promoted many early developments
of mankind. The tropics and the dryer regions also made the major contribution to
the repertoire of culti vated crops in the Neolithic when agriculture first developed.
and it was the drier regions of the Ancient Near East, of Egypt, of north India and
of north China that led the way in the immensely important Urban Revolution of
the Bronze Age that saw the invention of writing, the wheel and of so much else on
which we daily depend. Where were the colder climes, regarded as so stimulating
for the work ethic, when this happened? The preferences of the Bangladeshi diplomat for cooler conditions, of which Landes makes so much (p.15), have little to
say for world history over the long run.
But as we have seen he sees the superiority of Europe is not only in the economy,
in learning and in climate; that continent is also said to have unique political advantages. In characteristic euro-centric fashion, Landes opposed democratic
Europe to the despotic 'Orient', an invidious distinction that appears (in the European literature) as early as the Greeks ('democratic', except for slaves) and the
Persians ('despotic', except for representation), which also promoted private property as opposed to ' ruler owns all' (p.31), a system said to characterise not only the
Near East, India and China, but also those medieval invaders from Scandinavia
(the Normans), the Asiatic Hungarians and the Muslims. This contrast is far too
crude both at the political level and at that of land tenure. There have been plenty
of 'democratic' regimes in the East. Oppenheim reports 'republican' institutions
in Mesopotamia; Thappar does the same for Ancient India. Every 'despotic' regime has some consultative procedures; every democratic one some authoritarian
ones. The stark opposition is equally unacceptable in terms of land tenure, where
we are always dealing with a ' hierarchy of estates', as Henry Maine insisted. Some
rights may be vested in the ruler, others in the local landowner, others in the resident or cultivator. That is as true today as it was in the medieval period. indeed for
the medieval period in Kerala, South India, a contrast has been drawn between the
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high concentration of local rights in that region as compared with European landholding. Clearly in every state system, some rights must rest with the sovereign
power and some with the user of the land; a division is critical and universal,
though the balance differs.
In political terms European exceptional ism (chapter 3) is seen to be based on the
democratic commune (following the thesis of Pirenne and others) which guaranteed the law and opportunities for commercial enterprise. In a footnote (p.S28) he
dismisses Rowe's analysis of Hankow and Perdue's of Hunan which made a case
in these respects for the Asiatic city (already set apart by Weber).7 That dismissal
simply will not do, for the failure to recognise the commercial character of the
Asiatic city overlooks the very extensive economic achievement of the Chinese,
Indians and others. On the one hand he recognises that Chinese agriculture was the
most successful in the world, above all in encouraging the reproduction of human
kind (although he tends to reverse the causal sequence in favour of early marriage
leading to masses of children, leading to the need for food). On the other hand he
sees the Chinese bureaucracy (an institution praised by Max Weber as a key to
modernisation) as an aspect of despotic rule, in which all property was owned by
the elite: "what did ordinary people exist for, except to enhance the pleasure of
their rulers?" (p.32) And he continues "Certainly not to indulge a will of their
own.' The unsurprising but quite mistaken conclusion is that 'In these circumstances, the very notion of economic development was a Western invention. ' (p.32)
'Aristocratic (despotic) empires ... did not think in terms of gains in productivity. '
However in China it was the government that was so keen on extending the double
cropping of rice. x
The European commune is attributed to the contest for power among independent societies, providing for a government by merchants, with 'exceptional civil
power including its ability to confer social status and political rights ', 'crucial' to
business and to freedom from interference. In fact communes were never altogether free from interference from governments and outside forces , and their freedom was made more precarious by the constant competition between states which
Landes praises but which resulted in many wars of conquest and destruction. In
Europe war raged frequently until the middle of the twentieth century (though
latterly often exported to the 'colonies') and now rages again; 'World Wars were
European inventions. So much for the vaunted advantages of fragmentation. So
that whatever differences existed between cities in the East and West were shaded
and never of the absolute kind that Landes and some other Europeanists suggest.
7 W.T. Rowe, Hankow: commerce and society in China, 1796-1889 (Stanford. CA 1984) ;
P. Perdue, Exhausting the Earth: state and peasant in Hunan, 1500-1850 (Cambridge,
MA 1987).
8 F. Bray, ' Patterns of evo luti on in rice-growing societies ' , Journal. of Peasant Studies
11(1984) 3-33.
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The idea that because the Chinese defined themselves and their empire as lying
at the centre of the world, with everywhere else lost in barbarian darkness, meant
they had 'no other place to go ' (p.36) is highly questionable. In the first place most
people have in the past defined themselves in similar terms and if that had meant a
reluctance to travel among barbarians, America would never have been colonised.
In any case there was certainly a Chinese expansion, not only around its borders
but into to Indonesia and Indo-China, and later much further afield, despite the
restrictions that were imposed from time to time.
Landes sees these non-European empires as characterised by brittleness. But
what about the Roman empire and all the colonial ones, not to speak of those of
Hitler and Mussolini . Europe had no unique safety valve of its own. Nor were her
exploiters less exploitative, in the Americas for example. The development of industrial capitalism was significantly assisted not only by 'Protestant savings' but
by the not inconsiderable amounts coming from 'booty production ', from the exploitation of American silver, or from the acquisition of Indian treasures and of
African slaves.9
Landes sees the republican idea (here he is a good American) as being established in the classical world and as dying hard, always waiting in the shadows (of
which there were many) to be revived. With the fall of the republic came the collapse of property rights, which owed their revival later on to the renewal of the
classical legacy, or to nomadic German custom and to the ludaeo-Christian tradition (p.33). Then why not to other nomads in the north of China, to the classical
legacy in the Near East and Central Asia, and to the Muslim branch of the JudaeoChristian traditions (with very similar legal systems) throughout Asia. 'o Euro-centricism cannot provide a clearer example of selection than this attribution. In any
case 'republican' institutions existed in parts of India, China and the Near East
while historical and sociological analyses show that despotism was rarely if ever
of the extreme kind envisaged by Marx, Wittfogel, Landes and other European
authors; men and women elsewhere succeeded in having something to say in the
running of their lives, especially merchants . Alternative assumptions, arising from
a self-congratulatory vision based on an indisputable series of recent achievements,
make nonsense not only of the past but of the present too. There was no European
monopoly of inventiveness in earlier times, as Needham's magisterial study of
9 See for example A.G. Frank, ReOrient: global economy in the Asian age (Berkeley,
CA 1998), who takes a very different line from Landes , as do a number of the new world
historians. (For examp le K. Pomeranz, The Great Divergence: Europe, China, and the
making of the modern world economy (Princeton, NJ 2000) and lM. Blaut, Eight Eurocentric Historians (New York 2000).
10 M.W. Mundy, 'The family, inheritance and Islam: a re-examination of the sociology of
fara'id law' , in: A.AI Azmeh (ed.), Social and Historical Contexts of Islamic Law (London 1988).
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Chinese science and technology clearly establishes, although it is true that at a
certain point in time (later than Landes suggests) the tempo of European inventions became more rapid (as a result of the scientific and then the industrial revolutions) than had previously been the case.
Landes is aware of the objection that Europe too has experienced the emergence
of despotisms (and of kingdoms as well!); indeed they 'abounded' but were mitigated 'by law, by territorial partition and ... by the division of power between the
centre (the crown) and local seigneurial authority' (p.36), a situation that he sees
as giving rise to competition. In other words even European despotism (and dictatorship) were to be distinguished in a general way from all others. However the
idea that law was to be found in Europe and not elsewhere is untenable ; even on a
strict definition of the concept, codes existed under Hammurabi , Asoka and in
other empires. So too conflicts between the centre and the periphery were intrinsic
to all centralised polities; they were especially strong under feudalism which was
more characteristic of the West than the East, but with feudalism went the decline
of classical 'civilisation ' and the culture of cities. The advantages and disadvantages of smaller political units have been much debated; as [ have argued competition also encourages warfare and can therefore clearly be destructi ve as well as
constructive; the larger markets of China (as with the USA or the EU) had many
advantages over smaller units in the development of manufactures. But all Landes'
assumptions privilege the direction of European advantage.
For Landes the fall of Rome was 'Europe 's great good fortune' (p.3); fragmentation placed a brake on centralised political oppression. He also sees power in
Europe as being restricted by the division between church and state. Of the religious claims to power or to control power, Landes writes' All of this made Europe
very different from civilisations around'. Contrary to Europe, in Islam 'religion
was in principle supreme', with government being that of holy men. (p.38), whereas Christianity recognised a split between the secular and the religious. That recognition meant that ' Europe was spared the thought control that proved a curse in
Islam' (p.38). In China, which was religiously freer, the mandarinate and the imperial court played a similar role, stiffling innovation and producing ' a centrally and
intellectually homeostatic society' (p.38). By contrast the Iudaeo-Christian tradition (interpreted as excluding Islam) came to the aid of Europe, though no consideration is given to the possibility that the 'backwardness ' of that continent in the
early Middle Ages could be related to the dominance of the Christian church.
There was extensive 'thought control' in medieval Europe and later, and on the
other hand there were also enormous innovations elsewhere, in 'homeostatic' China for example.
In furtherance of this same line ofthinking he sees property rights as going 'back
to biblical times' and as transmitted by Christian teaching. The notion that property concepts were radically different from those of the surrounding kingdoms (p.34)
and hence paved the way for Europe and civil society is quite unsustainable. What
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are all those written tablets in Mesopotamia about if not property? Property rights
in Judaic times were clearly related to those of Near Eastern contemporaries and
predecessors, including those Persians he regards as being the epitome of Asiatic
despotism . The tablets of Assyria and Sumeria are replete with transactions of
rights in goods and land, despite the 'hydrau lic' (read 'despotic') nature of their
societies.
Finally Landes has a simple but widespread view of development. 'Every country has its own resources and capabilities, and if it permits reason and the market to
rule, its economic development will follow . .. ' (p.236). In Europe each 'developed its own path to modernity' - in accordance with reason and the market. It is
not too difficult to see what the market is, but what is reason? Economics without
culture? But that is a situation that cannot exist; one is forced to take account of
socio-cultural factors that are bound to impinge upon the economy as well as upon
reason since all are part of the same social system. As with other attempts to introduce culture as a variable, the analysis gets obscured by generalities. Culture is not
separable from economics but part of it and its rationality. To make any progress
with the great questions that Landes raises we need to do two things, set aside as
far as possible euro-centric prejudices (where in the extreme case, our culture is
something others cannot attain), and treat other socio-cultural variables in as precise terms as we would economic ones, and to avoid using culture as a way of
indicating deep-rooted thoughts and practices, especially those that promote the
West at the expense of the Rest. Such variables have to be considered systematically, comparatively and not ego- or euro-centrically.
What use then is the concept of culture for social and economic historians? None
at all , I would suggest, if it is simply used as a residual category, a blanket term for
the non-economic aspects of social life. Clearly we need to consider those aspects
which may be highly relevant to economic action, including economic rationality
and performance, as well as (depending on context and problem) the contribution
of 'high ' culture and of the more personal sources to which some ' cultural historians' have drawn attention . But we need to do so not in terms of a global concept of
culture but of the consideration of particular socio-cultural factors, seen as endogenous to the system.
In a recent essay by Yengoyan entitled 'Theory in anthropology ; on the demise
of the concept of culture', he claims that claims that 'culture is the subject matter
of anthropology' (p.373); indeed it is for him what holds its diverse fields together. 11 He admits this is not true of 'British anthropology', nor is it the case in most
of Europe. Some see it as ' a guiding yet vague principle', others as a fiction, yet
others as a spurious issue. Yengoyan himself sees the concept as threatened on the
one hand by 'positivistic scientism combined with behaviourism ' involving a move
II A.A. Yengoyan, 'Theory in anthropology: on the demise of the concept of cu lture',
Comparative Studies in Society and History 28 (1986) 368-374.
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from ' the concept of culture as an explanatory framework' to a concern with 'cultural specifics ' . On the other hand it is threatened by the notion of ideology as
distinct from culture ('axioms ... we do not question'). Culture however is a concept which like others we certainly have to question as an explanatory variable and
considering the use of it made by some social scientists especially economists and
including Landes as a residual category, it seems preferable to take a hard analytical look at the situation and to opt for 'cultural specifics' Whether inclusive or
residual, the general concept does not take the reader very far.

IV

Culture, culture, culture
ARTHUR P. WOLF

Edward Sapir introduces the argument of his classic paper "Culture, genuine and
spurious" by suggesting that certain terms have a peculiar property. "Ostensibly,
they mark off specific concepts, concepts that lay claim to a rigorously objective
validity. In practice, they label vague terrains of thought that shift or narrow or
widen with the point of view of who makes use of them, embracing within their
gamut of significances conceptions that not only do not harmonize but are in part
contradictory. An analysis of such terms soon discloses the fact that underneath
the clash of varying contents there is a unifying feeling-tone . What makes it possible for so discordant an array of conceptions to answer to the same call is, indeed,
precisely this relatively constant halo that surrounds them .... These labels - perhaps we had better call them empty thrones - are enemies of mankind, yet we have
no recourse but to make peace with them. We do this by seating our favorite pretenders. The rival pretenders war to the death; the thrones to which they aspire
remain serenely splendid in gold ."!
"Culture" is one of these terms. Raymond Williams characterizes it as "one of
the two or three most complicated words in the English language" , partly because
of its intricate historical development in several languages but "mainly because it
has now come to be used for important concepts in several distinct intellectual
disciplines and in several distinct and incompatible systems of thought". 2 Yet, as
the topic that brings us together testifies, it retains a siren-like ability to attract
scholars with widely varying interests. Whatever culture is, we all know that it is a
good thing. But how, then, are we to deal with the mob of competing meanings? In
1952 A.L. Kroeber and Clyde Kluckhohn attempted to catalogue and classify all
Edward Sapir, "Culture, genuine and spurious," in: David G. Mandelbaum. ed. , Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality (Berkeley 1951),
308.
2 Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (New York 1983,
revised edition) , 87 .
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the definitions proposed by anthropologists, sociologists, and social psychologists.
They turned up 169 definitions exemplifying a dozen distinct conceptual approaches.' By now the paradigmatic revolutions mounted by postmodernists on the one
hand and evolutionary psychologists on the other have probably doubled these
numbers. No wonder that Raymond Williams most recent thought on "culture" is:
" I don't know how many times I've wished that I'd never heard the damned word"."
It is , I think, time to disperse the mob by dismantling the throne. It is time to
declare that however contradictory it may feel to those of us raised under its halo ,
culture is not a good thing. It is just a splendid cover for a conceptual mess. It is
probably too late to reform the intellectual habits of my generation, but it is not too
late to see that the next generation does not develop the same debilitating addiction. My contribution here will be to examine critically the culture concepts advocated by five American anthropologists. The culture concept originated in Germany in the writings of J. G. Herder, Wilhelm Humboldt, and Gustav Klemm,5 but I
will confine my critique to the work my fellow countrymen because they bear
primary responsibility for the mess I want cleared away.
I will begin in 1917 with a paper by A.L. Kroeber that, despite sharp criticism
then and later, remains a locus classicus for American anthropologists. The paper's title, "The superorganic", must be taken seriously. For Kroeber the defining
characteristic of culture (which he also called "civilization") was that it was extrasomatic and thereby "superorganic".
What he meant is neatly expressed by what he thought would happen if unhatched ants and unsocialized human infants were isolated from adults of their
species. Given "a little attention, as regards warmth, moisture, protection , and food,"
the ants would hatch and the hatchlings would reproduce " the whole of ant society". "Everyone of the abilities, powers, accomplishments, and activities of the
species, each 'thought' that it [had] ever had, [would] be reproduced, and reproduced without diminution ... ". But even if they came from " the best stock" and
were provided with "the necessary incubation and nourishment," the human infants would not reproduce "the civilization from which they were torn." "Not one
tenth of it. No, not one fraction." All we would have is a "troop of mutes, without
arts, knowledge, fire, without order or religion. Civilization would be wiped out
3 A.L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, no. I
(Ca mbridge 1952).
4 Raymond Williams, Politics and Letters (London 1979),87.
5 For a recent and thorou gh account see Matti Bunzl, "Franz Boas and the Humboldian
tradition: From volksgeist and Natiollalcharackter to an anthropological concept of culture", in: George W. Stocking jr. , ed., Volksg eist as Method and Ethic (Madison 1996),
1778.
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within these confines; not disintegrated, not cut to the quick, but obliterated in one
sweep" .6
Kroeber's superorganic bears a close resemblance to what Karl Popper was later
to call " world 3" which he initially defined as the world of objective thought or
"statements - in- themselves" and later expanded to include "all the products of the
human mind , such as tools, institutions, and art" . Popper argued that while world 3
is a product of human activity, it acts as an independent aspect of our environment.
"It is we who create world 3 objects". But once created, these objects "have their
own inherent or autonomous laws which create unintended and unforeseeable consequences" .7 Similarly, Kroeber argued that while "all civilization in a sense exists only in the mind", civilization is "not mental action itself; it is carried by men ,
without being in them". What is passed along are "ideas in the Platonic sense", It
is true that "the social [equivalent here to civilization, cu lture, and the superorganic] exists only after mentality of a certain kind is in action", but it is a great
mistake to identify the two. The dawn of culture was "not a step in a path, but a
leap to another plane". Kroeber likened it "to the first occurrence of life in a hitherto
lifeless universe" . It involved " an addition of something new in kind, an initiation
of that which was to run its own course" .s
The second pretender 1 will take notice of was nominated by Ruth Benedict in
1940 in Race: Science and Politics.Jn Patterns of Culture she seemed to equate
culture with Wilhelm Dilthey 's Lebensstimmungen_and Oswald Spengler 's " destiny ideas"9, but in Race she opted for a more prosaic candidate. Culture, she argued , " is the sociological term for learned behavior, behavior which in man is not
given at birth , which is not, determined by his germ cells as is the behavior of
wasps or the social ants, but must be learned anew from grown people by each new
generation " . Aggressiveness, she suggested , was an innate, biologically transmitted trait in leopards , but a learned, culturally transmitted trait in human beings.
The leopard will "always be found stalking the jungle for his prey. But in man the
great aggressors of yesterday become the mild peace-lovers of today. In the ninth
century Scandinavians were the feared aggressive Vikings of the sea; in the present
generation they are the peaceful nonaggressive exponents of co-operatives and the
'middle way ' " . 10
6 A. L. Kroeber, "The superorganic", in: American Anthropologist vol. 19 (1917) , 163213. Republished with stylistic revisions by the Sociological Press of Hanover, New Hampshire in 1929. Reprinted in A. L. Kroeber, The Nature of Culture (Chicago 1951), 22-51 .
7 See Karl Popper, Unended Quest: An Intellectual Autobiography (La Salle 1974) 180187.
8 A. L. Kroeber, "The superorganic," 49.
9 Ruth Benedict, Patterns of Cullure (New York 1934) 52-43.
10 Ruth Benedict, Race: Science and Politics (New York 1940) 13.
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Benedict's contrast of what is and is not given at birth parallels Kroeber 's organic and superorganic, but there is a profound difference between the two definitions. Kroeber 's culture is a stream of ideas and values that is supra-individual. It
is a body of knowledge that exists regardless of who knows it and what use, if any,
is made of it. Benedict's culture is only an attribute of the behavior - or an aspect
of the minds - of particular people. In descending from Kroeber' s lofty superorganic she set foot on a slippery slope. The theories we call physics and chemistry
were put in danger of being replaced by what little most people know about them.
The teachings of the church were exposed to the possibility of being replaced by
the beliefs of the congregation. One can imagine Mathew Arnold's accepting, albeit reluctantly, Kroeber's nominee for the culture throne. At least it included a
place, perhaps even a prominent place, for the standards he admired. But one cannot imagine Arnold's accepting Benedict's nominee. A definition that admitted
everything people learned, however objectionable, and rejected everything they
failed to learn , however admirable, could, for Arnold, only lead to anarchy.
The third pretender I will acknowledge before turning to some more general
observations is the candidate Clifford Geertz nominated in 1966 in an essay entitled "The impact of the concept of culture on the concept of man". Like Kroeber,
Geertz insisted that human beings need culture, but in his formulation the need is
far more desperate than in Kroeber's. For Geertz, cultureless hum an beings would
"be unworkable monstrosities with very few useful instincts, fewer recognizable
sentiments, and no intellect: mental basket cases". This is because "our central
nervous system -and most particularly its crowning curse and glory, the neocortexgrew up in interac tion with culture" and "is incapable of directing our behavior or
organizing our experiences without the guidance provided by significant symbols".
We are, in Geertz's view, "i ncomplete or unfini shed animals who complete ourselves through culture". Thus "culture is best seen not as complexes of concrete
behavior patterns -custom, usages, traditions, habit c1usters- as has, by and large,
been the case up to now, but as a set of control mechanisms (what computer engineers call 'programs'), for the governing of behavior".]]
One wonders if anyone would think of seating these ideas together with those of
Kroeber and Benedict if they didn't all announce themselves as candidates for the
same throne. All the three authors seem to agree on is that human beings are very
different than ants.]2,]3 Kroeber and Geertz go a step further together in insisting
II Clifford Geertz, "The impact of the concept of culture on the concept of man ," in: The
Interpretation of Culture (New York 1973) 44-49.

12 Geertz doesn 't actually mention ants. By the 1960's the trope Kroeber invented had
lost its cachet. But they are present implicitly in his insistence that we need culture because we have no "usefull instincts".
13 No wonder anthropologists were so upset when E.O . Wilson announced that in many
respects human beings were just like ants. It was the only thing that anthropologists could
agree that humans were not like.
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that we need culture to survive, but they give radically different reasons in explaining why culture is necessary. For Kroeber, culture is necessary because it is an
archive of values and ideas, an accumulation of solutions to the problems posed by
living together and making a living. For Geertz, culture is necessary because it is
part of our mental constitution, an extra-somatic substitute for the instincts we
lack . It is helpful to exaggerate and say that for one author culture is in the library
while for the other it consists of metaphysical neurotransmitters inserted between
the synapses to make the mind work.
The problem with the throne of culture is not just that there is a mob of pretenders. It is also that we don't know what we would get if we seated anyone of them.
Kroeber claims that we would get language, religion, and social order as well as
technology and the arts. The claim is based on his assumption that in the absence
of fully socialized adult models human children would grow up as a "troop of
mutes, without arts, knowledge, fire, without order and religion". I think we know
enough to agree that the children would not grow up speaking Dutch, if that were
their parents ' language, and that they would not grow up professing the Reform
Church, if that were their parents ' religion. But do we know enough to conclude
that they would not invent a language that was new but recognizably human , and
that they would not invent beliefs that, though not Christian, were recognizably
religious?
Geertz's claims are even grander than Kroeber's. He promises us that if we seat
his candidate, we will get nothing less than our humanity. The promise is based on
the assumption that deprived of the guidance provided by a fully developed culture children would grow up " unworkable monstrosities with very few useful instincts, fewer recognizable sentiments, and no intellect". Geertz makes much of
the fact that all human beings have culture and that all cultures are somewhat
different, but this does not tells us anything about what human beings would be
like in absence of culture. It only tells us that they are inventive. What is the evidence for concluding that our neocortex "is incapable of directing our behavior
and organizing our experience"? What justifies characterizing us as "incomplete,
or unfinished animals"? Why denigrate human nature in favor of what it creates?
Why make so much of the program and so little of the programmer?
Benedict's claims are less pretentious than those of Kroeber and Geertz but no
more informative. We still have no idea what we would get if we adopted the
definition offered. Culture, she tells us, is "learned behavior". It is behavior that
"is not given at birth". The example she offers is aggressiveness, but is this really
learned behavior? Does teaching make all the difference? In the early 1960's I
participated in a project that undertook to study children's aggression in seven
very different societies. What we found is that what parents taught had almost no
effect on what children did. They learned to say what they were supposed to do,
but they didn ' t do it. American children were taught to fight back and said they
would fight back. Chinese children were taught not to fight back and insisted that
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they would never do so no matter how provoked. But observation of their behaviors failed to find any difference between what American and Chinese children
actually did. In both societies we found children who always retaliated when attacked and others who never retaliated, but the average retaliatory rate for the two
societies was the same, 31.2 percent of the time for the Americans and 34.4 percent of the time for the Chinese.
In 1921 Sapir introduced his seminal Language by contrasting speech and walking. "Walking", he argued, " is an oranic, an instinctive function ; speech is a noninstinctive, acquired, 'cultural ,' function ". "Eliminate society and there is every
reason to believe that [a human being] will walk, if indeed , he survives at all. But
it is just as certain that he will never learn to talk, that is, to communicate ideas
according to the traditional system of a particular society" .' 4 Noam Chomsky now
takes exactly the opposite view. He argues that human speech is a natural, nearly
inevitable expression of human nature. Children can only recreate their parents,
language out of the fragmentary evidence they are given because they are endowed
with "highly restrictive principles that guide the construction of grammar" . 15 In
Chomsky'S view, " a grammar is no more learned than , say, the ability to walk is
learned" .1 6
This is not the place to debate the question of whether or not talking is like
walking . My point is only that what is and is not " organic" or " instinctive" or
" learned" is not obvious . The result is that most definitions of culture are as empty
as the thrones to which they aspire. They are not really definitions at all because
they fail to set clear bounds or limits. This is because their real purpose is to stake
claims in as yet unexp lored territory. Although the concept of culture is German in
origin, it did not acquire its modern anthropological meaning until after crossing
the Atlantic. The idea that despite being a human creation , culture is autonomous ,
self-governing, and absolutely indispensable is an American invention. It is a product
of the entrepreneurial activity that established American anthropology as an independent discipline. To claim space in the academy Franz Boas and his students
(A.L. Kroeber and Ruth Benedict the most prominent among them) had to define
a subject matter distinct from that of biology and psychology on the one hand and
sociology and history on the other. Thus what was primarily a spiritual concept in
Germany was transformed into an irreducible realm of being in the United States.
It is not a coincidence that Boas ' s "culture" and Durkheim 's "society" bear a family resemblance. They both came into existence to justify buildings and budgets.

14 Edward Sapir, Language (New York 1921) 1-2.
15 Noam Chomsky. Refl ections on Language (New York 1975) 9-11.
16 Noam Chomsky, "The general properties of language", in: Clark H. Millikan and Frederic L. Darley, ed. , Brain Mechanisms Underlying Speech and Language (New York
1967)81.
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Anthropology is best thought of as an attempt to address two grand questions.
One is the question of how and why the behavior of human beings is different from
the behavior of other species, especially other primates and particularly the great
apes. The other is the question of how and why the behavior of people in western
society differs from the behavior of people in other societies, especially those that
lack large-scale industrial production and particularly those that are small. Part of
the problem with the concept of culture stems from its being used to answer both
sets of questions. Culture is not only what makes us different from the ants and the
apes. Culture is also what makes use different from the Aztecs and the Ache. The
definitions we have discussed so far were all fashioned to address differences between species. To complete our survey we need to compare these definitions with
those formulated to deal with differences between societies.
Again the best place to start is with A.L. Kroeber. In a 1951 paper entitled "Is
Western civilization disintegrating or reconstituting?" Kroeber suggested that "it
is possible to conceive civilizations [i.e. cultures] as being each constituted to a
considerable extent of an assemblage of styles and as being specifically characterized as to their peculiarities by these styles". "A style", he argued, "is a self-consistent way of behaving or of doing things. It is selected out of from among alternatively possible ways of doing". And "it is selective with reference to values; that
is, the things that style does and the way it does them are felt by the doers as
intrinsically valuable they are good, right, beautiful, pleasing, or desirable in themselves". 17
Thus when the comparison is between species, culture is superorganic. When
the comparison is between societies, it is style. There is nothing logically wrong
with the idea of superorganic styles, but it is not superorganic styles that Kroeber
is talking about. The content of culture has shifted from the world of the engineer
and the economist to the world of the literary critic and the art historian. In his
writing on culture as the distinctive attribute of our species Kroeber frequently
refers to such things as "gunpowder, textile arts, machinery, laws, and telephones" .1 8
In his work on cultures as the distinctive attributes of societies his subjects are
women's dress fashions, sculpture, architecture, and the novel. Anthropologists
complain endlessly about the use of "culture" to refer to "a rather conventional
ideal of individual refinement". 19 One reason they have not succeeded in displacing this usage is their own tendency to equate culture with immaterial qualities.
Benedict is no more consistent in her application of the culture concept than
Kroeber. In Race, where the context is the inherent qualities of our species, culture
encompasses all learned behavior. In Patterns of Culture, where the context is the
17 "Is Western culture disintegrating or reconstituting?", in: A.L. Kroeber, The Nature of
Culture (Chicago 1951) 402.
18 A. L. Kroeber, "The superorganic", 38.
19 Edward Sapir, "Culture, genuine and spurious", 309.
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differences between societies, culture is a matter of style in exactly the sense intended by Kroeber. How the Zuni, Kwakiutl, and Dobuans make their living is
mentioned only in passing. How they govern themselves is left entirely to the reader 's imagination. The book is all about what people believe and how they conduct
themselves in formal or ritual settings. It is not surprising to find that Benedict
devotes several pages to the ideas of Wilhelm Dilthey and Oswald Spengler. 20 The
culture of Patterns of Culture belongs to the same class of things as Lebensstimmunqen and "destiny ideas". It is both superoganic and spiritual.
Only Edward Sapir recognized that anthropologists were using the term "culture" in two, very different, ways. On the one hand, culture was taken to be "coterminus with man himself' and included "the Bushman's method of hunting, the
belief of the North American Indian in medicine, the Periclean Athenian 's type of
tragic drama, and the electric dynamo of modern industrialization"; while on the
other, the word was used in a way that treated certain ethnological datum as intrinsically more valuable, more characteristic, more significant in a spiritual sense
than the rest. " In the second usage "the emphasis is less on what is done and believed by a people as on .. . what significance it has for them" . "Culture thus becomes nearly synonymous with the 'spirit' or 'genius' of a people" .21
Sapir's own solution to the problem of what to mean by "culture" was to insist
that "the true locus of culture is in the interactions of specific individuals and , on
the subjective side, in the world of meaning which each individual may uncon sciously abstract for himselffrom his participation in these interaction s".22 It was
a radical solution because it suggested that there may be as many cultures (or subcultures) as there are individual s. Sapir admitted to being shocked when , as a student, he read such statements in J.O. Dorsey's "Omaha Sociology" as "Two Crows
denies this". How could Two Crows, "a perfectly good and authoritative Indian,
presume to rule out of court the very existence of a custom or attitude or belief
vouched for by some other Indian, equally good and authoritative" ?23 Sapir responded by making a place for dissenters like Two Crows and in so doing set up a
pretender to the culture throne that is committed to abolishing the realm.
The last culture candidate I will recognize is the most fashionable of the lot. I
refer, of course, to Clifford Geertz's 1973 espousal of a semiotic conception of
culture. "Believing with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of
20 Ruth Benedict, Patterns of Culture, 52-53.
21 Edward Sapir, "Culture, genuine and spurious", 310.
22 Edward Sapir, "Cultural anthropology and psychiatry" , in: David G. Mandelbaum,
ed., Selected writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality (Berkeley
1951) 515.
23 Edward Sapir, "Why cultural anthropology needs the psychi atri st", in: David G. Mandelbaum, ed., Selected writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality,
(Berke ley 1951) 569-70.
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significance he himself has spun, I take culture to be those webs ... " . These are not
webs that any particular man has spun for himself. They are not made of the meanings that individuals like Two Crows may have abstracted out of their experience.
And most emphatically, they are not to be found in minds. "The greatest theoretical muddlement in contemporary anthropology is", according to Geertz, "the widely
held view that culture is [located] in the minds and hearts of men". Culture, "though
ideational ... does not exist in someone's head; though unphysical, is not an occult
entity". It "is public because meaning is". It is, Geertz explains, "an acted document ... like a burlesqued wink or a mock sheep raid".24
In concluding his famous "Deep play: Notes on the Balinese Cockfight" Geertz
suggests that "the culture of a people is an ensemble of texts .. . which the anthropologist strains to read over the shoulders of those to whom they properly belong" .25 The texts are, it seems safe to assume, performances like cockfights. The
procedure is to watch what people do during these performances in order to figure
out what they mean. So let's look at Geertz's performances and try to figure out
what he means. He observes events but only particular kinds of events like cockfights, initiation rites, trances, coronations, funerals, mock sheep raids, and the
like. He largely ignores women going to market, men getting home from work,
children quarrelling, and the elderly complaining. Everyday, mundane, unstructured events do not interest him. All that seems to interest him are those staged
events that the participants themselves regard as "events". Thus the "acted documents" he reads are a highly selected sample of the documents available in a society's archives. One might even say that they are only the documents put out for
reading.
Geertz prefaces the passage in which he introduces his latest candidate for the
culture throne by noting that in a chapter, only twenty-seven pages long, Clyde
Kluckhohn "managed to define culture in turn as : (I) ' the total way of life of a
people'; (2) 'the social legacy the individual acquires from his group'; (3) 'a way
of thinking, feeling , and believing'; (4) ' an abstraction from behavior'; (5) 'a theory on the part of anthropologists about the way in which a group of people in fact
behave'; (6) 'a storehouse of pooled learning'; (7) 'a set of standardized orientations to recurrent problems'; (8) 'learned behavior'; (9) 'a mechanism for the normative regulation of behavior' ; (10) ' a set of techniques for adjusting both to the
external environment and to other men'; (11) 'a precipitate of history, and turning,
perhaps in desperation, to similes, as a map, as a sieve, and as a matrix"' 26

24 Clifford Geertz, "Thick description: Toward an interpretative theory of culture", in:
The Interpretation of Culture (New York 1973) 5-11.
25 Clifford Geertz, "Deep play: Notes on the Balinese cockfight", in: The Interpretation
of Culture (New York 1973) 452 .
26 Clifford Geertz, "Thick description", 4-5.
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Geertz argues that this "conceptual morass" is the result of what he variously
calls "key-to-the-universe thinking" and 'Tylorian pot-eu-feu theorizing". But he
presents himself as a reformer, not a revolutionary. He wants to save the culture
concept by "cutting it down to size", by replacing "the most complex whole" concept with "a narrowed, specialized, and , so I imagine, a more theoretically powerful concept"Y But what is the advantage of "webs" and "acted documents" over
"maps," "sieves," and "matrices"? Is " meaning" any narrower or more specialized
than "learning" or "mechanisms for the normative regulation of behavior"? And,
more fundamentally, what is the difference between this new candidate for the
culture throne and its similarly incorporeal rivals? Webs of meaning are not superorganic in one obvious sense. The hard stuff humans produce -the tools and the
machines- are banished from consideration. But Geertz 's culture is superorganic
nonetheless. It is , he insists , not "in the minds and hearts of men. " Thus it can only
consist of what Karl Popper calls "world 3 objects". Or, to paraphrase Popper,
meanings-in themselves. How, then, does Geertzian "culture" differ from Kroeberian "style" and Benedictian "pattern"? What is the principled difference between
the meaning he extracts from cockfights and the pattern she extracts from the potlatches?
I do not want to deny all of Geertz's claims for originality. I am willing to concede that if we look closely enough, we will find differences between his version
of culture and its most look-a-like rivals . But I nonetheless maintain that it belongs
to the class of definitions formulated to account for societal differences and exhibits all the characteristics of its class. The problems prompted by this class of definitions are how to "explain" or "understand" or "interpret" some (typically exotic)
aspect of another society, the Javanese cockfight or the Kwakuit potlatch. The
recommended research strategy is to carefully observe performances exemplifying the behavior in question. What people do during these performances and how
they do it (and sometimes what they say about what they are doing) enables the
researcher to infer the beliefs (or values or attitudes or whatever) responsible for
the behavior. Whether he uses what he learns to explain the behavior or just to
interpret it is a matter of taste.
One of my teachers was Lauriston Sharp who, in the early 1930's, lived among
and studied an Australian Aborigine people, the Yir Yoront. The Yir Yoront subscribed to a set of beliefs that W. E. H. Stanner called "The Dreaming ".2~ The
Dreaming was their ontology and divided "time into two great epochs, a distant
and sacred period at the beginning of the world, when the earth was peopled by
mildly marvellous ancestral beings or culture heroes who in a special sense are the
forbears of the clans; and a second period, when the old was succeeded by a new
27 Clifford Geertz, "Thick description", 4.
28 W.E.H. Stanner, "The Dreaming", in: T.A.G. Hungerford, ed., Australian Signpost
(Melbourne 1956) 5165.
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order that includes the present". "Originally," Sharp learned, "there was no anticipation of another era supplanting the present; the future would simply be an eternal continuation of the present, which itself had remained unchanged since the
epochal revolution of ancestral times".29
Observation taught Sharp that the sacred world of the ancestors was "a detai led
reproduction of the present aboriginal world of nature, man, and culture altered by
phantasy. In short, the idea system expressed in the mythology regarding the ancestral epoch was directly derived from Yir Yoront behavior patterns-normal and
abnormal, actual and ideal , conscious and unconscious". The important thing to
note, however, is that "the native believed it was just the other way around, that the
present world, as a natural and cultural environment, was and should be simply a
detailed reproduction of world of the ancestors". Thus, in the Yir Yoront view, "a
man would avoid his mother-in-law, joke with a distant mother's brother, and make
spears in a certain way because his ancestors and other people's ancestors did
these things. His behavior was outlined for him, and to that extent determined , by
a set of ideas concerning the past and the relation of the present to the past,30
My conclusion (ollered with apologies to the Yir Yoront) is that the concept of
culture is an anthropological "Dreaming." Used to explain performances like the
Javanese cockfight, the Kwakiut potlatch, or the Japanese tea ceremony, cultural
explanations are almost always shallow tautologies. There is no important difference between Kroeber's "style" and Benedict's "patterns" and Geertz's " web of
meanings" . They are all concepts cut from the same rotten cloth. What exists in
this world is taken to be a reproduction of what exists in some other world the
essential features of which are inferred from the essential features of this world. It
does not matter whether the other world is an ancestral epoch, a realm of extrasomatic ideas , or a kingdom of out-of-the mind meanings. The tautology is as
egregious in one case as in the other and is not avoided by arguing that the goal is
to interpret rather to explain. A tautologous interpretation is no better than a tautologous explanation. In both cases curiosity has to be satisfied with an answer
that says the phenomenon in question exists as it exists because its existence implies the existence of something that would account for it if it existed.

29 Lauriston Sharp, "Steel axes for Stone Age Australians", in: Edward H. Spicer, ed.,
Human Problems in Technological Change (New York 1952) 79.
30 Lauriston Sharp, "Steel axes for Stone Age Australians", 79-80.
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Uneasy history: some reflections on ego, culture, and
social institutions I
WILLEM FRIJHOFF

1. Introduction
In his lecture for the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences [KNAW],
held after his reception of the Heineken Prize of Historical Science, the American
historian Jan de Vries, professor of history and economics, made a public case of
the growing disintegration of the field of economic history: ' Economic history is a
field of study that seeks to integrate two very different academic disciplines. Over
the years these di sc iplines have grown further apart, to the detriment of both. Arguably, the greater harm has been to history, which has withdraw n from direct
engagement with many social phenomena'. 2 Jan de Vries ' position in this matter is
to sustain a dialogue between history and economics, ' prim arily by example'. By
reconstructing the webs and models that channel and constrain the people, he wants
to bring history back into economics through an understanding of the institutions
and organizations that shape people 's behaviour. Reversely, it is this institutional
field that keeps him within the historical discipline. It links economy up with networks of traders, with town and village, with corporation and trade, with household and family, and hence with the intellectual and cultural dimensions of everybody's existence and of everyday life.
The unease voiced by Jan de Vries echoes a more profound uneasiness felt by
historians of culture. Just like economic history, cultural history has gone a long
way since its ri se in the nineteenth century and its definition as one of the Kulturwissenschaften in the early twentieth century. Do, at present, economic history and

Revised version of the paper read at the N.W.Posthumus conference "The impact of
culture on econom ic and social evolution", 15 September 2000.
2 Jan de Vries, "Towards a history that counts. Meaning and method in historical research" (Amsterdam 2 October 2000). Quoted from the abstract di stributed by the KNAW.
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cultural history still pertain to the same 'total' discipline of history? Do they still
concern the same matter? Is the past enough in itself to guarantee a common narrative? Do we really speak the same language? The division of the Dutch academic discipline of history into two great but profoundly different research schools,
one for cultural history (the Huizinga Institute), the other for social and economic
history (the N.W. Posthumus Institute), is, for instance, merely another, institutional translation of an apparently profound split between the two main thematic
branches of the historical discipline. But shouldn't there be only one, integral historical discipline, just like there is only one past, common to us all? If different
viewpoints are legitimate, such distinctions should only concern the vision of the
past - history seen under the viewpoint of culture, society, policy, economics -, the
interpretation of history, and the narrative, not the academic position of the historical subdisciplines as such. Every form of history writing, in whatever department
or on whatever topic that may be, remains first and foremost subject to the general
rules of describing, analysing and interpreting the past, or, better, of constructing a
meaningful relation between past experience and present-day perception - or
shouldn't I say: between past perception and present-day experience?
Economic historians are remarkably strong when theorizing inside their field or
regarding their topic, but with some exceptions - Fernand Braudel being one of
the most notable among them - they are not extremely keen on historical theory
itself. In this matter, they generally adopt a rather pragmatic, and more or less
empiricist attitude, and avoid questioning the relation between 'reality' and 'perception', or between 'perceived' and 'constructed' historical images. Even Braudel considered history primarely as a social science, just like his fellow-historians
of the first and the second Annales-waves - 'social' having in this case the narrow,
French connotation, as opposed to 'cultural', not the broad, British sense, that
normally includes culture. However subtle Braudel's analyses may have been, he
did not really question the reality of historical evidence itself. The third, decidedly
culturalist Annales-wave didn't convince him nor gain his approval, since he opposed himself violently against - to quote again the wordings of Jan de Vries in his
lecture - any form of ' pernicious humanism' and 'militant anthropocentrism'.
That opposition has been the starting-point of this article, which must not be
assessed as a research paper in the usual sense of the word. It is rather a personal
reflection , suggested by my practice as a cultural historian, on the difficult triangular relationship between history at large, cultural history, and the position of the
historian. It should be seen as a contribution, forcibly debatable, to the general
discussion . The reader will discover that I am in favour of a different kind of
cultural history, less centered around a historical field called 'culture', yet more
'culturalised ' in its approach of history. I will not try to convert the reader, however, I just want to make my point.
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2. Questions from an exhibition
Let me start with an open case. Just before closing T went to visit, for the second
time, the exhibition by which the Amsterdam Rijksmuseum has decided to mark
its 200th anniversary, The Glory of the Golden Age. My first visit had taken place
just before the opening, in empty halls, void of people, but with painters still busy.
The colours on the walls were still strikingly bright, and in the absence of visitors,
they changed the very perception of the masterpieces - a bit like it must have been,
as we may presume, in the houses of the rich of Amsterdam, and still more in their
many country-homes outside the town.
From the point of view of the historian, there might be something to object to the
very choice of the Golden Age as the focus of Dutch culture, and still more to that
of the visua l works of art as its main glory, but after all, a museum has to show its
masterpieces. Not philology or philosophy, engineering , mathematics or religion ,
but Dutch painting is by now the main asset of Dutch culture on the market, and we
may be glad that the real works haven't yet been replaced by computer simulations, gameboys, or other forms of virtual reality, like the microforms have replaced the documents in the reading rooms of the archi ves, changing almost imperceptibly but irrevocably the very perception of the past. Anyway, such exhibitions
make us think about the relationship between economy, society and culture, but
also about culture and people - which is not forcibly the same.
One thing must be granted: in no other period Holland has produced so many
masterpieces as in the seventeenth century. Soc ial and economic historians such as
Montias, De Vries and Van der Woude have done their homework: the production
of art has been scrutinised, quantified , related to the population figures, to occupations and to local communities. Others have searched for the structure of the art
market itself, both within and outside the Dutch Republic. Correlations have been
calculated, links with economic prosperity made plausible, traditions of decoration, either civic or religious, questions of supply and demand, social considerations of status, style and representation have been brought forward. All in all, the
historical Dutch art market has in a very short time emerged from nowhere. In that
field at least, economic hi story and cultural history seem to have found each other.
A proud vol ume, Art in history, history in art has recently summarized the findings of the last decades .' But things are going on.
Yet, something is missing. The theme of the tremendous art production remains
a chall enge for the cultural historian. All right for the link with economic prosperity. But why was the production of pictures so scanty in Zeeland , a province probably as prosperous as Holland in those first, deciding decades of the seventeenth
century? Zeeland produced culture in the form of texts - literature, poetry, ser3 David Freedberg & Jan de Vries, Arl in history, History in arl. Studies in SeventeenthCentury Dutch Culture (Santa Monica, Calif. 1991).
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mons, religious prose, by rhetoricians, by popular authors like De Brune or Cats,
by dynasties of pietist ministers like Teellinck or Udemans -, but virtually no images, at least not in a way comparable to Holland. 4 Zeeland 's booming capital
Middelburg was not even the pictorial equivalent of smaller and second-range but
equally prosperous Holland towns such as Dordrecht, Rotterdam or Gouda. Zeeland
authors cherished the moral ising didactics of the emblem books, and they found in
Adriaen van de Venne a gifted artist, whose suggestive etchings did a great deal to
popularise the moral messages of Jacob Cats all over the Dutch Republic. But with
few exceptions the Zeeland towns were mainly consumers, not producers of the
visual arts .
Reversely, some of the towns of the inner provinces, which managed only difficultly to survive or to resurface after the long, disastrous war, soon enjoyed a
flourishing art life. Why did Gerard Terborch and other painters succeed in Zwolle
and Deventer precisely? And why Theodoor van Tulden in Bois-Ie-Duc? Was it
the personal quality of the painter who managed to impose himself on those poor
art markets and create a genuine demand? Why don't we find the same quality and
a similar market in quite comparable greater towns, such as Groningen, Nijmegen ,
or even Maastricht? The narrative about the interplay between economics, society
and culture that seems logical on the macro-scale of a country, looses therefore its
evidence on the smaller scale of a province or town. When similar conditions do
not produce similar results, then what is the argument's value?
Other questions arise, when strolling through such an exhibition . Why don't we
know the personal names, or even the family they belong to, of so many people
represented on expensive portraits, which clearly were considered as important
investments in culture, with regard to money, social status, and perhaps emotional
involvement too? Was representation a virtue so tightly bound to the individual
personality, to the self, that after one 's death one's identity rapidly fell into oblivion? Yet we know that the portraits of the parents, the children, the ancestors, were
carefully handed over to the next generation: they testified to the sense of iignee,
and enhanced the family ' s status by showing its kinship. They made business and
economic prosperity a matter of persons knit together in a family. At what stage
did such a family loose its interest in the identity of its ancestors? Could there be a
particular reason linked up with Dutch kinship structures or with social memory?
More specifically we may ask what pictures really were meant for. Was it for
consumption in the economic sense of the word, that is: acquisition, property, heritage? In that sense, culture wouldn't be much more than a business-like asset of
social life. But who among us doesn't want more? Exhibiting pictures, even collecting and possessing them, did enhance one's social status. Moreover, the icono4 P.J . Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft del'
zeventiende eeuw (Amsterdam 1943). At this moment, a team of scholars around Bart
Ramakers is preparing a reassessment of this work.
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logical school in art history has during the past decades made a strong case of the
moral messages contained or concealed in the pictures. But there is no message
without a receiver, who is also a decoder. Therefore, such interpretations make the
picture an interface between an active encoder and an equally active decoder. In
other words, the picture serves as a go-between, an instrument of interplay: it involves a practice consisting in the individual appropriation of images , norms and
values that come from the social sphere, a group or community.
Would there be any historian of material culture who has never thought of penetrating into the consumer ' s mind in order to analyse his motives for acquisition ?
To grasp the visual, intellectual and emotional culture engaged in the enjoyment of
an object, the contemplation of a picture, and the reconnaissance of the aesthetic,
learned and moral values involved in its interpretation and of the symbolic and
ethical repertories used for its appropriation as a cognitive object. In brief, to seize
the whole bundle of variables that preside over the economic act of acquisition of
a precious good and its transformation into a meaningful individual possession.
Indeed, we would penetrate into the heart of the seventeenth century when we
manage to grasp simultaneously the act of acquiring or possessing an artefact and
that of displaying, interpreting and enjoying it. Such a research profile could easily be considered as a scientific heresy, since it cannot claim that power of generalisation without which there supposedly is no true scientific reasoning. But it
would bring us much nearer to seventeenth-century culture.

3. Patterns and choices
The acquisition of pictures and other artefacts always was a personal choice too.
The historian is able to trace down cultural trends in such personal choices. Trends
reveal common choices that suggest common values or common rituals . They allow the construction of tables, graphs and maps telling us which themes - biblical ,
classical, landscape, history, moralisation, genre, and so on - were prevalent during which period in what area, community, or social group. They tell us about
group cultures. Under the surface of historical evidence they may even reveal those
hidden transcripts lucidly analysed by James Scott some years ago. 5 As such, they
allow the construction of a cultural landscape, of patterns of behaviour, status
emblems, and ways of social distinction, of a group taste for a particular style, in
short, of the public domain of the group cultures. 6

5 James C. Scott, Hidden transcripts: domination and the art of resistance (New Haven ,
Conn. 1990).
6 Anton Schuurman & Pieter Spierenburg, (eds.), Private domaill , public inquiry: families and life-styles in the Neth erlands and Europe, J550 to th e present (Hilversum 1996).
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But when it comes to explaining, trends as such are not of a great help. Trends
refer to institutions in the informal sense of the word, embodied pattern s of choice
or institutionalised group values, such as moral imperatives, social obligations,
the representation of political or ideological values (liberty, nation, faith), varieties of social intercourse, or to such forms of choice embodiment that Pierre Bourdieu has called the habitus or the hexis. They may even be connected to formal
institutions, such as churches, civic militias , guilds, and any other corporation of
the kind that has structured community life and state identity in early modern Holland.
Trends and other forms of group culture allow for correlations, since they single
out particular elements of a cultural act as both constitutive and revelatory of a
group practice or a group view. 7 But they never explain individual choices, not
those of the individual person, and not even those of a particular group, confronted
with a broader context. When asked for the scope of their work, many, if not most
historians will state that they are concerned with societies, nations , groups. Collective behaviour is their main research theme, whatever aspect of history they are
devoted to. Some historians have gone as far as to proclaim that the individual in
itself is not a valid subject of history writing, and that biography is literature, not
history. Individuals are rejected into the big melting pot of the 'softer' disciplines
of the humanities. At best they are handed over to psychology or some other science most historians are a bit afraid of, since they deal with hidden dimensions of
human life, difficult to grasp, to document, to quantify, and to interpret.
Yet a huge problem remains: even social beings are individual persons. Group
decisions, group cultures, and social trends are embedded in a multiplicity of individual acts, ideas and ideal s, humours and decisions, sometimes contradictory, but
almost never smoothly assembled. Just as individual life cannot be constructed by
the historian without referring to common moulds, group culture is constantly built
up by individual acts. But since group culture selects among these acts only those
elements which do not contradict the general interest of the group, and leaves the
other elements aside, it never accounts for the composite structure of human experience as such. How to cope with this apparent paradox if we expect more from our
metier of historians than constructing aggregate figures, making big comparisons,
or endlessly correlating almost everything with anything else? How to bring human experience back into social analysis? How to account for ego?
Cultural history may be of some help here.s In cultural hi story as I understand it
here, individual people cannot simply be reduced to a group culture, for the simple
7 This is the theoretical assumption underlying any research on group culture, for example
the Group cultures section of the N.W. Posthumus Institute, with its research on public
behaviour, consumption , social cohesion , social control , cultural dynamics, etc.
8 An inte resting state of the art of Dutch cultural history has been given by Christoph
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reason that individuals pertain to a variety of more or less overlapping social groups
and institutional fields. There is no such a thing as a uniform personal identity
shared by all the members of a group. Individual choices always share in the variety of cultural patterns pertaining to all those groups which make up an individual's social personality, Hence they involve a multiplicity of motivations. Reversely, group decisions are the objectified result of a variety of partial individual
motivations, whether consciously taken or not, and derive from a wide range of
individual positions. Whereas social history may content itself with the analysis of
group cultures, cultural history wants therefore to go beyond. It intends to search
for the individual configuration which accounts for a person's participation in a
variety of social patterns and for his or her9 adhesion to social values . Its ambition
is to identify the strains within and between such individual configurations which
induce social dynamics. It is not the variety itself that singles out cultural hi story,
since that variety is the foundation of social history too - but cultural history identifies itself by its propensity to connect social variety with individualised parameters.
It must be clear that cultural history, as I see it here, is not forcibly about the
individuals themselves . Though not at all reducible to a biographical history, but is
nevertheless concerned with individual choices, actions, views and representations. Biography - in particular collective forms of biography such as prosopography, macrobiography, life cycle research, cohort analysis, or career reconstruction
- may be its method, but not its scope. It may be the narrative form of cultural
history, but is not its primary aim. In its research design , this cultural history tries
to respect the subject's autonomy, integrity and identity as the three key assets of
human agency in history. What keeps all these elements together, is the sense of
meaning given by the individual to this particular configuration in a continuous
dialogue with the surrounding world, the context, the social groups in which he or
her is consciously or unconsciously involved. Considered under this angle, the
individual is the particular historical person in whom a variety of social values
come simultaneously into being and where formal and informal institutions are
made real as a specific pattern of behaviour - a kind of cultural DNA code characteristic for every single individual being. In this sense, the individual can be defined as a particular set of embodied predispositions and of shared participations
in group cultures, group codes and group values - a set that is triggered off over
and over again by the interaction between the needs or impulsions of the individual, and the group stimuli that radiate from the social context. What such a cultural
history tries to do, is to consider seriously, and to operate as a form of historical

Strupp, "Der lange Schatten Johan Huizingas. Neue Ansatze zur Kulturgeschichtsschreibung in den Niederlanden", in: Geschichte und Gesellschaft, 23 (1997) 44-69.
9 In this article, masculine forms should of course be read as masculine/feminine.
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research, the individual pole of this scheme, where social and economic history
mostly, if not exclusively, look for its effects in the social sphere.

4. Avoiding reductionism
Whenever individual people are considered under the angle of their participation
in group cultures, the risk of reductionism looms large. One of the principal concerns of cultural history is therefore to avoid as much as possible any form of
reductionism. Reducing the individual to particular segments of his proper sociocultural configuration would diminish the riches of his potentiality for hi storical
research. Isolating the individual from his integral network of positions and so lidarities with others would conceal at least part of the motivations involved and
therefore cloud the intelligence of all. Such forms of reductionism precociously
cut off a range of possible meanings, long before the historian has scrutinised them
in full, and they prevent the hi storian's access to alternative explanations embedded in hidden parts of human experience or human motivation.
Let me take a very simple example from my own research on the history of
education. Easily traceable cultural trends such as attendance rates of schools and
universities are often be explained by confronting them with the evolution of wheat
prices or other price graphs. Such correlations are virtually meaningless if the
basic assumptions of the induced relation between socio-economic realities and
cultural choices are not made explicit, and if one doesn't try to avoid the reduction
of the individual choices to one single variable. Indeed , one has to realise that
education, being not only an economic and social but also a cultural asset, may
well be motivated by a quite different or even opposite set of values, indifferent for
price evolutions or responding in an inverted way.lO Such correlations, even if
statistically correct, cannot single out the decisive factor from a bundle of motivations. They fail to seize the social complexity of human agency as well as its individual setting.
In the last resort, cultural history wants to grasp the individual decision itself,
the way in which the individual person tries to master his destiny by designing his
own survival strategy. As such, this pretention is, of course, deemed to remain a
utopical challenge, if not a Promethean ambition, but it is the final motivation of a
culture-directed way of doing cultural history. Unlike many forms of social and
economic history, such a way of coping with culture will never achieve a totally
10 For two examples of a complex relation between such variables: Willem Frijhoff &
Dominique Julia, Ecole el societe dans la France d'Ancien Regime. Quatre exemples:
Auch, Avallon, Condom et Cisors [Cahiers des Annales, 35] (Paris 1975) 35; Willem Frijhoff, La societe neerlandaise el ses gradues 1575-1814: une recherche serielle sur Ie
statUI des intellectuels (Amsterdam/Maarssen 1981 ) 121-134.
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plausible explanation of historical evidence, but at least it promises to go beyond
the appearances of the individual' s reduction to a social construct. It involves some
major methodological dangers too. The unspoken promise of a personal re-experiencing of other people's hidden dimensions, of obtaining a full grasp of their personality, and finally of achieving a fusion of the hi storian himself with his research
subject, explains the fascination of so many of our contemporaries for the history
of mentalities, for microhistory, psychohistory, or emotionology, for the different
forms of the new cultural history, cultural analysis, and all those other fashions in
cultural history that try to understand by research or by narrative why people act as
they did in particular contexts and against the background of apparently diverging,
if not contradictory traditions or settings.
This is where ego comes in. Speaking of ego I do not simply mean the individual
as part of a group, in his social setting, but the individual as an acting, feeling ,
speaking, and thinking being, in brief, as an autonomous subject of history. Is ego
a credible subject of history-writing? Not only of cultural history but of social and
economic hi story itself? The assumption that - whether overtly or unconsciousl y
- directs the bulk of present-day history-writing is that history is only understandable at a collective level, as a form of group experience and inas much it can be
seized as a social construct. The power of generalisation which group experience
seems to confer to the individual experience, seems the underlying justification of
most history-writing. In order to be understood as meaningful historical events,
individual experiences must then be brought back to group repertoires , group images or group values, to schemes and moulds that make them recognisable as socially meaningful, even when all forms of personal meaning are totally clouded.
A recent case in point is the historical controversy about fasting girls of the
past. 11 By moulding the phenomena observed into a single structure, i.e. the syndrome of anorexia, or anorexia nervosa, the hi storian creates only an apparent
explanation, since he reduces the subject's experience to a recognisable, phenomenological form without asking for the bundle of meanings (gendered, psychological, cultural, religious, spiritual) attached to it in a given context, which may be
the trigger of the experience for that particular person and locate it precisely on
another cultural track. Such reductions falsely suggest that behind or beyond lasting forms of soc ial ritual durable meanings can be detected, independentl y of the
persons and the historical context concerned. Changes in historical meaning would
simply be the result of the historian's changing theories or methods, without any
II See Rudolph M. Bell, Holy anorexia (Chicago / London 1985); Joan Jacobs Brumberg, Fasting girls. The emergence of anorexia nervosa as a modern disease (Cambridge,
Mass . 1988); Ron van Deth & Walter Vandereycken , Van vastenwonder tot magerzucht.
Anorexia nervosa in historisch perspectief(Meppel / Amsterdam 1988); Caroline Walker
Bynum. Holy feast and holy fast. The religious significance offood 10 medieval women
(Berkeley, Calif. 1987).
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particular involvement of the historical subject. Without neglecting historical forms,
structures, images and repertoires, cultural history as advocated in this article however wants to redirect its focus towards the historical subject understood in its
autonomy.
Does such an autonomous subject exist historically? The question really is much
less odd than it may seem at first sight. Actually, quite an area of cultural history is
involved in research on the birth, or the rise, of the individual in history, and the
ongoing process of individualisation is the major issue of much contemporary sociology.1 2 By now a general agreement has grown among cultural historians according to which the consciousness of being an individual- a feeling or a certainty
that previously had been visible only in the life of high spirits such as Plato, Cicero, Jesus or Augustine - became a more commonly shared dimension of European
culture during the later Middle Ages. Simultaneously it created not only the individual conscience as a cultural category, but also a new relation between the individual person, social institutions and the community as a whole. The individual
developed a new relation to social consciousness, intelligence and science, a new
vision of belief, and a new definition of the public and the private sphere. Other
historians have claimed a still later rise of the individual self, and of individual
identity, during the early modern period or on the threshold of modernity. 13 In fact,
the whole new sector of autobiographical research starts from the presupposition
that individual consciousness and indeed individual introspection are historical
categories that have not always been into existence nor everywhere with the same
intensity.14
12 To name only some of the major studies: Hannah Arendt, The Human Condition (New
York / London 1958); Hans Drexler, Die Entdeckung des Individuums (Salzburg 1966);
Individu et societe la Renaissance. Colloque international tenu en avril 1965 [Universite Libre de Bruxellesl (Paris 1967); Stephen J. Greenblatt, Renaissance self-Jashioning
from More to Shakespeare (Chicago, Ill. 1980); Claude Delhez-Sarlet & Maurizio Catani,
(eds.), Individualisme et autobiographie en Occident (Brussels 1983); Aron J. Gourevitch, La naissance de I'individu dans I'Europe medievale (Paris 1997); Robert Muchembled, L'invention de I'homme moderne. Sensibilites, moeurs et comportements collectifs
sous l'Ancien Regime (Paris 1988); Richard van Diilmen, (ed.), Erfindung des Menschen.
Schdpfungstraume und Korperbilder 1500-2000 (ViennaiColognelWeimar 1998).
13 For example Michael Mascuch, Origins of the Individualist Self Autobiography and
Self-Identity in England 1591-1791 (Oxford 1997).
14 On autobiography, see the synthetical studies by R.M. Dekker, "Egodocuments in the
Netherlands from the sixteenth to the nineteenth century", in: Erin Griffey, (ed.), Envisioning self and status. Self-representation in the Low Countries 1400-1700 (Hull 2000)
255 -285 ; R.M . Dekker, Childhood, memory and autobiography in Hollandfrom the Golden Age to Romanticism (London 1999); and Philippe Lejeune , Je est un autre:
I'autobiographie, de la litteratu re aux medias (Paris 1980); Philippe Lejeune, (ed.),
L'autobiographie en proces. Actes du coUoque de Nanterre, 18-/9 octobre 1996 (Paris

a
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I would suggest that for any such analysis of individual persons in history, the
researcher has to engage himself, to involve himself as an acting person into his
research design. There is no objective research model available that permits to
realise a cultural analysis of the singularity of historical persons, and perhaps not
even of historical groups. The historian has then to make his own choices, to create
his own research design, in which his personal choices and positions forcibly resound. However, by doing so, he exposes himself to loosing the necessary distance
between his research object and himself. He may easily become subject to various
forms of over-identification, or over-interpretation, in which the research object
and the researcher run the risk to overlap, to identify, or even to fuse.
Whoever has tried to write such a form of cultural history - as I did some years
ago in the contextual biography I devoted to the life of a seventeenth-century Dutch
orphan child 15 - has to cope with two disillusions: firstly his own disillusion of
never attaining the perfect research model he has in mind, and, secondly, another
disillusion about historical criticism. Indeed, most reviewers prefer to focus on the
safe and 'realistic' aspects of the social history research contained in the story, and
to avoid the pitfalls of a critical discussion about the research design itself and the
involvement of the historian in his professional work. But by doing so, they deprive themselves of a golden opportunity to examine the intertwining of the social
and the individual in history, both as historical subjects and in the embrace between the historical narrative and its narrator.
For the cultural historian , this is by no means an easy position. By trying to stake
out and to realise a research design that is not really fashionable in the social
sciences since it narrows the distance between the researcher and his object, cultural history in the sense as [ advocate it here fragilises its trustworthiness. It runs
the risk to put itself on the 'soft' , humanities side of history, and to fall victim to all
kinds of historical quackery - from common sense psychology to religious exaltation and fake sentimentality -, whereas history, in my opinion, should remain
fundamentally a social science, certainly interested in human beings, but always in
society.

1997); Roy Porter, (ed.), Rewriting th e self: histories from the Renaissance to the presellt
(London 1997); Kaspar von Greyerz, Hans Medick & Patrice Veit, (eds.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich . Europaische Selhstzeugnisse als historische Quellen
(Cologne 200] , in press).
15 Willem Frijhoff, Wegen van Evert Willems z. Een Hollands weeskind op zoek l1aar
~ i Gke lf, 1607-1647 (Nijmegen 1995).
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5. Are definitions dangerous?
I would like to reflect here, in the remaining pages, on a possible issue out of this
deadlock. The first question that arises then, is to know what exactly we understand by culture. Culture, as we know, is probably the most difficult domain of
history to define. Culture is something shared, something expressed, something
malleable and subject to change. It is at any rate about meaning or understanding,
not simply about forms or artefacts. It involves both the mind and the body, but
also the social body and the environment, physical as well as social. It is about use
and appropriation, not simply about making, circulating and possessing. 16 It refers
to doing rather than being, to process rather than structure, but since process cannot be understood without structuring the experience that forms the core of it,
culture has to look for their interaction.
Some well-considered definitions of culture are available, and some readymade
ones do exist also, but none of them has until now been able to impose itself in the
humanities or the social sciences. I? Those definitions of culture that happen to last
are mostly complex ones. They lack the self-evidence of beauty and simplicity.
But do we need a definition of culture altogether? Though I am not afraid of explaining the concepts I use, I do not want to fall into the trap of pure theory. For the
historian , theory is at most a tool , not an aim in itself. Concepts must be defined
and clarified, and inside a given text their users have to stick to their meaning if the
concepts should make sense, but definitions are valid only within the limits that
are set by their author, and understood by what we may call, with Fish, the 'interpretive community' of the audience, sharing implicitly and unconsciously the rules
of the game. 18
Outside such an interpretive community, definitions of particular concepts very
often don't make sense, and quickly loose their meaning. Just like the chemical
definition of water, quite meaningful in itself, is useless and meaningless when you
open the tap in order to drink or to wash your hands, any definition of culture is

16 Willem Frijhoff, "Toeeigening: van bezitsdrang naar betekeni sgeving", Trajecta 6,2
(1997) 99-118; idem, "Modes of doing cultural history. Foucault reformed by Certeau:
Historical strategies of discipline and everyday tactics of appropriation", in: Arcadia. Zeitschriji fLir vergleichende Literaturwissenschaft 33, I (1998) 92-108. A similar perspective applied to collective action is brought forward by Gita Deneckere, "Sociale geschiedenis, het einde van de ideologie en de terugkeer van de bezieJing. Een essay met de focus op
het onderzoek naar collectieve actie in de jaren 1990", in: Tijdschrift voor sociale geschie denis, 26/3 (2000) 239-262.
17 See the contribution by Arthur P. Wolf to this issue.
18 S. Fish, Is there a text in this class? The authority of interpretive communities (Cambridge / London, 1980); Eugene Goodheart, "The text and the interpretive community",
Daedalus 112, 1 (1983) 2lSsq .
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bound to space, to time, to use, and to the group using it. I would be tempted to say
that it is forcibly culturally biased. Although it may be useful for an historian to
ask a sociologist or an anthropologist for his definition of culture, outside the
interpretive community of historical sociology or anthropology such a definition
would be virtually useless.
That is probably the reason why social, and especially cultural historians, very
often do not feel at ease with economics, and particularly so when economists deal
with culture. Cultural historians obviously do not speak the same language as economists do, neither do they tackle the same realities . It is extremely difficult to
connect the language of economics with that of cultural history, even if they use
the same words: culture, values, institutions. Even if they use comparable definitions, they happen to give them a different understanding. Roughly speaking, economists tend to treat culture either as a commodity, an object or a product in itself,
or as an element of an institutional setting, corporate culture for example, or cultural values and practices in the market-place. In the institutionalised field of cultural values, norms and artefacts, economic agency has a lot of trouble to free itself
from the rules and patterns of objective reasoning . '9 In economic history, arguments most often serve to prove a causality, trace an evolution or make a demonstration. They present themselves therefore as positive, dislike useless gradation
and finally intend to close the discussion - whereas in cultural history everything
is a matter of shading and differentiation, of ' more or less ' and approximation. A
perceptive essay in cultural history will finish by opening an argument not closing
it.
Some economic historians are involved in great narratives about culture. David
Landes has told us what looks like a fantasy-story about economy and culture,
mainly at the intention of an Anglosaxon readership - another interpretive community.20 On a broader scale, he apparently copied the example of the French
public historian Alain Peyrefitte, who selected from the historical evidence for his
French audience all those bits of culture that together would support his argument
for an embedding of desirable economic institutions in a cultural practice of consensus politics, legitimised by his interpretation of the so-called Dutch miracle .21
Both authors are, or have been cherished by the public, eager to see their basic
certainties confirmed and their group identity enhanced. Such legitim ising stories
19 Aljo Klamer, (ed.), The value of culture: on the relationship between economy and the
arts (Amsterdam 1996).
20 David Landes, The wealth and poverty ofnarions. Why some are so rich and others so
poor (New York 1998).
21 Alain Peyrefitte, Du 'miracle ' en economie. Le(:ons au College de France (Paris 1995);
idem, La sociere de con/iance: essai sur les origines et La nature du deveioppement (Paris
1995).
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have few or nothing to do with cultural history as [ see it. In their approach, culture
stands out as a common good that is produced on the market of the historical past
and then reified as a commodity for the present. Culture appears there basically as
an alibi for not looking after more complex causalities.
The problem of economic history - and mutatis mutandis that of much social
history too - is that it has for a too long time navigated on the compass of 'big is
beautiful': the taller the scale of arguing, the better the argument. Cultural history
doesn ' t work that way, and I use the term ' work' here in the sense of 'taking
effect'. In cultural history, for example, quantification is a tool , never an argument.
Two or three decades of quantification in the field of cultural history have convincingly shown that the constitution of series, the quantification of commodities,
and the search for a sound documentation certainly remains an bare necessity, but
one that at best reveals the questions that really matter, without explaining anything in itself. 22 You get some informed correlations, but correlations do not explain culture, since culture, at least in the eyes of the cultural historian, must be
about how people perceive and act, how their artefacts, values, ideas and emotions
not only are made but also appropriated by their users, and how such possessions
in turn may help to transform their own perception .
Would this be a new definition of culture? I do not think so. The difference
between the definitions of culture used by the social sciences, on the one hand
side, and the specific focus of cultural history that I advocate, on the other side, is
that for the cultural historian culture essentially is not an object of definition , but a
line of approach. Of course, a basic understanding is necessary of what cultural
history is about: culture is human experience communicated to others, I would be
tempted to say, or perhaps everything that is imagined or produced by man and
made meaningful through interaction. 23 It is something linked up with human agency,
22 The essay by W. Brulez, Cultuur en getal. Aspecten van de relatie tussen economiemaatschappij-cultuur in Europa tussen 1400-1800 (Amsterdam 1986), was a search for
the economic and social meaning of culture through a quantitative approach. 41 practice
this stimulating exercise has however found little response.
23 I may refer to my own definitions in: Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? [inaugurallecture Erasmus university Rotterdam] (Nijmegen 1984), partial trans!. as "Kultur und
MentaliUit: Illusion von Eliten?", Osterreichische Zeitschriftfiir Geschichtswissenschaften
2, 2 (1991) 7-33; idem , "Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis", Tijdschr(ft voor sociale geschiedenis 10,36 (November 1984) 406-437 ; idem, "Inleiding: historische antropologie", in: Peter te Boekhorst, Peter Burke & Willem Frijhoff, (eds.), Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850; een historisch-antropologisch perspectiej
(Amsterdam / Meppel / Heeden 1992) 11-38; idem, Wegen van Evert Willemsz, 39-46.
Broad theoretical perspectives are presented in: Lynn Hunt, (ed.), The New Cultural History. Studies on the History of Society and Culture (Berkeley, Calif. 1989); Peter Burke,
(ed.), New perspectives on historical writing (Cambridge 1991); idem, History and social
theory (Cambridge 1992); Willem Melching & Wyger Velema, (eds.), Main trends in cul-
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human cognition, and human motivation . It is something shared with others, and
something made significant through other people's look. It may be concerned with
material things , social groups, or immaterial dimensions of life, but it cannot exist
without being perceived.
Basically however cultural history uses culture not as a theme, but as a method .
It is more about the process of communication, the repertoires and the transformations involved, than about the contents as such. It looks for the way in which 'culture ' (as a social science notion) works as an element of the general process of
history. And it is in itself the way of telling it. As a method, it may change over
time since it analyses, and uses at the same time, the very categories of human
perception. It is therefore culturally biased in itself. In a certain sense, it is perhaps
not much more than a sensibility for the contingency of everything that is subject
to human agency: values, symbols, codes, rituals, but also ideas , concepts, dreams,
and up to the human artefacts themselves.
In this sense, cultural history as such does not exist. Or better: it has no existence
as a separate subdiscipline. There is no hi story unless integral history, and any
specialisation should be viewed as a way of looking at the common general reality.
Therefore, cultural history should not intend to construct a new specialisation in
history, but examine preci sely that common reality at the intersection of its cultural variab les with other dimensions: social, economic, political , etcetera. Obviously, there is no reason why the cultural historian should limit his research to the
cultural aspects a lone, nor why the social or economic historian should restrict his
interests to social or economic dimensions of the past. 24
Hence, socio-economic notions may be quite meaningful concepts in cultural
history. Take the market concept. [n early modern cultural history, the market may
be a very useful concept, but mainly of a metaphorical nature, as Jean-Christophe
Agnew has shown some time ago. 25 What should interest the cultural historian, is
not so much , or not only, the exchange of commodities that takes place on the
tural history. Ten essays (Amsterdam / Atlanta, GA 1994); D. Chaney, The cultural turn.
Scene-setting essays 011 contemporary cultural history (London 1994) ; Rudolf Vierhaus
& Roger Chartier, Wege zu einer neuen Kulturgeschichte (Gottingen 1995); Peter Burke,
Varieties of cultural history (Cambridge 1997); A. Kuper, Culture: th e anthropologist:~
account (Cambridge, Mass. 1999); Victoria E. Bonnell & Lynn Hunt, (eds.), Beyond the
cultural turn: new directions in the study of society and culture (Berkeley, Calif. 1999), in
particular W.H. Sewell Jr. , "The concepts of culture" , 35-61. Usefu l is the reader of French
texts in translation, ed. by Jacques Revel & Lynn Hunt, Histo ry: French constructions of
th e past (New York 1995).
24 Willem Frijhoff, "Cultuur en mentaliteit: over sporen , tekens en bronnen" , in: F. van
Besouw, P. den Boer, FW.N. Hugenholtz & Th. van Tijn , (eds.), Balans en perspectiej
Visies op de geschiedwetenschap in Nederland (Groningen 1987) 189-204.
25 Jean-Christophe Agnew, Worlds apart: The markel and the th eatre in Allglo-Americall
thought (Cambridge, Mass. 1986).
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physical market, but the market as the representation of a place of exchange, either
concerned with real goods or in the symbolic order, the perception of the values of
exchange, the rules of bargaining, power play, and so on. 26 The market may even
be a purely metaphorical notion - but one that facilitates the institutionalisation of
meanings, values, and identities. It can be used, for example, as a literary artefact
to canalise and to handle emotional investments of individuals who discover and
explore each other in a free relationship. The institutional changes of the market
notion over time may therefore reveal some crucial developments in the management of ego and the other.

6. Strategies
For handling such, interactions, dilemmas or oppositions between the social and
the individual, the big history and the small, the number and the unique, and so on,
several strategies can be imagined. The first and perhaps best known strategy is
that of a narrative hierarchisation of different time modules: Fernand Braudel 's
three-step model of structure, conjuncture and event certainly is its most celebrated expression, culture being present at all three steps, but in different ways and
obeying to different rhythms of development. Strategies of coping with the apparent anomalies of cultural transformation over time may use similar, but more vertical distinctions, such as the changing interface between the public and the private
sphere, the dynamical opposition between insiders and outsiders (as is one of the
current issues of immigration studies), or the 'hidden transcripts' behind public
codes of behaviour.
Another solution is the strategy of scaling, applied not so much to the historical
data as such, as to historical method Y Basically, this strategy assumes that the
unmanageable complexity of macrohistorical dynamics can be clarified and made
accessible to cultural analysis by a scale reduction unto the microlevel. Naturally
the major question remains whether micro is able to explain macro. Will a scale
reduction by simplifying the model at the same time reduce its riches intolerably

26 Recently, for example, in the 'medical market' the market metaphor has proved its
usefulness for the renewal of medical history. The concept of the 'pastoral market' is currently tested in religious history (it is the title of the new NWO-funded research programme of EA. van Lieburg at the Free University, Amsterdam) .
27 Jacques Revel, (ed.) , Jeux d 'echelles: la micro-analyse if l 'experience (Paris 1996);
Bernard Lepetit, "La societe comme un tout: sur trois formes d'analyse de la totalite sociaIe", in: Cahiers du Centre de recherches hisloriques 22 (April 1999) 21-38. Cf. also the
stimulating overview of Marc Jacobs, "Actornetwerk. Geschiedenis, sociale wetenschappen. De nieuwe Annales en het werk van Boltanski en Thevenot: een (re)view-artikel", in:
Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 22/3 (1996) 260-289.
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and therefore cut off the full range of its public, private or hidden meanings? For
such a scaling strategy, two options are available. On the one hand a simple scale
reduction , such as an anthropological, 'total' study of a historical community on
the microlevel , yet still in a top down perspective: micro really would explain
macro, and macro is then what really matters. In that option, the research effort is
primarily concerned with ' microdata' , i.e. un aggregated data on individual persons, households or other social unities on the smallest scale, such as the life cycle,
a career, individual strategies of economic welfare, social ascent and cultural development. Micromovements wouldn't be nothing else but a reduced model of
macromovements. The reasoning goes from the unique to the universaJ.28
The other option is microhistory in its own right, that is the intensive, multifaceted and multidimensional study of very small objects in history (an event, a judicial act, a ritual, an apparently ordinary person). Microhistory 's merit is the attention it pays to the decisive role of the individual actors in history and their
interpretive skills: meaning comes from the actors themselves, it may really change
something at the bottom level , and hence leave its trace in history itself. Its main
problem however is the legitimity ofthe historian's narrative transition from small
to great: do small issues permit large conclusions? The problem has been condensed in the far from academic question how 'normal' the microhistorical 'ex ception' may be called to allow some form of general, 'total' hi story. In fact, behind microhistorical experiences macrohistorical explanatory models still loom
large. There is no need to repeat here Carlo Ginzburg 's theoretical positions and
Peer Vries's criticism of the microstoria. 29 Such criticism was already inaugurated by the microhistorians themselves (in particular by Giovanni Levi), who form a
less monolithical block than sometimes has been suggested. 30

7. Culture and social institutions
Can we imagine a third way, where micro and macro are not opposed to each other,
nor deduced or derived from each other? Where culture on its necessarily smaller
28 Behavioural economics, i.e. the ac tor perspective applied to the entrepreneur, tends to
go that way.
29 P.H.H . Vries, Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis (Hilversum 1990).
30 Cf. Burke, New perspectives, in particular the essay on microhistory by Giovanni Levi ,
the author of one of the major st udies in microhistory: Inheriting power: The story of an
exorcist (Chicago, Ill. 1988) [trans I. of L'eredita immateriale: carriera di un esorcista nel
Piemonte del Seicento (Turin 1985)]; Winfried Schulze, (ed.), So zialgeschichte, Alltagsgesch ichte, Mikro-Historie: Eine Diskussion (Gbttingen 1994); Maurizio Gribaudi, Giova nni Levi & Charles Tilly, (eds .), Mikrogeschichte, Makrogeschichte: komplementiir oder
inkommen surabel? (Gbttingen 1998).
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scale plays a role in its own right, as a fully-fledged partner of social and economic
dynamics? Where the society will be respected as a whole? What then is really the
factor culture in economic and social history? Can it be an explaining variable, or
is it just an ornament that in final analysis does not really matter?
It is at this point that social institutions must enter the scene of historical work.
In a research design confronted with ego, the cultural historian who does not want
to be lost in mere subjectivism has to privilege some form of institutional analysis
as the most obvious and secure way to the contextualisation of the individual's
personality. Human beings cannot exist individually without the referential framework of social institutions. 3 1 Perhaps 'conventions' would be a more suitable word,
since it is more actor-oriented and less contaminated by structuralism or ideology.
Such institutions or conventions should not only be studied top down, for the support they provide to the community, but also bottom up, as historical forms in
which the individual person shapes his identity and achieves his self-recognition.
They are the frameworks of social control but at the same time of any personal
development. In fact, such an analysis is the only sensible way to get a grip on the
individual, if the historian doesn't want to be drowned in an ocean of approximations or confusions between his personal self and that of the subject that is his
research theme. Yet, institutionalisation may adopt several forms and a variety of
degrees of performance. Social institutions are the frozen forms of human agency.
As such , they embody explicit values, but also tacit assumptions. Formal rules for
human behaviour but also informal instruments and constraints. If marriage is a
formal institution, prostitution is an equally valid informal one.
Let me take again an example from my own research. One important asset of
the early modern Dutch society certainly was its openness to public discussion. In
a recent book that my co-author Marijke Spies and I wrote on the zenith of the
Dutch Golden Age, we have used this openness as an argument for the apparent
well-being of that society, for its dynamism and its virtual ascendancy on other,
neighbouring societies.32 We called this social asset the 'discussion culture'. Yet,
as we stated, that largely shared aspect of culture was subject to many limits. Political decisions were not really taken on the basis of public discussions. In fact, they
were taken by the small minority of the regents, often in secret, and always without
any formal consultation of the population, sometimes even against the few representatives of the citizenry who in some towns had to be consulted. In spite of the
increasingly oligarchic political institutions of the Dutch Republic, there existed
apparently at the same time some sort of opinion market, that underpinned the
credibility of political decision-making, even without influencing it very much.

31 Cf. Anton C. Zijderveld , Th e institutional imperative (Amsterdam 2000).
32 Willem Frijhoff & Marijke Spies, 1650: Be vochten eendracht (The Hague 1999; 2d
ed.2000).
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During the seventeenth and eighteenth centuries this opinion market became
more and more formally in stitutionalised. It could function smoothly because of
the very low level of formal censorship. 3) In the more than two thousand jokes on
everyday life which have been collected by the seventeenth-century The Hague
lawyer Aernout van Overbeke, we learn where public opinion was formed in actual fact: by the news bulletins, the pamphlets, books , and prints, through oral tran smission in the new transportation system, the barges, but also in the discu ssions
among neighbours, in the shops, in the churches and on the market-place itsel p4
The many thousands of different pamphlets and broadsheets printed during the
seventeenth century tell us the same story: they speak of public discussion s in
taverns, barges, or market-places, in the stock-exchange or on the central place of
Amsterdam, the Dam. Public opinion was therefore made in public spaces, not in
the family or in the household. It started on the street side of the threshold, and
there is some reason to believe that the doorstep was considered as a formallimitation between two very different worlds, with di fferent values and codes of behaviour: the public sphere, and family life. Such an assumption would, at least,
explain the different positions of, for example, women within the family and in
public life, but also the growing importance of the household as a protected space
for the transmission of group values.
In the public space, in the barges as well as in the neighbourhoods , special sets
of rules, or codes of behav iour, must have guaranteed virtual immunity for dissenting opinions. They must have prevented verbal altercations from turning into public, physical and violent fights. Violence in the public space was not admitted in
matters of religion, nor was it in matters of politics. The same applied to public
bodies, such as the town councils or the many committees the Dutch were so fond
of and which may be considered in themselves as a soc ial performance of the
discussion culture. 35 Although the public space of the Dutch Republic was formally devoted, and indeed restricted, to the values of the uncompromising Reformed
church, it was in fact a neutral space where the main characteristic of its value
system, Calvinist ethics and its limitative interpretation of public behaviour, was
cancelled for the time being as soon as other opinions came across.
The famous article 13 of the 1579 Union of Utrecht, the treaty that functioned as
the constitution of the Dutch confederation, guaranteed freedom of conscience to
every citizen, in spite of the prohibition of any other public religion than the Cal33 Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (The Hague 1998).
34 Aernout van Overbeke, Ana·dota sive historiae jocosae. Een zeventiende-eeuwse ver~am e ling moppen en anekdotes, Rudolf Dekker & Herman Roodenburg eds . (Amsterdam
1991 ).
35 A.Th. van DellI·sen, Mieus en Meynert: {wee ego-documenten £lit Craft en De Rijp
(Amsterdam 1996).
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vinist Church in its orthodox variant. 36 People were quite aware of each other's
confessional position, but could nevertheless discuss freely in the public space. [n
our study we have metaphorically called this informal institution the ecumenism
of social intercourse (omgangso ecumene). A value system was created that, in the
particular context of the Dutch social, political and religious configuration, was
well adapted to the needs of that special period in the social evolution of the community: the need to cope with the conflicting values of the individual conscience,
confessional interests, secular policy, and social inclusiveness.
That is not to say that confessional obedience didn't have any consequence in
the public space of the Dutch community. On the contrary, confessional practice
could be, and in the inner provinces indeed often was, an argument for social
discrimination: artisans and shopkeepers of dissenting religious practice, specially
Catholics, were sometimes thrown out of the guilds and corporations, and occasionally they were even deprived of their full rights of citizenship. 37 More generally speaking, non-Calvinists were not eligible for public functions and were therefore kept away from public power and politics.
Naturally dissenters and Catholics felt themselves discriminated, in spite of the
formal liberty of expression they enjoyed in the public space. Every now and then
they would show that quite clearly. That was, for example, the case in the summer
of 1734 during the mutual panic that seized the Calvinists and Catholics and disturbed their relations profoundly. Indeed, rumours prophesied that the socially
underlying party, the Catholics, would take over the command of the political institutions and of public life in the Dutch Republic after having murdered ritually
all the Protestants in one, long, dark and fearful night. 3R Yet, everyday religious
coexistence had been informally institutionalised in the Republic during the preceding one and a half century. [t had been much admired from outside and was by
then much discussed in the Dutch Republic itself under the new concept of ' toleration' .39 Such institutionalisations of an informal character proved stronger than
the old, formal modes of institutional violence between the two confessional groups
that had emerged again during the weeks of the panic. But inevitably informal
institutions lead in the long run to some formalisation: bottom-up everyday ' toler36 Cf. Willem Frijhoff, "Religious toleration in the United provinces: from 'case' to ' model "', in: R. Po-chia Hsia & H. van Nierop (eds.), Calvinism and religious toleration in
the Dutch Golden Age (Cambridge 2001), in press.
37 Maarten Prak, "The politics of intolerance: guilds, citizenship and religion in the Dutch
Republic", in: Hsia & Van Nierop, Calvinism and religious toleration, in press.
38 Willem Frijhoff, "De paniek van juni 1734", in: Archie! voor de geschiedenis van de
katholieke kerk in Nederland 19, 2 (1977) 170-233; idem, "Prophetie et societe dans les
Provinces-Unies aux XVlIe et XVIlle siecles", in: Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Willem
Frijhoff & Robert Muchembled , Proph eles et sorciers dans les Pays- Bas, XV/e-XVII/e
siecLe (Paris 1978) 325-362.
39 Willem Frijhoff, "Religious toleration".
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ation ' became a socially recognised value, debated in the public field of formal
academic knowledge, and, during the course ofthe eighteenth century, finally translated into some forms of legislation. 40 It became even a distinctive mark of the
self-image of the Dutch, a self-promoted element of their public identity.
For the cultural historian , the interesting point of this matter is firstly that social
institutions allow him to connect the elements of an individual position to common
fields of values, rituals and actions in the social sphere: marriage, confession, social segmentation , but also, in the informal sphere, unwritten codes of behaviour,
values that transcend the laws offormal institutions, and rituals that tend to correct
situations which are perceived as an informal state of injustice. Secondly, the distinction between formal and informal institutions allows us to reconstruct the configuration of the choices which were available to the individual with respect to the
full range of his social obligations and limitations. Thirdly, it permits us to follow
the subtleties of the individual's way through society. When navigating between
formal and informal institutions, and trying to reconcile his interests with his duties , the individual makes choices which may appear as irrational, or paradoxical,
or which , even if apparently logical, may for the untrained eye of the social historian conceal his true motivations. However, taken up in such a cultural reconstruction of individual positions , they make sense, and help to understand social evolutions that would otherwise remain unexplained.

8. Conclusion
It is time to conclude. It must be said that the cultural historian rarely feels at ease
with the macro-approaches or the objectivations that often prevail in social and
economic history. As far as social history is concerned, he feels a basic need for
concepts and approaches which express not only the introduction of human agency as such , but of the individual as an explanatory factor of social agency. He
wants to proclaim that social history is certainly always group-related, but deals
not necessarily with groups as such. Nor is cultural history or history of mentalities
always about individuals . What we have to perform in the future , is to establish a
true dialogue between social history and cultural history, in order to take both
approaches seriously, and to detect until what point they may enrich each other's
research designs and narratives.
The preliminary condition is that social history be ready to share with the cultural historian a basic interest for individual persons as possible subjects of history
40 Th. Clemens, "IJkpunt 1750 - Op zoek naar nieuwe grenzen in het politiek-religieuze
landschap van de Republiek", in: C. Augustijn & A. Honee, (eds.) , Ver vreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000 (Nijmegen 1998) 69-10 l.
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writing in their own right, and not only as reduced models of macrohistory - whereas
the cultural historian has to accept the formal and informal social institutions as
the places where the individual, as a participant in a wide range of group cultures,
performs, shapes his social identity, and makes himself meaningful for the society
at large. Cultural history wants to go beyond the objectivations of social groups,
economic structures , or evolutions, in order to grasp the ego at work. Does ego
have a meaning in history? Is individual hi story possible, is it meaningful as such?
There is surely not a single really conscientious cultural historian who will ever be
satisfied by individual history alone, by biography for its own sake, or by the
psychohistory of the most individual emotions. Yet, unease will remain about any
form of history with human experience left out, that so often is the public face of
social and economic history writing. But is unease not the very motor of our research?

VI

Business cultures and business performance:
A British perspective
JOHN F. WILSON

1. Introduction
Arising from a debate amongst economic and business historians that has been
running for several decades , I a much more detailed understanding of the links
between cultural influences and business evolution has recently emerged. One could
hardly claim that a definitive set of guidelines has been reached, while national
stereotyping remains the refuge of many analyses. Nevertheless, we seem to have
progressed significantly from the bland claim s which often culminated in the pseudo-authoritative conclusion that " It ' s a culture thing! " . In particular, most in the
discipline now recognise that cultural factors must be accommodated into any analysis of business evolution, alongside other key issues like the market-cum-technological and financial environments and the role of the state. Indeed, it is clear
that these factors operate in a symbiotic relationship, indicating the need to be
aware of their linkage effects.
This paper will attempt to outline these linkage effects, highlighting the extent to
which cultural factors have been incorporated into the analysis of British business
evolution, regardless of the national stereotyping still evident in the literature. The
first section will be concerned with briefly evaluating what exact ly we mean by
culture, differentiating between national and corporate systems and assessing their
degree of interrelatedness. This will be followed by a discussion of the British
business scene, differentiating between the various stereotypes that have emerged

For a review of this debate, see John F. Wilson , British Business History, /720-/994
(Manchester 1995), 113-119 and 239-241. I would like to thank Paul Klep for giving me
the opportunity to present thi s paper at the 2000 Posthumus conference in Nijmegen. The
audience also provided some thought-provoking comments and questions. All errors naturally remain my own.
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and outlin ing the problems this approach has created. Finally, it is vital to integrate
this into an overall explanation of business evolution and explain the impact of
cultural factors as one of the key issues for future research.

2. What is Culture?
It is traditional in a paper of this sort firstly to set out some definitions of a concept
that in the past has been regarded as too ' touchy-feely' to be susceptible to theoretical analysis. Fortunately, a consensus on this subject has now emerged in the
literature, allowing historians to be much more precise in explaining the meaning
of culture. As far as this paper is concerned, using Hill's phrasing,
'c ulture [is viewed] as a system of values and norms that are shared among a
group of people and that when taken together constitute a design for living '. 2
It is noticeable that Hill talks about 'a group of people ', rather than a nationstate, emphasising how on the one hand some countries contain several 'groups' ,
or cultures, while on the other hand some cultures run across several countries. It
is a complication to which we shall return later when assessing the validity of
stating that there is such a thing as a 'British' (as opposed to an 'English') business
culture, given a recent resurgence nationalism within the United Kingdom , resulting in the creation of assemblies in Scotland, Wales and Northern Ireland.
Of course, as the above paper by Arthur Wolf outlines, there are plenty of other
definitions of culture, giving rise to extensive debate about the validity of applying
the concept to business. Nevertheless, if Hill 's succinct summary can be used as a
basis for discussion, this leads on to another obvious question : 'What determines
culture?'. Figure I provides an answer to thi s conundrum ,3 identifying eight key
influences, religion, political and economic philosophies , education, language,
social structure, history and other cultures. Although the first six clearly have important roles to play, considerable emphasis can be placed especially on the latter
two, in that an identity is frequently forged as a means of differentiating one group
from another, while major historical traumas (for example, military defeats) contribute to moulding a national culture. Furthermore, many cultures have proved to
be highly eclectic, appropriating what was regarded as relevant aspects of another
group's value systems and incorporating them into their own. Japan could be regarded as the classic examp le of this eclecticism,4 while several European cu ltures
owe much to the impact of Roman or Greek civilisations.
2 Charles W.L. Hill, International Business. Competing in the Global Marketplace (New
York 2000), 79.
3 This diagram has been adapted from Hill , International Business, 81.
4 For a di scussion of this eclecticism, see 1.B. Rosser & M.Y. Rosser, Comparative
Econom ics in a Transformin g World Economy (New York 1996) 129-131.
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Figure 1: The Determinants of A National Culture System.
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Whatever the evolutionary story, Figure I identifies the key determinants of what
can be regarded as a ' national culture system ' . This aggregate entity can then be
fed into Figure 2, where an attempt has been made to trace the origins of corporate
culture. The two initial influences in this schema are the ' national culture system'
derived from Figure I , as well as the founding entrepreneur's own social background. Inevitably, these two influences might well have been one and the same,
a lthough it is more than possible that an entrepreneur could have been an immigrant, giving rise to a situation in which influences external to the ' national culture
system ' determined the corporate culture. Schein would also argue that the founding entrepreneur would exert much greater influence over a firm's corporate culture than any other influence,s indicating the importance of linking the two sources. Once the company name had been decided, this would lead to the fabrication
of a visual identity which should be regarded as 'a part of the deeper identity of the
group, the outward sign of inward commitment, serving to remind it of its real
purpose ' .6 Thi s visual identity will take many forms, from a simple company logo
5 E. Schein, Organization, Culture and Leadership (New York 1985).
6 W. Olins, The Corporate Personality. An Inquiry into the Nature oj Corporate Identity
(London 1978) 15.
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Figure 2: The Evolution of Corporate Culture.
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or the adoption of a specific colour, through to blandishments like architectural
finesse in either factory design or name,? and even company uniforms. Alongside
the ' Code of Practice' adopted by the firm, this visual identity is an intrinsic feature of its modus operandi, persuading all that this body has a life of its own. The
'Code of Practice ' simply codifies this modus operandi, providing a raison d'etre
above the simple production or service function it performs within the economy.
Although Hampden-Turner has argued that one of the principal roles of a company
culture is to mediate between the inevitable dilemmas that emerge within any com7 For example, Wedgwood named his pottery Etruria, to give the impression that his
products were similar to those produced by the Etruscan civilisation.
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mercial organisation,H above all this 'Code of Practice ' fashions the manner in
which a firm operates , in terms of strategy, structure and staffing policies. For
example, it determines whether or not the firm is marketing- or engineering-oriented. Alternatively, it can explain why some firms adopt more paternalistic or organic styles of management, as opposed to regimented and bureaucratic approaches.
While all of this can be traced back to the initial influences on the firm 's identity,
as Figure 2 reveals there are important feedback loops from 'Corporate Behaviour' into both 'Identity' and ' Code of Practice' . This demonstrates how over
time a firm 's behaviour often evolves and adapts to changing circumstances. For
example, if the firm's strategy results in the pursuit of a series of mergers (whether
defensive or aggressive), new ideas will inevitably infiltrate the organisation as a
result of absorbing other firms' cultures. At the same time, only a broken line can
be used to connect 'Corporate Behaviour' and 'Founding Entrepreneur's Social
Background', in that as British business has been extensively affected by merger
activity, there is no certainty that the two would be directly linked. In other words ,
the founding family's second generation could well have much less influence than
the first, especially once new cultures had been absorbed from acquired firms . It is
also important to note that as a result of changes to either the 'national culture
system' or external market or institutional environments, this could well lead to
important modifications of a firm's identity, and consequently the 'Code ofPractice', and on down Figure 2.
In simple terms, then , Figure 2 should not be seen as a static description of how
corporate culture evolves, given the need to accommodate change arising from
both external and internal influences. At the same time, one must remember that
corporate culture remains exclusive in its style and character, with each firm claiming to possess its own identity. This reinforces the role of empirical research in
tracing the basic outlines of a culture, given that only after thoroughly examining
archives and extensively interviewing past and current employees can a historian
begin to understand how a firm operates. Naturally, there are inherent dangers in
relying on oral evidence, in that a high level of subjectivity permeates the views
expressed. Similarly, the surviving symbols of a firm's existence - factories , products, organization charts and magazines - could well lead in confusing directions
if the collection is only partial. Nevertheless, this is part of the challenge facing
historians in identifying the most powerful evidence available and assembling an
accurate record. Whether they then ought to go a stage further and contribute to
the development of theoretical insights remains a matter of much debate,9 the dimensions of which would distract us from our main aims.

8 Charles Hampden-Turner, Corporate Culture (London 1994) 24.
9 M. Rowlinson , 'Business history and organization theory ', in: Journal of Industrial
History, Vol.4, No. 1, 200 I (forthcoming).
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Building on the picture emerging from these Figures, it is now essential to assess
just how all this links into corporate performance. In particular, remembering how
we noted in the introduction that it is important to accommodate cultural factors in
an all-embracing analysis of business evolution, using the concept of E- V-R congruence illustrated in Figure 3 one can begin to understand how the internal and
external environments interact directly in the formulation of effective corporate
strategy. As Thompson argues:
'If one wished to claim that an organisation was being managed effectively from
a strategic point of view, one would have to show, first, that its managers appreciated fully the dynamics, opportunities and threats present in their competitive envi ronment, and that they were paying due regard to wider societal issues; and second, that the organisation's resources (inputs) were being managed strategically,
taking into account its strengths and weaknesses, and that the organisation was
taking advantage of its opportunities' .1 0
In this context, the 'Environment' would incorporate a myriad range offactors,
from the market and legal scenes through to financial institutions and levels of
competition. 'Values' , on the other hand, would be the product of Figure 2, while
'Resources' would be the sum total of all the expertise and factors of production
collected together in one firm. It would be the task of management to ensure that
the over time they should increase the E-V -R congruence, namely, the degree to
which the three circles overlapped, as a means of improving performance.
Figure 3: The E-V-R Congruence Concept.

Values

Resources

Thefirm's
Strategy

10 John L. Thompson , Strategic Management. Awareness and Change (London 1993)
15 .
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The symbiotic relationship between national and corporate culture must consequently be a central conclusion from this necessarily brief introductory analysis.
Furthermore, one can clearly agree with Westall's claim that 'the rise and fall of a
business can be related to the vigour, responsiveness and adaptability of its internal culture' .11 Taking this further, one might also emphasise the role of a ' national
culture system' in fashioning corporate culture, thereby giving it a key role in
determining corporate success. Naturally, there have been circumstances beyond
the control of any particular firm that might have led to its (near) collapse, for
example, war, freak weather or undetected fraud. On the other hand, using a nauti cal analogy, what Figure 2 describes as the ' Code of Practice' must be regarded as
the rudder that determines the firm 's direction , with management forced to introduce changes according to the state of the sea and wind if the firm is to remain
afloat. Above all , then, corporate culture is about wealth-creation , defined in its
broadest sense to include public welfare benefits as well as wages , dividends and
taxes. Of course, this does not lead to the simplistic conclusion that as long as the
'national culture system ' facilitates the emergence of a wealth-creating corporate
culture, then an economy is going to prosper, given the need to accommodate a
wide range of other factors into such an equation . Nevertheless, it rightly places
culture at the centre of the wealth-creation conundrum , focusin g attention on a
group 's values, traditions and institutions as one of the key dimen sions of any
research into this issue.

3 The 'National Culture System' in Britain
One of the principal problems that face bu siness historians when attempting to
assess the degree of influence exerted by cultural factors is the extent to which
national stereotypes have been used to colour the language. For example, one reads
a lot about how in terms of training and education British businessmen up to the
1970s (at least?) could be described as 'amateurs' , especially compared to their
German or French counterparts who would have received extensive internal and
external personal development before taking senior management posts. Similarly,
it is claimed that right up to the 1990s German firms did not exist to generate
profits for shareholders, while British business is so dominated by the influence of
institutional shareholders that dividend payments are often regarded as the acid
test of a firm' s performance. As in all exercises of this type, there is naturally a
thread of truth running through such stereotypes. On the other hand, they ignore so
many other aspects of the business environment that such simplistic assertions
reveal little about the real world in which firms operate.
11 O. Westall , 'British business history and the culture of business' , in: A. Godley &

O.M. Westall, (eds.) , Business History and Business Culture (Manchester 1996) 29.
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Figure 4: The Determinants of Britain's National Culture System.
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To illustrate this point, it would be useful to take the example of British business
and apply some of the conclusions reached in section I to the historic experience.
Figure 4 has also been drafted, duplicating Figure I, albeit with British characteristics filling the various boxes. Most importantly, according to the critical theses
outlined by historians like Wiener and Barnett concerning the 'national culture
system ' ,1 2 this combination of determinants can explain Britain's macro-economic failings up to the 1980s. Indeed, as Wiener and Barnett argue that Britain's
socio-cultural climate limited the opportunities for fully-fledged capitalist development, this work is of considerable value in deconstructing what we shall refer
to as the 'cultural critique'. Wiener, for example, was at pains to argue that the
middle classes were so keen to ape their social superiors, namely, the British aristocracy, that a process of gentrification set in after 1850. Instead of reinvesting
12 M. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit (Cambridge 1981),
C. Barnett, The Audit of War: the Illusion and Reality of Britain as a Great Power (London 1986).
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profits made as a result of industrial endeavour, businessmen allegedly preferred
to sink their money into landed estates, living the ' hunting-and-shooting' aristocratic lifestyle so accurately portrayed in the Jeeves novels. Interestingly, Wiener
also uses the word 'English' in his book title, rather than ' British', indicating that
it would be difficult to associate either the Scottish or Welsh business elites with
this process. As we hinted earlier, this remains a major conundrum for historians,
given that no detailed research has been conducted into the geographical limitations of 'Britishness'.
Another aspect of the Wiener thesis is his claim that the second and third generations of most industrial dynasties were given a private education, in order to
convert them into 'gentlemen ', leading in time either to a mass secession from
industry or the development of future managers with little or no inclination for the
roles played by their fathers or grandfathers. Consequently, from the mid nineteenth century British industry was dominated by what has come to be known as
the ' Buddenbrooks Syndrome', the principal characteristics of which were the reluctance to accept the value of functional training and education, the dissipation of
a family's entrepreneurial flair across generations, and the dominance of an antiindustrial culture allowing industrial profits to be redirected into lUXury consumption. 13
Published in 1981 , at the nadir of Britain 's macro-economic troubles , the Wiener thesis made an enormous impact on right-wing politicians like Margaret Thatcher
and Keith Joseph. This impact was especially emphasised by the coincident publication of Barnett's Audit of War, a damning indictment of Britain 's industrial performance during the Second World War. According to Barnett, not only had Britain been largely dependent upon American supplies of vital components for its
war effort, but also a 'cultural elite' had prepared plans for peacetime reconstruction which ignored the need to overhaul outdated institutions and moribund industrial traditions. In this respect, the Wiener and Barnett theses coalesce, focusing
attention on a national culture system lacking in dynami sm and ' modern ' characteristics. Moreover, these books also identified weaknesses in Britain 's education
system, the background of its civil service and political decision-makers , as well
as a general 'anti-industry ' bias that pervaded society as a whole.
Reading these two books would leave students in no doubt that, in terms of
Figure 4, Britain 's 'national culture system' was detrimental to indigenous entrepreneurs , especially in the way it failed both to provide the right kind of institutional and psychological support for industrial modernisation and feed progressive
characteristics into the 'Environment' identified in Figure 3. The arrogance and
13 For more on the 'B uddenbrooks Syndrome' , see Mary B. Rose , ' Beyond Buddenbrooks: the family firm and the management of succession in nineteenth century Britain ',
in: Jonathan Brown & Mary B. Rose, (eds.) , Entrepreneurship, Networks and Modern
Business (Manchester 1993) 127-129.
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complacency associated with some of the other boxes would also have compounded these problems, limiting the opportunities for radical change at a time when
other economies were taking a much more aggressive stance on modernisation
issues. This leaves the distinct impression that any relative British under-performance in macro-economic terms can be largely ascribed to socio-cultural factors,
emphasising especially the lack of general interest in industrial capitalism, the
weaknesses of an education system averse to vocational dimensions, and an antipathetic establishment which preferred aristocratic lifestyles.
Before going on to assess the more general issues relating to the accuracy of
such a sweeping conclusion , it is first of all necessary to point out some of the
weaknesses in the 'cultural critique' .14 In particular, it is vital to question the central tenet of the Wiener-Barnett school of thought, that not only did an anti-industrial elite dominate British society, but also the industrial classes aspired to enter
this class, diverting much-needed investment capital into the purchase of landed
estates and private education. Of course, there are some outstanding case-studies
that illustrate the 'gentrification ' thesis, from Arkwright in the late eighteenth century to the de Ferranti family after 1950. 15 On the other hand, Rubinstein has concluded from his detailed research into British wealth-holders that continuity was
more a feature of industrial dynasties than a mass secession from industry.16 This
point is further substantiated by Howe, who noted that most Lancashire cottonmasters 'retained a lifelong interest in their firms' .1 7 Crucially, though, it is difficult to accept that the aristocracy resented Britain's industrial achievements, given
the consistent support this class provided for such crucial endeavours as coalmining, railways and agricultural improvements . 18 The de Ferranti family mentioned earlier was also extensively committed to new technologies like microelectronics and avionics, risking their family fortune on a series of ventures which
almost ended in financial ruin. Furthermore, from the I 880s at least one-third of
all the new peerages created were prominent industrialists, indicating how success
in this sector was earning entry into the aristocracy. 19

14 See Keith Robbins, 'British culture versus British industry' , in: Bruce Collins & Keith
Robbins, (eds.), BriTish CulTure and Economic Decline (London 1990) 1-24.
15 R.S. Fitton , The ArkwrighTs. Spinners of Fortune (Manchester 1989), John F. Wilson ,
FerranTi. A HiSTory. Building a Family Business, 1882-1975 (Lancaster 2000).
16 W.D. Rubinstein, 'Cultural explanations for Britain's economic decline: how true?',
in: Collins & Robbins, BriTish Culture and Economic Decline, 81-84; A.C. Howe, COllon
Masters, 1830-1860 (Oxford 1984) 43-46.
17 A.C. Howe, COllon Masters, 1830-1860 (Oxford 1984) 43-46.
18 P.L. Payne, 'Entrepreneurship and British economic decline', in: Collins & Robbins,
BriTish Culture and Economic Decline 33-34 .

19 A. Pumphrey, 'The introduction of industrialists into the British peerage: a study in
adaptation of a social institution ', in: American HiSTorical Review (1959), Vo1.65 , 1-16.
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Another useful way of undermining the Wiener-Barnett thesis is to compare
Britain's allegedly rigid class system with those of its counterparts like Germany
and Japan. Surely, forthe Wiener-Barnett thesis to retain any credibility it must be
shown that more successful industrial economies possessed fluid class systems
dominated by elites which espoused the virtues of industrial capitalism. However,
as far as James is concerned, the German nineteenth century culture remained
'anti-modern, pessimistic, and specifically anti-industrial', while managerial recruitment patterns continued to rely mostly on nepotism. 20 Indeed, the 'Budden brooks Syndrome' noted earlier was derived from a novel written by Thomas Mann
attacking the German, not British, business classes for their social aspirations. 21
From the early decades of its modernisation process, Japan was also dominated
socially by an aristocracy resentful of its loss of feudal rights and wary of bourgeois values. Although after the 1868 revolution the samurai were successfully
absorbed into the civil service and political establishment, Japanese society has
remained essentially hierarchical and elitist,22 portraying exactly the same characteristics which Wiener and Barnett claim to have undermined British macro-economic performance. Yet in the cases of both Germany and Japan, macro-economic
success has been the hallmark of much of the last century, leading to demands for
alternative explanations for British failure.
There are clearly fundamental weaknesses in the Wiener-Barnett claims that
Britain was dominated by an anti-industrial clique. It is also apparent that even
where the sons of industrialists were provided with a private education , this had
little impact on attitudes or inclinations. In fact , while the business class accounted
for an increasing proportion of those attending private schools, Rubinstein notes
that by 1914 this practice was still relatively rare. 23 As part of a broader analysis of
British economic performance, however, Rubinstein also reveals a paradox which
neither Wiener nor Barnett noticed. In the first place, in spite of its reputation as
'The First Industrial Nation ' , the British economy has consistently since the
eighteenth century relied more on commerce and finance (the service sector) for
the bulk of its GDP and external earnings. More importantly as far as this paper is
concerned, the financial and commercial interests have traditionally recruited much
more from the private education sector, 'yet it was industry which declined and
finance and commerce which continued to prosper'. However, while this statement is more appropriate to the period up to the 1940s, it ignores the following
four decades, when the privately-educated classes started to infiltrate senior mana20 Harold James, 'The Germ an experience and the myth of British cultural exceptiona!ism' , in: Collins & Robbins, British Culture and Economic Decline 96-97.
21 James, 'The German experience' , 96-97.
22 Joy Hendry, Understanding Japanese Society (London 1995) 84-86.
23 W.D. Rubinstein, Capitalism, Culture and Decline in Britain, 1750-1990 (London
1993) 114-115.
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gement in industry. Indeed, sweeping generalisations which aim to describe the
long-term business scene rarely prove credible, given the enormous changes effected since the I 850s. Furthermore, given this uncertainty, it is vitally important to
consider other factors when assessing macro-economic performance.

4 British Business Culture
It is already clear that any reliance on socio-cultural explanations for Britain 's
deindustrialisation lacks credibility, especially when one examines the detailed
claims made by historians like Wiener and Barnett. At the same time, however,
one must not forget that in analysing the nature of British management, other historians have concluded that the business culture possessed distinct characteristics
which may well have undermined long-term performance. In particular, Chandler
and Lazonick were only too ready to reinforce the claims that the British business
culture lacked dynamism. 24 In drawing a stark contrast with the American system
of competitive managerial capitalism, Chandler used the label personal capitalism
to describe the British scene. He goes on to explain that while American business
had since the 1870s been aggressively pursuing a ' three-pronged investment strategy ' associated with mass production, mass distribution and sophisticated organisational systems staffed with highly trained professional managers, the British system built on personal capitalism had retained all the hallmarks of its 'Industrial
Revolution ' era (1770-1850). Apart from a failure to implement the 'three-pronged investment strategy' pursued by American corporations, the principal characteristics of personal capitalism were the persistence of family ownership and control , an aversion to professional training, and (supporting Wiener) a preference for
immediate consumption over reinvestment of profits.
Although Lazonick was more interested in extolling the virtues of collective
capitalism (as practised in Japan , for example), as opposed to the American system of managerial capitalism, he was nevertheless highly critical of what he referred to as Britain 's proprietorial style based on family ownership and control. According to Lazonick, the proprietorial system failed to provide the necessary degree
of co-ordination across a business, especially between strategic management and
those operating on the shop-floor. This highlights yet another alleged weakness in
British business, namely, the divisions between different levels within a business,
reflecting deep-rooted class divisions across society as a whole.
Although there are problems with the Chandler-Lazonick school of thought,
compared to the weakly-substantiated Wiener-Barnett theses there seems to be
24 A.D . Chandler, jr. , Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism (Harvard
1990), and W. Lazonick, Business Organisation and the Myth of the Market Economy
(Cambridge 1991).
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some credibility in their claims. For example, until the mid twentieth century family firms dominated the British business scene, with an approach to recruitment
into senior levels of management that resisted any tendency towards the development of vocational education. 25 Indeed, the British case has often been described
as a classic example of closed recruitment through the well-trodden paths of either
nepotism or private education. In fact, until recently relatively few senior British
managers possessed a university degree, reflecting what Fitzgerald has described
as a 'tradition of the am ateur or the practical man [which] pervaded the British
manager 's self-image' .26 This would confirm Keeble's authoritative conclusion ,
that: ' Businessmen and graduates have recorded the fact that higher education was
seen quite widely as being a positive disadvantage to a business career'.27 Indeed,
throughout much of the twentieth century access to British boardrooms was largely a function of social status, indicating how what Stanworth and Giddens describe
as the 'established inner circle' has remained very much at the helm of leading
corporations throughout the twentieth century. 28
While it is clear that elitism has consistently determined recruitment patterns
into the most senior British corporate positions , this ignores the inexorable rise of
accountants as a significant component in the 'established inner circle'. As Matthews, Anderson and Edwards have recently demonstrated with considerable authority, over the course of this century accountants have progressed from performing the tasks of mere functional specialists to a dominant role in strategic
management. In fact, by 1991 twenty-two per cent of company directors in their
sample of companies were accountants, compared to less than one per cent in
1891, while the proportion of companies with an accountant on the board had
risen from four per cent to just over eighty-one per cent over the same period. 29
Moreover, the principal reason why accountants have reached such a dominant
position can be found in Britain's failure to develop an effective system of management education and training, professional qualifications having become the essential alternative for the ambitious careerist. 30 While one might argue that the
overriding influence of City interests since the 1940s might also have influenced

25 For a review of these trends, see Wil son, British Business History, 116-119 and 218223.
26 R. Fitzgerald, 'Industrial Training and Management Education in Britain: A Missing
Dimension ', in: N. Kawake & E. Daito, (eds.), Education and Training in The Develop menT of Modern Corpo raTions (Tokyo 1993), 89-90.
27 S. Keeble, The Ability to Manage (Manchester 1992) 85 .
28 P. Stanworth & A. Giddens, ' An economic elite: company chairmen' , in: P. Stanworth
& A. Giddens (eds. ), EliTes and Po we r in British Society (Cambridge 1974) 99.
29 D. Matthews, M. Anderson & l.R . Edwards, The Priesthood of IndUSTry. Th e Rise of
The Professional AccoUnTanT in British ManagemenT (Oxford 1998) 125.
30 Matthews, Anderson & Edwards, Th e Priesthood o/lndusTry, 261.
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this trend, given the short-termism inherent in the strategies of British institutional
investors,3 ] this provides an interesting insight into how a business system with a
traditionally disdainful attitude towards management education and training has
coped with the demands of modern corporate life.
In British business, then , one can rightly claim that recruitment was determined
by the maxim that 'Managers are born, not made'. How else can one explain the
strong relationship between access to elite educational institutions and career progression? Even though from the I 960s Britain attempted to imitate the American
business school pattern, in the 1990s Coulson-Thomas was still able to report that
'being an expert, or being perceived as a professional specialist, does not usually
help an individual to obtain a directorship ... Individual qualities continue to be
regarded as important in respect of appointments to boards of companies' .32
The British business culture has consequently come to be regarded as a major
problem. Even though the predominance of a family firm ethos waned after the
1940s, especially amongst the largest corporations, to be replaced by a distinctive
form of finance capitalism,33 senior management especially were consistently recruited from the same social background where 'The Old School Tie' carried more
weight than any kind of formal qualification. While lower down the management
hierarchy greater credentialism was evident, until the I 990s rarely did this influence recruitment into senior echelons, emphasising the extent to which until the 1980s
the British business culture resisted trends towards greater professionalisation evident in most developed economies. In particular, one should remember that, as
Figure 4 illustrates, the British education system consistently failed to develop an
interest in vocational training, preferring instead an abstract curriculum based on
academic principles. Moreover, as it fed (see Figure 2) into the business culture,
the national culture system clearly failed to provide the kind of conducive environment required for dynamic entrepreneurial activity.
As we noted earlier, though, using such a mono-causal explanation for Britain 's
economic ills is fraught with difficulties. In this context, it is useful to replay some
of the criticisms voiced about Chandler 's work on British personal capitalism,
given that his thesis fails to accommodate so many other features of the macroand micro-economic scenes. As Scranton concludes in his review of Chandler's
Scale and Scope: 'The usual Chandler bracketings apply. Labour, culture, state
policies, and all industrial activity outside the top 200 are set aside as secondary or
irrelevant' . 34 One need only read Scranton's Endless Novelty to gain a completely
31 Wilson, British Business History, 238-241.
32 C. Coulson-Thomas, Creating Excellence in the Boardroom: A Guide to Shaping Directorial Competence and Board Effectiveness (London 1993), 102 and 166.
33 Wilson, British Business History, L88-94.
34 P. Scranton , ' A review of Scale and Scope', in: Technology and Culture (L 99 1), Yo1.32,
No.4, 1103.
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different perspective on American business, most notably the emphasis on specialty production in small-scale firms, compared to the Chandlerian preference for
' the three-pronged investment strategy' in large-scale corporations. J5 The alleged
failure of British business to imitate this approach must also be questioned , given
the successes achieved by German and Japanese business in the twentieth century
without using American strategies or structures. Indeed , Chandler's claims that the
internalisation of transaction costs was a viable solution in all trading environments lacks any credibility, given the persistence in Japan especially of industrialtrading groups with fundamentally different structures to those adopted in the USA.
The reluctance to incorporate Japanese business in particular into his typology
is one of the principal weaknesses of the Chandlerian typology, given that this
country demonstrates how systems of corporate governance faithfully reflect national culture systems. Indeed, the development of a community-based system of
corporate governance in Japan has frequently been regarded as one of the key
reasons for its success as an industrial nation, especially since the I 940s.36 Lazonick has been among the most prominent of those advocating this idea, highlighting the effectiveness of what he calls a collective system of decision-making. 37
On the other hand, these claims will have to be modified in the light of recent
changes to the Japanese system, most notably the termination of age-based salary
schemes and lifetime employment in the largest corporations. This reveals how
business cultures evolve and change with circumstances, a point further substantiated by referring to what Mabey and Thompson claim to be the recent changes to
the British business approach to management development and training. 3g All these changes have arisen as a result of extraneous macro-economic shocks which
have forced business cultures to question some of their long-held assumptions and
values. This indicates how an all-embracing view of the impact of culture must
accommodate other environmental factors, given the symbiotic relationship which
exists between them.

5 Conclusions
While there is much more that one could say about the weaknesses inherent in both
the Wiener-Barnett and Chandler-Lazonick theses, it is important to come to a
conclusion that will stimulate further discussion. In particular, one must state boldly
that 'Culture matters' , confirming the value of establishing a clear definition of the
35 P. Scranton , Endless Novelty. Specialty Production and American Industrialisation ,
1865-1925 (Princeton 1997) 6-10.
36 Rosser & Rosser, Comparative Economics, 134-9.
37 Lazonick, Business Organisation and the Myth of the Market Economy, 25-27.
38 C. Mabey & A. Thompson, Achieving Manag ement Excellence (London 2000).

WILSON BUSINESS CULTURES AND BUSINESS PERFORMANCE

123

term. From what we have seen of the British case, clearly a distinctive set of values
and traditions influenced the pattern of business evolution, and especially management recruitment and training. In this context, the national culture system created a relatively hostile environment for industrial capitalism, with education as
one of its key dimensions. Although over the course of the twentieth century a
succession of reformers and missionaries attempted to change attitudes towards
education, until very recently the establishment has successfully rebutted the case
presented.
Having noted the undoubted influence of a national culture system that was slow
to change, it would be a grave error to go on and claim that this could explain
Britain's relatively poor economic performance. As several authors have noted ,39
there have been a range of market-cum-technological, production and other influences that have forced business to pass through several evolutionary stages.
While work on these stages is still at an embryonic level,40 it is nevertheless clear
to most British business historians that the Chandler-Lazonick typologies lack historical specificity. In particular, both Chandler and Lazonick have completely ignored the Network form of organisation that has emerged since the 1970s. 41 Above
all, though, one must incorporate changes in both the cultural and other environments into any evolutionary model, posing an enormous challenge to those interested in pursuing the idea. Evolution is by no means a straightforward process,
given the involvement of a multiplicity of influences all capable of having a decisive impact. It is for the social scientist to unravel the links between these factors ,
charting a clear course from the pre-industrial through to the post-modern, weaving
this multiplicity of factors into a matrix capable of explaining a highly complicated process.

39 See Wilson , British Business History, I.
40 See John Wilson & Steve Toms, 'Modelling British business evolution: a new paradigm ?' paper to be presented to the ABH conference, June 200 I.
41 For a discussion of the Network form, see P. Cooke & K. Morgan, The Associational
Economy (Oxford 1998) 36-41.
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De wet op de suikeraccijns in de praktijk:
De ontwikkeling van de Nederlandse (biet)suikerindustrie opnieuw bezien, 1820 - 1860 1
C.M. KOOI

1. Inleiding
Het onderzoek naar de economische ontwikkelingen in Nederland in de eerste
helft van de negentiende eeuw richt zich sterk op de invloed die de instituties
daarbij gehad hebben, op grond van de 'avertuiging dat juisf deze instifufiane fe
gesch iedenis de sleutel varmt taf een dieper beg rip van het ecanamisch antwikkefin gspafroan '.2 De accijnswetgeving is zo' n 'specijieke institutie die de drijfveren
van andernemers mede bepaalde en hun gedrag en beslissingen bei"nvlaedde '. J
Hoewel de accij nsheffing in Nederland, zeker aanvanke lijk , een wiver fiscale
bedoeling had , grepen de bepalingen van de accijnswetten soms diep in de bedrijfsvoering van de betrokken nijverheid in . Zo werd in het meelbedrijf de technische vernieuwing en schaalvergroting door de invoering van stoom, die in het
buitenland al ver gevorderd was, in Nederland pas mogelijk na de opheffing van
de accijns op het gemaal in 1856.4 De wet op de accijns op het gemaal bevatte

Met veel dank aan Dr. Ernst Homburg voor zijn stimulerend kritisch commentaar en
zijn vele suggesties geleverd bij eerdere versies van deze tekst.
2 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780 -1 914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Uitgeverij Balans 2000) 14.
3 1.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland, 20.
4 H.W. Lintsen, M.S.C. Bakker, ' Meel' in : H.W. Lintsen (red.) Geschiedenis van de
Techniek in Nederland, deel 1 (Zutphen 1992) 88 - 89 en J.L. van Zanden, ' De introductie
van stoom in de Amsterdamse meelfabricage 1828 - 1855 ; over de rol van marktstructuren, ondernemersgedrag en de overheid', in laarboek voor de geschiedenis van bedrijf en
techniek, 1991 (dee 1 8) 63 - 80.
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echter een groot aantal bepalingen die betrekking hadden op het proces van de
meelfabricage, en wilde de bedrijfsvoering regelen , om toen moverende redenen.
De wet op de suikeraccijns daarentegen kende zulke bepalingen niet, maar toch
heeft deze wet eveneens diep ingegrepen in het Nederlandse bedrijfsleven. De wet
had bijwerkingen, zoals een stimulering van de raffinage-industrie, waarvan de
omvang zeker aanvankelijk door de wetgever niet onderkend werd. De wet op de
suikeraccijns functioneerde niet naar verwachting en ontving van tijdgenoten veel
kritiek. Oat leidde tot een groot aantal wetswijzigingen en kamerdebatten en het
bracht veel pennen in beweging. De geschiedenis van de wet en zijn bijwerkingen
is daarom een rijke bron, waar ook in recentere publicaties vaak naar wordt verwezen. Een analyse van de recente historiografie laat echter merkwaardigerwijs zien
dat de werking van de wet niet goed begrepen wordt, en dat met name het veronderstelde bestaan van een 'exportpremie ', die in veel analyses een centrale plaats
inneemt, op een verkeerde interpretatie van de wet berust.
In zijn standaardwerk baseerde Reesse zich voor de beschrijving van de wet en
de werking ervan op de bron , het Staatsblad en de Handelingen del' Staten Generaal. 5 Hij gaf een correcte en heldere beschrijving van de werking van de wet.
Hoewel uitdrukkingen als "de uitvoer met de daaraan verbondene premie" wei
contemporain spraakgebruik waren 6 gebruikte Reesse het woord 'exportpremie'
niet.
De latere auteurs baseerden zich sterk op Reesse en vrijwel niet meer op de door
hem gebruikte bronnen. De Jonge gaf de uitleg van Reesse niet onjuist weer - een
enkele verschrijving daargelaten - maar ook niet erg heideI'. Hij gebruikte daarbij
het woord 'exportpremie' dominant. 7 Griffiths sprak ook van 'exportpremie', maar
hij gaf een juiste uitleg van de werking van de wet toen hij daarna de grootte van
wat hij dan de suikerpremie noemt berekende. 8 Jansen detailleerde deze 'exportpremie' verdeI' en bedacht dat bij export aan de raffinadeur geld zou zijn uitbetaald, zodat deze van de overheid meer geld zou hebben terug ontvangen dan hij
had betaald. 9 Van Zanden en Van Riel volgen deze onjuiste interpretatie als ze
schrijven dat de raffinadeur 'een forse (export)premie in de wacht kon slepen: het
bedrag dat hi) aan premie lerug mocht vorderen kon de belaalde invoertarieven

5 1.1. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, dee I 2, 1813-1894 (Haarlem 1911) 4 - 6,
35 - 39.
6 b.v. Handelingen Tweede Kamer 1845-1846, Bijlagen X, 86.
7 1.A. de Jon ge, De industrialisatie in Nederland fussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968)
45 .
8 R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979)
88 - 92.
9 M. Jan sen, De industriele ontwikkeling in Nederland 1800 - 1850 (Amsterdam 1999)
187.

126

NEHA-JAARBOEK 200 I

in zo 'n geval overtreffen '. 10 (De relatie met de invoertarieven die hier gelegd wordt
is ook nietjuist, maar daar kom ik later op terug.)
Lezing van de wetstekst leert echter dat van een 'exportpremie' geen sprake
was. WeI maakte de wet het mogelijk dat de suikerraffinadeurs een belangrijke
accijnswinst behaaiden , die ik trouwens aanmerkelijk hoger bereken dan Van Zanden en Van Riel doen. " Maar die accijnswinst moesten de raffinadeurs op een
geheel andere wijze inzamelen. Dat inzicht leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot de technologische en economische ontwikkeling van de suikerraffinage.
Bovenal geeft het een verklaring voor de late start van de Nederlandse bietsuikerindustrie.
Om dit te onderbouwen voigt nu eerst een bespreking van de accijnswet.

2. De wet op de suikeraccijns
De suiker die men in het begin van de negentiende eeuw consumeerde was geraffineerde rietsuiker. De ruwe rietsuiker werd uit de tropen aangevoerd en in Europa
in kleine raffinaderijen gezuiverd en voor consumptie geschikt gemaakt. De rietsuikerraffinage was in Nederland al sinds het einde van de zestiende eeuw een
belangrijke exportindustrie, die daarnaast de binnenlandse markt voorzag. De
Nederlandse raffinadeurs exporteerden in 1820 tweederde van de raffinade. Deze
export groeide met een opmerkelijk tempo van 24.000 ton in 1820 naar mim 50.000
ton in de jaren vijftig. Als exportnijverheid was de suikerraffinage bijzonder gevoelig voor de vele beschermingsmaatregelen die andere landen zoais Frankrijk,
Engeland, de Duitse staten en later ook 8elgie troffen om hun eigen eveneens
grote suikerbelangen te beschermen.
De sterke concurrentie, het grote aantal tarief- , invoer- en accijnsbepalingen van
nationale overheden en de opkomst van de bietsuiker l 2 in deze peri ode maakten de
internationale suikermarkt moeilijk voor de Nederlandse exporteurs. Het was een
vitale exportindustrie die, als in het ene land markten zich sloten, elders nieuwe
yond, zodat de geografische spreiding van de afzet naar een groot aantal, voornamelijk Europese landen, in de tijd sterk varieerde door velerlei omstandigheden.1.1
De suikerraffinage was een typische trafieknijverheid. De kosten van de geraffineerde suiker bestonden voor tachtig procent of meer uit de kosten van de geYmporteerde grondstof, de ruwe rietsuiker. 14 De industrietak was nauw verbonden
10 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 175.
II J.L. va n Zanden en A. van Riel, Nederland 147 .
12 Men sprak toen van beetwortelsuiker, wat ik in citaten laat staan.
13 Handelingen 1854 - 1855, Bijlagen 819, 823; 1856 - 1857, Bijlagen 362.
14 Gemeente Archief Amsterdam, archief van der Masch Spakler (archief nr. 222), inv.
nr. 138A.
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met andere Nederlandse economische belangen , zoals die der suikerplantages op
Java en in Suriname, de in later jaren belangrijke opbrengst van de kolonien voor
het moederland, de zeescheepvaart, de internationale suikerhandel en na 1819 de
staatskas.
De accijns op de consumptie van suiker werd in Nederland in 1819 ingevoerd. 15
Het doel van de wet was wiver fiscaal, zonder bijbedoelingen van steun aan handel en nijverheid, maar deze mochten natuurlijk ook geen hinder van de wet ondervinden. 16 De regering en de Kamer kozen, ter wille van het widen, voor een
systeem van accijns heffing bij de oorsprong, op de grondstof, en niet bij uitslag,
op het voor de consument gerede product. 17 De inning van de acc ijns vond daarom
plaats bij de import van de ruwe suiker, een door de overheid goed te controleren
gebeurtenis. De wet belastte de consumptie, niet de import van suiker.
De importeur was bij import accijnsplichtig. Voor de betaling kreeg hij een aantal maanden krediet - hij had daarvoor een accijnsrekening bij de overheid - zodat
hij tijd had de ruwe suiker te raffineren en te verkopen zonder in liquiditeitsproblemen te komen. De importeur/raffinadeur verhaalde de accijns op zijn binnenlandse klanten , tot tenslotte de consument van de geraffineerde suiker, die niets
verhalen kon, de accijns opbracht.
Bij export van suiker, ruwe of geraffineerde, werd de bij import betaalde accijns
gerestitueerd, want de accijnswet beoogde niet de consumptie in het buitenland te
belasten. Bij export binnen de kredietperiode - als de accijns wei verschuldigd
maar nog niet betaald was - werd de restitutie niet uitbetaald maar afgeschreven
van de accijnsverplichting van de raffinadeur. Deze restitutie ging 'afschrijving'
heten omdat men ervoor zorgde altijd binnen de krediettermijn te exporteren. Het
totaal van de afschrijving, die een kwijtschelding, een restitutie was, kon natuurlijk nooit meer worden dan de accijnsverplichting van de raffinadeur. De geldstroom kon niet omgekeerd worden: 'zoo derhalve al de raJfinadeur na die volledige aanzuivering nog geraJfineerde suiker overhield, kon door hem bij de uitvoer
daarvoor geene verdere afschrijving of restitutie verkregen worden', legde Van
Bosse uit in zijn memorie van toelichting. 18 Er was van een 'exportpremie' geen
sprake.
De tekst van de wet noemde het accijnstarief, het bed rag dat men bij import van
ruwe suiker per kilo verschuldigd was, en dat bij export van ruwe suiker werd
afgeschreven.
15 Staafsblad 1819, nl" 33, Wet van 21 mei.
16 G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van Staat 2' editie o.t.v. l.R. Thorbecke (Amsterdam z.j.) deel 4, 128 - 130.
17 FN. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belasfingen sederf hef jaar J 810
(Utrecht 1883) deel 2, 13 .
18 Handelingen 1850 - 1851, Bij1agen, 574. P.P. van Bosse (1809 -1879), minister van
Financien 1848 - 1853, 1858 - 1860, 1866, 1868 - 1871.
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De wet noemde evenzo het bed rag van de afschrijving, de restitutie, die bij export van geraffineerde suiker per kilo gegeven werd. Om vast te stellen hoeveel
die afschrijving moest zijn, moest de wetgever veronderstellen hoeveel kilo ruwe
suiker gebruikt was om een kilo geraffineerde te maken. Hoe lager het rendement
van de raffinage, hoe meer ruwe suiker gebruikt was voor een kilo raffinade, en
hoe meer afgeschreven moest worden van de accijnsverplichting. Het noemen in
de wet van deze twee bedragen, het accijnstarief en de afschrijving, hield onvermijdelijk een impliciete uitspraak in over een bedrijfsgegeven dat de overheid niet
ken de, over het raffinagerendement, een term die men toen nog niet gebruikte. In
dit artikel noem ik die verhouding van het accijnstarief voor ruwe suiker tot de
afschrijving voor geraffineerde 'het in de wet veronderstelde rendement'. vele
malen zou deze verhouding aangepast gaan worden. Ging de afschrijving omhoog
ten opzichte van het tarief, dan daalde het in de wet veronderstelde rendement, en
andersom. Werden beide, tarief en afschrijving, met hetzelfde percentage verhoogd,
dan bleef het in de wet veronderstelde rendement gelijk. Het rendement dat de
raffinadeurs in hun bedrijven behaalden noem ik waar misverstand mogelijk zou
zijn ' werkelijk rendement'.
Het eerste wetsvoorstel in 1819, een simpele wet met slechts zeven artikelen ,
veronderstelde een raffinagerendement van 80% voor de in volume belangrijkste
kwaliteiten geraffineerde suiker, melis en lompen. Melis of melisbroden waren de
kegelvormige suikerbroden van drie tot zeven kilo zwaar, zie figuur 4. Lompen
waren brokstukken daarvan met een iets lagere kwaliteit. Dit wetsvoorstel onderyond veel kritiek. Het resultaat was een wet van 56 artikelen, met tal van tegemoetkomingen aan de belangen van de handel en de raffinage, zoals een krediet
van zes maanden en regelingen voor opslag van de suiker in publiek of particulier
entrepot, ja zelfs in fictief entrepot dat de raffinadeur met inachtneming van bepaalde voorschriften in zijn eigen pakhuizen kon realiseren. De afschrijving voor
broden en 10m pen kwam nu overeen met een in de wet verondersteld raffinagerendement van 59,5 %.19 volgens sommige kamerleden, die zich door Amsterdamse
raffinadeurs hadden laten overtuigen dat het werkelijke raffinagerendement 50 %
zou zijn, was dat nog een te hoge aanname. 20 Maar de goed gei"nformeerde Appelius was van mening dat nu 'aan de meest overdrevene vorderingen voldaan' was
en dat 'de be/asting eene aanmoediging [werd} voor den raffinadeur, welke hem
helpt om de mededinging op vreemde markten te kunnen volhouden ' . 21

19 Staatsblad 1819, nr. 33, Wet van 21 mei. Bijvoegsel tot het Staatsblad 18 19, pag 11 33
- 1142. Handelingen 14 mei 1819,413 - 427. Bijlagen 1818 - 1819,374 - 375,522537.
20 Staatscourant 1819, 2 juli, nr. 153.
21 Mr. J.H. Appelius (1767 - 1828), Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en
Accijnsen, minister van Financien 1824 - 1828.
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De raffinadeurs leerden snel hoe zij maximaal van deze wet konden profiteren,
namelijk door het werkelijke raffinagerendement op te voeren , door het maken
van 'overponden '. Zij exporteerden zo vee I geraffineerde suiker dat de bij import
verschuldigde accijns geheel of in belangrijke mate afgeschreven was. De 'overponden ' zetten ze af in de Nederlandse markt. De door de consument betaalde
accijns kon als een extra winstmarge behouden worden. Deze hoefde niet afgedragen te worden, de accijnsplicht was immers al bij de import voldaan.
De wetgever had niet voorzien dat de raffinadeurs zo veel overponden konden
maken, vooral na de invoering van stoom bij de raffinage, dat ze en de Nederlandse markt konden bedienen en tevens zo vee I konden exporteren dat de accijnsrekeningen bijna volledig afgeschreven werden, zodat de fiscus weinig ontving.
De wet maakte slechts accijnsvrije export mogelijk. De accijnswinst werd behaaJd door verkoop van overponden in de binnenlandse markt.

3. Veranderlijke opbrengsten, 1820 - 1840
De jaren twintig
Door dit mechanisme van de wet fluctueerde de opbrengst van de suikeraccijns in
de praktijk omgekeerd evenredig met het succes van de raffinadeurs op de exportmarkt. Ais de export stagneerde, kon het krediet niet volledig afgeschreven worden, en moest de accijnsverplichting aan het eind van de krediettermijn in geld
voldaan worden. Ais de export daarentegen floreerde waren de afschrijvingen zo
hoog dat de accijnsverplichtingen zeer gering werden, en de fiscus weinig ontving.
De door de consument opgebrachte accijns bleef dan bij de raffinadeurs. Deze
wisselende opbrengsten waren voor de tijdgenoten een verrassing. Een accijns
weerspiegelt het gedrag van grote aantallen consumenten en daarom verwacht men
een stabiele opbrengst ervan.
In figuur I is de accijnsopbrengst per jaar in de beschouwde periode weergegeyen . Deze opbrengsten zijn met elkaar vergelijkbaar gemaakt door voor de jaren
1820 tot en met J 830 aileen de opbrengsten van de noordelijke (Nederlandse)
provincies te nemen. Deze splitsing is mogelijk doordat de rekening van ontvangsten en uitgaven ook de cijfers per provincie geeft. In figuur 1 is tevens het tarief
van de bij import van ruwe suiker verschuldigde accijns weergegeven.
In figuur 2 is de opbrengst nogmaals weergegeven maar nu tezamen met de
begrote opbrengst voor ieder jaar. De begroting is niet in noordelijke en zuidelijke
provincies te splitsen. Daarom is in figuur 2 voor de jaren 1820 tot en met 1830 de
opbrengst voor Nederland plus Belgie genomen, anders zou een vergeJijking met
de begroting niet zinvoJ zijn.
Het onregelmatige karakter van de opbrengst springt direct in het oog en eveneens het meestal sterk achterblijven van de opbrengst bij de verwachting in de
eerste twintig jaren (figuur 2). Tot nu toe is in de literatuur geen poging gedaan
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Figuur 1. Opbrengst en tarief van de suikeraccijns (inclusief opcenten en zegel)
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Bran: Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen, Rekening van ontvangsten en uitgaven, accijnzen, van de diverse jaren. In de jaren 1820 - 1830 is de opbrengst in de noordelijke
provincies vermeld. 22

deze fijnstructuur in de opbrengst van de suikeraccijns te verklaren. Onderzoek en
interpretatie van deze brongegevens leidt tot een beter begrip van de werking van
de accijnswet.
De aanvankelijk begrote opbrengst van 2 miljoen gulden was niet onrealistisch.
De suikerconsumptie in Nederland zal toen ongeveer 10.000 ton geweest zijn,
zoals in paragraaf 5 wordt toegelicht, zodat voor de noordelijke provincies aileen
al een opbrengst van 1,2 miljoen gulden verwacht kon worden. De suikerrafinadeurs wisten blijkbaar van het begin af aan hoe ze van de bepalingen van de wet
moesten profiteren . Voor 1822 werd de verwachting van de opbrengst aangepast
aan de ervaring van de voorgaande jaren. De veel hogere opbrengst in 1822 komt
geheel uit Noord- en Zuid-Holland, waar kennelijk de export stagneerde, terwijl
de Belgische provincies juist minder accijns opbrachten (zie figuur 3). Dat komt
overeen met de waarneming van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam dat
in 1822 'moeilijker dan andere Landen (. .. ) Holland zich van zijn depressie bleek
te kunnen ontdoen' en dat 'in deze tijd Antwerpen (. .. ) in verscheidene takken

22 1.1. Reesse, De suikerhandel, bijlage K, is voor de jaren 1856 - 1859, anders dan daar
vermeld, inclusief 48 %(!) opcenten, en geeft voor 1850 een onjuist getal; de percentages
voor opcenten en zegel (bijlage B) wijken sterk af van die genoemd in de Handelingen
1845 - 1846, bijlage X, 77 - 81. Voor zover het Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje (1853) de hier genoemde opbrengsten geeft, stemmen die geheel overeen .
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Figuur 2. Verwachte en werkelijke opbrengst van de suikeraccijns (inclusief opcenten en zegel). Voor de jaren 1820 tot en met 1830 Nederland en Belgie samen
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Bron: Vaor de verwachte apbrengsten: Handelingen van de Tweede Kamer, bijlagen , de
wet op de middelen vaar het betreffende jaar. Vaar de werkelijke apbrengsten zijn dezelfde bronnen gebruikt als vaar figuur I.

Rotterdam en Amsterdam naar de kroon streefde " al was de Amsterdamse suikeruitvoer naar Duitsland wei toegenomen. 23
In 1822 werd, bij de algehele herziening van de belastingwetten, als gevolg van
de Beginselenwet van 12 juli 1821 , ook de wet op de su ikeraccijns herzien, waarbij slechts enkele details veranderden. 24 In de Kamer was veel aandacht voor de
belangen van vooral de kleine raffinadeurs . Op dat moment,juni 1822, was er nog
niet veel reden voor bezorgdheid over de werking van de wet, het in de wet veronderstelde rendement bleef vrijwel gelijk (tabel I). Een jaar later in 1823 was er wei
reden voor zorg toen de opbrengst plotseling ineen schrompelde. Reesse meldde
inderdaad voor datjaar 'een verbetering van de toestand' voor de suikerraffinaderijen, maar Westermann kenschetst het jaar met 'een gestadige teruggang, algemene lusteloosheid ', zodat de oorzaak van deze plotselinge inzinking van de opbrengst toch wat onduidelijk blijft. 25

23 J.e. Westermann, Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam, Ie deel 1811
- 1922 (Amsterdam 1936) 165 - 166.
24 Slaalsblad 1822 nr 21, Wet van 27 juni. Handelingen 21 juni 1822,283 - 289. Bijlagen 1821 - 1822, 468 - 488.
25 J.J. Reesse, De suikerhandel, 78 ; J.e. Westermann, Kamer van Koophandel, 169.
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In 1824 begon een gestage groei van de accijnsopbrengst. Geheel in overeenstemming daarmee registreren Reesse en Westermann tot en met hetjaar 1828 voor de
suikerraffinaderijen 'een staat van verval', 'gedrukte handel' door 'het kleine prijs-

verschil tussen het ruwe en her gerajjineerde product '.26
In 1829 onderging de Amsterdamse suikerindustrie 'een plotselinge, ongekende
opleving '. Van Zan den verklaarde deze opleving, zich daarbij baserend op Westermann, vooral als een resultaat van een voor de raffinadeurs gunstige wetswijziging van 1829.27 De wet waar hij op doelde is echter de middelenwet voor 1830,
die op 1 januari 1830 van kracht werd en die dus in 1829 geen enkele invloed kan
gehad hebben op de ontwikkelingen. De verandering van de accijnsbepalingen in
deze wet was voor een deel een gevolg van een aantal rekesten die Amsterdamse
en Rotterdam se raffinadeurs separaat, en later elkaar ondersteunend , begin 1828
aa n de koning hadden gestuurd met het verzoek hun bedreigde bedrijfstak te ondersteunen. De minister van Financien, Van Tets van Goudriaan, wilde niet in gaan
op de wens van de Amsterdamse Kamer voor een ondersteuning uit het Fonds
voor Nationale Nijverheid van f 300.000 per jaar. Na vele consultaties, onder
anderen van de Kamers van Koophandel voor Amsterdam, Antwerpen, Dordrecht
en Rotterdam , werd in het najaar van 1829 besloten de afschrijving te verhogen.
Van Tets stelde aa n de koning voor dat bij de aanstaande wetswijziging te regelen.2R
Deze wet, de middelenwet voor 1830, verhoogde het tarief voor de suikeraccijns
met drieenvijftig procent, daar wilen de raffinadeurs trouwens niet om gevraagd
hebben , maar de afschrijving met zesenzestig procent, zodat het in de wet veronderstelde rendement verJaagd werd tot 55 ,6 procent (zie tabel 1) .29
De Kamer van Koophandel voor Amsterdam zag in zijn jaarverslag de opleving
van de suikerraffinaderijen in 1829 ook los van deze wetswijziging: 'De voor-

naamste fabri eken, de suikerrajjinaderijen, hebben meer levendigheid ondervonden en een zeer goed debiet voor het geraffineerd suiker gehad. Die gerede aJtrek
26 J.e. Westermann, Kamer van Koophandel. 182.
27 J.L. va n Zanden en A. van Riel, Nederland, 176; J.L. van Zanden, De il1dustrialisatie
in Amsterdam 1825 - 1914 (Bergen 1987) 27; J. e. Westermann , Kame r van Koophandel,
196.
28 Aigemeen Rijk sarchi ef, archieven van het mini sterie van Binnenlandse Zake n, arc hi ef
van de Afdeling Nijverheid en vOOl'gangers, 1817 - 1877. Toegang 2.04.23 .0 I, inv. nr.
598 , 104, 117, 138, 599,53; archieven van de Aigemeene Staatssecretarie van het kabinet
des konings met de daarbij gede poneerde archieven over 181 3 - 1840. Toegang 2.02.0 I,
in v. nr. 5104,1678.
Gemeente Archief Amsterdam, archief Kamer van Koophandel en Fabrieken, inv. nr 175.
Jhr. A.W.N. van Tets van Goudriaan (1771 - 1837) minister van Financien 1828 - 1837.
29 Staatsblad 1829, nr. 79 , wet van 24 december.
Voor deze wijziging was het in de wet veronderstelde rendement, de verhouding van het
tarief tot de afschrijving 121 ,90/203,20 = 0,60. Door deze wet veranderde dat in 121,90
x 1,53 / 203,20 x 1,66 = 0,55 (z ie tabe l I).
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Tabel I. Het in de wet op de suikeraccijns vennelde tarief en de afschrijving voor
de belangrijkste suikersoorten (melis en lompen), beide inclusief opcenten en zegel, waaruit het in de wet veronderstelde raJfinagerendement voigt
Wet van

1819
2 1-05-1 819
27-07-1822
24-12-1829
02-01-1832
23- 12-1 833
30- 12-1 840
01 -04-1846
26-04-1852
14-07-1855
15-05-1859

In gevoerd
op

nr
nl'
nr
nr
nl'
nl'
nr
nr
nr
nr

33
21
76
3
71
93
17
94
104
38

01-07-1819
01-01 - 1823
01-01-1830
15-0 1- 1832
01-01-1834
01-01-1841
01-04-1846
01-10-1852
01-10-1855
01-01-1860

Accijnstarief gu lden
pe r ton ruwe
suikel'

Afschl'ijving
gulden
per ton
mel isbroden
of lompen

In de wet
verondersteld rendement %

97,80
120,80
121 ,90
187.10
191 ,3 0
204,90
219,80
219 .80
219,80
219,80
220,00

122,20
202,90
203,20
336,80
334,00
3 18,80
325 ,60
301,20
276,80
268.60
268,00

80,0
59 ,5
60,0
55,6
57,3
64,3
67,5
73 ,9
79,4
81.8
82, 1

Bron: Staatsblad en Handelingen Tweede Kamer 1845 - 1846, bijlage X, 77 - 8 1;

heeft den raffinadeurs veelal beveiligd voor de verliezen welke anderzins het gevolg zouden geweest zijn van de daZing der prijzen van het ruwe artikel.
De nieuwe verordening voor den rijksaccijns op de suiker, waarbij een verhoogde afschrijving van uitvoer naar het buitenland toegestaan is, doet verwachten dat onze geraffineerde suikers in Duitsland en Zwitserland de bovenhand zullen herkrijgen boven de Engelse en Franse geraffineerde suikers en dat alzoo de
uitvoer nog toenemen zal '.30
Een toename van de export van geraffineerde suiker is even min de oorzaak van
de opleving. In figuur 3 is te zien dat de accijnsbetaling in Noord-Holland in 1829
aanmerkelijk hoger was dan in de jaren ervoor, dat betekent minder afschrijvingen, en dus minder export. De belangrijke uitvoer van geraffineerde su iker via de
Rijn, 5198 ton in 1828, was in 1829 iets gedaald tot 5022 ton. 3 ! Wat veroorzaakte
dan weI de sterke opleving in de Amsterdamse suikerhandel in 1829?
Die oorzaak lag in de prij s die men v~~r het geraffineerde product kon bedingen. In 1828 schreef de president van de Kamer van Koophandel dat de omvang
30 Gemeente Archief Amsterdam, archief Kamer van Koophandel en Fabrieken, inv. nr.
176.
31 Gemeente Archief Amsterdam, archief Kamer van Koophandel en Fabrieken , jaarverslagen aan gouverneur over 1828 en 1829, film 6030.
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Figuur 3. Opbrengst van de suikeraccijns per provincie (a lie en hoojdsom, gulden

per jaar)
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Bran: Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen, Rekening van ont va ngsten en uitga ve n,
acc ijnzen, va n de diverse jaren.
va n de export weI enigszins vermeerderde, maar men 'hebbe slechts te letten op de
slechte verhouding tusschen de prijzen van de ruwe en tusschen die van de geraffineerde suikers, welke bij vergelijking van de vroegere met de tegenwoordige
prijscouranten in het oog vallende blijken moet' om te weten dat 'de fabrijkant
niet dan met verlies [kan} werken 'Y Het hiervoor geciteerde jaarverslag over
1829 refereerde ook aan de prij s. Die verhoging van de prij s voor de geraffineerde
suiker was mogelijk geworden nadat de Amsterdamse raffinadeurs eind 1828 een
belangrijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorgaande jaren konden
invoeren . Na verkoop van de oude voorraden kon dat in 1829 volledig doorwerken.

Het probleem van de zwarte melisbroden
Wat was name lijk het geval? In hun pogingen om het werkelijke rendement op te
voeren, om zo een hogere 'acc ijnswinst' te incasseren, probeerden in de jaren
twintig steeds meer raffinadeurs zuinig om te gaan met het spoelwater, dat natuurlijk altijd suiker bevatte. Dat spoelwater was opgeslagen in de zogenaamde 'vo rmbak'. Daarin werden de suikerbroodvormen gespoeld, de gereedschappen , en 'ze(f.i·
een gedeelte der smerige kleederen der werklieden ', di e stijf stonden van de suiker. Door dit water weinig te verversen ging er minder suiker verloren. Het water
werd daardoor weI wat bruin , drabbig en slijmerig, de reuk ervan was 'min ofmeer
32 Gemeente Archief Amsterdam , archief Kamer va n Koophandel en Fabrieken, inv.nr.
175, brief aa n go uverneur d.d. 6 oktober 1828, pag. 6.
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geestrijk, maar tevens onaangenaam ' en er ontwikkelden zich grote hoeveelheden schimmels in, maar daar lette men niet zo op. Deze schimmels hechtten zich
aan de broodvormen, maar ook daar lette men niet zo op. Bij Amsterdamse raffinadeurs begonnen omstreeks 1821 a 1822, dus kort na de inwerkingtreding van de
accijnswet, zwarte vlekken op te treden op de melisbroden. Dat verschijnsel nam
toe, het trof steeds meer raffinaderijen, en in 1828 was het zo algemeen dat grote
partijen suikerbroden in de buitenlandse markten niet veel meer opbrachten dan
de prijs voor ruwe suiker. Het zwart werd dan ook 'de duivel' genoemd. In het
voorjaar van 1828 was de nood hoog gestegen , men had van alles geprobeerd,
maar niets kon het zwart verdrijven. Ten einde raad vroegen enkele Amsterdamse
raffinadeurs aan CM. van Dijk en A. van Beek de zaak te onderzoeken . Deze
Figuur 4. Met zwarte schimmel overdekte suikerbroden, een gevolg van het streven naar een hoger raffinagerendement om meer 'acijnswinst' te boeken
JV-, JI

Bron: C.M. van Dijk en A. van Beek, Onderzoekingen aangaande het zwart in de melisbraden (Amsterdam 1829). Foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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scheikundigen ontdekten dat het om zwarte schimmels ging. De gravures die ze
maakten van deze 'broaden die vaar den buitenlandschen handel bijna niets meer
kande apleveren ' zijn weergegeven in figuur 4 .
Van Dijk en Van Beek werkten snel. In maart 1828 begon het onderzoek, in
december van datjaar schreven ze hun brochure waaruit ik hier boven citeerde. 33
Ze hadden bij hun onderzoek samengewerkt met de raffinadeurs , en lieten proeven
doen in de raffinaderijen. Zij gaven eenvoudige adviezen hoe men door schoon te
werken, en door de suikerbroodvormen met heet kalkwater te wassen, dit verschijnsel kon voorkomen .
Deze nieuwe kennis diffundeerde snel door de beroepsgroep. Het ging maar om
enkele tientallen raffinadeurs die dicht bij elkaar woonden en werkten . Van Dijk
en Van Beek hadden in 1828 direct contact met enkele van hen, en al in mei 1828
wezen ze bij hun bezoek aan de raffinaderijen in Amsterdam op het bel ang van het
schoon houden van de vormbak. Bovendien waren Van Dijk en Van Beek zo verstandig met hun advies zeer goed rekening te houden met de eenvoud van het werk
in de raffinaderijen : ze bevalen kalk als reinigingsmiddel aan omdat ze wisten dat
kalk als hulpstof voor de zuivering van de ruwe suiker in aile bedrijven aanwezig
was. De raffinadeurs hoefden dus niets nieuws aan te schaffen, ze moesten aileen
hun knechts meer laten boenen, en de vormbak vaker laten verversen. De geldelijke voordelen waren bovendien ruim.
Het probleem was in het jaar 1830 reeds bijna geheel geweken en in 1831 kon
men schrijven 'dat de beurs van Amsterdam sinds de tijd van meer dan een jaar,
geen enkel treurig vaarbeeld meer heeft apgeleverd van partijen melisbroden,
die, uit haafde van dit gebrek, tat verminderde prijzen maesten verkacht warden '.34

Las van Belgie, 1830 - 1840
In 1830 was de accijnsopbrengst hoger dan ooit tevoren, maar de daling naar de
lage opbrengsten die de jaren dertig zouden gaan geven had zich toen al ingezet.
In 1830 was die daling weggestopt achter drie zaken. Ten eerste werd per I januari
1830 het accijnstarief met S3 procent verhoogd, inclusief opcenten en zegel. De
opbrengst over heel 1830 was echter in de Nederlandse provincies maar driekwart
van wat men met dit verhoogde tarief verwachten mocht (zie tabel 1). En dat was
nog geflatteerd. Want, dat is het tweede punt, de tariefsverhoging per I januari
gold voor aile in het land aanwezige suiker, de ruwe en de geraffineerde. In feite
was het dus een verhoging met terugwerkende kracht tot de invoerdatum van de
aanwezige partijen met vijfenzestig gulden per ton. Die achterstallige accijns van
33 C.M. van Dijk en A. van Beek, Onderzoekingen aangaande het zwart in de melisbroden (Amsterdam 1829).
34 A.H. van der Boon Mesch, Tijdschrift fer Bevordering van N(jverheid (1832) deel 1, 1e
stuk, 133 - 137.
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1829 werd na I januari ge'ind en geboekt en flatteerde daarmee de opbrengst van
1830. Ten derde daalde de opbrengst tijdens de loop van hetjaar 1830. Na augustus was de gemiddelde opbrengst per maand de helft van die in de maanden daarvoor.35
In feite was er dus in 1830 al sprake van een daling van de accijnsopbrengst. De
oorzaak van deze daling was een sterk stijgende uitvoer van geraffineerde suiker:

1829 9.384 ton
1830 11.751 ton
1831 12.749 ton

uitvoer uit Nederland + Belgie
uitvoer uit Nederland + 8 maanden Belgie
uitvoer uit Nederland

Transport naar Belgie was in 1830 na het uitbreken van de onregelmatigheden tot
stilstand gekomen, omdat de schippers zich niet meer naar het Zuiden waagden. 36
Maar de Amsterdamse Kamer rapporteerde met' levendig genoegen' dat 'vooral
de suikerraffinaderijen de zoo gunstige invloed van de zegen aanbrengende' Rijnhandel in 1830 mochten ondervindenY
Mede omdat de Rijnvaart voor de opstandige Belgen gesloten was, zeUe de groei
van de Amsterdamse Rijnhandel in 1831 krachtig door met een toename van 3.000
ton. 38 Deze toename was, gezien het afschrijvingstarief, voldoende om de accijnsopbrengst tot nul te reduceren. Voor het eerst zal dit jaar ook met stoom geraffineerde suiker deel van deze export uitgemaakt hebben.
De opbrengst bleef na 1830 jaar na jaar achter bij de begroting, die in 1831
aangepast was aan de afsplitsing van Belgie, en in 1833, 1837 en 1838 verder
verJaagd was. De suikeraccijns kwam in deze periode bij ieder begrotingsdebat ter
sprake vanwege de onbevredigende opbrengst. De oorzaak van de lage opbrengst
werd nu begrepen. Het ongerief van deze tegenvallende en onzekere inkomstenbron poogde de minister in de jaren dertig met een aantal wetswijzigingen te verhelpen, want ook de absolute variaties in de opbrengst van de suikeraccijns waren
groot vergeleken met het totaal van de rijksbegroting dat tussen 1820 en 1860
ongeveer SO tot 100 miljoen gulden bedroeg. 39
De Kamer debatteerde meerdere malen over wijzigingsvoorstellen waarvan er
twee het Staatsblad bereikten. 40 Bij de behandelingen in de Afdelingen kwamen zo
35 Handelingen 1845 - 1846, Bijlage X, 76, 82, 86.
36 J.e. Westermann, Kamer van Koophandel, 211.
37 Gemeente Archief Amsterdam, archief Kamer van Koophandel en Fabrieken, jaarverslagen aan B&W en Gouverneur.
38 le. Westermann, Kamer van Koophandel, 230.
39 E. Horlings, The economic development oithe Dutch service sector 1800 - 1850 (Amsterdam 1995) 437.
40 Handelingen 24 mei 1830, 28 december 1831 , 8 december 1832, 3 juni 1833, 19
december 1833 en Bijlagen. Staatsblad 1832, nr. 3, wet van 2januari; 1833, nr. 71, wet
van 23 december.
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veel gedetailleerde wensen en kritiek op de voorstellen van wet, dat de minister
enkele malen met een nieuw voorstel moest komen. Eenmaal, in mei 1830, bekrachtigde de koning een aangenomen ontwerp niet. De minister, Van Tets van
Goudriaan, dacht in december [833 een zevenvoudige accijnsopbrengst te kunnen
realiseren door het tarief en de afschrijving met slechts 11 % aan te passen. De
wetten van 1832 en 1833 brachten slechts marginale veranderingen. De door sommigen zo belangrijk geachte verhoging van de afschrijving in 1829 - die een verlaging van het in de wet veronderstelde rendement impliceerde - werd in deze
wetten in twee stapjes meer dan tenietgedaan, maar de Amsterdamse handel f1oreerde door.
Het was de Kamer inmiddels wei duidelijk dat de wet zeer ten gunste van de
raffinadeurs werkte, maar vel en waren bezorgd dat de wetten in Engeland en Frankrijk nog gunstiger waren, zodat 'men van de nieuwe voorstellen de noodlottigste
ge volgen, lOwel voor de raffinadeurs, handel en scheepvaart, als voor de Nederlandsche overzeesche bezittingen voorspelt'.41 De kennelijk schrander gestelde
rekesten van de suikerraffinadeurs, die de kunst van het weglaten verstonden, en
hardnekkige geruchten over allerlei soorten van fraude veroorzaakten een bonte
stoet van details en berekeningen in de Handelingen.
De berekeningen die vele kamerleden en de regering maakten ter ondersteuning
van hun standpunt zijn in deze jaren nog steeds berekeningen op bedrijfsschaal.
Pas in de jaren veertig hanteren de kamerleden berekeningen op nationale schaal.
De prestaties van de door P. van Vlissingen leverbare raffinageapparatuur (rendement 95 %) waren in de kamer bekend.42 De minister meende echter dat 'zowel
de belangen van dezen tak van inlandsche nijverheid, als dat van den handel van
onze overzeesche bezittingen, en scheepvaart, vooralsnog eene opoffering van de
zijde der schatkist vorderen'. Meerdere malen vroegen kamerleden om maatregelen die de met stoom werkende raffinadeurs zwaarder zouden belasten dan de 'oudwerkers'. Daaraan wilde de regering niet meewerken: 'Een goede staathuishoudkunde vergt eerder bescherming der meest gevorderde industrie '.43 Zonder discussie
was blijkbaar aanvaard dat het oorspronkelijke zuiver fiscale doel van de wet uitgebreid was met dat van ondersteuning van handel en nijverheid.

4. Belastingtechnische kunstgrepen: voorspelbare opbrengsten, 1841 - 1860
De erkenning van Rochussen in 1840 dat de wet tevens bedoeld was als ondersteuning van handel en nijverheid veroorzaakte een stroom van specifieke wensen
voor steun aan bepaalde type ondernemingen, producten of exportmarkten. De
41 Handelingen , 1832 -1833, Bijlagen, 483.
42 Handelingen, 1835 - 1836, 158.
43 Handelingen, 1835 - 1836, 113, Bijlagen 158, 168.
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Figuur 5. Bijdragen van het prelevement aan de opbrengst van de suikeraccijns in
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belangen van de raffinadeurs liepen zeer uiteen, en velen hadden kennelijk een
kamerlid bereid gevonden een bepaald belang naar voren te brengen. Hoewel men
besefte dat de door de consumenten betaalde accijns voornamelijk naar de stoomraffinadeurs vloeide, werd de 'ontzaggelijke fraude' en 'schandelijke misbruiken '
- gerommel met tarra en naar binnen smokkelen van suiker - ook als een reden
voor de lage opbrengst genoemd. 44
Door de wet 1840 waren de opbrengsten, hoe laag dan ook, voorspelbaar geworden zoals in figuur 2 te zien is. Oat yond zijn oorzaak in een kunstgreep, een
nieuw instrument in de wet om een minimale opbrengst zeker te stellen: het 'prelevement', de voorheffing. Van de bij import verschuldigde accijns moest drie procent direct in geld betaald worden.
In 1846 werd het prelevement tot vijf procent verhoogd, op voorstel van de
kamer. Minister Van Hall had zelf aanvankelijk voorgesteld het prelevement te
laten vallen. 45 De opbrengst was weI stabiel en voorspelbaar geworden, en hoger
dan in de dertiger jaren, maar ook veellager dan van een accijns op de consumptie
mocht verwacht worden. De accijnsheffing was nu in feite een importheffing geworden. De accijnsopbrengst was nauwelijks hoger dan opbrengst van de voorheffing zoals in figuur 5 te zien is. De opbrengst van de voorheffing is berekend als
product van de import, accijnstarief en percentage voorheffing. 46

44 1.1. Rochussen (1797 - 1871) minister van Financien 1840 - 1843. Staatsblad 1840,
wet nr. 93 van 30 december. Handelingen 1840 - 1841 , 120 e. v., Bijlagen 219 e.v.
45 F.A. van Hall (1791 - 1866) o.a. minister van Financien 1843 - 1847, 1854, 18601861.
46 E. Horlings, The economic development, 367. Het is natuurlijk uitgesloten dat in 1846
en 1848 de opbrengst van de voorheffing hoger zou zijn geweest dan de accijnsopbrengst.

De importcijfers van Horlings zijn niet verenigbaar met de gerealiseerde accijnsopbrengst.
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De in 1841 en 1846 ingevoerde verlaging van de afschrijving bij export (zie
tabel I) had blijkbaar geen enkele invloed op de opbrengst. De afstand van het in
de wet veronderstelde rendement tot het werkelijke rendement bleef te groot. De
tariefsverhoging die in 1841 inging (zie figuur I) was het gevolg van de verhoging
van de opcenten van 38 naar 48 %, en kwam du s niet voort uit een wijziging van de
accijnswet.
De Tweede Kamer accepteerde in 1846 het feit dat de wet op grote schaal de
handel en nijverheid bevoordeelde als een weli swaar onbedoelde, maar historisch
gegroeide situatie, die vele leden trouwens ook positief waardeerden. 47 Van Hall
sprak nu zelfs van 'handhaving van het beginsel van bescherming der suikerraffinadeurs '.48 Maar welke omvang deze bescherming had bleef de Kamer onduidelijk . 'De regeering gist naar de voordeelen, die ( .. ) de suikerraffinadeurs genieten, maar zij kent die niet, zij heeft geene opgaven, geene berekeningen daaromtrent
overgelegd ', merkte De Kempenaer Op.49 Ook in de tijdschriften kon men de vraag
hoeveel de raffinadeurs nu overhielden aan deze regeling, en hoeveel de consumenten opbrachten , niet beslissend beantwoorden omdat de Nederlandse suikerconsumptie niet goed bekend was. 50
In 1852 stelde minister Van Bosse voor een opbrengst van fl.500 .000 per jaar
als doelstelling in de wet op te nemen , en damtoe de afschrijving te verJagen . Ais
deze doelstelling niet gehaald werd, zou het resterende bed rag eenvoudig aangevuld worden door een omslag over de raffinadeurs in evenredigheid tot hun nog
openstaande accijnsrekeningen . Door deze constructie werd de doelstelling, een
opbrengst van f 1.500.000 per j aar, precies gerealiseerd.
In de wet van 1855 werd de opbrengst van de suikeraccijns op dezelfde wijze,
met een verdere verlaging van de afschrijvingen , verhoogd tot f2 miljoen per jaar.
De wet werd in de Kamer door velen behandeld als een nijverheids-wet. Men had
een helder inzicht in de werking en de bijwerking van de wet. Men verschilde weI
sterk van mening over de mate waarin de raffinageindustrie nog ondersteuning
nodig had, en over de mate waarin andere landen hun suikerindustrie steunden. De
tegenstanders van dit voorstel waren bevreesd dat een vermindering van de steun
aan de raffin aderijen slecht zou uitpakken voor de hele suikerhandel en - nijverheid , en daannee voor de Indische suikercultures. De opbrengst van deze suikercultures die, als onderdeel van de Koloniale Baten, in de Nederlandse staatskas
vloeide, bedroeg over de periode 1845 - ] 859 ruim 41 miljoen gulden in totaal, en
was daarmee ruim tweemaal groter dan de opbrengst van de suikeraccijns in de47 Handelingen 23 maart 1846, 191 - 210, Bijlagen X, 70 - 98.
48 Handelingen 1845 - 1846, Bijlagen, 85 .
49 1.M. de Kempenaer (1793 - 1870), advocaat te Arnhem 1816, lid Tweede Kamer J 844
- 1848, 1852 - 1860, minister van Binnenlandse Zaken 1848 - 1849.
50 Anoniem (J.L. de Bruyn Kops?), 'Nog een woord over de suiker-kwestie' in De Economist, 1858, Bijblad 28 - 36.
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zelfde periode. 51 Duidelijk leefde ook de vrees voor de opkomst van bietsuiker als
concurrent. Van Bosse zelf bleef de wet zien als een belastingwet. 'De suikeraccijnswet moet niet anders dan ene accijnswet zijn; her beginsei van bescherming dar zij bevat moet men duiden ais een noodzakeiijk kwaad', zei hij bij deze
gelegenheid. De eindeloze stoet bezwaar- en verzoekschriften waarin raffinadeurs,
handelaars, cargadoors en Kamers van Koophandel moord en brand schreeuwden
over iedere voorgenomen wetswijziging, een totale ineenstorting der affaires voorspellende, keerde zich in de jaren vijftig waarschijnlijk tegen de schrijvers. Ze
hadden te vaak rampspoed voorspeld die niet plaats vond.
In de eerste twee jaren na de inwerkingtreding van de wet van 1855 daalde de
export van geraffineerde suiker plotseling sterk met ongeveer twintig procent, wat
de kamerleden die tegenstanders van deze wet waren, direct toeschreven aan de
werking van de wet. De minister had echter sterke argumenten voor de stelling dat
dit behoorde tot de normale fluctuaties van deze moeilijke markt, vooral toen na
twee jaar de export weer even plotseling sterk steeg tot het vorige niveau .'2 'Was
er een punt in de gansche accijnswetgeving, waar de wijsheid des wetgevers te
kart schoot, het was dat van de geheimen der suikerbewerking' verzuchtte Sickenga. 53

5. Accijnswinsten
Hoe groot was het voordeel van deze wet voor de gezamenlijke suikerraffinadeurs? Het ging om interessante bedragen. De accijnswinst is te berekenen met de
formule:
haalbare accijnsopbrengst - werkelijke accijnsopbrengst = accijnswinst
De werkelijke accijnsopbrengst is uit de bronnen bekend. De haalbare accijnsopbrengst kan berekend worden met de formule:
consumptie x tarief

= haalbare accijnsopbrengst

De consumptie van suiker in Nederland in deze peri ode is niet met zekerheid bekend. Gezien de accijnsopbrengst was de consumptie in 1822 al meer dan 10.000

51 C. Fasseur, Kultuurstelsel en Koloniale Baten (Leiden 1975) 20, 119.
52 Handelingen Tweede Kamer 1856 - 1857, Bijlagen 361 e.v.; Handelingen Eerste Kamer 1857 - 1858,89 - 93; 1858 - 1859, 51 - 53,119.
53 F.N. Sickenga, Geschiedenis, 59.
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ton per jaar, en in de jaren 1840 - 1860 zal de consumptie ongeveer 14.000 ton per
jaar geweest zijn. 54
Welk tarief in de berekening gebruikt moet worden is eveneens onzeker. Consumeerde men voornamelijk melisbroden of lompensuiker, dan moet het hoge afschrijvingstarief uit tabel I genomen worden. Consumeerde men echter voornamelijk de goedkopere basterden dan moet het lagere tarief dat ook voor ruwe suiker
gold (tabel 1) genomen worden.
Om de invloed van deze keuzes zichtbaar te houden bereken ik in tabel 2 de
haalbare accijnsopbrengst zowel voor een consumptie van 10.000 als van 14.000
ton per jaar, en zowel voor een consumptie van basterden als van melisbroden of
lompen.
Contemporaine analyses namen aan dat niet enkel basterden maar ook melisbroden en lompen in Nederland geconsumeerd werden. 55 We kunnen dus veilig concluderen dat in een peri ode van veertig jaar (1820 - 1860) de suikerhandel en raffinage met minstens 50 tot 75 miljoen gulden profijt trok van de accijnswet.
De veel hogere uitkomst van 85 tot 130 miljoen gulden accijnswinst in veertig
jaar, is gebaseerd op uitsluitend consumptie van melissen en lompen , en zal wei te
hoog zijn, maar verklaart wellicht de zeer hoge contemporaine schattingen die De
longe citeerde en die ook in de Tweede Kamer genoemd werden. 56
54 Sickenga, Geschiedenis, 60, noemt een import van 62.500 ton ruwe suiker/jaar en een
export van 42.500 ton geraffineerd/jaar gemiddeld over de jaren 1841-1850. Met een raffinagerendement van 90 % komt de consumptie dan op 13.750 ton/jaar. Sickenga's cijfers
voor 1861-1870 leiden tot een berekende consumptie van 13.850 ton/jaar.
Amsterdamse raffinadeurs berekenden in 1819 de jaarlijkse productie van geraffineerde
suiker in (Noord)Nederland op 36.000 ton en de export daarvan op 24.000 ton. (Handelingen, 14 mei 1819, 422). Oat geeft een consumptie van 12.000 ton (c irca 5,5 kg/hoofd per
jaar).
De minister schat in 1832 de consumptie 'gematigd' op 8000 ton (Handelingen 1832 1833,484), volgens het kamerlid Van Alphen is dit 'veel te min ', hij rekent met 5 kg per
hoofd, dat is 13.500 ton (Handelingen 1833 - 1834, 104). In 1852 rekenen vele kamerleden met een binnenlandse consumptie van 1411 15 .000 ton (Handeiingen, 1851 - 1852,
1023, Bijlagen 6044 - 6 ).
S.A. Bleekrode, ' Over de bereiding van beetwortelsuiker in het klein' in 'Tijds chrift van
her Genoorschap ter bevordering der Nijverheid', gevestigd te Onderdendam, deel I, I ste
stuk, jg. 1838, 49 - 86 noemt ee n consumptie van 8 kg/hoofd/jaar, dat is bijna 23 .000 ton/
jaar.
P.C. Voswinkel Dorselen, Open brief inhoudende bedenkingen betreffende den suikeraccijns (Utrecht 1851) rekent met 15.000 ton per jaar.
Wijthoff en Zoon, Beknopte bedenkingen tegen de voo rgedragene accijns-wel op de suiker Cs-Gravenhage 1852) noemt als binnenlandse consumptie 12.000 ton suiker plus 7.000
ton stroop.
55 Handelingen 1854 - 1855, Bijlagen 611.
56 l .A . de longe, De industrialisatie, 465; Handeling en, 1854 - 1855, Bijlagen, 719.
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Tabel 2. Berekening van de accijnswinst, inc/usiej opcenten en zegel:
haalbare accijnsopbrengst - werkelijke accijnsopbrengst = accijnswinst
Bedragen in miljoen gulden per J 0 jaar
werkel ijke
haalbare accijnsopbrengst bij een
consumptie van basterden van
accijns10.000 ton per jaar
14.000 ton per jaar opbrengst

Peri ode

1820
1830
1840
1850

-

1829
1839
1849
1859

12
20
22
22

17
28
31
31

6,5
3,2
4,8
15,0

werkelijke
haalbare accijnsopbrengst bij een
accijnsconsumptie van melis of lompen van
10.000 ton per jaar
14.000 ton per jaar opbrengst

Peri ode

-

6 tot
17 tot
17 tot
7 tot

11
25
25
16

50 tot 75

Totaal

1820
1830
1840
1850

verschil =
accijnswinst

1829
1839
1849
1859

22
33
32
28

31
46
44
39

Totaal

6,5
3,2
4,8
15 ,0

verschil =
accijnswinst
16
30
27
13

tot
tot
tot
tot

25
43
39
24

85 tot 130

Een contemporaine groep raffinadeurs schat midden jaren veertig deze subsidie
op ruim 1,5 miljoen gulden per jaar, maar hun schatting zal zeker niet aan de hoge
kant geweest zijn. S7
Berekeningen van andere auteurs van de omvang van deze bevoordeling komen
op iets andere, maar weI vergelijkbare getallen uit. De verschillen in de uitkomst
van de berekening ontstaan door de keuze van het getal voor de binnenlandse
suikerconsumptie en door de keuze van de beschouwde periode. Een blik op figuur 1 maakt duidelijk dat de keuze der jaren belangrijk is voor de uitkom st van de
berekening.
De longe berekende voor de periode van vijf jaar van 1853 - 1857 een bedrag
van I, I miljoen per jaar. 58 Griffiths becijferde - eveneens voor vijf jaar - maar van
1846 - 18502,7 miljoen gulden per jaar. 59 Van Zanden kwam op 1,5 a2 miljoen

57 Handelingen 1843 - 1844,463.
58 J.A. de Jonge, De industrialisatie, bijlage 5.
59 R.T. Griffiths, Industrial retardation, 92.
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gulden per jaar voor de jaren dertig.60 Deze drie berekeningen vallen aile binnen
het door mij berekende interval in tabel 2 voor de betreffende peri ode en bij consumptie van basterden.
Jansen onderschatte zowel de hoogte van het werkelijke raffinagerendement in
1820 als de snelheid waarmee het zich in de jaren daarna ontwikkelde. Daardoor
onderkende hij niet voldoende de omvang van de 'overheidssteun ' die de raffinageindustrie ontving, en die vrijwel even groot is geweest als de door hem berekende toegevoegde waarde van de gehele bedrijfstak. 61
Van Zanden en Van Riel raamden de subsidie aan de suikernijverheid tussen
1820 en 1860 'zeer ruw', maar ook veel te laag, op 22,6 miljoen gulden. 62 In plaats
van het accijnstarief gebruikten zij het tarief del' inkomende en uitgaande rechten
bij hun berekening, een onbegrijpelijke fout die welhaast op een verkeerde bronverwijzing moet berusten. In plaats van de suikerconsumptie gebruikten zij het
verschil tussen de netto import van ruwe en de export van geraffineerde suiker
maal het werkelijke raffinage rendement. Formeel kan men zo de binnenlandse
consumptie berekenen , maar gezien de nauwkeurigheid van de gegevens is dat
minder betrouwbaar, en minder inzichtelijk. De focusering op 'ex portpremie' heeft
hen kennelijk verhinderd een uitspraak te doen over de Nederlandse consumptie.
Duidelijk is dat dit een 'steunoperatie' van ongekende (!) omvang was in deze
peri ode. De steun aan deze ene bedrijfstak is vee I groter geweest dan de totale
stimulans van 30 miljoen gulden die via het Fonds voor de Nationale Nijverheid
tijdens zijn bestaan van vijfentwintig jaar ( 1821 - 1846) aan een groot aantal bedrijfstakken werd gegeven. 63

6. Gevolgen in de raffinageindustrie
Deze onbedoelde overheidsinvloed via de accijnswet heeft grote etfecten in de
suikerindustrie gehad. Die invloed wordt begrijpelijk als we ons de volgende prijsverhoudingen realiseren. De prijs v~~r geraffineerde suiker voor de export, kostprijs + marge, was circa jO,35 per kg, met een marge van hooguit enkele centeno
De prijs voor de binnenlandse markt, kostprijs + marge + accijns bedroeg circa
jO,60 per kg. Door overponden in de binnenlandse markt te verkopen kon men de
accijns tot marge maken . Uit de verhoudingen is het duidelijk dat de accijnswet
dominant de beslissingen van de ondernemers beinvloedde.

60 J.L. van Zanden, De industrialisatie, 28, 'v~~r de gehele bedrijfstak'.
61 M. Jansen , De industriiile ontwikkeling, 189.
62 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland, 147.
63 WM . Zappey, ' Het fonds voor de Nationale Nijverheid 1821-1846' in: P. Boomgaard,
L. Noordergraaf en H. de Vries, (red.) , Exercities ill OilS verleden (Assen 1981) 27-42.
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De 'oudwerkers'
Door deze werking was de wet - onbedoeld - een krachtig instrument geworden
om de ' oudwerkers' - zij die nog geen stoom gebruikten - te stimuleren het raffinagerendement op te voeren , om 'overponden ' te maken. Dat leverde onder deze
wet veel meer geld op dan voorheen. In 1824 was bij de suikerraffinage al een
rendement van meer dan 85 % haalbaar. 64 Ook Jan Backer, de enige fabrikant van
bietsuiker in Nederland in deze periode,65 veronderstelde dat in de kleine klassieke
raffinaderijen een rendement gehaald werd van 85 % suiker met daarbij nog 7,5 %
stroop.66
Het opvoeren van het raffinagerendement verliep vanzelfsprekend niet altijd
zonder problemen , zoals uit het voorbeeld van de zwarte schimmels op de melisbroden blijkt. Toen dat probleem was opgelost konden de ' oudwerkers' ook daadwerkelijk profijt trekken van hun hogere rendement. Dit wil echter niet zeggen dat
hun bedrijven daarmee, zonder accijnswinst, in vergelijking tot de opkomende
moderne stoornraffinaderijen rendabel waren.
Een ander effect was namelijk dat het bestaan van vele onrendabele 'oudwerkers' jaren lang werd gerekt. Zo lang hun 'verlies op goederen' maar voldoende
kleiner was dan hun 'winst op accijns ' zetten zij hun onrendabele vorm van productie voort. Zo maakte Van der Masch Spakler in Amsterdam ononderbroken
vijftien jaar lang verlies op zijn raffinage, maar de accijnswinst rekte het bestaan
van zijn ondernemingY

Stoomraffinage
J .H. Rupe & Zoon kreeg als eerste raffinadeur eind 1830, toestemming om een
stoomketel te gaan plaatsen. 68 We kunnen aannemen dat de installatie in 1831 in
bedrijf kwam. Met de invoering van stoom werden rendementen van meer dan 90 %
mogelijk in de raffinage. In de met stoom verwarmde indampers, vooral als ze bij
onderdruk bedreven werden zoals die van Rupe, waren de wandtemperaturen veel
lager dan in de boven kolenvuurtjes verhitte ketels, en de verblijftijden van de
suikeroplossing bij de kooktemperatuur korter, zodat minder ontleding plaats yond.
Met stoom werd met een hoger rendement een zuiverder product verkregen. Daar64 Gemeente Archief Amsterdam, Archief Van der Masch Spakler (archiefnr. 222), inv.

nr. 138A .
65 C.M. Kooi, 'Een practisch ondernemer, Jan Backer van de suiker- en stroopfabriek te
Oosterbeek ' in Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel 89 (1998) 136-164.
66 Algemeen Rijksarchief, Archief Ministerie van Binnenlandse zaken, toegang 2.02.08,
inv. nr. 851 (rekest van J. Backer aan Tweede Kamer 18 mei 1832).
67 Gemeente Archief Amsterdam , archief van der Masch Spakler (archief nr. 222) , inv.
nr. 137. Deze gegevens worden besproken en grafisch weergegeven door J.L. van Zanden,
De industrialisatie, 27.
68 M.S.C. Bakker, 'Suiker ' in: H.W. Lintsen, (red .) Geschiedenis van de Techniek in
Nederland, deel 1 (Zutphen 1992) 227.
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om was - anders dan in andere bedrijfstakken - voor een rendabele invoering van
stoom in de suikerraffinage geen schaalvergroting nodig. Dat blijkt ook uit de
toepassing van stoom vanaf 1831 in het kleine maar wei rendabele bietsuikerfabriekje in Oosterbeek. 69
Wei maakte de toepassing van stoom een verdere schaalvergroting technisch
mogelijk. In 1840 produceerde C. de Bruyn in Amsterdam, in 1832 als tweede met
stoom begonnen, al 25.000 ton per jaar, een factor 100 meer dan het gemiddelde
bedrijf van 1830. 70 Tussen 1830 en 1860, in dertigjaar tijd, maakte de hele ratfinagebedrijfstak een ontwikkeling door van een kleinschalige, ambachtelijke nijverheid naar industrieel grootbedrijf. 71 Griffiths noemde deze overgang van een traditionele naar een moderne industrie de meest succesvolle in Nederland in het midden
der negentiende eeuw.72
De rietsuikerraffinadeurs profiteerden grootschalig van de werking van de accijnswet, door de schaalvergroting die stoomtoepassing mogelijk maakte en - na
1832 - door de steeds ruimere beschikbaarheid van heel goede suiker uit Java, een
gevolg van de invoering van het cultuurstelsel en de activiteiten van de Nederlandse Handel-Maatschappij. In de jaren twintig steeg de ruwe suiker productie door
ingebruikname van nieuwe terreinen in Oost-Java, in de jaren dertig door verdere
areaaluitbreiding en productiviteitstoename en later door introductie van nieuwe
technieken. Na 1840 werd door de invoer van stoom bij de sapverdamping een
verdere kwaliteitsverbetering van de Javasuiker verkregen.73 Zonder deze wet 'waren die groote inrigtingen, waaraan millioenen zijn ten koste geLegd, waarschijnlijk niet in het Leven geroepen' meende Vrolik, de minister van Financien, in 1857.74
Waaraan besteedden de 'grootste profiteurs van de overheidsbescherming '75 deze
miljoenen? De totale investering in de circa tien stoomraffinagebedrijven werd
geschat op zeven mi1joen gulden, waarvan vijf miljoen voor de gebouwen en installaties en twee voor de bedrijfskapitalen .76 Dit stemt goed overeen met andere
taxaties. De waarde van de installaties van C. de Bruyn & Zonen, veruit de grootste van de circa tien stoomraffinadeurs, werd in 1842 geschat op I , I miljoen gulden, en in 1848 op 1,5 miljoen , die van lH. Rupe & Zoon op 0,7 miljoen gulden,

69 C.M. Kooi , 'Een practisch ondernemer', 156.
70 M.S.C. Bakker, 'Suiker', 229.
71 M.S.C.Bakker, Suiker',215-253.
72 R.T. Griffiths, Industrial retardation , 88.
73 M. Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf, technische vernieuwing in de Javasuikerindustrie in de negentiende eeuw, NEHA-series III (Amsterdam 1997) 94, 117 126, 131 e.v.
74 Handelingen Eerste Kamer, 1857 - 1858,93. Dr. A. Vrolik (1810 - 1894) minister
van Financien 1854 -1858. 1.1. Reesse, De Suikerhandel, Bijlage E.
75 J.L. van Zanden, De industrialisatie, 35.
76 Ths. Van Stolk, De suikerwet aan het algemeen belong getoetst (Roterdam 1853) 8.
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v66r de brand. 77 De bedrijfskapitalen waren kleiner. De Bruyn kreeg begin veertiger jaren voor de aankoop van suiker tot f 0,7 miljoen krediet van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Rupe tot f 0,3 miljoen. Grote bedragen voor die tijd,
waar binnenskamers ook veel over te doen was, maar waarover de raffinadeurs
zelf beslist niet konden beschikken. De balans van De Bruyn van 1848 laat zien
dat hij met niet meer dan 25 % eigen vermogen werkte en dat circa 60 % van het
bedrijfsvermogen gefinancierd was met kortlopende leningen.
Met slechts een relatief klein deel van de accijnswinst konden deze investeringen opgebouwd worden. Het overgrote deel van de 50 a 75 miljoen gulden moet
nodig zijn geweest voor het geven van kortingen, zowel in de binnenlandse markt
- dan zag men af van het maken van accijnswinst - als in de buitenlandse, om deze
grote suikercarrousel draaiende te houden .

7. Bietsuikerindustrie
De Nederlandse bietsuikerindustrie kwam eerst in 1858 tot ontwikkeling, veellater dan in de omringende landen. Tn Belgie bijvoorbeeld waren er toen al zo'n
veertig bietsuikerfabrieken in bedrijf. [n deze paragraaf wil ik aantonen dat dit een
- in de literatuur nog niet onderkend - gevolg was van de wet op de suikeraccijns.
Er is geen reden om te veronderstellen dat de overheid de ontwikkeling van
bietenteelt en bietsuikerproductie in Nederland tegenwerkte. 78 Al in 1828 verstrekte
het Fonds voor de Nationale Nijverheid een tienjarige lening van f 10.000 aan Jan
Backer in Oosterbeek voor het ontwikkelen van een bietsuikerproces, en de koning schonk hem f 3.000 voor een stoomverwarmde bietensapindamper.79 Kort na
1850 was in Zeeland de suikerbietenteelt ge'introduceerd, ten behoeve van de Belgische fabrieken. 80 Voor Nederlandse ondernemers was bietsuiker niet interessant
in die tijd. Ge1eerden schreven in het Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid
dat de landbouw en de nijverheid daar zo veel bij zouden winnen, maar zij vonden
geen gehoor bij hun lezers. 81
77 W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Haarlem 1924-25) deel 2, 199 - 203. Belasting en Douanemuseum, archief, dossier Croockewith, document 63 is een balans per (o .a) december 1848 van C. de Bruyn en Zonen,
overgelegd ter verkrijging van surseance.
78 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland, 296.
79 ARA, archief Staatssecretarie, toegang 2.02.01 , inv. nr. 3047, KB van 7 september
1828, nr. 48 .
80 P. Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw, circa 1600 - 1910, AAG Bijdragen nr. 37 (Wageningen 1998) 394.
81 Bijvoorbeeld: S.A. Bleekrode, Tijdschriftter Bevordering van Nijverheid (1848) deel
12, 4" stuk, 579; A.H. van der Boon Mesch, id. (1837) deel 4, 3c stuk, 397; J.A. van
BemmeIen, id. (1840) deel 6, Ie stuk, 110; H.C. van Hall , id. (1838) dee I 5, 2e stuk, 345.
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In de Kamer leefde duidelijk de vrees dat door vermindering van het accijnsvoordeel voor de raffinadeurs, rietsuiker sterk in het nadeel zou komen ten opzichte van bietsuiker. 'De rietsuikerindustrie heeji een oorlog op leven en dood te
voeren met de beetwortelsuikerindustrie', zei Van Bosse. 82 Dat deze vrees ook op
dat moment reeel was blijkt als we de ontwikkelingen in Frankrijk bezien.
De Franse belastingen op suiker waren anders ingericht, en dienden andere doelen
dan in Nederland. Van Bosse schreef in zijn toelichting op de nieuwe accijnswet in

1851: 'De suikerbereiding uit beetwortels heejt zich in den jongsten tijd in Frankrijk en Belgic aanmerkelijk uitgebreid, en is aldaar bij de regeling van den suikeraccijns eene bran van velerlei moeijelijkheden en verwikkelingen geweest. Dit is
vooral daaraan toe te schrijven dat de wet de ontwikkeling van dien tak van nijverheid als het ware oogluikend heeft toegelaten, en verzuimd heejt aanstonds bi} deszeljs ontstaan ook de op die wijze verkregen suiker accijnspligtig te maken '. X3
Men kan het handelen van de Franse overheid echter ook geheel anders interpreteren, zoals ook Baud, toen kamerlid, de minister voorhield. 84 In Frankrijk waren
er naast, of liever tegenover de verdedigers van de koloniale rietsuikerbelangen ,
vooraanstaande en actieve voorvechters van de ontwikkeling van bietsuiker. 85 De
eigen koloniale rietsuiker productie was onvoldoende groot om de Franse binnenlandse consumptie te dekken, Frankrijk moest ook uit kolonien van andere landen
suiker invoeren voor de eigen consumptie. Een heel andere situatie dan in Nederland.
In Frankrijk bestond al in 1816 een heffing op ruwe rietsuiker, van ongeveer 25
cent per kilo.86 Dit was echter een importheffing, en geen accijns op de consumptie
van suiker.
Naast de verwerving van geld voor de schatkist had deze regeling zeker de nevenbedoeling de landbouw en de industrie aan te moedigen tot productie van bieten en bietsuiker, door deze suiker een extra marge te bieden van ongeveer 25 cent
per kilo. Deze marge werd enkele jaren later aanmerkelijk vergroot door bij export
van in Frankrijk geproduceerde bietsuiker een premie te geven van 60 cent per
kilo. Dit beleid had resultaat, zoals in tabel 3 te zien is. In honderden kleine fabriekjes yond een brede ontwikkeling van ervaringskennis plaats, en zij vormden
een interessante markt voor apparatenbouwers om nieuwe ontwikkelingen te bren-

82 Ha/Jdelingen, 1851 - 1852, 1021 - 1037.
83 Ha/Jdelingen, 1850 - 1851 , Bijlagen 578 .
84 Handelingen, 1851 - 1852, 1028. J.e. Baud (1789 - 1859).
85 R. Villeneuve, 'Le financement de I' industrie sucriere en France, entre 1815 et 1850'
in: Revue d'histoire economique et socia/e, 38 (1960) 285 - 319.
86 G. Wttewaal , Bijdragen tot de Staatshuishoudkunde en Statistiek, 2 delen (Utrecht
1836 - 1838), 2' stuk, 223; H.G. Prinsen Geerligs, Geschiedenis van de wetgeving op
beetwortelsuiker in de ve rschillende productielanden in Europa en haar invloed op de
suikerproductie en -consumptie (Amsterdam 1911 ) 6.
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Tabel 3. Ontwikkeling van de bietsuikerindustrie in Frankrijk
Jaar

1825
1829
1836
1840

aantal fabrieken

30
200
350
581

suikerproductie (ton) gemiddelde productie
per fabriek (ton)
800
9.500
30.000
72.000

27
47
86
124

Bron: A.H. van der Boon Mesch, Tijdschrift fer Bevordering van Nijverheid (1837) deel
IV, 3e stuk, 397. S.A. Bleekrode, op. cit. 1838, 49 - 86. H.C. van Hall , Tijdschrift fer
Bevordering van Nijverheid (1838) deel V, 2e stuk, 345. De getallen die deze schrijvers
noemen zijn niet geheel gelijk, maar de trend is evident. R. Villeneuve, 'Lefinancement ... '
die weer andere getallen geeft met dezelfde trend, legt uit waarom in deze peri ode het
aantal fabriekjes sterk fluctueerde.
gen. Daardoor ontstond een effectieve samenwerking tussen suikerfabrikanten en
machinefabrikanten, de sleutel voor succesvolle procesontwikkelingen. Dit maakt
ook duidelijk waarom Jan Backer in zijn kleine bietsuikerfabriek in Oosterbeek al
in 1830 en later de gebroeders De Bruyn in 1858 de ontwerpen voor de apparaten
van het bietsuikerproces uit Frankrijk haalden.
Het betalen van deze premie voor bietsuiker werd voor de Franse schatkist bezwaarlijker naarmate de bietsuikerproductie groeide. In een aantal stappen, en
begeleid door heftige discussies, werd vanaf 1837 de voorkeurspositie van bietsuiker afgebouwd, tot in 1847 riet- en bietsuiker fiscaal gelijk werden behandeld.
Het nieuwe suikerproces kon toen op eigen benen staan.
Maar in Nederland was de expansie van de rietsuikerraffinage op dat moment
nog in volle gang. Om de accijnswinst te incasseren moesten de Nederlandse raffinadeurs de gemaakte overponden afzetten op de binnenlandse markt en in de
verkoopprijs minstens een deel van de accijns aan de consument in rekening brengen. Dit leidde tot overvoering van de binnenlandse markt omdat de totale productie van overponden zo groot was . De overponden moesten in de binnenlandse markt
afgezet worden, desnoods door het geven van kortingen, om de accijnswinst te
kunnen incasseren. 87 De binnenlandse prijs voor de raffinade was daardoor weinig
stabiel en te laag.
In de memorie van toelichting in 1852 legde Van Bosse uit dat de grote productie aan overponden de werking van de wet tot dan toe frustreerde . Hij betoogde dat

87 Bijlagen Handelingen, 1851,574-5; FN. Sickenga, Geschiedenis, 61; 1.1. Reesse, De
suikerhandel, 35.
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de binnenlandse suikermarkt met de overponden 'ove rstelpt' werd, waardoor de
prijzen 'uiterst wisselvallig ' en 'kunstmatig gedrukt' waren .~8
Het is begrijpeJijk dat met weinig stabiele prijzen in een overvoerde binnenlandse markt, geen belangstelling ontstond om de relatief moeizame weg te gaan van het
ontwikkelen van een bietsuikerteelt en het introduceren van een bietsuikerproces.
De wetswijzigingen van 1852 en 1855 veranderden deze situatie. De wet forceerde de raffinadeurs tot een accijnsafdracht van eerst 1,5 en daarna 2 miljoen
gulden per jaar. Er was maar een markt waar ze dit bedrag via de suikerprijs konden terughalen , de binnenlandse markt. Maar dat vereiste een meer gedisciplineerd gedrag van de raffinadeurs op de Nederlands markt dan voorheen , met hogere en stabiele prijzen. Dat is precies wat gebeurde na de datum van
inwerkingtreding van de wet, 1 oktober 1852, zoals in figuur 6 is af te lezen. Opvallend is de prijsstijging van stroop, een artikel dat buiten de accijnswet vie!.
Kennelijk zagen de raffinadeurs hier een goede mogelijkheid in de markt om hun
accijnsafdracht te compenseren.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in 1855 waren velen in de Kamer van
mening dat de binnenlandse suikermarkt nog steeds overvoerd werd met de overponden en dat de prijzen nog steeds te laag waren vergeleken met de exportprijzen. Naar verwachting zouden de binnenlandse prijzen nog verder stijgen als gevolg van de wet van 1855.
De gebroeders De Bruyn brachten in 1858 de eerste bietsuikerfabriek in Nederland tot stand,89 decennia later dan vergelijkbare installaties in Frankrijk, de Duitse staten, Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Belgie.90 De fabriek had een kleine
capaciteit van enkele honderden tonnen suiker per jaar, een fractie van de capaciteit van de Amsterdamse raffinaderijen. 91 Na dit eerste schaap over de Nederlandse dam volgden binnen vijftien jaar tweeendertig anderen. Bakker analyseerde de
mogeJijke samenhang tussen deze drieendertig investeringsbeslissingen. 'De ondernemer, de suikerfabrikant, [heeft} in dit boek een centrale plaats gekregen. Hij
neemt de beslissingen om iets te doen, of juist niet te doen '.92 Bakker toonde aan
dat de gebroeders De Bruyn, de grote en ex pan sieve suikerraffinadeurs uit Amsterdam, over de juiste middelen beschikten voor zo'n initiatief - over geld, informatie en ondernemingslust - en over een motief voor deze nieuwe activiteit. Dat
motief was dat 'zij een zelfstandige eenheid [zou zijn} die haar winst haalde uit

88 Handelingen, 1850 - 1851, Bijlagen, 573 - 578.
89 M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, de Nederlandse bietsuikerindustrie 1858 - 1919, (Amsterdam 1989) 27 .
90 M. Leidelmeijer, Van suikermolen, 51 geeft deze relatieve ontwikkeling fraai grafisch

weer.
91 M.S.C. Bakker, Ondernemerschap, 28.
92 M.S.C. Bakker, Ondernemerschap , 19.
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Figuur 6. Consumptieprijzen van melis en stroop op de veiling en van de Nederlandse Handel-maatschappij
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het verkopen van bietsuiker aan derden ' . 93 Het doel had dus geen relatie met het
raffinagebedrijf.
Maar het moment waarop deze besli ssing genomen werd , verklaarde Bakker
niet. Waarom niet tien jaar eerder? Waarom binnen vijftien jaar gevolgd door zovelen?94
Is er dan geen externe conditie aan te wij zen die in 1857, het jaar waarin de
gebroeders De Bruyn hun beslissing namen, gunstig geworden was? Jawel, die
gunstig geworden conditie was de hoogte van de suikerprijs zo dat er in Nederland
winst viel te maken met verkopen van bietsuiker, en de stabiliteit van deze prijs, zo
dat een grote investering verantwoord was.
De hoogte van de prij s van suiker (,melis 2c soort') op de binnenlandse markt
wordt in figuur 7 gegeven samen met de prijs van een belangrijke grondstof, de
ruwe suiker 'Java nr. 16' , de duurste en beste Javasuiker. De relatie tussen deze
twee prijzen is de universele
Opbrengstprijs

=gondstofkosten + accijns + verwerkingskosten + marge

93 M.S.C. Bakker, Ondernemerschap, 28-29.
94 Ook De longe constateerde dat de bietsuikerindustrie in Nederland laat tot ontwikkeling kwam, maar gaf geen verklaring waarom men in 1858 weI daarmee begon. J.A. de
longe, De industrialisatie, 41 , 45.
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Met een raffinagerendement van 90 % wordt dit in ons geval
Prijs van melis = prijs van Java / 0,9
verwerkingskosten + marge

+ acc ijns op ruwe suiker / 0,9 +

Omdat de andere gegevens bekend zijn is de term (verwerkingskosten + marge) te
berekenen. De uitkomst van die berekening is in figuur 7 weergegeven.
Oat de verwerkingskosten + marge voor oktober 1852 meestal negatief waren betekent niet dat de raffinadeurs toen met verlies werkten. Het betekent dat ze meer
accijns op de binnenlandese markt inden dan ze hoefden af te dragen. Oat veranFiguur 7. Prijzen van de grondstoJ ruwe suiker 'Java nr. 16' en de opbrengstprijs

voor binnenlandse consumptie van 'melis 2' soort'op de veilingen van de Nederlandse Handel-Maatschappij
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derde in oktober 1852. De afstand tussen de grondstofprijs en de binnenlandse
consumptieprijs werd toen door de accijnswet structureel groter. Evenzo is de binnenl andse suikerprijs in het eind van 1855 nog verder gestegen omdat de raffinadeur de accijnsverhoging op de consument zal verhalen. 95 De raffinadeurs konden

95 Minister Vrolik in de Tweede kamer, Handelin gen 1854 - 1855 , 1078 4
Oat deze logische verwachting van de minister ook uitkwam had ik graag aangetoond door
de prijzenreeks van de figuren 6 en 7 te verlengen met de veilingprijzen tot 1860. Ik heb ze
niet kunnen vinden.
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dat veilig doen omdat de Nederlandse markt onbereikbaar was voor buitenlandse
concurrentie, door de zeer hoge invoerrechten voor geraffineerde suiker.
Beide, hoogte en stabiliteit van de suikerprijs, waren een gevolg van de wetten
op de suikeraccijns van 1852 en 1855 die een einde maakten aan de lage en instabiele prijzen die eerder door voorgaande accijnswetten veroorzaakt waren. Dit gaf
een solide grondslag waarop een binnenlandse bietsuikerindustrie kon ontstaan.

8. Besluit
In de periode 1820 - 1860 werd door een - zeker aanvankelijk - onbedoelde
nevenwerking van de wet op de suikeraccijns de rietsuikerhandel en -raffinage met
50 tot 75 miljoen gulden bevoordeeld. De technische ontwikkeling van de rietsuikerraffinage werd hierdoor krachtig gestimuleerd, maar tevens werden ook onrendabele ambachtelijke raffinagebedrijfjes lang in leven gehouden. De introductie
van bietsuiker werd grondig ontmoedigd door de invloed van de wet op het binnenlandse prijsniveau. Het aanvankelijk onbedoelde voordeel voor de raffinagenijverheid werd later herkend, erkend en zelfs als doelstelling van de wet verdedigd, waardoor het tot een ondersteuning van deze nijverheid werd. Pas in de jaren
vijftig brachten aanpassingen van de wet deze ondersteuning tot bescheidener proporties terug. Daardoor werden de binnenlandse suikerprijzen hoger en meer stabiel. Toen pas werd het ook in Nederland interessant om bietsuiker te gaan maken.

VIII

Spoorlijnen en geldstromen. Een onderzoek naar de
financiers van de Nederlandsche RhijnspoorwegMaatschappij 1845-1890
WILLEM VAN DEN BROEKE & ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK

1. Inleiding
Buiten de genealogie is er waarschijnlijk geen onderwerp dat amateurhistorici zo
bezighoudt als spoorweggeschiedenis. Vrijwel ieder baanvak van de Nederlandse
spoorwegen is tot in de details beschreven; de geschiedenis van ieder station, elke
halte of stopplaats is nauwkeurig vastge legd. In ve le bijdragen aan de techniekgeschiedenis wordt uitgebreid aandacht besteed aan de infrastructuur van de Nederlandse spoorwegen, zoals raiIconstructies, bovenleiding, kunstwerken en beveiliging. Ook de tractie en het rollend materieel hebben in talrijke publicaties uitvoerig
de aandacht gekregen die zij verdienen. l
De belangstelling voor de spoorweggeschiedenis beperkt zich echter niet tot de
omvangrijke groep van amateurhistorici, ook de professionele historici hebben
zich uitvoerig met dit onderwerp beziggehouden.2Binnen de economische geschiedenis hielden talrijke en belangrijke beoefenaars van het vakgebied zich bezig met
E. Bels, Marktonderzoek naar het gedrag van gebruikers van spoorwegarchieven
(Utrecht 1998).
2 Voor een beknopt overzicht zie: A.J. Veenendaal jr., De ijze ren weg in een land vol
water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834- / 958 (Amsterdam
1998) . Over architectuur, techniek en rollend materieel, zie bijvoorbeeld: H. Romers, De
spoorwegarchitectuur in Nederland 1841 -1938 (Zutphen 1981) en C. Douma, Stationsarchitectuur in Nederland /938-1998 (Zutphen 1998) , G.PJ. Verbong en N.J. Cuperus, 'De
spoorbruggen,' in: H.A. Linsse n e.a., (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland.
De wording van een moderne samenleving. Deel V (Zutphen 1994) 179-201, H.G. Hesselink, 150 jaar seinen voor treinen (Rotterdam 1978), A.D. de Pater, The locomotives built
by Machinefabriek "Breda", voorheen Backer & Rueb (Leiden 1970) en N.J. van Wijck
Jurriaanse, Stoomlocomotieven van de Nederlandse spoorwegen (Rotterdam 1974).
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de vraag naar de relatie tussen infrastructurele innovaties (zoals de spoorwegaanleg) en economische groei.3 Daarnaast is de afgelopen decennia ruimschoots aandacht besteed aan de financiering en financiers van de spoorwegen sinds de negentiende eeuw. Voor Nederland is voor drie van de vier grote negentiende eeuwse
spoorwegmaatschappijen, de HSM , NCS en SS4, onderzoek verricht naar de samenstelling van het bestand van hun aandeelhouders en de ontwikkelingen hierbinnen. Met betrekking tot de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS)
was een dergelijke analyse van het bestand van kapitaalverschaffers tot voor kort
echter niet mogelijk geweest. Uit de statuten van de NRS kon weliswaar worden
opgemaakt wie de initiele aandeelhouders van deze maatschappij waren , maar
gegevens uit latere jaren waren niet bekend. De presentielijsten van de algemene
vergaderingen van aandeelhouders waren bij de overname van de NRS door de
Staatsspoorwegen in 1890 vernietigd. Ook via andere wegen, zoals notariele archieven en het bedrijfsarchief, kon de ontwikkeling van het aandeelhoudersbestand niet worden gereconstrueerd, zoals bij de andere maatschappijen weI mogeJijk was geweest. 5
Bij de recente inventarisatie van de archieven van de Nederlandse Spoorwegen
in het kader van het project Historisch ArchiefNederlandse Spoorwegen (HANS),
werd echter een opmerkeJijke vondst gedaan. Een aantal van de registers van aandeelhouders van de NRS bleek bewaard te zijn gebleven . In deze registers werden
de aandelen onder nummer genoteerd en werd bijgehouden wie welke aandelen in
bezit had en aan wie ze weer werden doorverkocht. 6 Met behulp van deze bron
zouden enkele vragen met betrekking tot de verspreiding van het aandelenbestand
en de financieringsstructuur van de NRS , die tot nu toe noodgedwongen werden
opengelaten, kunnen worden beantwoord. Met een aantal zaken moest bij het anaIyseren van de aandeelhoudersregisters echter rekening worden gehouden.
Ten eerste is niet het overzicht van aIle honderdduizend aandelen teruggevonden. OorspronkeJijk moeten er in J 845 zes boeken zijn aangelegd waarin elk van
deze aandelen werd geregistreerd en gevolgd. Helaas zijn enkel het eerste register,
met de aandelen onder nummer I -16.600, en het laatste register, met de aandelen
83 .001-100.000 teruggevonden. Uiteindelijk kon dus slechts een derde van het
3 R.W. Fogel, Railroads and American economic growth: essays in econometric history
(Baltimore 1970), A. Fi shlow, American railroads and the transformation of the antebellum economy (Harvard 1945) en R. Fremdling, Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachs tum 1840-/879. Ein Beitrag zur Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur (Dortmund 1985).
4 HSM: Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij " NCS: Nederlandsche CentraalSpoorweg-Maatschappij en SS: Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen.
5 Van den Broeke, Financiiin enfinanciers van de Nederlandse spoorwegen 1837 - 1890
(Zwolle 1985) 71.
6 Het Utrechts Archief (HUA), Archief NRS , inv. nrs. 694, Register van de aande len lA,
1-16600 en 696, Numerical share register 8300 I- I 00000.
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totale aandelenbezit worden geanalyseerd. Dit is niettemin een redeJijk betrouwbare steekproef. Een vergelijking tussen de aandeelhouders in het eerste en laatste
boek laat zien dat zij verspreide pakketten van aandelen in hun bezit hadden. De
laatste kolom van tabel I geeft de percentages van het aandelenbezit van de aandeelhouders volgens de twee registers ten opzichte van het totaal aantal aandelen
dat zij bezaten. De gemiddelde spreiding hiervan is 30,7 %, hetgeen bijna een
derde betekent. Beide boeken zullen daarom behoorlijk representatief zijn voor
het gehele aandeelhoudersbestand. WeI moet in ogenschouw worden genomen dat
naarmate het aandelenbezit zich over een groter aantal aandeelhouders verspreidde, er meer kans is dat de ontbrekende registers namen bevatten die in het eerste en
laatste boek niet voorkomen. Desondanks kan op basis van de aanwezige gegevens een aantal relevante vraagstukken worden opgelost.
Een tweede probleem is dat data voor de overdracht van de aandelen in de registers ontbreken. Hierdoor is moeilijk precies na te gaan hoe het aandelenbezit zich
in de loop van de tijd ontwikkelde. In de tabeJlen die in dit artikel zijn opgenomen,
wordt voor de verspreiding over de periode 1845 - 1890 daarom noodgedwongen
gebruik gemaakt van een schatting van transactiedata. Deze schatting berust op
enkele gegevens uit de registers zelf en enig aanvullend bronnenmateriaal en zij
gaat uit van de veronderstelling dat de overdracht van de aandelen in de tijd zich
redelijk gelijkmatig voltrok.
Met behulp van de gevonden aandeelhoudersregisters kan een aantal vragen
worden beantwoord. Wie waren nu precies de financiers van de Nederlandsche
Rhijnspoorweg-Maatschappij? Wat was de nationaliteit en woonplaats van de aandeelhouders? Het overzicht van de initiele aandeelhouders (zie tabel 1) laat zien
dat bijna twintig procent van hen uit Groot-Brittannie afkomstig was. Bovendien
bezaten deze Britten niet mindel' dan tweederde van de 100.000 NRS-aandelen.
Op basis van andere archiefstukken van de NRS is in eerder onderzoek al weI
geconcludeerd dat het aandeel van de Britse kapitaalbezitters in de onderneming
zeer aanzienlijk bleef. Met de nieuwe gegevens is echter meer te zeggen over de
ontwikkeling van de verhouding tussen Britse en Nederlandse aandeelhouders.
Daarnaast wordt in verband met de risicospreiding van de financiering uiteraard
ook gekeken hoe het aandelenbezit zich binnen deze beide landen ontwikkelde
over het aantal deelnemers in de maatschappij.
Vervolgens zal aan de orde komen tot welke maatschappelijke sector deze aandeelhouders nu precies behoorden en hoe de spreiding van het aandelenbezit met
betrekking tot dit criterium verliep. Om hierop een antwoord te vinden, zijn de
aandeelhouders systematisch ingedeeld in een aantal beroepsgroepen.7 Deze analyse levert een aantal andere te beantwoorden vragen op. Bestonden er verbindingen met andere spoorwegmaatschappijen oftoeleveranciers van spoorwegmateri7 Hierbij is van dezelfde categorisatie gebruik gemaakt als in het proefschrift van Van
den Broeke, Financien en financiers , 258.
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aal? Met andere woorden, wat valt er te zeggen over de directe en indirecte belangen voor de beleggers bij hun aandeelhouderschap? Ook zal worden bekeken in
hoeverre de beleggers in de NRS verschilden van de beleggers van andere Nederlandse spoorwegmaatschappijen.
Het vaststellen van woonplaats en beroep is voor het grootste gedeelte gelukt
met behulp van aanvullend archiefmateriaal en literatuur. ~ Uiteindelijk bleek ongeveer een vijfde deel van de aandeelhouders, voornamelijk die van Britse afkomst, niet te achterhalen.

2. De financien en de financiers van de Nederlandse spoorwegen v66r 1890
Het onderzoek dat tot dusver naar de financiering van de Nederlandse spoorwegen
voor 1890 gedaan werd, leverde in vergelijking met de gangbare opvattingen een
aantal nieuwe gezichtspunten op.
In vrijwel aile gevallen werd het initiele (werk-)kapitaal van de verschillende
spoorwegmaatschappijen niet door buitenlandse financiers, maar door overwegend Nederlandse vermogensbezitters verschaft.
De door de individuele ondernemingen gevolgde financieringsmethoden vertoonden op tal van punten grote overeenkomsten. Het werkkapitaal werd in eerste
instantie bijeengebracht door de uitgifte van aandelen. Vaak werd een begin gemaakt met de plaatsing van een dee I van het totale, statutair vastgelegde aandelenkapitaal. Zo'n eerste emissie leverde wat de plaatsing van de aandelen betrof
meestal niet al te veel moeilijkheden op. In de begeleidende prospectu s werd de
potentiele beleggers hoge dividenden in het vooruitzicht gesteld. Daardoor werden spoorwegaandelen door de primaire vermogensverschaffers als een aantrekkelijk, speculatief beleggingsobject gezien. In die gevallen waarin de plaatsing
van het beginkapitaal wei problemen opleverde drong de directie er bij de aannemers en uitvoerders van weg en werken op aan aandelen als betaling voor de bewezen diensten c.q. uitgevoerde werken te accepteren.
Ernstige problemen met de financiering rezen pas bij de uitbreiding van maatschappeJijk vermogen ten behoeve van de voltooiing van het Nederlandse spoorwegnet. Tegenvallende bedrijfsresultaten maakten de plaatsing van nieuwe aandelen veelal onmogelijk. Bovendien probeerden de initiele aandeelhouders van hun
slecht renderende waardepapieren af te komen. De gedesillusioneerde Nederland8 Het grootste gedeelte van de Nederlandse aandeelhouders kon worden achterhaald op
basis van materiaal dat besc hikbaar is bij het Centraal Bureau vaar Cenealogie (CBC) te
's-Graven hage. Voor het onderzoek naar de Britse kapitaalverschaffers is gebruik gemaakt
van Britse spoorwegarchieven en verscheidene Directories of Public Office, materi aa l dat
te vinden is in het Public Records Office te Kew, Londen.
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se beleggers trachtten hun spoorwegaandelen - door tussenkomst van het Amsterdamse bankwezen - in het buitenland te slijten. Vooral in Duitsland werden gegadigden gevonden die bereid waren het risico te nemen. De Nederlandse belegger
stortte zich massaal op Amerikaanse spoorwegwaarden of Russische staatsobligaties . Overigens kwamen ze daarmee ook vaak bedrogen uit. 9 Door deze ontwikkelingen verschenen de buitenlandse beleggers op het toneel van de Nederlandse
spoorwegfinanciering en verdwenen de Nederlandse vermogensbezitters. Spoorwegdirecties moesten voor het aantrekken van nieuw bedrijfskapitaal hun toevlucht
nemen tot de emissie van obligatieleningen tegen een relatief hoge rente of door
de uitgifte van een laag rentende lening beneden pari, zodat de effectieve rente
eveneens hoog was. In veel gevallen waren de participanten in die obligatieleningen aandeelhouders, die van hun recht van voorintekening gebruik wensten te maken
omdat zij belang hadden bij het voortbestaan van de onderneming.
Het aantrekken van vreemd vermogen op lange termijn opende de mogelijkheid
tot het realiseren van het zogenoemde 'hefboomeffect'. Indien de rentabiliteit van
het totaal geYnvesteerde vermogen boven die van het vreemde vermogen lag, had
die omstandigheid een positieve invloed op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Zo heeft de HSM in bescheiden mate geprofiteerd van het hefboomeffect.
Ook de SS heeft -overigen s onder andere omstandigheden- eveneens profijt gehad
van het hefboomeffect. De NRS daarentegen financierde op conservatieve wijze
(d.w.z. met relatief veel eigen vermogen) en bij de NCS lag de rentabiliteit van het
totaal ge'investeerde vermogen beneden het niveau van de rente over het vreemde
vermogen, zodat deze ondernemingen niet van een mogelijk positieve invloed van
het hefboomeffect konden profiteren.

3. De initiele aandeelhouders van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij
In 1838 vaardigde Koning Willem I een Koninklijk Besluit uit voor de aanleg van
een spoorweg tussen Amsterdam en Arnhem, de zogenoemde 'Rijnspoorweg' . Deze
moest uiteindelijk de spoorwegverbinding met Duitsland tot stand brengen. IO Om
deze aanleg te bekostigen , werd een staatslening vanf9.000.000,- uitgeschreven
waarvoor de koning persoonlijk zijn garantie verleende. De inspanningen van
Willem I om de financiering van de lijn tot stand te brengen, lijken niet aileen te
zijn voortgekomen uit het algemeen belang dat hij hechtte aan spoorwegen voor
de Nederlandse handel , landbouw en nijverheid. De koning wilde door het uit-

9 A.J. Veenendaal, Slow train to paradise. How Dutch investll1 ent helped build American railways, (Stanford 1996) 48 .
10 A.J. Veenendaal jr., De ijzeren weg, 10.
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schrijven van de lening ook geld loskrijgen voor andere doeleinden. 11 De opzet
van Willem I om geld bij elkaar te krijgen slaagde met glans. Op de eerste obligatielening schreven voornamelijk Amsterdamse bankiers en commissionairs in effecten in.1 2 In 1844 bleken er echter grote financiele tekorten te zijn ontstaan bij de
aanleg van de Rijnspoorweg. Deze tekorten waren veroorzaakt doordat Willem I
een deel van de lening renteloos voor andere doelen had aangewend. Doordat hij
was overleden zat nu zijn opvolger, Willem II, met de schulden. De koning werd in
het geheim geadviseerd zijn gezicht te redden alsmede de rechten van de obligatiehouders te waarborgen door hen op de hoogte te stellen van de verliezen en voor
de exploitatie van de lijn een particuliere onderneming in het leven te roepen.
Willem II besloot deze raadgeving op te volgen, hetgeen ook betekende dat hij de
adviezen van de staatscommissie die in 1844 juist adviseerde de Rijnspoorweg
door de staat te laten overnemen en exploiteren, liet voor wat ze waren. 13 De oprichting van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij yond plaats in 1845.
Er werden 100.000 aandelen uitgegeven met een totale waarde van 24 miljoen
gulden. De obligatiehouders van de Rijnspoorweg eisten dat zij bij de overdracht
dezelfde rechten zouden houden op hun deel van de opbrengsten van deze spoorJijn en aile uitbreidingen die in de toekomst zouden plaatsvinden. Aan hun veri angen werd echter geen gehoor gegeven. Dit wordt geYliustreerd door het feit dat de
NRS tot 1881 een afzonderlijke boekhouding heeft bijgehouden voor de staatslening voor het traject Amsterdam-Arnhem, die in datzelfde jaar eindelijk werd afgelost.' 4
De eerste 35 aandeelhouders van de NRS zijn aile terug te vinden in de oprichtingsstatuten van de maatschappij. Daardoor was hun woonplaats en maatschappeJijke functie reeds bekend v66r de vondst van de aandeelhoudersregisters. '5 Tabel 1 laat zien waar zij woonachtig waren, welk beroep zij uitoefenden en hoeveel
aandelen zij in bezit hadden, volgens de statuten en, ter vergelijking, volgens de
teruggevonden registers die voor het onderzoek zijn gebruikt. Op deze wijze wordt
een beeld verkregen van de mate waarin de aandelen in pakketten verspreid waren
onder de aandeelhouders. Twee aspecten worden hierbij in acht genomen. Allereerst wordt gekeken naar de verhouding van het percentage aandeelhouders per
sociale sector en geografische afkomst ten opzichte van het totaal aantal aandeelhouders. Ten tweede wordt onderzocht hoe groot hun aandeel in de maatschappij
was, aan de hand van het aantal aandelen dat zij in hun bezit hadden.

II W. Fritschy, 'Spoorwegaanleg in Nederland van 1831 tot 1845 en de rol van de staat,'
in: Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 46 (1983) 197.
12 Van den Broeke, Financien en financiers, 58-59.
13 Fritschy, 'Spoorwegaanleg', 198-199.
14 Van den Broeke, Financien enjinanciers , 61-65.
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Tabel 1. lnitiele aandeelhouders van de NRS (1845). De laatste kolom geeft de
verhouding weer tussen het aantal aandelen dat zij volgens de twee teruggevonden aandeelhouders registers bezaten, ten opzichte van het totaal aantal aandelen dat zij volgens de statuten bezaten.
Naam:

Woonplaats:

Beroep:

Arr iens. P.

's-G rav e nhage
Landen

100
12500
Lid Tweede Kame r
50
14000
Kooplieden
Fabrikant
14000
Gronde igenaar
100
14000
Kooplieden/banki ers
25
Advocaat
Ambte naar Min. Financien
50
30
Burgemeester Rotterdam
Comm. in effecten/koopman
100
Com m. in effecten/koopman
50
Koning van Nederland
200
Koopman/reder
50
Oir. academic burgerlijke ing.
50
AdvQcaat/slaatsman
25
3545
Koopman/cans.-gen. Luxemb.
Bankier
6250
Adjudant van de koning
100
Admin. domeinen v.d. koning
50
Bankie r
6250
10
Burgemees ter van Arn hem
Vice-president Gerechtshof
10
14000
Koopman
40
Voorzitter KvK te Rotterdam
Comm. in effecten/koopman
50
Lid Tweede Kamer/weth. Arnhem
25
Min. van Buiten landse Zaken
lOa
Lid Tweede Kamerllid Hoge Raad 25
Grondeigenaar
50
Wethouder Rotterdam
40
Advocaat
25
Fabrikant
14000
Koopman/reder
50
Assuradeur/directeur NRS
50

Chapl in . w.J.
Dam v3 nl sselt . E.W. van
Devaux & U ziell i
Enthoven & Co.
Goedhart , R.L.J.
Gower. A.A.
Hartogh. H.A.

Ge ldermalsen
Londen
's-Gra ve nhage

's-Gravenhage
Londen
Amsterdam

Heukelom. W .P. van

's-Gravenhage

Hoffmann , J.F.
Hoyer, F.
Hoyer,l.H.
Koning Willem II
Kooy, A.
Lipkens , A.
Lipman, S.P
Lippmann. L.
Masterman Jr
Merkus van Gendt. J.
Mesritz, L. van
Moss, 1.
Pallandt, U.A. van
Rau van Gameren , J.
Ricketts, F.
Rijckevorse l, A. van
Roche, P.N.

Rotterdam

's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage

Amsterdam
Delft
Amsterdam
Amsterdam

Londen
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Liverpool
Arnhe m
Arn hem
Londen
Rotterdam
's-Gravenhage

Ro senthal, J. van

Arnhem

Schimmelpenni nck, W.A.
Schooneveld, P.c.
Splitge rber, L.
Tromp, P.H.
Veder, A.
Wilson &Zn
Wittering, J.
Zill esen, F.C.

's-G ravcnhage
's-G ravenhage

Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Haarlem
Am sterdam
Amsterdam

Aantal
aandelen:

Adjudant va n de Koning
Directeur S-Wcstern Railway

%

5295

42

3360
3 100
20
3240
10
10
10
30
30

24
22
20
23
40
20
33
33
60

10
20
5
2 170
4120
70
20
2035

20
40
20
61
66
70
40
32

3895

28

20
20
40
25
10
10

40
80
40
100
20
25

4805
20

34
40

1200

niet geregistreerd

Aantal aandeelhouders:

Register:

35

Aantal aandelen:

100000

33600

33,6

YAN DEN BROEKE EN YAN NEDERYEEN SPOORLIJNEN EN GELDSTROMEN 161

Tabel 2. Woonplaats en maatschappelijke sector van de initiele aandeelhouders
Bran: HUA, ArchiefNRS, inv. nr. 4, Statuten 1845.
Woonplaats
Amsterdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
Overig Nederland
Londen
Liverpool
Overig GB
Overig buitenland
Totaal
Maatschappelijke sector
Bestuur en recht spraak
Bank- e n financiewezen
Ambacht e n industri e
Hande l, sc heepvaa rt & verkeer
Renteniers
Diversen
Totaal

Aantal aandeelhouders
7
12
0
4
6
5
I

0
0
35
Aantal
13
7
2
7
2
4
35

in % Aantal aandelen
20
3795
14925
35
0
0
II
135
17
14145
14
60750
6250
3
0
0
0
0

100
in %
37
20
6
20
6
II

JOO

100000
Aantal aandelen
615
26750
28000
44185
150
300

JOOOOO

in %
3,8
14,9
0
0,1
14.1
60,8
6,3
0
0

100
in %
0,6
26,7
28 ,0
44,2
0,2
0,3

100

In tabel 2 is te zien dat 83 % van de initiele aandeelhouders Nederlands was en
17 % Brits, van wie 14 procent afkomstig was uit Londen, en 3 procent uit Liverpool. De Britten bezaten echter weI maar liefst 67, I % van aile aandelen.
Er was dus sprake van een Nederlands overwicht in het aantal aandeelhouders,
maar de Britse minderheid bezat de meerderheid van de aandelen. Het grootste
gedeelte van de Nederlandse deelhebbers kwam in eerste instantie uit 's-Gravenhage. De meesten waren werkzaam in de sector bestuur en rechtspraak, maar de
grootste aandeelhouder uit deze stad was de ijzergieterij Enthoven & Co. Waarschijnlijk kwam de deelname door Enthoven & Co. aan de NRS voort uit het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden voor de eigen producten. 16 Zeker is in ieder
geval dat de firma ook aandelen van andere Nederlandse bedrijven bezat, zoals de
N.V. Nederlandsche Suikerraffinaderij, die wellicht ook machines bij de firma
Enthoven had besteld. 17

15 HUA , Archief NRS, inv. nr. 4, statuten 1845.
16 P.H. Enthoven en J.J. Havelaar, De metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co.
Sporen van een Jge-eeuws Haags grootindustrieel metaalbedrijf YOM-reeks nr. 2 ('sGravenhage 1996) 13.
17 J. Jonker, Merchants, Bankers, Middlemen. The Amsterdam money market during the
first half of the J 9th century (Amsterdam, 1996) 127.

162

NEHA-JAARBOEK 2001

De Amsterdamse bankiers en effectenhandelaren die de voornaamste financiers
waren geweest van de aanleg van de Rijnspoorweg, speelden nog geen ral in de
eerste aandelenuitgifte van de NRS. De reden hiervoor zou kunnen zijn geweest
dat voor de obligatielening Willem I garant stond en dat zij daarentegen nog geen
fiducie hadden in de winstgevendheid van de particuliere onderneming. 18
De Britse initiatiefnemers van de maatschappij waren uitsluitend actief in het
bankwezen of in de handel.

4. De geografische verspreiding van het aandelenbezit
Het aantal initiele aandeelhouders was met vijfendertig deelnemers relatief klein.
Hierin kwam echter al spoedig verandering (zie tabel 3).
Tabel 3: Spreiding van de aandelen over het aantal aandeelhouders vanaf 1845
(voor 1/3 van he! rotate aandelenbestand).

Kolom: Aantal aandeelhouders: Aantal aandelen:
I
35
100000

2
3
4
5
6
7
8

525
666
689
730
757
732
712

32039
31245
27647
24758
22017
19389
17327

Quotient:

2857
61
46,9
40,1
33,9
29,1
26,5
24,3

N.B.: De afname van het aantal aandelen per kolom wordt veroorzaakt doordat steeds
meer aandelen in blanco of aan toonder werden uitgegeven. Deze aandelen werden vanaf
dat moment niet meer geregistreerd en de woonplaats en sociale functie van deze aandeelhouders is daarom niet te achterhalen.
Reeds in 1848, zo blijkt uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders uit
datjaar, bedroeg het aantal aandeelhouders 1100. Ongeveer 1050 waren uit GrootBrittannie afkomstig. 19 Het gevolg van deze Britse overmacht was dat er in 1850
een statutenwijziging werd doorgevoerd, waarbij een kantoor in Londen werd opgericht. 20 Er was al een Britse directie sinds 1845. Het aantal Britse deelhebbers in

18 Van den Broeke, Financien en financiers, 59.
19 HUA, Archie! NRS, inv. nr. 569, Jaarverslagen uitgebracht door het hoofdbestuur/Directie aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 1948.

VAN DEN BROEKE EN VAN NEDERVEEN SPOORLTJNEN EN GELDSTROMEN 163

de onderneming bleef met ongeveer 80% van het totale bestand van aandeelhouders tot aan de liquidatie van de NRS in 1890 zeer aanzien lijk. Door sommigen
werd tijdens vergaderingen met bezorgdheid gewezen op de grote invloed die de
Britten op de maatschappij kregen. Niet aileen Nederlanders waren deze mening
toegedaan. Ook de Engelsman C. Holland kan dit beamen : "Ook hij mogt echter
zijn vervreemding niet verbergen over de zeer geringe belangstelling tot dusverre
door Nederlanders in deze groote onderneming betoond, hij hoopte even wei dat
de Nederlandsche kapitalisten dat belang mogten leeren inzien , en wenschte niets
liever dan de aandeelen der Engelschen in Nederlandsche handen te zien overgaan, aan welker meerderheid en invloed eerstgenoemden zich dan gaarne zoude
onderwerpen".21
Opvallend is, dat ook het grootste gedeelte van de aandelen die aanvankelijk in
Nederlandse handen waren, op de Londense effectenbeurs werd verhandeld en zo
in Britse handen kwam . Er yond een zeer snelle en uitgebreide spreiding plaats
van de NRS-aandelen. Wei blijkt uit de aandeelhoudersregisters dat er op den duur
ook weer enige concentratie van aandelen plaatsvond, door voornamelijk Nederlandse bankiers- en effectenkantoren als Vermeer & Co. en A.H. Keijser en Zn.
Deze concentratie yond echter niet op lOdanige schaal plaats, dat er sprake was
van noemenswaardige opeenhoping van het aandelenbezit in handen van enkele
aandeel houders. 22
Van de Nederlandse aandeelhouders kwam bijna de helft uit Amsterdam , en
deze Amsterdamse aandeelhouders bezaten ongeveer driekwart van aile Nederlandse aandelen (zie tabel 4). Het Amsterdamse deel van de aandeelhouders lOU
tot de opheffing van de maatschappij tot ongeveer 6% van het totaal aantal aandeelhouders dalen. De Amsterdammers bleven even wei stabiel de helft uitmaken
van het aantal Nederlandse deelhebbers, met eveneens iets meer dan 50% van aile
Nederlandse aandelen. Het overwicht van de Amsterdamse beleggers binnen de
NRS werd niet altijd gewaardeerd door de andere Nederlandse aandeelhouders,
en dan met name door de Rotterdammers. Hoewel nooit meer dan \ % van de
aandelen in Rotterdamse handen was, werd in 1854 door een groot aanta\ vooraanstaande Rotterdamse kooplieden en reders een petitie getekend voor meer na-

20 HUA , Archie! NRS, inY. nr. 4, statuten inclusief wijzigingen 1850.
21 HUA, Archie! NRS, inY. nr. lO, Vergadering van Deelhebbers d.d. 30-06-1852.
22 HUA, Archief NRS, inY. nrs. 694, Register van aandelen lA, 1-16600 en 696, Numerical share register 83001-10000.
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Tabel4: Ontwikkeling van aandeelhoudersbestand 1845-1890 op basis van woon-

plaats. 23
1845
Aandee l ~

houders

in %
/I

35

A'dam

20
35
0
II
17
14

Dl.! 11 Haag
Utrecht

R'da rn
Ovcrig N L
Londe n
Li ve rpool
OvcrigGB

Buitcnland
Onbckc nd
Tota~11

0
0
0
100

Aan·
clelcn
in 9c
100000
3.8
14.9
0
0.1
14. 1
60.8
6.3
0

0

100

±1850
Aandccl ·
houders
in Cf
525
4
1.3
1.1
1.0
1.5

31.4
16.8
3.7
0.4
16.8
100

Aa n·

dden
in Ik
32039
2307
D.S
D.2
0.4
0.8
56.2
13.9
6,2
0.2
14.2

100

±1860
Aa ndccl houders
in o/r
689
6.5
1.7
1.6

2.6
3, I
39.6
20.2
7.6
0.3
16.8
100

Aa ndclcn
in Ck

276-1 7
5.1
0.4
D.7
0.4
0.9
43,8
26.7

9.2
0.1
12.7
100

±1870
Aandeelhouders
in %-

757
6. 1
1.9
0.7
1. 7

H
38.8
25.4
7.0
0.1
14.5
100

±1890

Aan dclcn
in o/r

Aandee l -

Aan-

houdcrs

delen
in %

22017

712
5.5
1.1
1.1
2.7

4.0
D.5
0. 3
D.7
1.1
44.4

in %

17327
3.7
0.3
0. 6
0.6
1.7
41.0

3H

3.2
41.0
24.0

6.1

6.2

35.2
6.8

11.1
9

0
15.2
100

10.1
100

100

0

druk Op het Rotterda mse belang in de onderneming Y Op de jaarlijkse vergadering
van aandeelhouders in 1860 kwam de kwestie wederom aan de orde, " Door den
heer Mr Van Breggen werd voorgesteld eenen vijfden Directeur te benoemen te
kiezen uit den handelsstand te Rotterdam, onder ontwikkeling der gronden, welke
hem daaraan in het algemeen belang waard hechten," Dit voorstel werd echter
verworpen, evenals eerdere pogingen het Rotterdamse aandeel in de leiding van
de maatschappij te bevorderen. Kennelijk was de Rotterdamse lobby van NRSaandeelhouders niet sterk genoeg om het Amsterdamse overwicht tegen te gaan. 25
Vooral in Groot-Brittannie vond er een verspreiding van de aandelen plaats over
het gehele land, Waar aanvankelijk 60,8 % van aile aandelen in Londen geplaatst
was en 6,3% in Liverpool, veranderde die verhouding in 51,4% Londenaren, 16,8%
Liverpoolers en 5,7 % in de rest van Groot-Brittannie (zie tabel 4), In de loop van
de tijd stabiliseerde het percentage Londense aa ndeelhouders tot rond de veertig
procent van aile deelhebbers in de maatschappij, Deze 40% had ongeveer 45 %
van aile aandelen in handen, Op het totaal aantal aandeelhouders groeit het gedeelte dat afkomstig was uit Liverpool tot ongeveer 25 %, in bez it van 35 % van
aile aandelen . De toename van de kapitaalschieters uit Liverpool moet gezien
23 De jaartallen boven de kolommen in tabel 4, 5 en 6 suggereren een preci sie in de
datering van het tijdstip van eigendomsoverdracht van de aandelen die op basis van de
bronnen niet zo duidelijk geconcludeerd kan worden, Bij de keuze v~~r de -bij benadering- vastgestelde data is uitgegaan van een redelijk gelijkmatige spreiding va n de overdracht in tijd , een schatting die overigens redelijk betrouwbaar lijkt, op basis van aanvullend materiaaJ.
24 HUA, Archief NRS , inv. nr. 431 , Voorbereidende activiteiten en overleg met de directie te Londen, 1845-1 857,
25 HUA, Archief NRS, inv, nL 10, Vergadering van Deelhebbers d,d, 29-06-1860,
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worden in het bredere kader van de ontwikkeling van de Britse financiele markt.
Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw werden kleinere steden als
Liverpool en Manchester steeds belangrijker als financiele centra. Met name in
Liverpool schoten verzekeringsmaatschappijen, zoals Queen 's Insurance Co. en
de British & Foreign Marine Insurance Company, als paddestoelen uit de grond. 26
Deze maatschappijen waren ook aanzienlijke aandeelhouders van de NRS. Oat de
uitgifte van spoorwegaandelen op haar beurt weer de financiele markt kon be"lnvloeden , is aangetoond door M.e. Reed . Hij analyseerde in 1975 de ontwikkeling
van het aandeelhoudersbestand van een aantal grote Britse spoorwegmaatschappijen in de peri ode van 1820 tot 1844. Met name bij de aanleg van spoorwegen
waarvan de investeerders uit Liverpool en andere provinciale centra geen direct
voordeel konden verwachten, is een verschuiving te zien van een in Londen geconcentreerd kapitaal naar de meer perifere gebieden. Op basis hiervan concludeert Reed dat de uitgifte van aandelen van spoorwegmaatschappijen er toe leidde
dat er in de loop van de eerste decennia van hun bestaan een totaal nieuwe financiele markt werd aangeboord. Dit blijkt ook uit het feit dat investeerders uit de
provincie vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw ook steeds meer gingen
beleggen in andere sectorenY
Het speculeren in Britse spoorwegaandelen was in de eerste helft van de negentiende eeuw dus niet aileen in Londen zeer populair, maar ook in de rest van GrootBrittannie. Britse spoorwegmaatschappijen stimuleerden vaak het lokale aandelenbezit, omdat zij op hen een grotere controle hadden en omdat lokale
aandeelhouders in de regel geneigd waren de aandelen langer in hun bezit te houden . Daarnaast was het voor zowel de spoorwegmagnaten als de plaatselijke notabelen en autoriteiten een groot voordeel als deze laatste groep in verband met hun
aandeelhouderschap zelf ook belangen had bij de aanleg van de spoorlijnen in de
regio. 28 Wat betreft de investering in buitenlandse aandelen waren de directe belangen van het aandelenbezit voor de rest van Groot-Brittannie wellicht minder
evident. Over het algemeen wordt dan ook beweerd dat voornamelijk Londen het
centrum was voor de handel in spoorwegaandelen en -opties uit verschillende Europese landen. 29 Oit beeld dient echter enigszins genuanceerd te worden. Er is
namelijk rond 1845 wei degelijk een hausse te bespeuren in de handel in buitenlandse spoorwegaandelen in Liverpool en enkele kleinere Britse steden. Dit wordt
onderstreept door de Liverpoolse deelname in het beginkapitaal van de NRS. Deze
opbloei was evenwel van korte duur, want in 1846 en 1847 worden met name
26 W.A . Thomas, The provincial stock exchanges (Londen 1973) 118-120.
27 M.e. Reed, In vestment in railways in Britain 1820-1844. A study in the development
of the capital market (Oxford 1975) 262-263.
28 Thomas, The provincial stock exchanges, 31.
29 R.e. Michie, The London stock exchange. A history (Oxford 1999) 69.
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buitenlandse spoorwegaandelen in groten getale weer van de hand gedaan. De
voornaamste oorzaak was de scherpe daling van de prijzen van spoorwegaandelen
in het algemeen, en het ligt voor de hand te veronderstellen dat de lokale aandeelhouders hun onzekere buitenlandse aandelen het eerst verkochten in een dergelijke peri ode van depressie. Na 1850 trok de markt echter ook op de provinciale
aandelenbeurzen weer aan. 30 Deze ontwikkeling is ook heel duidelijk terug te zien
in tabel4, waaruit blijkt dat het niet-Londense aandeel in de maatschappij gestaag
groeide van 22,5 % rond 1850 naar 42 % rond 1890.

5. De verspreiding van het aandelenbezit naar maatschappelijke sector
We zagen reeds dat bij de initiele aandeelhouders de financiele en bancaire sector
slechts 20% van het totaal aantal aandeelhouders uitmaakte, met een kleine 27 %
van aile aandelen. Hierin kwam evenwel al snel verandering. Tegenover de geografische spreiding van de aandelen stond een concentratie van het aandelenbezit
in de financiele sector. Rond 1850 namen de bankiers , commissionairs en assuradeurs als 25,7 % voor hun rekening, en hadden zij 32,6% van de aandelen in handen. Deze percentages liepen in de loop van de tijd gestaag op, totdat bijna 37%
van aile aandeelhouders uit de financiele sector afkomstig was en zij ruim de helft
van het totale aantal aandelen in het bezit hadden (zie tabel 5).
Een verklaring voor deze groei van het aandelenbezit binnen de financiele sector zou kunnen zijn dat de rendementscijfers vanaf halverwege de jaren 1850 redelijk gunstig uitvielen. 31 Deze situatie boezemde kennelijk genoeg vertrouwen in
voor zowel Britse als Nederlandse -en dan met name Amsterdamse- bankiers- en
effectenkantoren om in de maatschappij te beleggen. Van aile Amsterdamse deelhebbers was ruim driekwart afkomstig uit de financiele sector. Dit onderstreept
nog eens de Amsterdamse vermogenverschaffers, die bij de initiele aandeelhouders geheel ontbraken, weer een belangrijke rol gingen spelen in de financiering
van de NRS.
Het grootste gedeelte van de bankiers en effectenhandelaren was afkomstig uit
Londen, hetgeen niet verwonderlijk is, aangezien deze stad het financiele centrum
was van Europa, en daardoor van de wereld. Opvallender is dat percentueel gezien
bijna evenveel aandeelhouders uit deze sector in Liverpool hun beroep uitoefenden , tot uiteindelijk ruim 36% rond 1890 (zie tabel 6).
De Nederlandse fabrikanten, die een groot deel van de aanvankelijke kapitaalvoorziening voor hun rekening hadden genomen, de firma 's Enthoven & Co. te
Den Haag en Wilson & Zn uit Haariem, deden hun aandelen snel van de hand.

30 Thomas, The provincial stock exchanges, 45-46.
31 Van den Broeke, Financien en financiers, 254-255.
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Tabel 5. Ontwikkeling van aandeelhoudersbestand 1845-1890 naar maatschappelijke sector.
1845
Aandccl-

Aan~

houdcrs
in %

delen

35
37
20

n

BcslUur en

rec hts praak
Bank- en
financicwczc n

Ambachl
en indu stri e
Hande l & ve rkecr
Rcnlcniers
Di vcrsen
Onbekcnd
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20
6
II
0
100

±1850
Aand ce J-

±1860
Aan-

±1870

±1890

de le n

in %

houd ers
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100000
0.6
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43
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5.7
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55
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2.5
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7.2

17327
3.6

26.7

25.7

32.6

32.8

47.0

35.8

54.0

36.8

54.5

28.0

12.2

9.0

9.4

6.6

7.8

4 .2

7.6

4.6

~4 . 2

29.7
1.7
5. 7
16.8
100

3 1.7
0.3
3.4
14.2
100

28.6
1.2
5.5
16.8
100

26.9
0. 2
3.0
12.7
100

28.0
1,5
5, I
14.5
100

27.8
0.3
2.2
9.0
100

28.2
1.4

25.3
0.4

0.2
0.3
0
100

Aande len

Aandel en
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15.2
100
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100

Tabel6, GeograJische verspreiding van de NRS-aandeelhouders binnen de sector
bank-en Jinanciewe zen.
±1860

Bank- en
financiewezen
AmSlerdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
Overig Nederland
Londen
Liverpool
Overig GB
Overig buitenland
Onbekend
Totaal

±1870

Aandeel- in
houders
31
2
5
3
6
85
71
22

%

13 ,8
0,9
2,2
1,3
2,7
37 ,8
31 ,5
9,8

° °°
225° 100

±1880

±1890

Aandeel- in % Aandeel- in % Aandeel- in %
houders
houders
houders
31
I

6
8
103
90
30
I

11,4
0,4
0,4
2,2
3,0
38,0
33 .2
II ,0
0,4

32
I

2
2
8
102
82
24

12,6
0,4
0,8
0,8
3, 2
40,3
32,4
9,5

° 100° 253°° 100°°

271

26

5
6
100
95
28

°°

262

9,9
0,4
0,4
1,9
2,3
38,2
36,2
10,7

°°

100

Wellicht waren de voordelen van het aandeelhouderschap in de spoorwegmaatschappij te gering voor deze fabrieken, In de beginperiode zijn er in ieder geval
geen aanwijzingen dat zij de NRS ook daadwerkelijk van materieel mochten voorzien. In de overeenkomsten voor de levering van materieel, die de NRS met verscheidene Nederlandse en Britse bedrijven afsloot, is de naam Wilson niet terug te
vinden. 32 Ook zijn er geen concrete aanwijzingen te vinden voor nauwe samenwerkingsverbanden tussen de fabrikant Enthoven en de NRS. Er werd zo nu en
dan weI materiaal geleverd voor de bouw van de Rijnspoorweg, zoals bijvoor32 HUA , ArchiefNRS, inv. nr. 739, Overeenkomsten voor de levering van materieel 18451851 .
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beeld een draaibrug in 1858. 33 Enthoven leverde evenwel veel meer materiaal aan
de andere Nederlandse spoorwegmaatschappijen , zoals de Staatsspoorwegen en
de HSM.34 De sector ambacht en industrie zou in de financieringsstructuur met
minder dan 10% (voornamelijk Britten) een geringe rol gaan spelen gedurende het
bestaan van de maatschappij.
Kooplieden, handelaren en personen uit de verkeerssector vormden vrij constant een kleine 30% van het totale aandeelhoudersbestand. In verhouding gingen
zij echter steeds minder aandelen vertegenwoordigen; van 44% in 1845 daalde
hun aandeel in het totale pakket tot 25 % in de jaren 1880. Een voorbeeld van een
aandeelhouder uit de transportsector was het vervoersbedrijf Van Gend & Loos . In
de jaren 1850 huurde deze firma dagelijks een wagon van de NRS met als doe I
goederen- en geldtransport door eigen conducteurs. Er ontstond een hechte samen werking met de NRS. Van Gend & Loos zorgde ervoor dat op de NRS-stations
postkoetsen op de treindienstregeling aansloten, zodat reizigers gemakkelijk van
en naar plaatsen zonder stations konden reizen. 35
Passieve kapitaalbezitters , zoals renteniers, die bij de oprichting van de NRS
nauwelijks aanwezig waren, zijn nooit een rol van betekenis gaan spelen. De aandeelhouders uit de categorie ' diversen' maakten slechts een klein percentage van
het aandeelhoudersbestand uit. Bij 'diversen' moet gedacht worden aan artsen ,
(hoog)leraren , personen -zowel mannen als vrouwen- zonder beroep, et cetera. Zo
was bijvoorbeeld de bekende Utrechtse oogheelkundige, dr. F.e. Donders, met
een bescheiden aantal aandelen ook deelnemer in de NRS. Van Donders is bekend
dat deze onder meer een vertoog heeft geschreven over het testen van ogen van
machinisten. Zo pleitte hij onder andere voor het meten van kleurenblindheid, een
vrij ernstige handicap voor treinbestuurders, bij wie het uiteraard van groot belang
was dat zij een rood van een groen sein konden onderscheiden. 36

6. Enkele aandeelhouders nader beschouwd
Bij het analyseren van het aandeelhoudersbestand is aan de hand van andere bronnen gebleken dat een zeer aanzienlijk aantal deelhebbers van de NRS ook in andere spoorwegmaatschappijen belegde. Grote Amsterdamse effectenmakelaardijen,
zoals Bisschoffsheim, Holje & Boissevain en Westendorp & Co. , bezaten ook
33 Enthoven en Havelaar, De metaalpletterij en ijzergieterij L.1. Enthoven & Co, 28.
34 Enthoven en Havelaar, De metaalpletterij en ijzergie!erij L.1. En!hoven & Co, 31.
35 1. Dankers en J. Verheul, Twee eeuwen op weg. Van Cenci & Loos 1769-1996 CsGravenhage 1996) 39-40.
36 F.e. Donders, Rappor! aangaancle he! onclerzoek van he! gezichtsvermogen van he!
personeel cler Maarschappij ror Exp/oirarie van Sraarsspoorwegen (Utrecht 1877) en Rapport aangaancle her onclerzoek van her gezichrsvermogen van her personeel cler Hollancl-
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aandelen in de andere grote Nederlandse spoorwegbedrijven, de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij , de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Y
Maar de interesse in spoorwegen als investering reikte verder dan de landsgrenzen. Een groot aantal Amsterdamse bankiers en commissionairs in effecten verschafte kapitaal voor de aanleg van spoorwegen in de Verenigde Staten. In de loop
van de achttiende eeuw was er in Nederland een kapitaaloverschot opgebouwd.
Tot 1850 werd het grootste gedeelte van dit surplus geabsorbeerd door de enorme
overheidsschulden, in de vorm van leningen aan de staat. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd, als gevolg van de ontvangsten uit de Nederlandse kolonien en de algehele groei van de economie, de staatsschuld teruggedrongen. Voor
veel Amsterdamse bankiers- en effectenkantoren 38 werd speculeren in Amerikaanse spoorwegaandelen aantrekkelijk , wegens de snelle en hoge winstbelofte hiervan . De firma Kerkhoven & Co. bijvoorbeeld, was actief in verschillende Amerikaanse spoorwegprojecten, waaronder de aanleg van de St. Paul & Pacific Railroad.
De naam van deze belangrijke Nederlandse financier leeft zelfs nog altijd voort in
Minnesota, alwaar langs deze spoorlijn een dorpje 'Kerkhoven' werd genoemd. 39
Vee I Britse aandeelhouders van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij investeerden ook in spoorwegmaatschappijen in andere landen. Er was een
groot kapitaaloverschot opgebouwd in Groot-Brittannie en het was algemeen bekend dat buitenlandse spoorwegen een zeer rendabele investering vormden. Weliswaar waren de investeringen in deze maatschappijen riskanter dan het kopen
van buitenlandse obligaties, maar zij konden grote winsten opleveren.40 Reed signaleert dat voor Britse investeerders deze elementen van risico en onzekerheid
nauw verbonden waren met het beleggen in spoorwegaandelen . De keuze voor het
investeren in spoorwegmaatschappijen was niet in aile gevallen even rationeel en
berekenend. 4 ! Voorbeelden van Britse NRS-aandeelhouders die ook in de Amerikaanse spoorwegaanleg deelnamen, waren Robert Benson, A. Goldsmid en W.
Satterthwaite. Een van de belangrijkste Londense spoorwegfinanciers was Edmund
Blount. In de jaren 1830 richtte hij een bankierskantoor op in Parijs. In 1838 werd
door het Franse parlement een wet voor het aanleggen van zeven grote spoorlijnen
sche IJzeren Spoorweg-Maatschapppij (Utrecht 1879). Donders heeft zelfs verslag uitgebracht van eigen onderzoek naar het gezichtsverrnogen van rnachinisten.
37 Zie voor een overzicht van de aandeelhouders van deze rnaatschappijen de bij lagen bij
de hoofdstukken II. IV en V in Van den Broeke, Financien en financiers.
38 Bijvoorbeeld: Becker & Fuld, Chernet & Weetjen, Konigswarter, Geb. Teixeira de
Mattos, Geb. De Marez Oijens, Wurfbain & Zn, aile ook belangrijke aandeelhouders van
de NRS.
39 AJ. Veenendaal jr., Slow train to paradise, 3-4 en 19.
40 A. K. Cairncross, Home andforeign investment 1870- i 9 i 3. Studies in capital accumulation (Aldershot 1992, gewijzigde herdruk 1953).
41 Reed, investment in railways, 27 1-272.
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niet aangenomen. Blount, die het belang van spoorwegen in Groot-Brittannie had
ervaren, besloot op particulier initiatief een lobby voor de aanleg van spoorwegen
in Frankrijk te beginnen. In 1848 was het gelukt de Franse overheid te overtuigen.
Er werd een concessie verleend voor de aanleg van een spoorlijn tussen Parijs en
St. Germain. De helft van het kapitaal hiervoor was afkomstig uit Frankrijk en de
helft uit Groot-Brittannie.42
Een belangrijke spoorweginvesteerder was William Chaplin, die tevens een van
de initiele aandeelhouders van de NRS was geweest. Chaplin was van oorsprong
mede-eigenaar van een rendabel postkoetsbedrijf in Londen. Hij zag reeds in de
beginperiode van de spoorwegaanleg in Groot-Brittannie in, dat het nutteloos was
om zich tegen deze moderne ontwikkeling te verzetten, zoals vele andere ondernemers uit de transportsector geneigd waren te doen. Zo werd Chaplin een van de
financiers en directeur van de South-Western Railway. Tezamen met Blount en
enkele Britse ingenieurs en aannemers was Chaplin initiatiefnemer van de Chemin
de Fer de I'Ouest, die met name spoorlijnen in het westen van Frankrijk zou aan!eggen. De eerste spoorweg werd gelegd tussen Parijs en Rouen en deze werd al
spoedig doorgetrokken naar Le Havre. Een veerverbinding tussen Le Havre en Southampton moest de handelslijnen tussen Frankrijk en Groot-Brittannie versterken. 43
Een van de Britse ingenieurs die nauw betrokken waren bij de aanleg van de
Franse spoorwegen was Joseph Locke. Deze Locke was tevens geruime tijd werkzaam als ingenieur bij de NRS. Een belangrijke aannemer was Thomas Brassey.
Brassey was in 1853 door de NRS gecontracteerd voor het aanleggen van de spoorJijn tussen Utrecht en Rotterdam. Ook hij bezat een flink aantal aandelen in de
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Bovendien werd hij voor zijn werkzaamheden voor een deel in obligaties van het bedrijf uitbetaald. 44 Met William
Allcard en William Buddicom, eveneens grote Britse aandeelhouders van de NRS ,
ondernam Brassey de aanleg van verschillende spoorwegen in Frankrijk. De firma
van Allcard en Buddicom leverde onder andere motoren en rollend materieel voor
de Orleans & Tours en voor de Boulogne & Amiens spoorwegmaatschappijen.45

7. De nieuwe uitgifte van aandeIen in 1867
Tot 1867 kon de NRS in haar kapitaalbehoefte voorzien door de storting op de
aandelenemissie van 1845 en het afsluiten van leningen. Toen in 1863 de aandelen
echter grotendeels waren volgestort en de vlottende schuld als gevolg van de le42 P.H. Emden , Money powers o.lEurope in the nineteenth and twentieth centuries (Londen , s.a.) 129-131.
43 Emden, Mon ey powers ol Europe , 125-126.
44 HUA, Archief NRS, inv. nr. 440, correspondentie met Brassey en Ballard.
45 1. Marshall, A Biographical Dictionary of Railway Engineers (Londen, s.a.) , 45.

VAN DEN BROEKE EN VAN NEDERVEEN SPOORLIJNEN EN GELDSTROMEN 171

Tabel 7 . Verspreiding van aandeelhouders die inschreven op de aandelenemissie

van 1867 naar woonplaats en beroep.
Woonplaats
Amsterdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
Overig Nederland
Londen
Liverpool
Overig GB
Overig buitenland
Onbekend
Totaal

Aantal aandeelhouders in %
123
57
32
33
65
231
116
35
2
It9
813

Aantal aandelen

in%

15, I
7,0
3,9
4, 1
8,0
28 ,4
14,3
4,3
0,3
14,6

1601
648
566
363
640
10851
7291
1738
25
1277

6,4
2,6
2,2
1,5
2,6
43,4
29,2
6,9
0, 1
5, 1

100

25000

100

ningen sterk was toegenomen, nam de direetie de beslissing om het maatsehappelijk kapitaal niet langer aan een statutair maximum van 24 miljoen gulden te binden. De vergadering van aandeelhouders zou in de toekomst op voorstel van de
direetie en Raad van Commissarissen het laatste woord krijgen over de vorm van
deze uitbreiding van het kapitaal: ofwei door de emissie van nieuwe aandelen ofwei door uitgifte van obligatieleningen. Lange tijd werd er in de direetievergaderingen gediseussieerd tussen voor- en tegenstanders van uitbreiding van het aandelenkapitaal. Toen in 1867 aan de NRS de eoneessie werd verleend voor de aan1eg
van spoorwegen tussen Gouda en Den Haag en tussen Harmelen en Breukelen,
besloot de direetie, na uitvoerig overleg met de Britse eommissarissen, een nieuwe
emissie van aandelen aan de Vergadering van Deelhebbers voor te stellen. 46 De
aandeelhouders gingen akkoord met een uitbreiding van het aandelenkapitaal met
25.000 aandelen af 240,- en een uitgifte van vijf series van 1.000 obligaties van
f 1.200,-.47
Aandeelhouders van de NRS kregen een voorkeursreeht bij de insehrijving op
de nieuwe emissie. Er werd door hen voor 46.832 aandelen ingesehreven , terwijl
er sleehts 25 .000 verhandeld werden. Ten gevolge van dit enthousiasme moest
een verdeelsleutel worden ingevoerd, op basis waarvan iedere deelhebber op 25 %
van zijn totale aandelenbezit moeht insehrijven. Het restant (want niet iedere aandeelhouder sehreef in) zou evenredig verdeeld worden. Uiteindelijk zouden de
aandelen onder 813 insehrijvers verdeeld worden, die zonder uitzondering reeds
deelnamen aan het 'stamkapitaal' van de maatsehappij.48
46 HUA, Archie! NRS, inv. nr. 100, Vergadering der Directie d.d. 01-03-1867.
47 HUA, Archie! NRS, inv. nr. 10, Vergadering van Deelhebbers d.d. 06-05-1867.
48 HUA, Archie! NRS, inv. nr. 698 , Numerical register shares 1867.
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Met name in Nederland waren de nieuwe aandeJen geografisch zeer verspreid.
Minder dan de helft van de Nederlandse inschrijvers was afkomstig uit Amsterdam en zij hadden nu ook slechts een derde van aIle Nederlandse aandelen in het
bezit. Van de Amsterdammers was bijna 80% werkzaam in de financiele of handelssector. Het grootste gedeelte van de bestuurders en juristen was afkomstig uit
Den Haag en kleinere provinciesteden.
Van het totaal aantal inschrijvers op de emissie van 1867 was nog niet de helft
woonachtig in Groot-Brittannie. Wei kregen deze Britten ruim 72% van aile 25.000
nieuwe aandelen in handen (zie tabel 7). De verklaring hiervoor is, dat het grootste
deel van de Nederlandse aandeelhouders van hun voorkeursrecht gebruik maakte.
Vele kleinere Britse aandeelhouders schreven echter niet in op de nieuwe emissie.
De verdeling van deze aandelen yond bijna geheel plaats onder de Britse deelhebbers die aanvankelijk hadden ingeschreven op meer aandelen dan een kwart van
hun totale bezit. 49
Van de 35 initiele aandeelhouders namen er 9 deel aan de tweede aandelenemissie van 1867 (zie tabel 8). Dit betekent dat zij in ieder geval in 1867 nog in het
bezit waren van aandelen afkomstig uit de eerste emissie. In hoeverre zij volledig
gebruik hebben gemaakt van hun recht op inschrijving van 'A deel van het in bezit
zijnde aantal aandelen , is niet bekend.
Tabel 8. Dee/name van de initiele aandeelhouders aan de emissie van 1867.
Naam:
Chaplin, W.1.
Dam van Isselt, E. W.
Devaux, A. (& Uzielli)
Hoffmann, J.F.
Moss, J.
Roche, P.N.
Tromp, P.H.
Rau van Gameren , J.
Zillesen, F.e.

Aantal aandelen in 1845 Aantal aandelen in 1867
5295 (12500)
(50)
3360 (14000)
10
(30)
2035 (6250)
20
(50)
10
(40)
(10)
(50)

400
7
LOO
7
300
20
4
5
28

49 In de vergadering der directie van 23 juli 1867 werd de volgende ingewikkelde berekening voor de verdeling van de nieuwe aandelen gegeven: " ... dat 877 inschrijvers geregtigd
zijn geweest te concurreren over 76763 aandeelen op naam en 4505 aandeelen in blanco of
in totaal over 81267 aandeelen. Bij de verdeeling was aan iederen inschrijver 1;.1 zijner
aandeelen, of zoveel minder als hij gevraagd had, in nieuwe aandeelen toegewezen , met
dadelijke aanvulling der breuken tot geheelen. Daardoor werden gegund 20332 aandeelen,
terwijl voor de overigen dus bleven concurreren de houders van 49850 aandeelen, zoodat
aan een ieder van hen nog kon worden gegund 10 pd'. HUA, Archie! NRS, inv. nr. 100,
Vergadering der Directie d.d. 23-07-1867.
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8. De financiers van de NRS vergeleken met die van de HSM, SS en NCS
Wanneer men de financiers van de grote Nederlandse spoorwegmaatschappijen in
de negentiende eeuw met elkaar vergelijkt, vallen er per onderneming opmerkelijke verschi lien waar te nemen met betrekking tot de geografische herkomst van het
initiele aandelenkapitaal. 50
Zo beschikte de HSM aanvankelijk vrijwel uitsluitend over kapitaal afkomstig
van Nederlandse vermogensbezitters, zij het dat zich daaronder een aantal Amsterdamse bankiershuizen bevonden die op de internationale kapitaalmarkt georienteerd waren. Door de participatie van die internationaal georienteerde bankiershuizen en de -door het uitblijven van aansprekende bedrijfsresultaten- tanende
interesse van de Nederlandse kapitaalbezitters was reeds in 1844 driekwart van
het aandelenkapitaal in Duitse handen . Aangezien het rendement van deze aandelen betrekkelijk laag was , valt aan te nemen dat andere motieven dan pure speculatie, zoals de Duitse handelsbelangen, ook een rol hebben gespeeld in het opkopen van de HSM-aandelen door de Duitsers.
Bij de SS is het buitenlandse element in de kapitaalvoorziening nooit duidelijk
aanwezig geweest gedurende het hele bestaan van deze maatschappij . AanvankeIijk kwam ongeveer vijf procent uit het buitenland, in 1889 was niet een aandeelhouder meer afkomstig uit het buitenland. WeI vond een steeds grotere geografische verspreiding plaats van de aandelen over Nederland (zie tabel 9).
De NCS werd voor wat betreft de oorspronkelijke concessionarissen en de voorlopige deelnemers in het eigen vermogen voornamelijk gesteund door Nederlandse kapitaalbezitters. Voor de verschaffing van haar werkkapitaal was zij echter
afhankelijk van de bereidheid van Franse aannemers en bankiers te participeren de
eerste aandelenemissie. Met name de Parijse aannemers waren bereid aandelen
van de NCS in betaling aan te nemen voor het geleverde werk. Die Parijse deelnemers slaagden er evenwel in hun waardepapieren te slijten aan nieuwe beleggers.
Eerst in de directe omgeving van Parijs ; later ook verder weg: in Spanje en Italie.
De NRS vormde op dit algemene beeld geen uitzondering. Voor de aanleg van
de Rijnspoorweg tussen Amsterdam en Arnhem werd met steun van Koning Willem I een lening uitgegeven waarop uitsluitend Nederlandse kapitaalbezitters inschreven. Voor de daadwerkelijke exploitatie van de lijn werd een nieuwe onderneming opgericht: de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. De eerder
beschreven financiele perikelen rondom de aanleg van de Rijnspoorweg zullen
zeker een rol hebben gespeeld in de terughoudendheid van de Nederlandse beleggers bij het oprichten van de NRS. Deze spoorwegmaatschappij was van het begin
af aan afhankelijk van Britse kapitaalverschaffers. Voor een belangrijk deel bestond die groep van vermogensverschaffers uit aannemers en leveranciers van 1'0150 De bevindingen met betrekking tot de financiering van de HSM, NCS en SS zijn gebaseerd op Van den Broeke, Financien en financiers, 150-160.

NEHA-JAARBOEK 200 I

174

Tabel 9. Aandeelhouders NRS, HSM, NCS en SS naar geografische herkomst, bi)

oprichting maatschappi)en en in aantal latere jaren. In % van het totaal aantal
aandeelhouders. Gebaseerd op: Van den Broeke, Financien en financiers.
NRS

HSM

1845

1870

Ams te rd am

20

6

's-Gravc nhagc

3.1

Utrec ht

1890

1844

87

28
I

0.5

0

Rotterdam

11

4

Ove ri g Nede rland

17

7

Groot - Brittallnic

0

17

71

71

Frankrijk

0

0

0

Duit sland

0

0

O ve ri g buitcnland

0

Onbekcnd
Totaal

SS

1837

0

14

1.1

100

100

100

1875

NCS

1863

1870

1889

1860

1870

35

57

33

.18

32

4

0. 2

26

6

0

0

0

13

0

12

0.1

.I

1.5

0.7

13

15

0

()

0

0

0

0

0

95

0

I

61

0

0

100

100

100

100

14

96

0

0

0

38

0

16

32

1890

0

0
41

100

0

0

0

14

14

0

0

100

100

100

lOll

Toelichting: voor aile maatschappijen is gekeken naar het initiele bestand van aandeelhouders (resp. 1845, 1837, 1863 en 1860), 1870 en 1889/1890. Yoar de HSM zijn ter vergelijking gegevens uit 1844 en 1875 genolllen omdat deze gegevens voor 1870 en 1890 niet
bekend zijn.
lend materieel. Zoals in het voorgaande is beschreven, waren die Britse aannemers
er rond 1850 veelal in geslaagd hun aandelenpakketten te verkopen; een groot
deel van de aandeelhouders waren toen reeds kleine spaarders. Over de wijze waarop
die spreiding tot stand kwam, is door de teruggevonden bronnen inmiddels een
aantal conclusies te trekken .
Het nieuwe bronnenmateriaal schept echter geen duidelijkheid omtrent kwestie
waarom er geen dee lneming viel waar te nemen van Duitse aandeelhouders in de
NRS. Het zou toch in de rede liggen te veronderstellen, dat Duitse vermogensbezitters ge'interesseerd waren in de exploitatie van een spoorlijn van Amsterdam
naar het Duitse achterland . Het antwoord op die voor de hand liggende vraag blijft
echter ook na het nieuwe onderzoek moeilijk te geven, wij kunnen hier slechts een
aantal suggesties doen. Ten eerste waren het niet Duitse aannemers en leveranciers
van spoorwegmaterieel met wie de NRS in zee ging, maar Britse. Yanaf het eerste
begin, de aanleg van de Rijnspoorweg Amsterdam-Arnhem, nog v66r de oprich ting van de NRS , lag het in de bedoeling aansluiting te verkrijgen op het Duitse
spoorwegnet. De Duitse spoorwegmaatschappijen waren echter zeer terughoudend
met het verlenen van medewerking die deze aansluiting mogelijk zouden maken .
Om deze reden zal de NRS zich al in een vroegtijdig stad ium niet op Duitse, maar
naar Britse aannemers en leveranciers hebben georienteerd. Daarnaast hadden
Duitse beleggers zich vanaf ongeveer 1844 gericht op de HSM, die al sinds 1837
plannen had om een spoorlijn aan te leggen tussen Amsterdam en Keulen. De
Duitsers hadden grote directe en indirecte belangen bij het verschaffen van kapi-
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taal aan de HSM, maar niet zozeer bij het investeren in de NRS. Zoals hierboven
gebleken is, lagen de Britse belangen daarentegen des te meer bij investeringen in
deze maatschappij.
De buitenlandse dominantie in het vermogen van de diverse Nederlandse spoorwegmaatschappijen (met uitzondering van de Staatsspoorwegen) bleef tot ver in
de tweede helft van de negentiende eeuw gehandhaafd. Eenmaal deelnemer in het
werkkapitaal van een Nederlandse spoorwegonderneming, werden buitenlandse
beleggers belanghebbenden bij het voortbestaan van die bedrijven. Daarom maakten vele aandeelhouders gebruik van hun recht van voorkeur om in de uitbreiding
van het kapitaal te participeren. Overigens vielen er in het resterende Nederlandse
bestand van aandeelhouders opvallende en belangrijke mutaties waar te nemen.
Met name de regionale spreiding van de aandeelhouders nam toe. Die grotere
regionale spreiding lijkt nauw samen te hangen met de toenemende geografische
reikwijdte van het Nederlandse spoorwegnet.

9. Conclusies
Het onderzoek naar de financieringsstructuur van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Vanaf de oprichting van de NRS vond er al spoedig een grote spreiding plaats van de 100.000
aandelen , over aanvankelijk 35 naar ongeveer 1000 aandeelhouders. Over de gehele periode beschouwd, hebben de Britse aandeelhouders ongeveer tachtig procent van het totaal aantal aandeelhouders uitgemaakt, met rond de 90% van alle
NRS-aandelen in het bezit.
Van de overige 20% Nederlandse aandeelhouders, was ruim de helft afkomstig
uit Amsterdam. In deze verhouding hebben zich vanaf de jaren 1850 tot aan de
opheffing van de maatschappij nauwelijks veranderingen voorgedaan . Met betrekking tot de geografische verspreiding van de NRS-aandelen binnen Groot-Brittannie vonden in de loop van de tijd wei verschuivingen plaats. Aanvankelijk traden
voornamelijk Londense bankiers en kooplieden als financiers op, maar de ontwikkeling in de tijd laat zien dat aandeelhouders uit de rest van Groot-Brittannie, en
dan met name uit de stad Liverpool, een steeds belangrijkere rol gingen spelen in
de kapitaalvoorziening van de onderneming. In het licht van de ontwikkeling van
de financiele markt in Groot-Brittannie is dit allerminst verwonderlijk. Naast Londen, dat uiteraard het centrum van de financiele wereld bleef, ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw ook in de provincie een levendige aandelenhandel.
Wat betreft de spreiding over de verschillende economische sectoren valt op dat
waar het Nederlandse bank- en effectenwezen zich aanvankelijk afwachtend opstelde, deze sector uiteindelijk toch grote interesse kreeg voor beleggen in de NRS.
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Ook de Britse bankiers en commissionairs in effecten investeerden in de maatschappij en uiteindelijk verdubbelden zij hun initiele bezit tot 37%. De internationale orientatie van de NRS bleek succesvol te zijn. De aansluiting met andere
Europese spoorwegen, die in Nederland eigenlijk aileen door de NRS op effectieve wijze kon worden bewerkstelligd, had positieve rendementscijfers tot gevolg.
Hierdoor was het rendement van de maatschappij aantrekkelijk genoeg om in de
NRS-aandelen te speculeren, niet aileen voor buitenlandse, maar ook voor Nederlandse effectenhandelaren.
De sector handel en verkeer vormde gedurende het bestaan van de onderneming
een redelijk constante factor met 30% van het totale aandeelhoudersbestand. Deze
sector had aanvankelijk 44% van aile aandelen in handen , maar dit percentage
daalde gestaag tot 25. De sector ambacht en industrie had vanaf de jaren 1850 met
10% een geringe betekenis in de financieringsstructuur van de NRS . Dit waren
bovendien vooral Britse fabrikanten en ambachtslieden. Aannemelijk is , dat aannemers, ingenieurs en leveranciers van spoorwegmaterieel hun aandelen redelijk
snel weer verkochten, waarop zij in handen kwamen van speculanten . Renteniers
vormden nooit meer dan 2% van het totale aandeelhoudersbestand, en zijn in dit
kader in feite een verwaarloosbare groep.
Ais wordt gekeken naar de rol van een aantal belangrijke Britse aandeelhouders
in de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij valt op, dat vele van hen ook
betrokken waren bij de aanleg van spoorwegen in een aantal andere landen zoal s
Frankrijk en de Verenigde Staten. Er Iigt een aantal oorzaken ten grondslag aan
deze Britse investeringen in het buitenland. Allereerst was er sprake van een enorm
kapitaaloverschot in Groot-Brittannie. Rond 1850 was dit land al een eind op weg
met de aanleg van spoorwegen en er moesten andere wegen worden gezocht om
het surplus aan kapitaal te investeren. Investeren in buitenlandse spoorwegen was
zeer rendabeJ , met name in de jaren ' 70 en ' 80 van de negentiende eeuw. Ten
tweede was het uit het oogpunt van Britse spoorwegingenieurs en leveranciers van
materiaal gunstig om met het bezit van aandelen in buitenlandse spoorwegmaatschappijen inspraak te hebben in deze ondernemingen. Door de spoorwegaanleg
in landen als Nederland en Frankrijk te stimuleren, creeerden zij werkgelegenheid
voor in eerste instantie Britse arbeiders en een afzetgebied voor hun producten.
Bovendien was het voor de jonge spoorwegmaatschappijen gunstig een deel van
hun investeringen in de vorm van aandelen te kunnen bekostigen.
In de Britse spoorweginvesteringen doet zich tenslotte een opvallend patroon
voor. In Nederland waren de Britten bijna uitsluitend actief in de NRS , de eerste
Nederlandse maatschappij die een verbinding met het Duitse Rijnland op het oog
had. In Frankrijk investeerden zij met name in de Chemin de Fer de l' Ouest. Door
het instellen van een aansluitende veerdienst, zou Groot-Brittannie met deze beide
lijnen zowel de handelsverbinding met Nederland als met Duitsland, waar de industrialisatie in vo lle gang was, via Nederland en via Frankrijk aanzienlijk versterken. Het lijkt er dus op dat op macro-economisch niveau de Britse handelsbe-
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langen werden bevorderd door goede spoorwegverbindingen in de landen aan de
overzijde van het Kanaal en ook in Amerika tot stand te brengen. Duitse kapitaalverschaffers konden hun invloed uitoefenen op de uitbreiding van het Nederlandse
spoorwegennet via hun aandelenbezit in de Holl andsche IJzeren Spoorweg Maatschappij , de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij fungeerde echter als
zodanig voor de Britse beleggers.

IX

Conjunctuurbewegingen in Nederland gedurende
de negentiende eeuw-met een internationale
vergelijking
JAN JACOBS en JAN-PIETER SMITS *

1. Inleiding
Het kwantitatief georienteerde economisch-historisch onderzoek richt zich tegenwoordig vooral op de structurele aspecten van economische groei. De aandacht
wordt met name gericht op de vraag welke factoren de drijvende kracht zijn achter
het groeiproces. Voor het conjuncturele aspect bestaat minder aandacht. Hoewel
eerdere generaties economen en historici felle debatten voerden over het vraagstuk van economische golfbewegingen, is de interesse voor deze kwestie zeker in
Nederland de laatste decennia verflauwd. 1
In dit artikel wordt de conjuncturele dimensie van het groeiproces nadrukkelijk
aan de orde gesteld. Op basis van een uniek databestand dat gegevens omtrent
twee eeuwen sociaal-economische ontwikkeling bevat, kan de lange-termijn ontwikkeling van de Nederlandse economie voor het eerst op een verantwoorde wijze
Vakgroep Algemene Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen , Rijksuniversiteit Groningen . De schrijvers bedanken de referent en de redactie van het NEHA Jaarhoek voor hun kritische kanttekeningen op een eerdere versie en zijn zich ervan bewust dat
niet aile bezwaren weggenomen wilen zijn.
I Voor de belangrijkste werken omtrent de conjuncturele aspecten van economische ontwikkeling in Nederland, zie: 1. Ridder, Een conjunctuur-analyse van Nederland 18481860 (Amsterdam 1935), U. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (Den Haag 1961) en J.A. de Jonge, De
industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968). In een recent verschenen handboek over de economische groei van Nederland in de negentiende eeuw (J.L.
van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Meppel 2000)) komt het begrip conjunctuur niet eens in het trefwoordenregister voor.
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in kaart worden gebracht. 2 We hoeven niet langer te volstaan met de analyse van
partie Ie indicatoren (zoals in- en uitvoergegevens of consumptiecijfers), maar
hebben nu de beschikking over nationale inkomensreeksen die vrijwel de gehele
negentiende en twintigste eeuw omvatten.
Een eerste analyse van dit uitgebreide databestand laat zien dat het economisch
groeiproces in de loop van de tijd steeds stabieler van karakter is geworden. Jaren
van zeer trage of zeIfs negatieve groei zijn in de negentiende eeuw een veel vaker
voorkomend verschijnsel dan in de twintigste eeuw. Dit gegeven spoort goed met
de theorieen die Simon Kuznets over het proces van lange-termijn economische
groei heeft geformuleerd. 3 Hij meent dat in de loop van de negentiende eeuw in de
westerse wereld een proces van moderne economische groei opkomt, een proces
dat wordt gekenmerkt door een trendmatige toename van de productie die niet
door recessies teniet wordt gedaan.
In dit artikel worden de conjunctuurbewegingen die in Nederland in de loop van
de negentiende eeuw zijn opgetreden, onder de loep genomen . We dateren de
omslagpunten van de conjunctuur aan de hand van schommelingen in het niveau
van economische activiteit. rn paragraaf twee wordt uiteengezet op welke wijze
we conjunctuurschommelingen meten . Na een korte presentatie van de historiografie omtrent de conjunctureIe ontwikkeling van Nederland in de lange negentiende eeuw in paragraaf drie, wordt vervolgens in paragraaf vier onze maatstaf
voor economische activiteit, de tijdreeks van het bruto binnenlands product, aan
een niet-lineaire tijdreeksanalyse onderworpen. De uitkomsten van deze berekening laten zien dat het bruto binnenlands product zich anders gedraagt in jaren met
groei hoger dan 0.7 procent dan in jaren met groei lager dan 0.7 procent. De jaren
waarin sprake is van krimp, of preciezer jaren waarin de groei lager is dan 0.7
procent, zijn ge·identificeerd. Tevens leiden we de omslagpunten van de conjunctuur af als de jaren waarin de economie van de ene toestand overgaat in de andere.
Wat is de verklaring voor de omslagpunten? ZUn de conjuncturele schommelingen een gevolg geweest van incidentele - of toevalsfactoren, of past deze wellicht
in een patroon van toenemende internationale vervlechting? De uitkomsten van
deze econometrische analyse worden gerelateerd aan de ideeen die prominente
Nederlandse economisch-historici als Brugmans en De Jonge hebben ontwikkeld.

2 De cijfers voor de negentiende eeuw zijn ontleend aan: J.P. Smits, E. Horlings en J.L.
van Zanden, Dutch GNP and its components, /800-1913 (Groningen Growth and Development Centre monograph series no. 5, 2000). Deze cijfers zijn gekoppeld aan de gegevensbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gekoppelde reeksen zijn
binnenkort gepubliceerd in: R. van der Bie en 1.P. Smits, Tweehonderd jaar slalistiek in
tijdreeksen (Voorburg/ Amsterdam 200 I) . Deze cijfers zijn tevens op CD-rom beschikbaar
gesteld.
3 S.W. Kuznets, Modern economic growth. Rate, structure and spread (New Haven/
Londen 1966).
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Het blijkt dat hun denkbeelden omtrent de conjuncturele aspecten van de economische groei in Nederland in de lange negentiende eeuw op een aantal punten
fundamenteel moeten worden bijgesteld. Zo blijkt dat Nederland al v66r 1870 het
effect voelde van golfbewegingen in de internationale economie. In de peri ode
1870-1890, daarentegen , bleek de economische groei nauwelijks verb and te houden met ontwikkelingen in het buitenland. In paragraaf vijf wordt een nieuwe visie
op deze problematiek ontvouwd. Hierin wordt speciale aandacht besteed aan de
ontwikkeling van de binnenlandse vraag om het uiteenlopen van de Nederlandse
en de internationale conjunctuur in deze peri ode te verklaren.

2. Het meten van conjunctuurgolven 4
Conjunctuurgolven zijn min of meer regelmatige patronen in fluctuaties van macroeconomische variabelen, zoals product ie, werkloosheid, consumptie, investeringen of interestvoeten. Burns en Mitchell geven een uitgebreidere definitie: "Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of
nations that organi ze their work mainly in business enterprises: a cycle consists of
expansions occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general recessions, contractions, and revivals which merge into
the expansion phase of the next cycle; thi s sequence of changes is recurrent but not
periodic; in duration business cycles vary from more than one year to ten to twelve
year; they are not divisible into shorter cycles of similar character with amplitudes
approximating their own ."5 Een conjunctuurgolf bestaat dus uit een piek in economische activiteit, een contractie (krimp) gevolgd door een dal en een expansie
(groei). Figuur 1 laat een gestileerd voorbeeld zien. In dit artikel denken we aan
conjunctuurbewegingen in termen van omslagpunten . Het meten van conjunctuurbewegingen is dan hetzelfde als het dateren van deze omslagpunten.
Om de omslagpunten te kunnen dateren hebben we een maatstaf nodig voor
economische activiteit. In dit artikel gebruiken we hiervoor een variabele, het reeIe Bruto Binnenlands Product (BBP). Oudere generaties conjunctuuronderzoekers hadden geen betrouwbare cijfers over het reele BBP en moesten dam'om hun
toevlucht nemen tot het construeren van een referentiereeks uit een verzameling
van (waargenomen) variabelen. Omdat we beschikken over een gloednieuwe data
verzameling voor Nederland in de negentiende eeuw, zien we de noodzaak niet in
van het construeren van een afzonderlijke referentiereeks. In het vervolg gebrui -

4 Deze paragraaf is ontleend aan 1. Bonenkamp, l.P.A.M. Jacobs en G.H. Kuper, ' Measuring business cycles in the Netherlands, 1815-1913: a comparison of business cycle dating
methods ', in voorbereiding .
5 A.F. Burns en W.e. Mitchell, Measuring Busin ess Cycles (New York 1946) 3.
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Grafiek I Conjunctuurbewegingen: een gestileerd voorbeeld

dal
tijd
ken we het reele BBP als referentie reeks, aangegeven met het symbool y. De reeks
luidt in natuurlijke logaritmen. De eerste verschillen ~ y, "y, - y,., zijn dus groeivoeten.
Hoe vinden we nu de toppen en de dalen in de conjunctuurbewegingen? In het
geval van een continue proces zou het simpel zij n: we zouden de eerste afgeleide
van de functie y naar de tijd gelijk kunnen stellen aan nul. Macro-economische
variabelen worden echter aileen op gezette tijden waargenomen. Onze referentiereeks verschaft informatie op jaarbasi s. Voor onze reeks van economische activiteit zou een geschikte regel zijn dat we een piek toekennen aan een jaar wanneer
een jaar van groei wordt gevolgd door een jaar van krimp: ~y , > 0, ~Y '+I < 0, en een
dal wanneer een jaar met negatieve groei wordt gevolgd door een jaar met positieve groei ~y , > 0, ~Y '+I > o. In onze empirische analyse beneden gebruiken we een
variant op deze regel. We merken dat onze dateringsregel impiiceert dat de lengte
van een golf minimaal twee jaar bedraagt. De maximale duur van een golf ligt
echter niet vast.
Een laatste discussiepunt is of we dienen te kijken naar f1uctuaties in het niveau
van economische activiteit of naar schommelingen rond een trendmatige ontwikkeling. Klassieke conjunctuurgolven zijn gebaseerd op f1uctuaties in het niveau ,
6 In de lite ratuur worden deviatie golven normaal gesproken aangeduid als groei cycli.
De dateringsregel voor klassieke golven gebruikt de groeivoet van economische activiteit.
Om verwarring te voorkomen gebruiken wij daarom liever de naam deviatie cycli in plaats
van groei cycli.
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terwijl deviatie golven kijken naar schommelingen rond een of andere trend.6 Vooral
vanwege het feit dat klassieke conjunctuurgolven na de Tweede Wereldoorlog am per
werden waargenomen, hebben deviatie cycli aan popu!ariteit gewonnen en worden ze vee! gebruikt. Voor de negentiende eeuw ligt ons inziens het concept van
klassieke conjunctuurgolven meer voor de hand . Een prettige bijkomstigheid is
dat we hiermee vermijden dat we de lange termijn of groei component moeten
bepalen alvorens de fluctuaties rondom de trend te kunnen analyseren.

3. Nederland in de negentiende eeuw: het ontbreken van een moderne conjunctuur?
Economische ontwikkeling gaat altijd gepaard met het optreden van golven. Het is
echter de vraag of deze op- en neergang grotendeels moet worden toegeschreven
aan exogene factoren en toevalstreffers, of dat de golfbeweging door meer immanente factoren in de hand wordt gewerkt waardoor de pieken en dalen zich ook in
een min of meer regelmatig patroon manifesteren . In zijn klassiek geworden Paardenkracht en mensenmacht betoogt Brugmans dat er aileen in een moderne economie sprake kan zijn van conjuncturele ontwikkeling. In een premoderne volkshuishouding acht hij dergelijke golfbewegingen uitgesloten. Hij geeft hiervoor drie
redenen .7 Allereerst ontbreekt in een premoderne economie de technologische
kennis om een grootscheepse toename van de productie te bewerkstelligen. Daarnaast beschikt een dergelijk economisch systeem over een sterk ontwikkelde productiemiddelenindustrie noch een modern bankwezen.
Het zal geen verwondering wekken dat Brugmans het beginpunt van de conjuncturele ontwikkeling rond 1870 dateert. In zijn hele oeuvre betoogt hij immers dat
de modernisering van het economisch leven in Nederland (pas) in deze peri ode
optrad. Volgens hem zijn er dan ook geen aanwijzingen dat zich in de eerste helft
van de negentiende eeuw conjunctureel getinte golfbewegingen hebben voorgedaan. De internationale crises van 1825, 1836 en 1847 gingen naar zijn zeggen
geheel aan Nederland voorbij. De crises van 1857 en 1866 waren weliswaar hier
ter lande voelbaar, maar volgens Brugmans ging het hier slechts om ' afgeleide'
crises, die uitsluitend effect hadden omdat Nederland in deze peri ode steeds meer
in het internationale handelsverkeer werd opgenomen .8
Na 1870 ondervond Nederland in steeds sterkere mate de invloed van de internationale conjunctuur. Dit wil echter niet zeggen dat het Nederlandse bedrijfsleyen de golfbewegingen die zich in de wereldeconomie voltrokken, naadloos volgde. Integendeel, Ridder heeft in zijn baanbrekende werk over de Nederlandse
7
8

Brugmans, Paardenkracht, 272.
Brugmans, Paardenkracht, 273.

9

Ridder, Een conjuncluur-analyse.
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Grafiek 2. Het BBP in Nederland, 1815-1913 (natuurlijke logaritmen)
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conjunctuur beweerd dat de Nederlandse economie zich juist sterk wist te ontwikkelen in jaren van internationale laagconjunctuur en vice versa. 9 Het centrale idee
in het werk van Ridder is dat ondernemers zich tijdens een hausse geconfronteerd
zien met stijgende grondstoffenprijzen, terwijl deze dalen gedurende een baisse.
Hij meent dat moderne, gemechaniseerde bedrijven tijdens een hausse wilen profiteren van prijsstijgingen, omdat de verhouding tussen vaste en variabele kosten
dan gunstiger wordt. Hoe meer de afzet kan worden vergroot, des te lager de vaste
kosten per eenheid product uiteindelijk kunnen zijn. In het ambachtelijk georganiseerde kleinbedrijf doet zich een dergelijke kostenontwikkeling evenwel niet VOOL
Hier zijn de overheadkosten vrU gering, zodat vrijwel uitsluitend de marge tussen
enerzijds de verkoopprijzen en anderzijds de kosten van grond- en hulpstoffen
alsmede de lonen, bepalend is voor de winstgevendheid van het bedrijf. Met andere woorden, in een periode van laagconjunctuur kan het kleinbedrijf de afzet juist
vergroten , omdat de vaste kosten verwaarloosbaar klein zijn.
Tot zover het standaardbeeld omtrent conjuncturele ontwikkeling zoals dat door
Ridder, Brugmans en De longe geschetst is. Wat voor Iicht werpt ons onderzoek
op het vraagstuk van de conjuncturele ontwikkeling van de Nederlandse economie
in de peri ode 1815-1913? Grafiek 2 laat het verloop zien van onze referentiereeks,
het reele BBP, voor de peri ode 1815-1913. Uit de grafiek blijkt dat de Nederlandse economie zich vanaf de jaren twintig van de negentiende eeuw op een min of
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meer stabiel groeipad bevindt. In de literatuur is zelfs geopperd om de economische ontwikkeling van Nederland in de lange negentiende eeuw te typeren als een
proces van gebalanceerde groei. IO De gelijkmatige ontwikkeling van de reeIe BBPreeks lijkt het gelijk te bevestigen van Brugmans en De longe, die meenden dat
Nederland pas laat de effecten van de internationale conjunctuur gaat volgen.

4. Empirische analyse
Nederlandse conjunctuurbewegingen in de negentiende eeuw
In paragraaf 2 hebben we uiteengezet dat een dateringsregel v~~r een piek in jaar
t kan zijn dat er in dat jaar sprake is van groei terwijl de economie in het volgende
jaar krimpt. De economie gaat over van een toestand van groei naar een toestand
van krimp. We onderzoeken eerst of verschillende toestanden in de BBP reeks
kunnen worden onderscheiden, in het bijzonder of onze referentiereeks zich anders gedraagt in jaren van hoge of lage groei. Dit onderzoeken we met behulp van
een niet-lineair tijdreeksmodel waarbij het niveau van het BBP wordt verklaard uit
zijn eigen verleden en waarin de parameters kunnen verschillen afhankelijk van
het conjuncturele regime waarin de economie zich bevindt. V~~r een beschrijving
van de methode wordt verwezen naar Bijlage A. Het conjuncturele regime wordt
bepaald door een zogenaamde drempelvariabele, waarvoor we de groei in het reeIe BBP hebben genomen. Voor verschillende tijdreeksmodellen van de BBP reeks
hebben we gekeken of drempeleffecten optraden bij vertragingen van de drempelvariabele tussen 0 en 12 jaar. De specificatie met onvertraagde groei in het BBP
als drempelvariabele leverde voor aile tijdreeksmodellen de beste resultaten Op.11
Tabel I. Lineaire en niet-lineaire tijdreeksmodellen voor he! BBP, /828- /9/3
Lineaire model

Niet-lineaire model
Regime 1: !'.y, SO,OO73

Regime II: !'.y, > 0,0073
Schatting 95 % interva l

Variabele

Schatting

St. fout

Schatting

95% interval

Constante

-0.006
0.749
0.256
97.000
.074

0.032
0.099
0.099
29.000
.010

-0.042
1.044
-0.142
68.000
0.019

[-0.161 ;0.066]
[0.745; 1.377]
[-0.372 ;0.257]

.997

.998

.999

Y,-I

Y, .,
Obs.
SSE
R'

0.Q38
0.768
0.232

[0.020;0.098]
[0.578;0.955]
[0.041 ;04231]

10 R.T. Griffiths, Achlerlijk, achIer of andel's? Aspeclen van de economische onlwikkeling van Nederland in de Jge eeuw (Amsterdam 1980).
II Yoor de volledigheid merken we op dat 25% van de waarnemingen met hoge drempel-
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Tabel I laat de uitkomsten van de door ons geprefereerde niet-lineaire tijdreeksmodellen zien voor het BBP in Nederland in de lange negentiende eeuw. De modellen bevatten twee vertragingen. 12 Ook het lineaire model is in de tabel opgenomen . Het niet-lineaire model kan worden geprefereerd over het lineaire model : de
nulhypothese van lineariteit kan worden verworpen (de F-statistiek hiervoor bedraagt 152.4). De gewone kleinste kwadrate nschatting van de drempelwaarde is
geJijk aan 0.0073 (ongeveer 0.7 procent) met een 95%-betrouwbaarheidsinterval
van [0.000; 0.022]. De uitkomsten voor het niet-Iineaire modellaten zien dat in
Regime J, waarin de groei lager ligt dan 0.7 procent, de parameter voor de eerste
vertraging significant van nul verschilt-immers voor deze vertraging zit nul niet
in het 95 %-betrouwbaarheidsinterval.ln Regime II,jaren met een groeivoet hoger
dan 0.7 procent, wijken de parameters voor beide vertragingen af van nul. De nietlineaire schattingsuitkomsten laten zien dat we inderdaad twee toestanden kunnen
onderscheiden in de tijdreeks van het reele BBP in Nederland in de negentiende
eeuw: de j aren waarin de groei lager is dan 0.7 procent verschillen van de jaren
waarin de groei hoger is dan 0.7 procent. 13 Voor de hoogte van de drempelwaarde
hebben we geen verklaring.
Grafiek 3 laat de groeivoeten van het reele BBP zien tezamen met een horizontale lijn ter hoogte van de drempelwaarde van 0.7 procent. De jaren met groei
beneden de drempelwaarde zijn aangegeven met een blokje. Voor sommige jaren
kan de lage groei zijn veroorzaakt door incidentele factoren. Dit lijkt met name
aan de orde in 1830. De extreem lage groei in dat jaar hangt duidelijk samen met
de afscheiding van Belgie en de daaruit voortvloeiende economische problemen.
Het ligt voor de hand om de informatie verkregen uit de schattingen te gebruiken
bij het dateren van conjunctuurbewegingen . Omslagpunten in de conjunctuur treden op waar de economie overgaat van de ene toestand in de andere: er is een piek
wanneer de economie overgaat van de toestand van ' hoge ' groei naar de toestand
van ' lage' groei; een dal wanneer het ongekeerde proces wordt doorlopen. Hier
delen we de toestanden in aan de hand van de drempelvariabele en de drempelwaarde. De economie zit in de toestand van 'hoge' groei wanneer de groeivoet

waarden en 25 % met lage waarden voor de drempelwaarde niet zijn gebruikt bij de schattingen. Aangezien bij de gerapporteerde uitkomst er geen sprake was van heteroscedasticiteit is hiervoor niet gecorrigeerd.
12 De max imale vertraging is vooraf bepaald op grond van statistische criteria.
13 Een referent heeft erop gewezen dat er zowel in het lineaire model als in de nietlineaire modellen sprake is van een zogenaamde random walk met drift: l'1y, = b+ £" waaraan geen conclusies omtrent bewegingspatronen kunnen worden verbonden. lndien we
echter onze dateringsregel -die is gebaseerd op klassieke conjunctuur-bewegingen- hierop
loslaten, dan betekent het dat we uiteindelijk de omslagpunten bepalen op grond van de
hoogte van de storingsterm. Dit is minder erg als het lijkt. Immers, de storingsterm bevat
niet aileen de toevallige component maar ook de cyclische component.
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Grafiek 3. Jaren met lage groei in de lange negentiende eeuw
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hoger is 0.7 procent, en in een toestand van lage ' groe i wanneer de groeivoet lager
is dan 0.7 procent. Onze dateringsregelluidt dan ook: er is een piek in jaar t wanneer de groei in jaar t hoger bedraagt dan 0.7 procent en de groeivoet in het volgende jaar (t+ I) lager is dan 0.7 procent. De eerste kolom van de tabel in Bijlage
B bevat de data voor conjuncturele pieken en dalen die we op deze manier hebben
gevonden.
De uitschieters in Grafiek 3, die het verJoop van de groeivoet in de lange negentiende eeuw weergeeft, zijn dus niet de pieken en de dalen van de conj unctuurbeweging. De omslagpunten worden bepaald door het feit of de groeivoet al dan niet
de drempelwaarde lijn snijdt, en van welke kant. Er is een piek wanneer een jaar
met groei hoger dan 0.7 procent wordt gevolgd door een jaar met groei beneden de
drempelwaarde. '4 B ijvoorbeeld, het jaar 1854 is duidel ijk een piek, want de groei
in 1854 bedroeg 6.7 %, en werd gevolgd door een negatieve groei van 2,5% in
1855. Grafiek 3 verschaft ook duidelijkheid over de verschillen tussen onze dateringsregel en de standaardregel die uitgaat van een drempelwaarde in de groei van
14 We merken hierbij op dat aile omslagpunten een gelijk gewieht krijgen. Of de groei net
een frae ti e van de drempelwaarde verse hilt of er ver vanaf ligt, maakt voor het dateren van
de eonj un etuur geen verseh il.
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nul procent: een piek wordt gedefinieerd wanneer I'.y, > 0 en I'.y,+, < o. De jaren waarin
de groei ligt tussen onze drempelwaarde van 0.7 procent en nul procent, leiden bij
de standaardregel niet tot een verandering van toestand en dus ook niet tot het
omslaan van de conjunctuur. Met onze dateringsregel vinden we twee extra conjunctuurgolven met pieken in de jaren 1894 en 1902 en dalen in 1895 en 1903.
Bovendien valt het dal van 1891 onder de standaardregel een jaar eerder.

Vergelijking met de internationale conjunctuur
We eindigen deze paragraaf met een vergelijking van de Nederlandse omslagpunten en de internationale conjunctuur. Als maatstaf voor de internationale ontwikkeling nemen we reeksen van pieken en dalen in de Amerikaanse en de Britse
conjunctuur. Helaas was het niet mogelijk de conjunctuurontwikkeling in Duitsland bij de analyse te betrekken. De historische tijdreeksen voor Duitsland zijn
van zo geringe kwaliteit dat ze nauwelijks enige golfbeweging laten zien. Het ontbreken van deze cijfers levert ons inziens geen onoverkomelijke problem en op.
Dankzij de gegevens die voor handen zijn voor Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten zijn we goed geYnformeerd over de economische ontwikkeling van de twee
landen die in de loop van de peri ode 1800-1913 als leider kunnen worden gezien
en die - Groot-Brittannie tot rond 1870, de Verenigde Staten daarna - een spilfunctie in de internationale economie vervulden .
De informatie voor de Verenigde Staten is ontleend aan de NBER (National
Bureau of Economic Research).' 5 Voor de datering van de omslagpunten in de
Britse conjunctuur is gebruik gemaakt van het werk van Prins. '6 Ofschoon de NBER
en Prins conjuncturele bewegingen meten aan de hand van een referentiereeks die
is samengesteld uit meerdere variabelen, achten we een vergelijking van toppen en
dalen verantwoord. Hun referentiereeks is evenzeer een maatstaf van de conjuncturele ontwikkeling als de onze. Bovendien proberen zowel de NBER als Prins
fluctuaties in het niveau van economische activiteit te meten. Ook zij gaan uit van
het concept van klassieke conjunctuurgolven. Beide reeksen van omslagpunten
gaan helaas niet verder terug dan de jaren vijftig van de negentiende eeuw. Hieruit
blijkt eens te meer het unieke karakter van de in het kader van het project Recon-

15 De informatie is algemeen toegankelijk op internetpagina: http://www.nebr.org/
cycles.htm!.
16 C.J. Prins, De conjunclurele ol1lwikkeling van het Verenigd Koninkrijk 1855-/965
(Groningen 1980) 136.
17 De meeste internationale dataverzamelingen, zo ze al de negentiende eeuw omvatten,
hebben als beginpunt 1870. Zie: S. Basu en A.M. Taylor , "Business cycles in international historical perspective", Working Paper 7090 (National Bureau of Economic Research,
Cambridge MA 1999).
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structie Nationale Rekeningen geconstrueerde dataverzameling, die zich immers
ook over de eerste helft van de negentiende eeuw uitstrekt. 17
Tabel 2 vergelijkt de conjuncturele pieken en dalen in Nederland met die in de
Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 1R De vergelijking wordt enigszins bemoeilijkt door de verschillende frequentie van de gebruikte gegevens. De Amerikaanse
conjunctuur is gedateerd aan de hand van data op maandbasis . Voor de Nederlandse en de Britse moeten we het doen met gegevens op jaarbasis. 19 Aangezien informatie zich in het pre-telegraaftijdperk van voor 1870 traag verspreidde en doordat
de Amerikaanse en Britse reeksen voor dit tijdvak minder verfijnd zijn, hebben we
in onderstaande tabel niet aIleen een overzicht gegeven van het samenvallen van
de pieken en dalen in de Nederlandse reeks met de Britse en Amerikaanse omslagpunten. Om ook rekening te houden met eventuele vertragingen in de transformatie van internationale golfbewegingen zijn, cursief, ook de gevallen opgenomen
waarin de Nederlandse omslagpunten eenjaar met die in het buitenland afwijken.
Voor de periode na 1870 zijn uiteraard alleen de exacte samenhangen tussen Nederland en het buitenland in de analyse betrokken.
Tabel 2. Nederlandse da/en en pieken vergeleken met omslagpunten in de Amerikaanse en Britse conjunctuur
Nederlandse dalen

1855
1859
1861
1867
1871
1874
1879
1891
1893
1895
1900
1903
1907

dal
dal
dal
dal

Nederlandse pieken

VS
VS, dal VK
VS, piek VK
VS, dal VK

dal VK
pal VK, dal VS
piek VS
dal VS

1854
1856
1860
1866
1870
1873
1878
1889
1892
1894
1899
1902
1906

dal VS
piek VS
piek VS , piek VK
dal VS
dal VS
piek VK, piek VS
dal VS
piek VS
piek VK,
piek VS
piek VS

dal VS

18 Voor een gedetailleerd overzicht van de samenhang tussen enerzijds de Nederlandse
pieken en dalen in de economische ontwikkeling en anderzijds de Britse en Amerikaanse
conjunctuur, wordt verwezen naar Bijlage B.
19 De Amerikaanse maandcijfers zijn als voIgt naar een enke l jaar toegeschreven: VOOI' de
maanden juli tot en met december is het cijfer aan he! lopende jaar toegeschreven, voor de
eerdere maanden aan het voorafgaande jaar.
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De uitkomsten van deze berekeningen zijn, in het licht van het door Brugmans en
De longe geschetste beeld, opvallend te noemen. Reeds voor 1870 vertoonde de
economische ontwikkeling van Nederland een sterke samenhang met de internationale conjunctuur. Zo vielen maar twee Nederlandse pieken niet samen met toppen in de Amerikaanse conjunctuur. Voorts zijn er milde aanwijzingen voor het
door Ridder gesuggereerde contracyclische verband. In twee (of drie wanneer we
rekening houden met de vertraagde informatieverspreiding) van de vijf Nederlandse pieken in deze periode, kan in de Verenigde Staten een dal in de reeksen
worden geconstateerd. Voor wat betreft de dalen in de Nederlandse conjunctuur
kan worden opgemerkt dat ook hier een opvallende samenhang met de Amerikaanse en de Britse reeksen bestaat, zij het vaak met het verschil van een jaar. De
Nederlandse economie blijkt derhalve gevoeliger te zijn geweest voor ontwikkelingen in de internationale economie dan tot op heden werd verondersteld.
Na 1870 nam deze conjunctuurgevoeligheid sterk af. In de jaren zeventig en
tachtig van de negentiende eeuw onttrok de Nederlandse economie zich vrijwel
geheel aan de internationale ontwikkelingen. 20 Het is met name opvallend dat de
internationale depressie die van 1882 tot 1886 duurde, niet uit onze cijfers voor
Nederland naar voren komt. De Nederlandse economie, daarentegen , kende juist
in de jaren zeventig een aantal pieken en dalen die in de Amerikaanse en Britse
reeksen niet tot uiting komen.
Pas vanaf de jaren negentig vinden we weer een relatie met de internationale
conjunctuur. In de periode 1890-1913 treffen we in de Nederlandse economische
activiteit vijf pieken aan, waarvan er vier samenvallen met pieken in de Amerikaanse cijfers. Bovendien vallen vier van de zes dalen samen. Met andere woorden , de economische ontwikkeling van Nederland vertoonde vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw een steeds sterkere samenhang met de internationale
economie. De samenhang is echter allesbehalve perfect. Zo ging de internationale
conjunctuurgolf die van 1908 tot en met 1910 duurde, aan Nederland voorbij.
De vraag dringt zich op of er in het geval van een vervlechting van de Nederlandse economie met het buitenland sprake is geweest van een eenduidige doorwerking van internationale golfbewegingen, of dat het door Ridder gesuggereerde
contracyclische verb and kan worden geconstateerd. Dit zou er op kunnen wijzen
dat de Nederlandse economie in deze periode nog onvolgroeid en niet op een
moderne kapitalistische leest geschoeid was. Een vergelijking van de Nederlandse
pieken met de Amerikaanse conjuncturele ontwikkeling laat zien dat er in de periode v66r 1870 weI aanwijzingen zijn voor een milde contracyclische relatie.
Voor het tijdvak 1870- 1913 kan een dergelijk contracyclisch verband tussen de

20 Ook een vergelijking met de Britse cijfers laat zien dat de internationale depressie van
de jaren tachtig van de negentiende eeuw nauwelijks invloed op het ontwikkelingspatroon
van de Nederlandse economie heeft gehad.
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Nederlandse en de Amerikaanse cijfers nog maar voor een jaar, te weten 1878,
worden waargenomen.
Samenvattend kan worden gesteld dat Nederland al vaar 1870 gevoelig was
voor de internationaIe conjunctuur. In de jaren zeventig en tachtig blijkt de economische ontwikkeling van Nederland echter nauwelijks door de internationaIe conjunctuur te zijn bei"nvloed. Na 1890 neemt de samenhang tussen de economische
groei van Nederland en vooraI de Amerikaanse golfbeweging weer beIangrijk toe.

5. Een nieuwe visie op de conjuncturele ontwikkeling in de periode 1850-1913
De constatering dat de NederIandse economie aI voor 1870 onderworpen was aan
de tucht van de internationaIe conjunctuur, past goed in de algehele herwaardering
van de pre-1870 peri ode in de recente Iiteratuur. Uit onderzoek van Smits, Horlings en Van Zanden blijkt dat de Nederlandse economie zich vanaf 1820 op een
vrij stabiel groeipad bevond .21 Het pessimistische beeld dat in de oudere literatuur
is geschetst, kan vooral worden verklaard uit het type gegevens waarmee destijds
is gewerkt. Allereerst hadden vroegere generaties historici niet de beschikking
over nationale inkomensreeksen en moesten zij zich beheIpen met indirecte gegeyens zoals de, notoir onbetrouwbare, in- en uitvoerreeksen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat in deze oude studies economische modernisering gelijk werd
gesteId met de ontwikkeling van het industriele grootbedrijf. In hun speurtocht
naar de internationaIe conjunctuur richtten onderzoekers aIs Ridder, Brugmans en
De longe vooral de aandacht op het industriele grootbedrijf, en dan vooral op die
bedrijfstakken waar de investeringsquote vrij hoog was. 22
Hiermee wordt de economische ontwikkeling van Nederland echter geen recht
gedaan. Moderne economische groei en industrialisatie mogen niet als identieke
begrippen worden opgevat. Griffiths heeft reeds in zijn in 1980 verschenen oratie
aangegeven dat de Nederlandse economie niet het Britse industrialisatiemodeI
volgde, maar een geheel eigen ontwikkeling kende. 23 Ondanks deze afwijkende
soort van groei kan de Nederlandse volkshuishouding in de negentiende eeuw als
hoog ontwikkeld worden gekenschetst. Sectoren als de landbouw en de dienstverlening, die in belangrijke mate verantwoordelijk waren geweest voor het economisch succes van de RepubIiek in de Gouden Eeuw 24 , kenden ook in de negentien21 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP.
22 Zie vooral: De longe, De industrialisatie. Bij zijn analyse van het groeiproces heeft hij
zich vooral laten inspireren door de theOl'ie van de 'take off' , zoals geformuleerd door
Rostow: W.W. Rostow, The stages of economic growth: a non-communist manifesto (Cambridge 1960).
23 Griffiths, Achterlijk, achter o.landers ?
24 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland /500-1800: de eerste ronde van moderne
economische groei (Amsterdam 1995).
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de eeuw een krachtige groei. En juist deze sectoren waren reeds in een vroeg stadium aan de internationale markt onderworpen.
Voor wat betreft de landbouw kan worden gewezen op de effecten van de handelsliberalisatie die vanaf het midden van de jaren veertig van de negentiende
eeuw optraden. 25 Na de liberalisering van de Brits-Nederlandse handel in de jaren
veertig, werd de export van Nederlandse agrarische producten naar Groot-Brittannie sterk opgevoerd. Ook in de dienstensector kunnen tal van bedrijfstakken worden aangetroffen die nauw verbonden waren met ontwikkelingen op de internationale markt. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de internationale
vervoerssector. De zeevaart, de rijnvaart en het overige transitoverkeer met het
Duitse achterland waren stuk voor stuk vervoersactiviteiten waarvan de ontwikkeling in belangrijke mate door de internationale economie werd gestuurd.26
In het licht van de moderne economisch-historische literatuur hoeft het geen
verwondering te wekken dat de Nederlandse economie reeds voor 1870 in de greep
van de internationale conjunctuur was gekomen. Het grotendeels ontbreken van
een dergelijk effect in de (twee) daaropvolgende decennia roept echter wei grote
vragen op. Want hoe is het te verklaren dat een kleine, open economie als de Nederlandse zich in een periode van relatieve vrijhandel betrekkelijk autonoom kon
ontwikkelen, in de zin dat de groei van het BBP maar beperkte samenhang vertoonde met de internationale conjunctuur?
Een analyse van de Nederlandse export biedt hier uitkomst. De internationale
handel is immers een van de belangrijkste mechanismen met behulp waarvan golfbewegingen in de internationale economie naar Nederland konden worden overgebracht. Zo mag worden verwacht dat de Nederlandse export vooral sterk groeide in jaren van internationale hoogconjunctuur en juist een trage groei vertoonde
in perioden van depressie. In grafiek 3 staat het marktaandeel van de Nederlandse
export in de wereldhandel afgebeeld Y
Deze grafiek laat zien dat in de jaren zeventig en negentig van de negentiende
eeuw, alsmede de periode 1900-1913 (perioden van zeer sterke economische groei,
en perioden van internationale hoogconjunctuur) het aandeel van de Nederlandse
25 J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de
negentiende eeuw, J800-/9/4 (Wageningen 1995); M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands: production and institutional change (Amsterdam 1993).
26 E. Horlings, Economic development of the Dutch service sector 1800-/850: trade and
transport in a premodern economy (Amsterdam 1995); J.P. Smits, Economische groei en
structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector1850-J9I3: de bijdrage van
handel en transport aan het proces van 'moderne economische groei' (Amsterdam 1995)
hoofdstuk 5.
27 Voor een bespreking van het Nederlande marktaandee1 in de wereldhandel, zie: J.P.
Smits, ' Economische ontwikkeling 1800-1995 ' , in: R. van der Bie en P. Dehing, red.,
Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving, (ca.) /800-1999 (Den Haag/
Amsterdam, 1999) 16-17 .
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Grafiek 3: Het aandeel van Nederlandse exportproducten in de wereldhandel,
1870-/995 (in %)
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exportproducten in de wereldhandel sterk daalde. In het tijdvak van laagconjunctuur (1882-1891) vond evenwel een sterke stijging plaats. Na de Eerste Wereldoorlog blijkt de ontwikkeling van het Nederlandse marktaandeel weI keurig met
de internationale conjunctuur te sporen.
Dat de Nederlandse exportontwikkeling voor de Eerste Wereldoorlog nauwelijks spoorde met de internationale conjunctuur, is reeds geconstateerd door Lindblad en Van Zanden.28 Zij menen dat de relatief zwakke ontwikkeling van de export in jaren van internationale hoogconjunctuur moet worden verklaard uit de
krachtige groei van de binnenlandse vraag in die jaren. 29 Kennelijk werd, zoals zij
het omschrijven, de absorptie van goederen door de binnenlandse markt steeds
belangrijker. Zo nam aandeel van Nederlandse producten in de wereldhandel in de
crisisjaren 1882-1886 aanzienlijk toe.
De stelling dat de afwijkende ontwikkeling van de Nederlandse export kan worden toegeschreven aan de krachtige toename van de binnenlandse vraag lijkt heel
plausibel , maar deze hypothese is door Lindblad en Van Zanden niet empirisch
onderbouwd. Horlings en Smits hebben met behulp van een relatieve prijsanalyse
aangetoond dat vraagfactoren inderdaad het groeipatroon van de industrie hebben
bepaald in de tweede helft van de negentiende eeuw.30 Voorts is aangetoond dat in
28 1.Th. Lindblad en lL. van Zanden , 'De buitenlandse handel van Nederland , 18721913' , Economisch- en sociaal-historischjaarboek 52 (1989) 231-269 .
29 Lindblad en Van Zanden , 'De buitenlandse handel'.
30 E. Horlings en 1.P. Smits, 'Private consumer expenditure in the Netherlands ', Economic an social history in the Netherlands 7 (1996) 15-40.
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jaren van internationale hoogconjunctuur Nederlandse producten in toenemende
mate op de binnenlandse markt werden afgezet, terwijl in de depressie van de
jaren tachtig de uitvoerquote juist sterk toenam .31 De conclusie Iijkt dan ook gerechtvaardigd dat vraagfactoren een belangrijke determinant van het economisch
groeiproces zijn geweest en dat de toename van de binnenlandse vraag in bepaalde
perioden zo groot was, dat de export erdoor onder druk kwam te staan, als gevolg
waarvan Nederland een ontwikkelingspatroon kende dat niet of nauwelijks spoorde met de golfbewegingen van de internationale economie.
Rest ons na te gaan of er inderdaad aanwijzingen zijn dat de productiecapaciteit
in met name de industrie zo beperkt was, dat in tijden van hoogconjunctuur niet
tegelijkertijd aan de binnenlandse vraag en de exportvraag kon worden voldaan
als gevolg waarvan het marktaandeel van Nederlandse exportproducten in de wereId handel afnam. Hiermee komen we op het terrein van de economies of scale,
ofweI de schaaleffecten van de bedrijfsvoering.
In de vroege negentiende eeuw was het Nederlands bedrijfsleven tamelijk kleinschalig van karakter. 32 In de industrie werd over het algemeen gebruik gemaakt
van arbeidsintensieve, ambachtelijke productietechnieken die werden gekenmerkt
door een vrij laag productiviteitsniveau. In de literatuur wordt zelfs gesteld dat de
introductie van nieuwe technologieen zoals de stoommachine werd belemmerd,
doordat de schaal van productie beperkt was .33 Uit kostprijscalculaties blijkt dat
de introductie van stoomtechnologie pas lonend was, indien grote partijen tegelijk
werden geproduceerd. 34
Een grootschalige productie was in de periode tot aan 1860 evenwel niet aan de
orde, als gevolg van een geringe vraag naar (industriele) producten. 35 De geringe
omvang van de binnenlandse vraag kan als voIgt worden verklaard. Tot het midden van de achttiende eeuw had het industriele bedrijfsleven het leeuwendeel van
zijn productie op de wereldmarkt kunnen afzetten. In dit handelskapitalistische
tijdperk gingen de ontwikkeling van industrie en export gelijk op. De keerzijde
van de medaille was evenwel dat de binnenlandse markt zwak ontwikkeld was. Zo
ging de economische groei in de Republiek gepaard met een Forse toename van de
inkomensongelijkheid, waardoor er weinig bestedingsimpulsen uitgingen van de
arbeidende klasse. 36 Voorts was de economie ruimtelijk gezien gebrekkig ge'inte31 Smits, Economische groei, hoofdstuk 4.
32 De Jonge, De industrialisatie, 461-462 .
33 J.P. Smits, 'The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing, 18151913 ', European Review of Economic History 4 (2000) 223-246.
34 H.W. Lintsen et aI., Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een
moderne samenleving, / 800- J890 (Zutphen 1995).
35 Dit deel van het betoog in sterke mate gebaseerd op Smits, 'Economische ontwikkeling', 18-20.
36 Zie (nog) niet gepubl iceerd onderzoek van Van Zanden, De Vries, Van Riel en Smits.
Als gevolg van de constructie van een nieuwe kosten van levensonderhoudsindex, blijken
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greerd. Dit specialisatiemodel bleek uiterst succesvol zolang de Republiek de
wereldhandel kon domineren en industriele ondernemers derhalve hun goederen
konden exporteren. In de loop van de achttiende en de negentiende eeuw verloor
Nederland echter om politiek-militaire en economische redenen de greep op de
internationale handel. Vooral als gevolg van het mercantalistische beleid van een
groot aantal Europese landen , raakten de Nederlandse industriele ondernemers
belangrijke afzetmarkten kwijt. Zij beschikten echter niet over een volgroeide binnenlandse markt om deze vraaguitval op te vangen. De koopkracht van arbeidersgezinnen was tot halverwege de negentiende eeuw zeer laag in Nederland 37 , terwijl een gebrekkige infrastructuur en het bestaan van tal van lokale en provinciale
tariefmuren een verbrokkeling van de binnenlandse markt tot gevolg hadden .3g
Deze situatie veranderde in het tijdvak 1850-1870. De herzieningen van het
belastingstelsel in de jaren vijftig en zestig hadden een relatieve prijsdaling van
(primaire) voedingsmiddelen tot gevolg, waardoor arbeidersgezinnen een groter
dee I van hun budget aan luxe voedings- en genotmiddelen, kleding en andere industriele producten konden besteden. 39 Deze tendens werd in de jaren zeventig
versterkt toen , als gevolg van een toenemende Iuapte op belangrijke delen van de
arbeidsmarkt, de nominale lonen-met name van ongeschoolde arbeid-fors begonnen te stijgen. 40 De stijging van de reele lonen leidde tot belangrijke wijzigingen in
de bestedingenstructuur. De Nederlandse industrie, met haar nadruk op de voedings- en genotmiddelennijverheid alsmede de textielindustrie, wist hiervan te profiteren en breidde haar productiecapaciteit in deze jaren dan ook in belangrijke
mate uit. Deze schaalvergroting werd na 1870 verder in de hand gewerkt door een
toename van de exportvraag alsmede de ruimtelijke integratie van de economie
ten gevolge van de totstandkoming van een nationaal infrastructureel netwerk .41
De ontwikkeling van de relatieve prijzen van voedingsmiddelen en textielproducten laat zien dat zeker tot 1890 de vraag naar deze producten het aanbod heeft
overtroffen. 42 Dit gegeven kan voor een deel vanuit vraagfactoren worden verklaard . Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw verschoof het zwaartepunt in de consumptie van gezinshuishoudens onder de invloed van verdere koopde reele lonen in de gouden eeuw nauwelijks te zijn toegenomen. De economische groei is
in deze peri ode gepaard gegaan met een sterke vergroting van de inkomensongelijkheid.
37 E. Horlings en J.P. Smits, 'The quality of life in the Netherlands 1800-1913. Experiments in measurement and aggregation', John Komlos en Joerg Baten, red., The biological standards of living in comparative perspective. Volume 2: Europe (Stuttgart 1998)
38 Smits, Economische groei, hoofdstuk 6.
39 Horlings en Smits, 'Private consumer expenditure'.
40 A. Vermaas, 'Real industrial wages in the Netherlands 1850-1913' , in: P. Scholliers en
Y. Zamagni , red. , Labour~5 reward (Aldershot 1995) 138-150.
41 P.O. Groote, Infrastructure and Dutch economic developm ent. A new long-run data
set/or (h e Netherlands, 1800-1913 (Utrecht/Groningen 1996).
42 Horlings en Smits, ' Private consumer expenditure'.
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krachtstijgingen langzamerhand van industriele producten naar diensten. De verdere toename van de reele lonen leidde dan ook niet langer tot zo'n sterke stijging
van de binnenlandse vraag naar voeding en kleding zoals in eerdere decennia weI
het geval was. Voorts kan worden geconstateerd dat vanaf omstreeks 1890 de schaal
van de bedrijfsvoering in de industrie belangrijk toenam .43 Hierdoor was de productiecapaciteit niet langer aan beperkingen onderhevig en konden ondernemers
zowel aan de binnenlandse als aan de exportvraag voldoen . Ais gevolg hiervan
kon de Nederlandse economie vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw
meer en meer de internationale conjunctuur volgen.

6. ConcIusie
Op basis van nieuw cijfermateriaal en aan de hand van moderne econometrische
tijdreeksanalyses is in dit artikel gekeken in hoeverre de Nederlandse economie
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw voer op de internationale
conjunctuurgolven. Dit kwantitatieve onderzoek heeft tot interessante nieuwe resultaten geleid. In tegenstelling tot wat in de literatuur meestal wordt beweerd
blijkt dat Nederland al v66r 1870 in de greep van de internationale conjunctuur
was. Merkwaardig genoeg ontbreekt nagenoeg iedere invloed van internationale
ontwikkelingen op het bruto binnenlands product in de peri ode 1870-1890. Het
blijkt dat de Nederlandse economie in deze fase een relatief autonome ontwikkeling doormaakt. De economische groei wordt in deze fase vooral bepaald door
specifiek Nederlandse factoren, zoals de herziening van het belastingstelsel en de
aparte loonstructuur die wordt gekenmerkt door een relatief sterke stijging van de
lonen van ongeschoolde arbeid. In deze jaren vond een sterke stijging van de geaggregeerde vraag plaats. Mede dam'door kon de schaal van de bedrijfsvoering in
de industrie sterk worden opgevoerd. In de jaren na 1890 wisten vooral industriele
ondernemers in toenemende mate de vruchten van deze schaalvergroting te plukken. Vanaf het midden van de jaren negentig van de negentiende eeuw waren zij
steeds beter in staat om aan de toename van zowel de binnenlandse- als de exportvraag te voldoen. Langzaam maar zeker ging de ontwikkeling van de Nederlandse
economie synchroon lopen met het buitenland.
Deze analyse laat zien dat het proces van economische modernisering niet simpelweg moet worden gekarakteriseerd in termen van het steeds opener worden van
de Nederlandse economie. We hebben hier te maken met een veel complexer en
dynamischer proces. Diverse indicatoren (zoals het aandeel van de Nederlandse
export in de wereldhandel en de exportquote van agrarische en industriele goederen) laten zien welke verstrekkende invloed de toename van de binnenlandse vraag
op het groeipatroon van de economie heeft gehad. Pas nadat zich op de binnen43 De Jonge, De industrialisatie.
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landse markt een aantal fundamentele ontwikkelingen hadden voorgedaan (zoals
de herziening van het belastingstelsel en de aanleg van een goed infrastructuurnetwerk), kon de schaal van de productie worden opgevoerd waardoor ondernemers
in staat werden gesteld om ook in perioden van hoogconjunctuur voor de binnenlandse en de internationale markt te produceren.
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Bijlage A De methode
In dit artikel is onderzocht of de tijdreeks van het bruto binnenlands product in
Nederland (1815-1913) kan worden beschreven met een zogenoemd Self-Exciting Threshold AutoRegressive (SETAR) proces. Dit type model is voorgesteld
door Tong. 44 Onlangs heeft Bruce Hansen in een reeks van artikelen de eigenschappen van SETAR modellen beschreven. 45 Tevens heeft hij computerprogramma's beschikbaar gesteld, waar we in deze studie dankbaar gebruik van hebben
gemaakt. De betiteling autoregressief heeft betrekking op de eigenschap dat de
variabele Yl wordt verklaard uit zijn eigen verleden , Y1.J'"' .,Y1. p ' Het proces heeft
een threshold of drempel: afhankelijk van de drempel kunnen verschillende regimes voorkomen met verschillende parameterwaarden in de regimes. Het proces is
self exciting omdat de drempelvariabele ql een functie is van de endogene variabeIe: ql = Y1- d - Y1-d- 1 We hebben voor verschillende waarden van de vertraging d
onderzocht of er een drempeleffect optreedt. Het SETAR proces dat we in dit
artikel gebruiken ziet er als voIgt uit:
Yl
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waarbij e, de regressiefout voorstelt. De parameters in de vergelijkingen zijn
e~ , ei
,e I2 , ••• ,e~ en de drempelwaarde y. Deze parameters kunnen
met de gewone kleinste kwadraten methode worden gevonden. Yoor aile waarden
van de drempelvariabele berekenen we de gewone kleinste kwadraten schattingen
voor de e 's en de bijbehorende kwadraten som van de residuen. De optimale drempelwaarde wordt gevonden bij het mimimum van de kwadratensom. De optimale
parameterschattingen zijn de geschatte e's die bij deze drempelwaarde horen.
Het is belangrijk of het SETAR model van de vergelijkingen (la-l b) het beter
doet dan het alternatieve, lineaire model waarvoor geldt dat de e's in het ene
regime gelijk zijn aan de e 's in het andere regime. Het toetsen van deze nulhypothese is niet vanzelfsprekend omdat de drempelwaarde e niet voorkomt onder de
nulhypothese. Han sen stelt een toets voor die uitgaat van een standaard F-statis-

,... ,e;, ' eg

44 H. Tong, Threshold models in non-linear time series analysis, Lecture Notes in Statistics 21 (Berlijn 1983) en H. Tong, H. , Non-linear time series: a dynamical system approach (Oxford 1990).
45 B.E. Hansen , "Inference in TAR model s", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 2 ( 1997) no. I, 1-14, B.E. Hanse n, "Testing for linearity", Journal of Economic Surveys, vol. 13 ( 1999), 551-576 en B.E. Hansen, "Sample splitting and threshold
estimation", Econometrica, vol. 68 (2000) no. 3, 575-603.
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tiek (gedefinieerd als het aantal waarnemingen vermenigvuldigd met het verschil
tussen de kwadratensom in het lineaire model en de kwadratensom van het SETAR
model gedeeld door de kwadratensom van het SETAR model).46
Het betrouwbaarheidsinterval voor de drempelwaarde kan worden afgeleid uit
de Likelihood Ratio (of F) statistiek

LR
/I

(y)=n 6"1;(y)-6",~ (y)
"2 (") '
(J' 1/ Y

(2)

die de nulhypothese toetst dat de drempelwaarde y gelijk is aan de optimale drempelwaarde i . Hierbij stelt n het aantal waarnemingen voor, a ,;(\) en a ,;(\,) zijn de
kwadratensommen van het residu van de SETAR vergelijking wanneer de drempelwaarde gelijk is aan respectievelijk y eny. De nulhypothese wordt verworpen
bij hoge waarden van de toetsgrootheid. Het is gemakkelijk te zien dat LR,,(Y)
gelijk is aan nul wanneer de drempelwaarde y gelijk is aan de optimale drempelwaardey.
De betrouwbaarheidsintervallen van de andere parameters in het SETAR model,
de e ' s, kunnen worden bepaald op de conventionele manier wanneer de drempelwaarde y met zekerheid bekend is. Is dit niet het geval, dan be'invloedt de onzekerheid in de schatting van de drempelwaarde de betrouwbaarheidsintervallen van de
andere parameters. Hansen stelt de volgende procedure voor om hier rekening
mee te houden : construeer eerst een betrouwbaarheidsinterval voor y; bereken voor
aile '}"S in dit interval de betrouwbaarheids-intervallen voor de e 's; en neem de
vereniging van deze intervallen. 47

46 Hansen, 'Inference in TAR models' 4.
47 Hansen, ' Inference in TAR models' 7 .
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Bijlage B: Pieken en dalen in de Nederlandse, de Britse en de Amerikaanse
conjunctuur
Nederland
dal

Verenigd Koninkrijk
piek

dal

piek

1854

Verenigde Staten
dal

piek

December 1854

1855
1856
Juni 1857
December 1858

1858
1859
1860

Oktober 1860

1861

1861

Juni 1861

1862
1863
April 1865
1866
1867

Decem ber 1867
1868
Juni 1869
1870

December 1870

1871
187 3

1873

Oktober 1873

1874
1878
1879

1879

Maart 1879
Maart 1882

1882
Mei 1885
1886

Maart 1887
April 1888
1889
1890
1891

Ju1i 1890
Mei 1891

1892
1893

1893

J anuari 1893

1894

Juni 1894

1895

December 1895
Juni 1897
1899

1899

1900

Juni 1899
December 1900

1902

September 1902

1903
1904

Augustus 1904

1906
1907

Mei 1907
Juni 1908
Janu ari 1910
Januari 1912

x
De ontwikkeling van de voedselsituatie in Nederland,
1851-1950
MERIJN KNIBBE

1. Inlciding
Het kwantitatieve onderzoek naar de ontwikkeling van de voedingssituatie van de
Nederlandse bevolking heeft een lange geschiedenis.1 AI in 1895 werd de eerste
lange-termijn studie van de voedingssituatie van de Nederlandse bevolking gepubliceerd. 2 Dit onderzoek had expliciet als doelstelling het in kaart brengen van de
ontwikkeling van de welvaart van de Nederlandse bevolking. "Het verbruik der
voornaamste voedingsmiddelen en genotmiddelen, voor zover dit met voldoende
zekerheid kan worden vastgesteld, is ongetwijfeld een der belangrijkste gegevens
waaruit gevolgtrekkingen omtrent den loop der volkswelvaart gedurende een bepaald tijdvak kunnen worden afgeleid", aldus de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) in haar publicatie uit 1895. 3
Deze studie werd later aangevuld door een groot aantal andere studies en publicaties over de lange termijn ontwikkeling van het verbruik van voedings- en genotmiddelen. 4 En hoewel de focus van vee I studies is verschoven van de welvaartsMet dank aan Ronald van der Bie voor het aanl everen van en discussie over gegevens
en aan een anonieme referent voor het beoordelen van het concept.
2 Centrale Commissie voor de Statistiek. 'Onderzoek naar het verbruik van so mmige
voedings- en genotmiddelen, 1852-1891 " in: Bijdragen tot de Statistiek van Nederland II
(Den Haag 1895).
3 Centrale Commissie voor de Statistiek,' Onderzoek ', 3.
4 Enkele belangrijke publicaties die als vervolgstudies op het onderzoek uit 1895 zijn te
be schouwen zijn: CBS, Maandschrift 8/6 ( 1913); CBS , Maandschrift 15 eerste bijvoegsel
(1920); CBS , ' De consumptieve uitgaven in Nederland 1923-1939', in: Statistische en
econometrische onderzoekingen (nieuwe reeks) 4 (1949) 99-147. Daarnaast zijn er uiteraard de gegevens uit " .... j aren statistiek in tijdreeksen" van het CBS. Deze publicaties
beginnen in het algemeen in 1899 maar zijn in het kader van het 100 jarig bestaan van hel
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ontwikkeling naar de ontwikkeling van de volksgezondheid wordt het uitgangspunt van de CCS door hedendaagse historici zoals Horlings nog steeds ten volle
onderschreven: "De calorische waarde van de dagelijkse voeding wordt gezien als
een van de beste indicatoren voor de levensstandaard, vooral met betrekking tot
armoede en ongelijkheid".5 Het belang van informatie over de voedingssituatie
van de bevolking staat dus buiten kijf en het is niet verwonderlijk dat de gegevens
van de CCS en het CBS zeer regelmatig gebruikt zijn door historici. 6 Tegelijkertijd moet Horlings echter tot de conclusie komen dat er voor Nederland voor de
negentiende eeuw nog steeds geen omvattende maatstaf van de consumptie is gepubliceerd, wat een duidelijke leemte in onze kennis van de ontwikkeling van de
welvaart in Nederland genoemd mag worden. 7 Strikt genomen zijn er niet aileen
geen schattingen voor de "lange negentiende eeuw" bekend maar is ook voor de
decennia voor 1950 geen consistente lange termijn reeks beschikbaar. 8
Het ontbreken van een dergeJijke reeks is niet verwonderlijk. Ondanks de lange
geschiedenis van het onderzoek waren voor de peri ode 1850 - 1950 een aantal
reeksen van de verbruiksgegevens voor voedingsmiddelen tot voor kort nog steeds
CBS en het gereed komen van het historische nationale rekeninge n project van prof. dr.
J.L. van Zanden onlangs aangevuld met de publicatie Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen. De eerste studies steunen met name op productie- , handels- en belastinggegeyens; in latere studies wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bUdgetgegevens.
Zie hiervoor bijvoorbeeld CBS, Nationaal budgetonderzoek 1963/'65 No.5. Geschiedenis van het budgetonderzoek in Nederland (Den Haag 1966).
5 E. Horlings, 'Economische groei en levensstandaard in de lange negentiende eeuw.
Een theoretische en historiografische verkenning ', in: NEHA-bulletin voor de economische geschiedenis 14/1 (2000) 211.
6 Zie onder andere J. Jobse -Van Putten , Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. (Nijmegen 1995); A.H. van Otterloo. Eten en
eetlust in Nederland ( /840-/990 ). Een historisch sociologische studie. (Amsterdam 1990)
en H. van der Meulen, 'Nederlanders en hun voeding 1852-1977', in: Economisch en
Sociaal-Historisch laarboek 48 (1984) 48-70. Zie voor eerder gebruik van deze bron Van
der Meulen, op. cit., noot 2.
7 Horlings, 'Economische groei ' , 84. Overigens zijn er door De Beer weI puntschattingen voor circa 1850 en circa 1900 gepubliceerd. J.J.A. De Beer, 'Voeding, fysieke
arbeidscapaciteit en productiviteit in Nederland, ca. 1850-ca 1900', in: NEHA-jaarboek
61 (1998) 202. Deze puntschattingen zijn gebaseerd op de basisgegevens die ten grondslag liggen aan de totaalschattingen van de consumptie, gemeten in guldens, in: Horlings
en Smits, 'Private Consumer Expenditure in the Netherlands, 1800-1913 ', Economic and
Social History in the Netherlands 7 (1996) 15-40. Deze gegevens zijn ten dele gepubliceerd in Tweehonderdjaar statistiek in tijdreeksen. De schatting in dit artikel gaat uit van
een completere en voor enkele producten aangepaste set met gegevens (z ie bijlage) . Van
der Meulen, ' Nederlanders' , bevat gegevens over het calorisch verbruik vanaf 1950.
8 Voor de Tweede Wereldoorlog: zie G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger.
De voedselvoorziening 1940-/945 (Wageningen 1985).
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incompleet terwijl andere reeksen met betrekking tot de menselijke consumptie
niet goed gedefinieerd waren of zelfs niet beschikbaar waren. Pas onlangs zijn in
het kader van het Historische Nationale Rekeningen project van Van Zanden voor
een groot aantal nieuwe producten reeksen beschikbaar gekomen voor de peri ode
1800-1913. 9 Maar ook na het beschikbaar komen van deze gegevens vertonen
enkele reeksen (onder andere tarwe, melk en aardappelen!) nog steeds een aantal
gaten, met name tussen 1913 en 1950. En ook voor de peri ode tot 1913 zijn de
reeksen niet compleet. De niet onbelangrijke consumptie van aardappelmeel-producten blijft bijvoorbeeld buiten beeld terwijl er ook geen gegevens zijn over de
consumptie van bijvoorbeeld vis, vet en groenten. 1O Weliswaar zijn voor een deel
van deze gegevens schattingen van Van der Meulen beschikbaar, maar in zijn publicatie hierover worden slechts indexcijfers voor vijfjaarlijkse peri odes gegeven. 11
Daarnaast is het niet onmogelijk dat een aantal van de momenteel gepubliceerde
gegevens verbeterd kunnen worden. 12
Om de door Horlings gewenste reeks van "De calorische waarde van de dagelijkse voeding" op te kunnen stellen is het dus nodig de bestaande gegevens met
betrekking tot de consumptie van individuele producten aan te vullen, uit te breiden en te verbeteren, wat in het kader van dit artikel is gebeurd (zie bijlage). Op
basis van deze nieuwe set met data kan vervolgens een totaalreeks worden opgesteld. Deze totaalreeks zal worden besproken tegen de achtergrond van bestaande
fysiologische zowel als economische data met betrekking tot de levensstandaard
waarbij de vraag centraal zal staan of en wanneer het onmiskenbare proces van
economische groei en modernisering dat in Nederland in de negentiende eeuw
optrad ook tot een significante verbetering van de levensstandaard van de grote
meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft geleid.

9 GepubJiceerd in Tweehonderd jaar slatistiek.
10 Aardappelmeelaardappelen werden slechts zelden als zodanig geconsumeerd, maar
wei hoofdzakelijk tot producten verwerkt die - met uitzondering van de levering van dextrine aan de textielindustrie - gebruikt werden voor menselijke consumptie. Weliswaar
werd een groot dee! van deze producten geexporteerd, maar met name in de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog hebben de aardappelmeelaardappelen een cruciale rol gespeeld in
de voedselvoorziening van Nederland. Zie voor aardappelmeelaardappelen ' beschrijving
van de aardappelcultuur in Nederland', in: Verslagen en mededeelingen van de Directie
van den Landbouw 1910/3 (Den Haag, 1910) 152-183.
II Van der Meulen , 'Nederlanders ', 50-54. Ook ontbreken daar het varkensvlees en groenten terwijl gegevens over zuivelproducten pas vanaf 1930 beschikbaar zijn.
12 Een directe berekening van de binnenlandse beschikbaarheid van boter door van de
binnenlandse productie de netto export af te trekken leert dat de per capita consumptie van
boter 3 tot 4 keer hoger moet hebben gelegen dan de schamele I tot 2 kg. uit Tweehonderd
jaar statistiek. Zie M.T. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production
and institutional change (Amsterdam 1993) 266-267.
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2. De methode
De voornaamste methode die bij het opstellen van de basisreeksen is toegepast is
het opstellen van wat Fogel "national food balance sheets" noemt: berekeningen
van de voor consumptie beschikbare hoeveelheden op basis van een confrontatie
van productie met netto export, gebruik als veevoeder en industrieel verbruik. 13
Oit soort gegevens heeft volgens Fogel een aantal nadelen. De basisgegevens zowei als de omrekeningsfactoren moeten betrouwbaar zijn, het is moeilijk om allerlei verliezen en schade (indroog, muizen etc.) te berekenen, het is de vraag of de
beschikbare hoeveelheden ook werkelijk geconsumeerd worden (kliekjes, bederf
etc.) en het is vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen de hoeveelheden die
als veevoer zijn gebruikt en de hoeveelheden die voor menselijke consumptie beschikbaar waren.
Bij de hier gebruikte basisgegevens is op verschillende manieren geprobeerd
om aan de bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen. Uiteraard is geprobeerd
de betrouwbaarheid van de basisgegevens zo goed mogelijk te waarborgen . 14 Een
van de belangrijkste verschillen met de tot dusver gebruikte reeksen is dat met

13 R. W. Fogel , 'The Conquest of High Mortality and Hunger in Europe and America:
Timing and Mechanisms' , in: P. Hi go nnet, D.S. Landes en Henry RosoVereni gde Statenky, Favorites o.f fortune. Technology, growth and economic development since the industrial revolution (Londen 1991) 33-71 , 41.
14 Zie voor methodes en bronnen: Knibbe, Agriculture en de bijlage. De kritiek van Horlings, Smits en Van Zanden op mijn cijfers is overigens niet helemaal terecht. Hier relevant zijn met name de volgende punten:
I . In tegenstelling tot hun opmerkingen hierover zijn mijn schattingen van de beschikbaarheid van veevoer wei op basis van "aanbod- en gebruikstabellen" opgesteld. Knibbe,
Agriculture, 280-286. Deze methode leidt tot reeksen die voor de peri ode 1921-1939 wat
betreft trend en , voor zover het de inputs betreft, ook qua niveau vrijwel volledig corresponderen met de CBS-reeksen, wat het vertrouwen in mijn gegevens versterkt. Zie de
grafieken en de discussie over de overeenkomsten en de verschillen tussen mijn en de CBS
reeksen in Knibbe, Agriculture, 102-103 en 255-256.
2. In tegenstelling tot hun opmerkingen hierover is het verschil tussen mijn schatting van
de toegevoegde waarde in de landbouw en hun schatting geen 25 % maar gemiddeld 15%;
de oorzaak hiervan ligt rekenkundig gezien in tegenstelling tot hun bewering niet bij verschillen in de berekening van de inputs maar bij hun veellagere - volgens mij: te lage schatting van de tuinbouwproductie. Het verschil tussen hun en mijn schattingen wordt
dus niet voornamelijk veroorzaakt door de berekening van de inputs. Zie: E. Horlings, J.P.
Smits en J.L. Van Zanden ' Dutch GNP and its Components, 1800- 1913', Groningen growth
and development centre monograph serie no. 5 (Groningen 2000) 25-26, 42-44; E. Horlings, J.P. Smits en J.L. Van Zanden ' Sprekende cijfers. De Historische Nationale Rekeningen van Nederland 1807-1913 ', in N EHA -jaarboek 62 (1999) 5 1-110, 59-61, 63-65.
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name voor de periode 1851-1870 de productie van akkerbouwproducten is verhoogd op basis van en herschatting van de oppervlaktes. 15
Daarnaast zijn in het kader van het bovengenoemde project gegevens over een
aantal producten lOals vlees en zuivel toegevoegd. Deze schattingen zijn met name
gebaseerd op gegevens over de veestapel, accijnsgegevens over slachtingen en
informatie over slachtgewichten terwijl voor dit artikel nog een aantal andere reeksen zijn bijgeschat, zodat nu voor vrijwel aile belangrijke akkerbouw- en veeteeltproducten voor de periode 1800-2000 over consistente verbruiksreeksen kan worden beschikt. ' 6
Ten derde is het probleem van de verdeling van de beschikbare hoeveelheden
over veevoer en menselijke consumptie opgelost middels het in navolging van
Trienekens en Blomme opstellen van een veevoederbalans. ' 7 Het controleren van
de gegevens voor de menselijke consumptie met behulp van een veevoederbalans
heeft twee grote voordelen. De eerste is dat het opstellen van een dergelijke balans
de onderzoeker dwingt met een lOwel complete als consistente set gegevens te
werken. De tweede is dat het opstellen van de balans inzicht kan geven in de betrouwbaarheid van de gegevens lOwel als de plausibiliteit van bepaalde ontwikkelingen. AI met al maken deze reeksen het mogelijk voor de gehele peri ode 18511950 (met uitzondering van 1945) een reeks te schatten van het gemiddelde gebruik
van calorieen per capita, zodat het centrale probleem van de CCS uit 1895 uiteindelijk is opgelost. Deze reeks sluit overigens aan bij de gegevens die voor de
peri ode 1950-1977 zijn gepubliceerd door Van der Meulen. IH Geen rekening is
gehouden met verlies en bederf, met name niet vanwege gebrek aan betrouwbare
gegevens hierover. Dit betekent dat de hier gepresenteerde reeksen waarschijnlijk
zo'n 5 % te hoog zullen zijn. De basisreeksen zijn vervolgens omgerekend tot to-

15 M.T. Knibbe, Agriculture, 51 , Annex IY.l
16 Tweehonderdjaar stalistiek in tijdreeksen, Knibbe, Agriculture, 66-84, 298-299, Annex III en dit artikel (bijlage).
17 J. Blomme, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouH', 1880- J990,
(Lellven 1992); Trienekens, Tussen ons volk en de hanger; Knibbe, Agriculture; M.T.
Knibbe, 'De Nederlandse landbollw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een reactie op het
artikel 'De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoorlog ' van Hein A.M. Klemann ', in: Tijds chrift voor Geschiedenis 11111 (1998) 75-94. Vergeleken met de veevoederbalans lOals gepubliceerd in het TVG is de hier gepresenteerde balans licht bijgesteld
in de zin dat de vervoederde hoeveelheid aardappelen iets naar boven is bijgesteld terwijl
de prodllctie van varkensvlees voor de periode 1880-1914 met 10% is verhoogd. Bij het
pillimvee is rekening gehouden met het vervoederen van I kg tarwe per kip per jaar. Aile
wijzigingen leidden tot een betere overeenkomst tussen de vraag en de aanbodzijde van de
balans.
18 Van der Meulen , 'Nederlanders', 66.
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taalreeksen van de consumptie van calorieen respectievelijk eiwit met behulp van
de omrekeningsfactoren uit het werk van Trienekens. 19

3. Resultaten
De resultaten van de schatting van de totale consumptie van calorieen zijn weergegeven in grafiek I. Een eerste vraag die bij het interpreteren en analyseren van
deze gegevens naar voren komt, is de vraag naar de compleetheid. In hoeverre
geeft deze reeks inderdaad de totale consumptie van voedingsmiddelen weer?
Vrijwel aile belangrijke voedingsmiddelen zijn middels schattingen van het verbruik meegenomen. 20 Producten als paardenbonen en haver werden normaal nauwelijks voor menselijke consumptie gebruikt en zijn niet bij de berekening meegenomen. Voor jaren van misoogsten is het echter aannemelijk dat de consumptie
hiervan sterk toenam. Met name de consumptie gedurende een aantal jaren van de
jaren vijftig van de negentiende eeuw en in 191711918 kan hierdoor enigszins zijn
onderschat. Problematisch is het verbruik van gerst als gort. In deze studie is uitgegaan van de gegevens van de CCS.21 Deze geven een betrekkelijk laag verbruik.
Regionaal was dit verbruik echter veel hoger. 22 Niet onmogelijk is dat de gegevens
van de CCS te laag zijn en in ieder geval manen dergelijke verschillen tot behoedzaamheid: de hier weergegeven consumptie betreft een gemiddelde en houdt geen
rekening met regionale, sociale en demografische verschillen. 23
19 Trienekens, Tussen ons volk en de honger. Deze gegevens zijn gebruikt om de vergelijkbaarheid met de studie van Trienekens te waarborgen.
20 Bij de berekening zijn producten als bijvoorbeeld bier en wivel teru ggerekend tot
hoeveelheden gerst en melk. Van de basisproducten is wat betreft de menselijke consumptie rekening gehouden met tarwe, gerst, rogge, boekweit, aardappelen, varkens-, rund- en
overig vlees, suiker, vis, groenten (grove schatting), zoutwatervis (inclusief schaaldieren) ,
krenten en rozijnen , spijsvetten, rijst en melk en eieren. Voor de menselijke consumptie is
geen rekening gehouden met erwten en bonen (aangenomen is dat deze in de consumptie
van groenten zaten), haver, vijgen, sinaasappelen en bananen , wijn, wild en gevogelte en
zoetwatervis.
21 CCS, Onderzoek naar het verbruik, 1895 .
22 R. Paping, Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen , 1995) 244-246.
23 In veel studies wordt de consumptie uitgerekend per "inwonerequivalent", waarbij
kinderen, ouden van dagen en vrouwen meestal worden omgerekend tot volwassen mannen. In de onderhavige peri ode bleek de groei van het aantal " inwonerequivalenten" nagenoeg ge lijk te zijn aan de groei van de bevolking, zodat dit voor de trend niets uitmaakt.
Ais - om wat voor reden dan ook - de bevolking wordt omgerekend tot volwassen mannen
dan moet de reeks voor vrijwel de gehele periode door ongeveer 0,76 worden gedeeld.
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Grafiek I. De calorische waarde van de per capita consumptie van voedingsmiddelen in Nederland, 1851-1950. laarcijfers en driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden (Kcal*/OOO).
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Voor een goed begrip van grafiek 1 is het verder noodzakelijk te beseffen dat het
hier niet om de werkelijke consumptie gaat, maar om het aanbod van voeding.
Daarbij zijn oogstjaren omgerekend naar kalenderjaren; voor de beschikbaarheid
van aardappelen is er bijvoorbeeld van uit gegaan dat 1/3 van de oogst ten goede
kwam aan het kalenderjaar waarin de oogst plaats yond, terwijl 2/3 werd gebruikt
voor consumptie in het volgende kalenderjaar. Zowel deze verdeling op zich als
de constante verhoudingen zullen niet correct zijn; als bijvoorbeeld een slecht
aardappeljaar werd gevolgd door een goede oogst dan kunnen de verhoudingen
aanzienlijk anders gelegen hebben. Dit speelt bijvoorbeeld in 1918 een grote rol:
waarschijnlijk is de consumptie in 1918 hoger geweest dan hier aangegeven en in
1919 lager met als consequentie uiteraard dat er in 1918 zeer fors op de voorraden
werd ingeteerd.
De reeks is voor zover kan worden nagegaan dus vrij compleet en betrouwbaar
(zie ook paragraaf 4). De vraag kan nu gesteld worden wat de grafiek ons leert
over de ontwikkeling van de levensstandaard in de negentiende eeuw. Op het eerste gezicht laat de grafiek in de negentiende eeuw een vrijwel voortdurende stij-
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ging van de consumptie zien. In het oog moet worden gehouden dat de consumptie
zich tussen 1845 en 1855 op een historisch dieptepunt bevond. 24 In 1846 en 1847
mislukte de aardappeloogst door de plotselinge uitbraak van de aardappelziekte.
Deze ziekte bleef ook na deze jaren endemisch en veroorzaakte, ondanks een overgang naar vroegere en iets resistentere rassen en een verschuiving van de aardappeJteelt naar drogere gronden, een zeer langdurige daling van de hectare-opbrengsten van de aardappelteelt, een daling die zeker in het eerste decennium na 1846
nog steeds zeer fors was. 25 Daarnaast waren ook de rogge-oogsten in 1847 en in
1852, 1853 en 1855 en de tarwe-oogsten in 1853 en 1855 laag. Met name 1853
was een zeer slecht jaar voor de voedselproductie. De stijging die na 1855 waarneembaar is kan daarom beter worden ge'interpreteerd als een "herstel" van de
voedselsituatie dan als een "verbetering" . Dit blijkt overigens ook, zij het minder
uitgesproken, uit gegevens van Van Riel en Van Zanden, die voor de peri ode 18071875 de gemiddelde voedse1consumptie omgerekend in guldens van constante
koopkracht gepubliceerd hebben. 26
Na circa 1865 begint een stijging die ruim dertig jaar aanhoudt en uiteindelijk
leidt tot een toename van de consumptie van calorieen met ongeveer 30%. In eerste instantie hangt deze stijging sterk samen met de stijging van de reele lonen in
deze periode, na 1872 verschuift de causaliteit echter en is het de toenemende
import van granen die leidt tot prijsdalingen, een toename van de consumptie van
graan in zijn algemeenheid en een geleidelijke verschuiving van de consumptie
van rogge naar tarwe. Opvallend is dat de toename van de importen van granen die
vanaf 1872 waarneembaar is in eerste instantie niet tot een daling van het prijsniveau maar wei tot een stijging van de menselijke consumptie leidt, terwijl pas de
na 1882 optredende prijsdaling ook leidt tot een stijging van het gebruik van granen (met name maYs) als veevoer (grafiek 3 en 4).
Opmerkelijk is dat de stijging van de totale consumptie gepaard gaat met een
daling van het aandeel (niet van de totale hoeveelheid) van "dierlijke" calorieen in
het consumptiepakket (tabel I). In de literatuur wordt er in het algemeen vanuit
gegaan dat industrialisering en economische groei er toe leidde dat het aandeel
van dierlijke calorieen in de voeding toenam. 27 In Nederland vond dit pas na de

24 De consumptie van vlees daalde tussen 1835 tot en met 1855, om pas rand 1880 weer
op het niveau van 1835-1840 te komen. Knibbe, Agriculture, 299.
25 Zie hiervoor bijvoorbeeld ook A. van Riel en J.L. Van Zanden, Nederland 1780-1914.
Staat, instituties en economische ontwikkeling (z.p. 2000) 248-256. Zie voor de mate waarin
"De Ziekte" rond 1910 de aardappelcultuur nog bei"nvloedde: 'Beschrijving van de
aardappelcultuur in Nederland ' .
26 Van Riel en Van Zanden, Nederland 1780-1914,251.
27 Jobse-Van Putten , Eenvoudig maar voedzaam, 47-49.
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Tabel I. Herkomst van de beschikbare voedingswaarde uitgedrukt in calorieen
(% van het totaell), 1851-1950.
Plantaardig

1851-1865
1866-1882
1882-1892
1893-1913
1914-1921
1922-1939
1940-1950

69
72
74
73

72
67
70

Dierlijk

31
28
26
27
28
33
30

Bran: zie grafiek 1.
Eerste Wereldoorlog plaats, toen de consumptie van granen afnam ten gunste van
de consumptie van vlees en, belangrijker, vet. 28
De betrekkelijk hoge consumptie van dierlijke calorieen aan het begin van de
reeks werd grotendeels veroorzaakt door de consumptie van melk en zuivelproducten, terwijl de daling van het aandeel van dierlijke calorieen in het voedingspakket sterk samenhing met de daling van de consumptie van melk en zuivel. In de
jaren vijftig van de negentiende eeuw was maar liefst 24% van het totaal aan calorieen afkomstig van zuivel, een aandeel dat afnam tot ruwweg 18% van het totaal
rond 1900. Deze daling werd enerzijds veroorzaakt doordat de bevolking sneller
groeide dan de rundveestapel en de melkproductie en anderzijds doordat een toenemend deel van de zuivelproductie werd geexporteerd. Tegenover de afname van
de zuivelconsumptie stond na 1880 weliswaar een stijging van de consumptie van
met name varkensvlees, maar deze stijging was niet genoeg om de afname van de
consumptie van melk, karnemelk, pap, boter, wei, kaas, brij en de in pannenkoeken verwerkte melk te compenseren.
Hoewel de daling van de consumptie van zuivel buiten kijf staat, is het de vraag
of het aandeel van melk en zuivel rond 1850 inderdaad op het berekende hoge
niveau stond. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat dit inderdaad het
geval was. Het aandeel van het grasland in het totale landbouwareaal was rond
deze tijd ongeveer 60% terwijl er ongeveer een melkkoe per vier personen aanwezig was. Budgetten van arbeidersgezinnen uit de tweede helft van de negentiende
eeuw geven aan dat zelfs aan de onderkant van de inkomenspiramide de uitgaven
voor melk en zuivelproducten 10 tot 20% van de totale uitgaven aan voeding be28 Zie voor vetbalansen: E.S. Beek en J. Groen, 'Het vetverbruik in Nederland van 1923
tot en met 1938' , in: Voeding 2 no. 5 (1940) 158-172; J. Snoep, E. van der Wiel en M.W.
Zwart, 'Een onderzoek naar het vetverbruik in Nederland in de perioden 1933-1943 en
1946-1949' , in: Voeding 12 no. 3 (1951) 54-88.
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droegen; aangenomen mag worden dat dit bij boeren en boerenarbeiders (inclusief
autoconsumptie) en bij hogere inkomensgroepen hoger gelegen heeft. 29 Bij de samenstelling van de dagelijkse maaltijden valt verder op hoe zeer er, naast het nuttigen van boter en kaas telkens weer sprake is van de consumptie van enorme
hoeveelheden pap, brij en dergelijke producten. Het was niet ongebruikelijk dat
arbeiders 18 keer in de week pap of brij aten als voor-, hoofd- of nagerecht. 30 Op
basis van de gegevens van Paping valt, uitgaande van de door hem gebruikte omrekeningscoefficienten, te berekenen dat op de Groningse klei gedurende de jaren
vijftig rond de 31 % van het totale aantal calorieen afkomstig was van zuivelproducten. 31 Ook Tassenaar komt voor Drenthe tot een vergelijkbare schatting van het
aandeel van zuivelproducten in de totale consumptie. 32 Er is dus geen reden de
schatting te verwerpen.
Dat het aandeel van calorieen van dierlijke herkomst pas na 1920 weer hoger
was dan rond 1850 betekende overigens niet dat de totale consumptie ook daalde.
Slechts gedurende de periode 1914-1921 lag de consumptie van dierlijke calorieen in totaal marginaal beneden het niveau van 1851-1865 (tabeI2).
Tabel 2. Consumptie van calorieen van dierlijke en plantaardige herkomst, indexcijjers, 185/-/950 (1851-1865 = 100).
Plantaardig

Dierlijk

Totaal

100
114
127
130
114
120
114

100
102
103
109
99
132
110

100
110
120
123
110
124
113

1851-1865
1866-1882
1883-1892
1893-1913
1914-1921
1922-1939
1940-1950
Bron: zie grafiek 1.

Opvallend is de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de consumptie. Gedurende met name de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog was er sprake van een
groot tekort aan granen, een tekort waar ten dele in werd voorzien doordat restric29 Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam , 123 ; Van Riel en Van Zanden, NederLand 1780-1914, 355.
30 Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam, met name hoofdstuk 7 en 8 en deel 3.
31 Paping, Voor een hand vol sfuivers, 257-260 en 378-391.
32 Tassenaar, Het verLoren Arcadia. De biologische Levensstandaard in Drenthe, 1815 1860 (Groningen 2000).
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ties op de export een toename van consumptie van suiker, zuivel en aardappelen
mogelijk maakten. En hoewel de consumptie van granen - niet enkel in de vorm
van brood maar ook in de vorm van pap, brij, grutten en pannenkoeken - zich na
de oorlog herstelde werd het hoge niveau van voor de oorlog niet meer bereikt. De
consumptie van suiker handhaafde zich juist wei op het oorlogsniveau en steeg
daar zelfs bovenuit steeg. 33
Naast de consumptie van calorieen is ook de consumptie van eiwit van belang
voor de voedingswaarde van het dieet. Vaak wordt aangenomen dat de consumptie
van eiwit vooral wordt bepaald door de consumptie van vlees, melk en eieren.
Bijvoorbeeld tarwe heeft, per gewichtseenheid, echter een hoger eiwitgehalte dan
de meeste vleessoorten! Dit geeft aan dat niet aileen de consumptie van dierlijke
producten maar ook de consumptie van granen van groot belang is voor de eiwitvoorziening. Weliswaar is de aminozuursamenstelling van plantaardige eiwitten
voor het menselijke lichaam minder "hoogwaardig" dan die van vlees maar een
hoge consumptie van plantaardige eiwitten aangevuld met een betrekkelijk geringe consumptie van vlees, zuivel of eieren levert toch een voedingskundig gezien
compleet pakket aan aminozuren op. Tabel 3 laat zien dat de totale consumptie
van eiwitten een duidelijk ander beeld laat zien dan de totale consumptie van calorieen.
Tabel 3. Consumptie van calorieen vergeleken met de consumptie van eiwit /85/1950 (kilocalorieen, grammen respectievelijk indices).
Calorieen
gram

Eiwit

Calorieen

Eiwit
index

kcal
index

1851-1865
1866-1882
1883-1892
1893-1913
1914-1921
1922-1939

2240
2470
2690
2760
2420
2780

90
97
102
102
87
99

100
110
120
123
108
124

100
108
113
113
97
110

1940-1950

2480

84

110

93

Bron: zie grafiek I

33 Jobse-Van Putten benadrukt voortdurend het grate belang van pap- en brijgerechten
en pannekoeken gedurende het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. lobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam; J. De Vries, The Dutch Rural
Economy in the Golden Age (New Haven en Londen 1974).
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Hoewel de eiwitconsumptie met uitzondering van de oorlogsjaren duidelijk boven
het niveau van het begin van de periode lag , kan na 1865 niet meer van een werkelijke stijging worden gesproken. Het relatief hoge niveau van de eiwitconsumptie
na 1921 werd overigens ten dele veroorzaakt door de crisis van de jaren dertig. In
de peri ode 1930-1932 stortte de export van dierlijke producten ineen , wat er toe
leidde dat veel van de voorheen geexporteerde artikelen in eerste instantie op de
Nederlandse markt werden afgezet, deels met steun van de overheid (bekend is het
menggebod voor margarine en boter). Na 1935 daalde de vleesconsumptie echter
fors. Het zeer hoge niveau van de vleesconsumptie in 1939 werd veroorzaakt door
de niet in de berekeningen meegenomen opbouw van allerlei voorraden. Opvallend is dat de vleesconsumptie na de Tweede Wereldoorlog enkele jaren betrekkelijk laag bleef. Kennelijk waren dit inderdaad betrekkelijk sobere jaren.

4. De veevoederbalans ter controle
Een veevoederbalans bestaat in eerste instantie uit twee onafhankelijke schattingen, een van het aanbod van veevoederproducten en een van de vraag naar veevoederproducten. De schatting van het aanbod is in het algemeen gebaseerd op
gegevens met betrekking tot de beschikbaarheid van allerlei veevoeders; de schatting van de vraag is in het algemeen gebaseerd op gegevens met betrekking tot de
omvang van de veestapel en de veeteeltproductie. Door na te gaan in hoeverre
deze schattingen met elkaar in overeenstemming zijn kan een indruk worden verkregen van de consistentie van de set met gegevens waar men mee werkt. EventueIe inconsistenties moeten daarn a worden opgelost. Vaak kiest men er daarbij voor
om uit te gaan van de meest betrouwbare reeks, zodat de betrouwbaarheid van de
totaal schatting toeneemt.
Analyse van de veevoederbalans voor Nederland leert dat een eventuele overof onderschatting van de consumptie slechts gering kan zijn geweest (grafiek 2).
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er een grote mate van consistentie
is tussen de schattingen van de voedergranen en -aardappelen en de behoefte hieraan uit hoofde van de productie van vlees, wivel en eieren en het basisverbruik
voor instandhouding van de veestapel. Met name voor de jaren dertig zijn de vraag
en het aanbod volledig onafhankelijk van elkaar geschat. Er blijkt ook bij deze
onafhankelijke reeksen een grote mate van overeenstemming te zijn, wat het vertrouwen in de schattingen vergroot. Voor met name de jaren tussen 1880 en 1914
- waarvoor minder gegevens beschikbaar zijn dan voor de jaren dertig - is de
vraagreeks aangepast aan de aanbodreeks: de productie van de varkenshouderij en daarmee dus ook de menselijke consumptie van varkensvlees - is verhoogd.
Overigens kan een veevoederbalans ook worden gebruikt voor een nadere analyse van de gegevens. Zo blijkt uit grafiek 1 dat de consumptie van voedingsmiddelen zich na de Eerste Wereldoorlog pas na enige jaren weer had hersteld tot het
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Grafiek 2. Een veevoederbalans voor Nederland, 1851-1950.
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niveau van voor de oorlog; uit de grafiek 2 blijkt dit betrekkelijk trage herstel
vermoedelijk inderdaad reeel is geweest. Er is in deze jaren geen overschot op de
balans dat ten onrechte niet is meegerekend bij de menselijke consumptie. Voor de
jaren 1892-1912 toont de grafiek weI een Iicht overschot. Oit kan betekenen dat Of
de menselijke consumptie van granen in deze peri ode nog wat hoger heeft gelegen
Of dat de productie van varkensvlees nog hoger is geweest.
Het grootste probleem doet zich echter aan het begin van de reeks voor. Ondanks
de al zeer laag geraamde menselijke consumptie is er toch een tekort op de balans.
De hierboven genoemde potentiele onderschatting van de menselijke consumptie
uit hoofde van een te [age schatting van de consumptie van paardenbonen en gerst
kan dus nooit erg groot zijn geweest. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat
de gegevens, op en eventuele lichte onderschatting van de menselijke consumptie
tussen 1892 en 1912 na, wat betreft de controle met de veevoederbalans betrouwbaar zijn.

5. De herkomst van granen en aardappelen
In de tweede helft van de negentiende eeuw was sprake van een zeer duidelijke
stijging van de consumptie van voedingsmiddelen. lets preciezer gezegd: met name
in de dertig jaar tussen 1865 en 1895 nam de consumptie zeer sterk toe. We kun-
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Grafiek 3. Beschikbaarheid van granen en aardappelen, omgerekend in calorieen, uit binnenlandse productie en import. Indexcijfers (totaal in 1850=100).
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nen de vraag stellen waar dit voedsel vandaan kwam: hoe was het mogelijk dat,
ondanks de sterke groei van de bevolking en de zeer geringe groei van het landbouwareaal de hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking toch toenam .
In grafiek 3 wordt weergegeven waar de beschikbare hoeveelheden graan en
aardappelen vandaan kwamen. Het gaat hier om tarwe, rogge, haver, gerst, ma·is en
zowel de consumptie- als de aardappelmeelaardappelen. Aile beschikbare hoeveelheden zijn omgerekend in calorieen en omgezet in indexcijfers, waarbij het
totaal in 1851 op 100 is gesteld en de ge"irnporteerde hoeveelheden en de binnenlandse productie sarnen optellen tot het totaal.
Uitgegaan is van de totale productie en de totale import. Er is dus geen onderscheid gemaakt tussen importen of productie ten behoeve van rnenselijke consumptie c.q. zaaizaad, veevoer etc. Vit grafiek 3 wordt direct duidelijk dat toenernende irnporten in de periode 1851-1950, zoals bekend, een grote rol hebben
gespeeld bij de verbetering van de voedselvoorziening van Nederland, hetzij in
directe zin , hetzij als veevoer. 8etere bestudering van de grafiek leert echter dat
dit beeld moet worden genuanceerd. Ook de stijging van de binnenlandse productie heeft een belangrijke en zelfs een zeer belangrijke rol gespeeld. Pas na de Eerste Wereldoorlog stijgen de importen boven de binnenlandse productie uit, een
situatie waar na 1930 snel weer een einde aan komt en die rond 1950 nog niet is
"hersteld". Afgemeten aan de vervijfvoudiging van de totale beschikbaarheid heeft,
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Grafiek 4. Per capita beschikbaarheid van calorieen uit binnenlandse productie

* 1.000).

en importen van granen en aardappelen (kcal.

1000

o

D O

BOO

o

0

D

o

O

DO

600

400

200

+
+ + ++
++++ +++++ ++

+
+++

1851

1856

1861

1866

1871

1876

1881

1886
o

1891

1896

Binnenlands

1901

+ Import

1906

1911

1916

1921

1926

1931

1936

1941

1946

Import ex. rnals

Bron: zie de bijlage
gemeten tussen 1850 en 1950, de stijging van de binnenlandse productie zelfs
evenveel bijgedragen aan de toename van de beschikbaarheid van calorieen als de
toename van de import! Maar vooral tussen ruwweg 1870 en 1930 werd de stijging van de totale hoeveelheid echter in sterkere mate veroorzaakt door de toename van de importen dan door de stijging van de binnenlandse productie. Beperken we ons tot een - zeer grove - maatstaf van de menselijke consumptie dan komt
een vergelijkbaar beeld naar voren. Een zeer groot deel van de importen van granen bestond uit ma'is, dat vrijwel uitsluitend als (varkens)voer werd gebruikt. Als
wij de beschikbare hoeveelheden omrekenen tot een per capita hoeveelheid en
daarbij onderscheid maken naar de hoeveelheid inclusief en exclusief ma'is dan
krijgen we het beeld van grafiek 4.
Gezien de nadruk die in de literatuur op het - evidente - belang van de importen
uit de V.S., India en Argentinie wordt gelegd is het beeld van grafiek 4 zonder
meer verrassend. Het blijkt dat de binnenlandse productie de gehele periode 18511950 in staat is geweest de voorziening van de Nederlandse bevolking op een
basisniveau van tussen de 600 en 700 kilocalorieen te houden . De importen hebben inderdaad een belangrijke rol gespeeld en zijn van belang voor de stijging van
de beschikbaarheid. Maar wanneer we maYs, dat vrijwel uitsluitend als veevoer
werd gebruikt, uitzonderen dan blijkt deze stijging zich met name in de korte periode tussen 1860 en 1877 te hebben voorgedaan. [n deze periode nam de beschik-
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baarheid van g6mporteerde kilocalorieen toe van ongeveer 100 tot ongeveer 350
per capita. In retrospect is deze periodisering opmerkelijk en - gezien vanuit negentiende-eeuws perspectief - ook fortuinlijk: ze trad al op voor de misoogsten
van 1878 en 1879 en ook al voor de prijsdalingen die kenmerkend waren voor de
jaren tachtig. In de jaren na 1876 vond bij de menselijke consumptie nog weI een
verdringing van rogge door tarwe plaats, maar de totale consumptie van granen en
aardappelen steeg niet meer. De prijsdaling van de granen na 1880 en de stijging
van de beschikbaarheid van ma'ls heeft uiteraard weI een belangrijke bijdrage geleverd aan de stijging van de vleesconsumptie in de peri ode na 1880 maar niet aan
de stijging consumptie van granen en graanproducten. In economische termen geredeneerd waren dit kennelijk "inferieure" goederen. Samenvattend kan worden
geconcludeerd dat de bijdrage van de groei van de binnenlandse productie bij de
ontwikkeling van de voedingssituatie van de Nederlandse bevolking in de peri ode
1850-1950 en zeker zo belangrijke rol heeft gespeeld als de groei van de importen.

6. De gevolgen
In de literatuur is een uitgebreide discussie gaande over de gevolgen van de negentiende-eeuwse industrialisatie en economische groei voor de welvaart. De vraag
waar de discussie zich op toespitst is of de beginfase van de industrialisatie direct
positieve effecten op de levensstandaard had of dat deze beginfase gepaard ging
met een verslechtering van de levensstandaard voor grote groepen van de bevolking. 34 In toenemende mate is men er daarbij toe over gegaan om bij het be antwoorden van de vraag naar de levensstandaard niet aileen gebruik te maken van
economische variabelen - BNP, lonen - maar ook van fysiologische indicatoren
zoals voeding, lengte en sterfte. Een algemeen overzicht van de discussie over de
relatie tussen de voedselvoorziening, gezondheid en welzijn , levensverwachting,
lengte en arbeidsprestatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is te vinden bij Fogel Y
Volgens Fogel was er in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tussen 1780 en
1830 (Verenigd Koninkrijk) respectievelijk 1780 en 1840 (Frankrijk) sprake van
een sterke daling van de mortaliteit, waarbij het zeer hoge Franse niveau convergeert naar het lagere Engelse niveau. De daling van de sterfte ging gepaard met
een stijging van de gemiddelde lengte. De lengte is volgens Fogel een gevoelige
maar moeilijk te interpreteren indicator. Volgens hem zijn er met name twee aspecten van belang voor de uiteindelijk bereikte lengte. Enerzijds is de voedingssi34 Voor een overzicht van de recente discussie zie: Tassenaar, He! verloren Arcadia, 1021.

35 Fogel, 'The Conquest of High Mortality and Hunger' .
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tuatie van belang, gedefinieerd als de balans tussen inname van voedsel en claims
op voedsel uit hoofde van het basismetabolisme, arbeid , spel, \engte en gewicht en
ziekte. In zijn algemeenheid leidt een gunstiger verhouding gedurende de groei tot
een grotere eindlengte, waarbij een vertraging op het ene moment later grotendeels kan worden ingehaald. Dit geldt echter niet voor vertragingen die in een
vroeg stadium van de groei en met name voor het derde jaar worden opgelopen ,
hetzij door gebrek, hetzij door honger. Deze vertragingen zijn grotendeels perm anent. 36
Na 1830/1840 stopt de daling van de sterfte en is, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Frankrijk, zelfs sprake van een lichte stijging van het sterftepeil , een
stijging die gepaard gaat met een lichte daling van de gemiddelde lengte: de gemiddelde eindlengte voor mannen is in beide landen in het derde kwart van de
negentiende eeuw lager dan dam·voor. Ook in de Verenigde Staten is na ongeveer
1820-1830 sprake van een duidelijke daling van de levensverwachting (gemeten
als de levensverwachting van in de Verenigde Staten geboren blanke jongens op
tienjarige leeftijd) die doorzet tot 1860 en die met name na 1830 ook gepaard gaat
met een duidelijke daling van de totale lengtegroei. Pas na 1860 begint de levensverwachting in de Verenigde Staten weer te stijgen; de gemiddelde lengte neemt
vermoedelijk pas na ongeveer 1890 weer toe.
De daling van de sterfte in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zich in de
decennia rondom 1800 voordoet wordt door Fogel toegeschreven aan een verbetering van de voedingstoestand die samenhing met een groei van de voedselproductie. De verslechtering van de levenssituatie rond het midden van de negentiende
eeuw wordt door Fogel met name aan het snel stijgende urbanisatieniveau geweten - hoewel dat niet kan verklaren waarom ook de gezondheidstoestand op het
Amerikaanse platteland in die peri ode verslechtert. Al met al komt Fogel tot de
overtuiging dat de ontsnapping van met name de lagere inkomensklassen aan een
situatie van voortdurende ondervoeding en gebrek pas na 1890 heeft plaatsgevonden. We kunnen dit beeld vergelijken met het beeld dat momenteel voor Nederland beschikbaar is.37 Tot 18451eken de ontwikkelingen sterk op de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Rond 180011810 ligt het sterfteniveau met rond
36 Foge l, 'The Conquest of Mortality and Hunger', 59. Deze opmerking staat haaks op de
opmerking van Mandemakers en Van Zanden dat de lengte van lotelingen slechts bepaald
wordt door de voedingssituatie in de vijf jaar voorafgaande aan de keuring (C.A. Mandemakers en 1.L. Van Zanden, ' Lengte van lotelingen en het nationaal inkomen. Schijnrelaties
en misvattingen' , in: Economisch en Sociaal-Hisforisch laarboek 53 (1990) 1-23, 18-19).
37 C.A. Oomens, 'De loop der bevolking in de negentiende eeuw ', in: CBS Sfafisfische
Berichten M35 (Den Haag 1989); Van Riel en Van Zanden , Nederland 1780-1914, 403406; 1. Garssen en C. Harmsen, 'De toegenomen dynamiek van huishoudens', in: R. van
der Bie en P. Dehing (red .) Nafionaal goed. Feifen en cijfers over onze samenleving (ca.)
1800-1999 (Den Haag 1999) 219-234.
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de 27 pro mille ongeveer op het niveau van het Verenigd Koninkrijk. Na 1810
vindt er - ondanks een hoog sterfteniveau tussen 1825 en 1830 - een trendmatige
daling plaats tot een niveau van iets boven de 20 pro mille aan het eind van de
jaren dertig en het begin van de jaren veertig. De bekende hongeljaren 1846-1848
kennen echter een zeer hoog niveau van de sterfte en in de jaren daarna ligt de
sterfte zowel boven het niveau dat in de tweede he 1ft van de jaren dertig en het
begin van de jaren veertig werd gehaald als duidelijk boven het - eveneens gestegen - niveau van het Verenigd Koninkrijk. Zelfs het niveau in Frankrijk, dat rond
1810 en 1820 nog sterk boven het Nederlandse niveau had gelegen, ligt nu onder
dat van Nederland. Vergelijking met lengtegegevens leert dat ook deze met name
na 1845 een ongunstig ni veau bereikten (grafiek 5).38 Zowel de sterfte- als de lengtegegevens wijzen er op dat de levensstandaard in het midden van de eeuw een
dieptepunt bereikte. Wei wijst Tassenaar er op dat er belangrijke regionale verschillen waren, met name tussen stad en platteland. 39 Met name tussen 1830 en
1845 zien we op het platteland een lichte maar onmiskenbare toename van de
lengte van de lotelingen, terwijl de lengte van lotelingen uit de steden juist afneemt. De aardappelcrisis brengt in beide regio's een duidelijke daling teweeg,
maar terwijl de slechte oogsten en hoge prijzen van de jaren 1852-1854 op het
platteland nauwelijks een waarneembaar effect hebben op de lengte van de lotelingen is dit in de stad juist de peri ode die de sterkste daling van de lengte laat zien en
waarin met afstand het laagste niveau wordt bereikt van de hele periode wordt
bereikt. Moet in andere jaren vaak met verschillen van millimeters worden gewerkt, tussen 1855 en 1856 vindt in het urbane gebied volgens de gegevens van
Tassenaar een daling van maar liefst 2 centimeter in 1 jaar plaats! In grafiek 5
worden overigens twee niet helemaal met elkaar vergelijkbare reeksen gepresenteerd. De eerste loopt van 1821 tot 1860 en betreft de gemiddelde lengte van lotelingen Uongemannen die gekeurd werden voor de dienstplicht). De tweede loopt
van 1863 tot 1939 en betreft de mediane lengte. De gemiddelde lengte lag vermoedelijk ongeveer een centimeter lager dan de mediane lengte.
Het hoge sterfteniveau houdt aan tot ongeveer 1875 - de tussen 1845 en 1860
eveneens gestegen zuigelingensterfte begint zelfs pas na 1881 te dalen - waarna
een trendmatige daling inzet die rond 1930 uitmondt in het huidige sterfteniveau
van ongeveer 10 pro mille. Al met al laat Nederland tussen 1800 en 1845 een vergeleken met andere landen! - niet ongunstig beeld zien. Na 1845 verslechtert
de situatie echter en loopt Nederland internationaal gezien een achterstand op.
Opmerkelijk is dat urbanisatie hierbij niet de rol kan gespeeld kan hebben die
Fogel hieraan toeschrijft. In de eerste helft van de negentiende eeuw was in Nederland namelijk sprake van een proces van de-urbanisatie. Dit proces sloeg geleide38 Tassenaar, Het verloren Arcadia, 46-68.
39 Tassenaar, Het verloren Arcadia, 64.
40 Van Riel en Van Zanden , Nederland 1780-1914, 354.
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Grafiek 5: Lengte van lotelingen 1821-1939. Lengte minus 160 centimeter.
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Bron: H. 1. Brinkman, 1.W. Drukker en B. Slot 'Height and income: A New Method for
the Estimation of Historical National Income Series', in: Explorations in Economic History 25 (1988) 227-264, 259-261 ; C.A. Mandemakers en 1.L. Van Zan den 'Lengte van lotelingen ' , 19-21; Tassenaar, Het verloren Arcadia, 56.

lijk om in een snelle urbanisatie maar het was juist gedurende de jaren dat dit
urbaniseringsproces op stoom kwam dat de sterfte trendmatig begon af te nemen. 40
Terwijl de sterfte na het midden van de eeuw nog lange tijd op een hoog niveau
bleef begon de lengte begint na ongeveer 1860 weer te stijgen, wat rekening houdend met de vertraging van twee jaar tussen welvaart en lengte die Tassenaar noemt,
aangeeft dat de levensstandaard vanaf het eind van de jaren vijftig weer begint te
stijgen. 41 Ook de regionale verschillen - die waren opgelopen van ongeveer een
centimeter in de jaren twintig tot vijf centimeter in 1856 - worden nu snel klei ner. 42

Wanneer bovenstaande gegevens worden vergeleken met de gegevens met betrekking tot het BNP valt met name tot ongeveer 1860 een contraire ontwikkeling
Op.43 Vanaf 1820 is een duidelijke stijging van het BNP per capita waarneembaar
die er toe leidde dat het inkomen per hoofd van de bevolking rond 1860, toen de
41 Tassenaar, Het Verloren Arcadia, 54.
42 Tassenaar, Het verloren Arcadia, 68.

43 Zie voor het BNP per capita en de reele lonen Van Zanden en Van Riel, Nederland
1780 - 1914, o.a . 167 en 239.
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sterfte een maximum en de lengte een minimum had bereikt, ongeveer de helft
hoger lag dan rond 1820. Pas na 1860 vindt de - doorgaande - groei van het BNP
zijn weerslag in de lengte-ontwikkeling, hoewel ook dan de sterfte nog lange tijd
op een historisch hoog niveau blijft. Deze ontwikkelingen zijn niet in tegenspraak
met ontwikkelingen in landen als het Verenigd Koninkrijk , de Verenigde Staten en
Frankrijk maar lijken wei een meer uitgesproken karakter te hebben: ten opzichte
van de genoemde landen verslechtert de relatieve positie van Nederland .44
In de Iiteratuur wordt als mogelijk verklarende variabele voor de contraire ontwikkeling tussen BNP per capita en fysiologische indicatoren wei gewezen op de
urbanisatie die na 1800 plaats vindt. In Nederland kan deze variabele echter geen
rol hebben gespeeld, omdat er in de periode tot 1850 juist sprake is van een lichte
de-urbanisatie. WeI krijgen in deze peri ode verschillen tussen stad en platteland
een meer uitgesproken karakter. Overigens lijkt de ontwikkeling van de levensstandaard wei meer in de pas te lopen bij de ontwikkeling van het reele loon , dat
ondanks de economische groei ook pas na ongeveer 1860 trendmatig begint te
stijgen.
De vraag is nu hoe de ontwikkeling van de voedselconsumptie in dit beeld past.
Tussen 1845 en 1855 bereikt de voedingssituatie een dieptepunt, zeker vergeleken
met de jaren erna maar vermoedelijk ook met de voorafgaande decennia. Een verbetering van de voedingssituatie is, vergeleken met de jaren 1846-1854, al na 1855
waarneembaar terwijl vanaf eind jaren zestig een duidelijke en langdurige trendmatige toename van de voedselconsumptie plaats vindt. 45 Niet aileen het gemiddeld niveau van de consumptie stijgt maar ook de variatie in het niveau neemt afoorlogsomstandigheden daargelaten. De inname van calorieen stijgt tot 1895 om
daarna te stab ili seren terwijl er op de lange termijn een relatieve verschuiving
plaatsvindt van eiwitten naar suiker en vet. Opmerkelijk is dat, terwijl de voedselconsumptie na 1895 stabiliseert, de toename van de lengtegroei zich weI doorzet.
In de eerste jaren na 1895 is dit uiteraard te verwachten vanwege allerlei vertragingseffecten. Maar ook na achttien jaar zet de lengtestrekking zich door en zelfs
de Eerste Wereldoorlog lijkt ondanks de verslechtering van de voedingssituatie op
het eerste gezicht geen duidelijk effect op de lengtegroei gehad te hebben .46 Gedacht moet hier worden aan een verbetering van de algehele gezondheidssituatie,
mechanisering van een deel van de zware arbeid en een toename van het gemiddeld aantal jaren dat men niet werkte maar in de schoolbanken zat, zodat er uit
44 Dit op basis van vergelijking met de gegevens uit Fogel , 'The Conquest of High Mortali-

ty and Hunger'.
45 Mijn reeksen beginnen uiteraa rd pas in 1852, maar aangenomen mag worden dat de
voedselconsumptie tussen 1846 - het eerste jaar van de aardappelcrisis - en 1852 ook

betrekkelijk laag was.
46 De Spaanse Griep sloeg in 1917 en 1918 vooral bij volwassenen toe.
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hoofde van arbeid en gezondheid minder "claims" op de beschikbare hoeveelheid
voeding waren en er meer beschikbaar was voor groei. Overigens moet worden
opgemerkt dat in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk een verslechtering van het
totale aanbod van voeding in combinatie met de distributiepolitiek tijdens zowel
de Eerste als de Tweede Wereldoorlog tot een verbetering van de gemiddelde gezondheidssituatie leidde! 47 Ook de op de lange termijn steeds gelijkere inkomensverdeling kan dus een rol hebben gespeeld.
De relatie tussen voeding en sterfte is minder duidelijk dan de relatie tussen
voeding en lengte. De totale sterfte daalt pas na 1875 , terwijl de sterfte van zuigelingen, die tussen J 840 en 1865 een duidelijke stijging had Jaten zien, pas na J 881
begint te dalen , zestien jaar nadat de voedingsituatie trendmatig begon te verbeteren .48 Dit is opmerkelijk. Vanaf 1868 was de voedingssituatie in "sJechte" jaren
nog altijd even goed of zelfs beter dan in "goede" jaren voor 1868. En terwijl de
zuigelingensterfte ook sterk be"invloed werd door de algemene hygienische situatie mag toch verwacht worden dat de algemene sterfte weI tamelijk direct bei"nvloed wordt door de voedingssituatie. Nader onderzoek zal hier uitsluitsel moeten
geven.
Een deel van het antwoord kan wellicht gezocht worden bij de groei van de
economie zelf. In de literatuur is een discussie gaande over de invloed van de
voeding op de arbeidsprestatie: was het zo dat een betere voeding leidde tot een
toegenomen vermogen om arbeid te verzetten en daarmee tot een stijging van de
productie en de productiviteit?49 Een dergelijke stijging kan verschillende oorzaken hebben. Een afname van de werkloosheid kan leiden tot een groter aandeel
van de bevolking dat aan het werk is en daarmee tot een stijging van de consumptie. lntensivering van de arbeid kan leiden tot verzwaring van het werk en daarmee
tot een stijging van de benodigde hoeveelheid voeding. En bijvoorbeeld de stijging van de productie van aardappelen (een verdllbbeling van de opbrengsten tllSsen 1851 en 1900!) en suikerbieten leidde bijvoorbeeld tot grotere hoeveelheden
aardappelen en bieten die gerooid en getransporteerd moesten worden, wat, gezien afwezigheid van arbeidsbesparende technologie zeker voor kleine boeren tot

47 A. Sen , Vrijheid is vooruitgang (Amsterdam 2000) 54. Sen refereert onder andere aan
de daling van het aantal gevallen van ondervoeding en de versnelling in de stijging van de
levensverwachting die in het Verenigd Koninkrijk gedllrende zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog optrad, ondanks de vermindering van de beschikbare hoeveelheid voedsel.
48 Garssen en Harmsen, 'De toegenomen dynamiek ', 220. Een citaat hieruit: "Twee eellwen geleden stierf in dit deel van Nederland (het westen inclllsief Zeeland, M.K. ) een
hoger percentage zuigelingen dan in enig hedendaags ontwikkelingsland" .
49 De Beer, 'Voedi ng, fysieke arbeidscapaciteit en prodllctiviteit '; J.L. Van Zanden, ' LandbOllwprodllktiviteit en de intensivering van de arbeid', in: H. Diederiks, J. Th. Lindblad en
B. de Vries, Hel plalleland in een veranderende wereld (Hilversllm 1994).
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een verlenging van de rooiperiode leidde.50 Wellicht dat een verbetering van de
voedingssituatie van boeren en landarbeiders gecombineerd met de stijging van de
opbrengsten een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het vraagstuk van de
voorlopig nog niet verklaarde en gezien de intensivering van de productiewijzen
opmerkelijke stijging van de arbeidsproductiviteit in de landbouw tussen 1860 en
1880. 5 1

7. Conclusies
In 1895 publiceerde de Centrale Commissie van de Statistiek haar onderzoek naar
de voedingssituatie in Nederland tussen 1851 en 1895. De commissie kwam tot
een duidelijke conclusie: " Als uitkomst van het ingestelde onderzoek kan derhalve
ook slechts een gunstig oordeel omtrent den loop der volkswelvaart in dat tijdvak
worden uitgesproken".52 Ook de recente schattingen van het BNP per capita en de
reele lonen laten voor deze peri ode een redelijk positief beeld zien . Met name het
BNP per capita laat voor de he1e periode een duidelijke toename zien, een toename die voortbouwt op de stijging van de eerste helft van de negentiende eeuw,
terwij I het ree1e loon na ongeveer 1865 begint te stijgen, nadat het tussen 1820 en
1865 ruwweg op hetzelfde niveau had gelegen.
Deze gegevens en conclusies moeten worden genuanceerd. Cijfers met betrekking
tot de lengte van lotelingen en de sterfte wijzen er op dat de levensstandaard rond
het midden van de negentiende eeuw een dieptepunt bereikte. De cijfers met betrekking tot de voedse!consumptie ondersteunen dit beeld: tussen 1845 en 1860
waren de Nederlanders klein, ongezond en slecht gevoed. Na 1860 zijn er tekenen
dat het beter gaat. Er is steeds meer voedsel beschikbaar en de lengte van de lotelingen neemt weer toe. Maar de algemene sterfte bleef nog tot het midden van de
jaren zeventig op een hoog niveau, terwijl de zuigelingensterfte pas na ] 881 ging
dalen . En pas rond 1890 kunnen zowel voor de algemene sterfte als voor de
zuigelingensterfte als voor de lengte niveaus worden geconstateerd die onder de
gunstigste cijfers voor de eerste helft van de negentiende eeuw Iiggen. Vermoedelijk geldt een vergelijkbare conclusie in iets mindere mate voor de consumptie van
voedingsmiddelen. AI met al moet aangesloten worden bij de visie van Fogel dat
50 De toename van de productiviteit bij het oogsten en binden en opzetten van graan die

Van Zanden noemt wordt deels verklaard uit hogere opbrengsten per hectare die er toe
leidden dat allerlei maai- en bindbewegingen "automatisch" een hogere productiviteit hadden. Wei werd het werk hierdoor zwaarder (Van Zanden , 'Landbouwproduktiviteit' , 222).
51 M.T. Knibbe, 'Landbouwproductie en -productiviteit, 1807-1997,' in: R. van der Bie
en P. Dehing, Nationaal goed. Feiten en cijfers over on ze samenleving (ca.) 1800-1999
(Den Haag 1999) 37-60, 38.
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"modern economic growth" pas na 1890 voor brede lagen van de bevolking tot
een hog ere levensstandaard leidde dan mogelijk was in een pre-industriele maatschappij.
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Bijlage: de berekening van de beschikbare hoeveelheden

Aigemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens afkomstig uit mijn proefschrift,
uit de statistiek van de internationale handel , uit iaarcijjers voor Nederland, uit
Tweehonderdjaar statistiek in Tijdreeksen, en uit de in noot 3 genoemde studies.
Gegevens voor de Tweede Wereldoorlog zijn voor zover mogelijk ontleend aan
Trienekens, Tussen ons volk en de honger.
Aardappelen
De beschikbaarheid is berekend als productie plus netto import. In eerste instantie
is de menselijke consumptie bepaald op een basis van 180 kg per capita per jaar.
Deze consumptie is aangepast met behulp van de prijsontwikkelingen; aangenomen is dat de prijselasticiteit van de vraag 0,3 bedroeg. Verder is van de beschikbare hoeveelheid de voor poten benodigde hoeveelheid afgetrokken terwijl , met
uitzondering van enkele jaren in de jaren vijftig van de negentiende eeuw er van
uitgegaan is dat minimaal15 % van de oogst kriel en afval was en als veevoer werd
gebruikt; in de jaren vijftig is dit voor enkele jaren op 10% en zelfs op 5% gezet.
Aangenomen is dat het restant tussen beschikbare hoeveelheid minus afval en uitval minus poters minus humaan gebruik als veevoer werd gebruikt. Vergelijking
van het aantal varkens per 100 hectare landbouwland met het aardappelareaal per
100 hectare landbouwland liet aileen voor de oostelijke zandgronden gebied een
mogelijke, lichte correlatie te zien. Overigens was het verbruik als veevoer in Nederland betrekkelijk gering; vermoedelijk werden slechts op de oostelijke zandgronden aanzienlijke hoeveelheden aardappelen speciaal voor dit doel geteeld.
Rond 1905-1910 geval was de productie hiervan veellager dan in bijvoorbeeld
Duitsland , wat mede werd veroorzaakt door de lagere transportkosten van
(voeder)granen en de afwezigheid van invoertarieven op deze granen. 53
Granen
De beschikbaarheid is berekend als productie plus netto import minus industrieel
verbruik anders dan voor voedingsmiddelen. Bij de import is met name uitgegaan
van granen en meel , de netto import van biscuit etc. is buiten beschouwing gelaten.
WeI is de (negatieve) netto import van ma'is stijfsel meegerekend.

52 CCS, Onderzoek naar het verbruik, 40.
53 ' Besc hrijving van de aardappelcultuur in Nederland' , in: Verslagen en mededeelingen
van de directie van den landbouw 191013 (Den Haag, 1910), xv. In Duitsland werd naar
schatting 41 % van de oogst gebruikt voor veevoer; in Nederland heeft dit percentage,
afhankelijk van de oogst, vermoedelijk tussen de 10% en de 30% gelegen.
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Voor tarwe is (in afwijking van mijn proefschrift) er van uitgegaan dat 1 kg.
tarwe per kip per jaar. Voor het overige (o.a. de menselijke consumptie van rogge)
is uitgegaan van de bronnen, argumenten en methodes zoals genoemd en beschreven in mijn proefschrift.

Suiker
Hiervoor is uitgegaan van de gegevens uit 'Tweehonderd jaar sfafisfiek'

Krenten en rozijnen
Tot 1918 is uitgegaan van de gegevens van CCS, 1895 en CBS, 1920. De hierin
gevolgde methode is gebruikt om deze reeksen door te trekken naar 1950.

Vis
Gebruik is gemaakt van gegevens over de zeevisvangst en de export uit iaarcijjers
voor Nederland en van G . Pons, De bakens verzef. Een analyse van de Hollandse
pekelharingvisserij met kielschepen in de periode 1814-1885 (Utrecht, 1994). Na
1870 zijn deze beschikbaar voor de totale zeevisvangst; voor 1870 is de reeks
geextrapoleerd met behulp van de gegevens over de haringvangst. Opvallend is
dat blijkt dat haring pas vrij laat (na 1885) het bekende volksvoedsel werd.

Margarine: zie vet anders dan melkvetten
Vlees

Rund-, kalfs- en overig vlees
Rundvlees is ontleend aan mijn proefschrift. De opmerking van Horlings, Smits en
Van Zanden dat mijn slachtgewichten van kalfsvlees te hoog zijn moet op basis
van hun argumentatie van de hand worden gewezen. Ten eerste bedroeg een groot
en toenemend gedeelte van de slacht van kalveren met name gras- en vette kalveren , die een aanzienlijke periode buiten c.q. binnen gem est waren en een aanzienlijk gewicht konden bereiken . Daarnaast ligt mijn (gemiddelde) slachtgewicht nog
aanzienlijk onder de gegevens over slachtgewichten van de commissie Ebels terwij l ze, zoals in mijn proefschrift duidelijk na te gaan valt, voor de periode 19331939 marginaallager zijn dan de CBS-gegevens. 54 Al met al zuHen mijn slachtgewichten eerder (iets) te laag dan te hoog zijn.
54 Knibbe, Agriculture, 258-259; Verslag der staatscommissie, ingesteld bij koninklijk
besluit van J 5 december 1927, no. 34, tot het onderzoeken van de vraag of en, zoo ja, in
hoeverre en door welke oorzaken in den landbouw en tuinbouw eene wanverhouding bestaat tusschen de bodemprijzen en productiekosten eenerzijds en de opbrengst der producten anderzijds (De n Haag 1933); 160; Horlings, Smits en Van Zanden, The Measurement, 19.
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Varkensvlees
varkensvlees is ontleend aan mijn proefschrift. voor de peri ode 1880-1914 zijn de
gegevens met 10% verhoogd om een betere aansluiting met de veevoederbalans te
krijgen.
Melk
Beschikbaarheid van boter, kaas, melk, wei en karnemelk is omgerekend in " volle
melk eenheden" door van de productie van melk de voor export van kaas, boter
etc. benodigde hoeveelheden melk af te trekken. 55 Daarnaast is aangenomen dat
20% van de voedingswaarde van melk als veevoer werd gebruikt (wei, karnemelk,
biest etc.).
Eieren
De consumptie van eieren is gebaseerd op M. T. Knibbe, 'De opkomst van de
intensieve pluimveeteelt in Nederland, 1890-1930' in Tijdschrift voor Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek van de Landbouw 10/2 (1995) 55-75 en Trienekens,
Tussen ons volk en de honger. Er is van uitgegaan dat de consumptie voor 1895
constant was, wat wellicht een onderschatting van het niveau in de jaren vijftig en
zestig veroorzaakt. Uitgegaan is verder van een licht stijgend gewicht van de eieren, met name tussen 1910 en 1930. Ook is aangenomen dat het naoorlogs herstel
snel verliep.
Vet, anders dan melkvetten
Vet is een complex artikel voor de historisch-statisticus. Dierlijke en plantaardige
olien en vetten werden in de negentiende eeuw gebruikt voor verlichting, als smeermiddel, voor directe consumptie en voor de productie van zeep, margarine en verf.
Met name op het gebied van verlichting en als smeermiddel namen tegen het eind
van de negentiende eeuw aardolieproducten de plaats in van dierlijke olien en
vetten, terwijl aardolieproducten het gebruik van (lijn)olie bij de fabricage van
verf en lakken weliswaar niet helemaal vervingen maar toch deden verminderen.
De beschikbaarheid van dierlijke olien en vetten werd bepaald door de productie van oliehoudende gewassen als kool- en raapzaad, de import van palmolie en
oliepalmpitten, de beschikbaar komende slachtvetten en de import van slachtvetten en olien en vetten van zeedieren. Zoals bekend werden met name al dan niet
geYmporteerde slachtvetten vanaf ongeveer 1873 in toenemende mate gebruikt voor
de fabricage van margarine, waarbij betrekkelijk geringe hoeveelheden van de
(goedkopere) plantaardige olien werden gebruikt om de verkregen producten een
lager gemiddeld smeltpunt te geven . Rond 1900 werden er betere filtratiemethodes voor plantaardige olien ontwikkeld terwijl in 1906 werd ontdekt hoe plantaardige olien konden worden gehard. Omdat dierlijke vetten rond dezelfde tijd in
55 Knibbe, Agriculture, 81
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prijs begonnen te stijgen leidde dit er toe dat er voor de fabricage van margarine in
toenemende mate plantaardige olien en visolie c.q. walvistraan werden gebruikt. 56
Met name vanaf 1909 zien we de importen hiervan fors toenemen, een toename
van de import die wordt weerspiegeld in een toename van de export van margarine.

Vanwege de complexiteit van zowel aanbod als verbruik is uiteindelijk besloten
geen schatting te maken van de totale consumptie van vetten en olien. WeI is een
importbalans gemaakt van (tot 1909) dierlijke vetten, talk, steal'ine en visolie aan
de ene kant en margarine aan de andere kant; aangenomen is dat het verschil werd
geconsumeerd. Oit betekent aan de ene kant een overschatting van de consumptie
(in de importbalans wordt, gezien de uitsplitsing van de posten , op deze manier
bijvoorbeeld ook roet meegenomen) , aan de andere kant wordt op deze manier de
omvangrijke import van palmolie verwaarloosd, evenals de binnenlandse productie van lijn- en raapolie. Impliciet wordt dus aangenomen dat deze olien werden
gebruikt voor de fabricage van zeep en verf en voor verlichting. Na 1909 is de
toename van de importen van palmolie, palmpitten en kopra meegenomen bij de
berekening van de importbalans van vetten. Na 1922 is uitgegaan van de gegevens
over de consumptie van margarine etc. van Snoep, Zwart en van der Wiel en van
Beek en Groen. De margarineproductiegegevens van Hoffman zijn niet meegenomen bij de berekening, omdat deze zowel fors lager zijn dan de door Pilat berekende margarine-export en de vanaf 1874 sterk stijgende importen van reuzel. 57

56 K.E. Hunt, 'Orondstoffen ', in: J.H. Van Stuijvenberg (ed.) 100 Jaar margarine 18691969 (Den Haag 1969) 29-75.
57 W.O. Hoffman , ' De ontwikkeling van de margarineindustrie=, in: J.H . Van Stuijvenberg (ed .) 100 Jaar margarine 1869-1969 (Den Haag 1969) 1-28; D. Pilat, ' Dutch Agricultural Export Performance (1846-1926), Historia Agriculturea XIX (Oroningen 1989)
33.

XI

Gedwongen tempo. De lopende band in Nederland
tot de Tweede Wereldoorlog 1
RIENK VERMIJ

l.Inleiding
Wie het heeft over de industriele productie van de twintigste eeuw, krijgt als vanzelf het beeld van de lopende band voor ogen. De lopende band is zoiets als een
ikoon van de moderne industrie geworden. Sommigen bewonderden de ten top
gevoerde rationalisering en beschreven de band in haast idyllische bewoordingen:
"Zoo schuift, den eenen dag na den anderen, de transportband voort, met aan zijn
boorden vele vlijtige handen, die in opgewekte saamhoorigheid een productie verwerkelijken in een tempo en een kwalitatieve gelijkmatigheid met geen ander arbeidsysteem ooit te bereiken ."2 Anderen even wei verafschuwden de band vanwege het dehumaniserende effect dat hij op de arbeid zou hebben. In zijn film Modern
times bespotte Charlie Chaplin in 1936 de band als een tot in het absurde doorgevoerde en letterlijk gekmakende vorm van mechanisatie.
Puur op zichzelf beschouwd, vanuit productietechnisch oogpunt, lijkt de lopende band geen heel belangrijke innovatie. Hij is slechts een klein onderdeel van het
proces van mechanisering en rationali sering dat in de twintigste eeuw gestaag voortgang vond. Maar in de beeldvorming van deze mechanisering speelt de band een
sleutelrol. Oat geldt niet aileen het beeld van de fabrieksarbeid . De band weerspieDeze onderzoekingen werden gedaan in het kader van het project "Techniek in Nederland in de twintigste eeuw" van de Stichting Historie der Techniek (SHT) en gesteund
door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, alsmede door
de Faclliteit Cultllllfwetenschappen van de Universiteit Maastricht.
2 J.M .F. van der Yen, ' Het bandsysteem in de practijk. De vervaardiging van radiotoestellen bij de N.V. Philips', in: Mededeelingen van hel Nederlandsch lnstituut voor
Efficiency en het Nederlandsch lnstituut voor DOCumenlalie en Registratuur 12 (1942)
144.
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gelt ook het beeld dat men heeft van de " moderne" industrie als grootschalige,
uniforme massaproductie. Dit laatste heeft tot gevolg gehad dat er tot dusverre
door historici weinig aandacht is besteed aan de lopende-bandarbeid in Nederland . Zij weten immers dat de Nederlandse nijverheid zeker tot de Tweede Wereldoorlog tamelijk kleinschalig bleef. Grote bedrijven die voor een massamarkt
produceerden kwamen nauwelijks voor. Daaruit wordt dan makkelijk besloten dat
in Nederland de lopende band van weinig betekenis is geweest.
Deze visie is te beperkt. De lopende band was een productiewijze die ook buiten
de echte massaproductie kon voorkomen, en in Nederland inderdaad voorkwam.
Het was bovenal een vorm van rationalisatie. De invoering van bandarbeid moet
worden gezien in het licht van de ideeen over taylorisme en scientific management
die in het interbellum veld wonnen, en niet zozeer in het ontstaan van een massamarkt. In dit artikel zal de lopende band daarom niet behandeld worden in zijn
uitwerking op de productie of de Nederlandse industrie, een invloed die waarschijnlijk hoe dan ook beperkt is, maar in het kader van het Nederlandse debat
over rational isatie.3

2. Werken "aan de band"
Alvorens ons met de invoering van bandarbeid bezig te houden , is het van belang
ons af te vragen wat we daarmee precies bedoelen. Een eenvoudig begrip als "10pende band" is in feite natuurlijk helemaal niet zo eenduidig. Er bestonden tal van
soorten lopende banden, afhankelijk van de taken die er mee moesten worden
uitgevoerd. Het werken aan de band is een vrij vergevorderde stap in het proces
van mechanisatie en rationalisatie. Logisch , en in de meeste gevallen ook historisch, gaan hier verschillende stappen aan vooraf. In de eerste plaats is daar arbeidsdeling. Terwijl vroeger een ambachtsman een product in zijn geheel, van
begin tot eind maakte, om zodra hij klaar was weer aan een nieuw te beginnen ,
werd het bij de industriele productie gebruikelijk dat het werk werd opgesplitst in
verscheidene deelprocessen, en dat iedere arbeider een vast deel voor zijn rekening nam. De oude ambachtsman had in het algemeen weinig gespecialiseerde
machines tot zijn beschikking, zodat hij het hele karwei op een plaats afhandelde.
Bij de industriele productie hadden de verschillende soorten bewerkingen in gespecialiseerde werkplaatsen plaats. De vervaardiging hield dus een verplaatsing
door de fabriek(en) in . Een volgende stap is de eigenlijke lijnproductie, met een
Duitse term ook wei "Fliessarbeit" genoemd. In zekere zin is dit een rationalisatie
van het transport door de fabriek: de opstelling van de verschillende machines is
zodanig dat het transport minimaal is. In plaats van dat men de bewerkingen in
3 Zie over dit debat vooral: E.S.A. Bloemen, Scientific managemenl ill Nederland 19001930 (Amsterdam 1988).
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verschillende werkplaatsen verricht en van tijd tot tijd een stapel halffabrikaten
naar het volgende station brengt, vinden aile bewerkingen aan een bepaald voorwerp achter elkaar plaats. Zodra het product de eerste bewerking heeft ondergaan,
wordt het direct doorgegeven aan de volgende arbeider, die het de tweede bewerking doet ondergaan, enzovoort, tot het product af is. Dit vereist een nauwkeurige
afstemming van het tempo der verschillende bewerkingen. In een dergelijke productiestraat wordt het tempo, in de zin van de hoeveelheid producten die per uur
wordt afgeleverd, immers bepaald door de bewerking die het meeste tijd kost.
Het product kon worden doorgegeven door middel van rolbanen, glijgoten of
glijtafels, of anderszins. Men sprak hier weI van een "stille" (in tegenstelling tot
lopende) band. Eventueel kon men ook een transportband gebruiken. Wanneer
deze even weI wordt gebruikt als een louter transportmiddel, om de werkstukken
van arb eider naar arbeider, of van bewerking naar bewerking te voeren, wordt het
tempo nog steeds bepaald door de bewerkingstijd, niet door de snelheid waarmee
de band loopt. Dit is anders met de zogenaamde "Ford-band". Bij deze banden
("conveyors") is het werkstuk aan de band bevestigd en beweegt dus met constante snelheid. De arbeider moet zich dus met de band verplaatsen en heeft slechts
een bepaalde tijd om zijn bewerking aan het product te verrichten . Bij de automobielassemblage was dit systeem min of meer opgelegd vanwege omvang en gewicht van het product, maar de toepassing van het gedwongen tempo dat daaruit
volgde had ook bedrijfstechnisch voordelen. De invoering van deze productiewijze in de autofabrieken van Ford in Detroit vanaf ca. 1915 bracht het bandsysteem
onder de algemene aandacht. 4 Het systeem werd weldra ook toegepast buiten de
auto-industrie; voor assemblage, maar ook bij activiteiten als sorteren en inpakken. In de jaren twintig raakte het systeem ook in de Europese industrie in zwang.
In Duitsland werd de lopende band actief gepropageerd door de in 1925 opgerichte "A usschuss fUr Fliessarbeit". Deze wist een politiek beeld van het lopendebandwerk te vestigen als noodzakelijk, onschadelijk en onvermijdelijk. Onder deze
invloed kreeg de lopende band in Duitsland steeds meer voet aan de grond. 5 Ook
in andere Europese landen yond bandarbeid steeds meer ingang. In Frankrijk werd
de band aanvankelijk aileen gebruikt in enkele grote autofabrieken en deels in de
vleesindustrie, maar vanaf 1927 trad verdere expansie Op.6
4 Voor de voorgeschiedenis van de lopende band vgl. S. Giedion, Mechanization takes
command. A contribution to anonymous history (New York 1970) 77 -127 . D.A. Hounshell , From the American system to mass production 1800-/932. The development ojmanujacturing technology in the United States (Baltimore en Londen 1984).
5 1. Bonig, Die Eil1fiihrung von Fliessbandarbeit in Deutschland bis 1933. Zur Geschichte einer Sozialinno vation (2 din ., Munster & Hamburg 1993).
6 A. Moutet, ' Introduction de la production it la chaine en France du debut du XXeme
siecle it la grande crise en 1930' , in: Histoire, economie et societe 2 (1983) 63-82. idem,
Les logiques de I' entreprise. La rationalisation dans I 'industriejrancaise de I' entre-deuxguerres (Parijs 1997) 111-124.
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Buiten de auto-industrie kwam het weinig voor dat werkstukken aan de band
waren bevestigd. De arbeider nam het product van de band, zette het op zijn werktafel , en zette het na gedane bewerking weer terug op de band . Meestal stonden de
werktafels haaks op de band zodat de arbeiders elkaar op de rug zagen: het zogenaamde "school systeem ", ook wei "roeiboot" genoemd. Het alternatief was de
" biertafel" , met aile gezichten gekeerd naar de band. Om bij een dergelijk transportsysteem de voordelen van de Ford-band te verkrijgen, werd de band door middel van merktekens ingedeeld in vakken, een voor ieder werkstuk. leder yak diende steeds gevuld te blijven. Hoewel de werkstukken dus niet aan de band bevestigd
waren, hadden zij hierop toch een vaste plaats. Het gevolg was een gedwongen
arbeidstempo dat gedicteerd werd door de snelheid van de band: "Op de loopende
band zelf wordt niet gemonteerd. Deze doet dus aileen dienst als transportmiddel
en om een gedwongen tempo aan het personeel op te leggen."7 De band met gedwongen tempo werd wei aangeduid als "tempoband", in tegenstelling tot de eenvoudige transportband.
De cruciale innovatie van het werken "aan de band" was de overgang van een
vrij naar een gedwongen tempo. Strikt gesproken was de band zelf daarbij niet
essentieel. "Men verstaat in den meest uitgebreiden zin onder "arbeid aan de loopen de band" werk, gedaan in een bepaald tempo of rhythme, aan werkstukken die
ononderbroken van bewerking naar bewerking worden gevoerd. "8 Bij mantelmagazijn " De Ster" in Rotterdam bestond in 1935 een zogenaamd kloksysteem : ieder
maakte een onderdeel, in totaal zestien stuks, dat op kloksignaal moest worden
doorgegeven. 9 Hier is dus sprake van een gedwongen tempo zonder tran sportinstallatie. Veel succes lijkt dit niet te hebben gehad, het kreeg in elk geval weinig
navol g ing. In de praktijk greep men vrijwel altijd terug op een of andere vorm van
mechanisch transport.
Een lopende band is al met al geen eenvoudig hulpmiddel om een primitieve
productie te moderniseren. Hij heeft pas enige zin als het productieproces in grote
mate is gemechaniseerd en opgesplitst in deeltaken die, onder andere door middel
van tijdstudies, nauwkeurig zijn geanalyseerd. De band veronderstelt daarmee juist
een grote mate van rationalisatie. Invoering van bandarbeid kunnen wij verwachten in industrieen die al eerder in grote mate zijn gerationaliseerd. Daarbij staat
buiten kijf dat invoering van dit systeem ook allerlei nieuwe aanpassingen in het
bedrijfsbeheer vereist.

Eindhoven , Philips Company Archives (verder: PCA) 644.21 doos 162, I.T.O.-cLlrsLis
RA 42 ( 1939-1940), bIz. 29.

7

8
9

Ibidem , bIz. 2.

Districtshoofd Rotterdam aa n Directeur-Generaal van de Arbeid (verder: D.G.) , 1935
nov. 30. Den Haag, Algemeen Rijksarchief (verder: ARA) 2.15.12 nr. 1593.
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3. De opmars van de lopende band: wanneer en wie
Vooreerst is het van be lang te weten wanneer en in welke bedrijven de bandarbeid
werd ge·introduceerd en welke omvang dit verschijnsel daar had. Het is vrijwel
ondoenlijk om dit voor elk bedrijf afzonderlijk na te gaan. Gelukkig is dit ook niet
nodig. Gedurende het interbellum zijn er door de Arbeidsinspectie op verschillende tijdstippen enquetes gehouden om de stand van zaken op te nemen. (Op de
achtergronden van deze enquetes zal verderop, in paragraaf 5, worden ingegaan.)
Hoewel deze onderzoekingen op details ongetwijfeld niet geheel volledig zijn,
geven zij voor ons doel een voldoende nauwkeurig beeld. In het volgende is daarom in hoofdzaak van deze gegevens gebruik gemaakt.
Een eerste aanwijzing voor de verbreiding van de lopende band in Nederl and
wordt gevormd door een inventarisatie van rationaliseringsmaatregelen in de industrie, die de Arbeidsinspectie in 1932 ondernam. 10 Dit was op het dieptepunt
van de depressie en rationalisatie stond sterk in de belangstelling, zowel bij het
bedrijfsleven dat trachtte te overleven als bij anderen die zich bezighielden met de
sociale gevolgen ervan. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie was waarschijnlijk ingegeven door de in die tijd actuele discussie in hoeverre de werkloosheid
door de rationalisatiemaatregelen werd versterkt. 11 De hoofdinspecteurs kregen
het verzoek opgave te doen van de belangrijke ontwikkelingen in hun district "het al of niet in gebruik zijn van een loopenden band, het vervangen van handenarbeid door machines, het vergrooten van de capaciteit der werktuigen en den
invloed van een en ander op de productie per hoofd." Overigens hoefden zij geen
uitvoerig onderzoek te doen. Zij dienden zich vooral te beperken tot de gegevens
die hun reeds ter beschikking stonden. 12
De mededelingen van de districtshoofden zijn nogal wisselend van kwaliteit en
zeker niet volledig. Duidelijk is dat zij op dat moment met het verschijnsel van
lopende-bandarbeid nog niet zeer vertrouwd waren. Zo wordt niet altijd duidelijk
onderscheid gemaakt tussen transportbanden en tempobanden. In de meeste gevallen valt uit de beschrijving wei op te maken waarom het gaat, maar in sommige
gevallen is twijfel mogelijk. Werkelijke tempobanden lijken maar in een paar fabrieken te zijn voorgekomen. Aileen in de radiofabricage blijkt de lopende band
de gewone manier van werken. Philips in Eindhoven, N.S.F. in Hilversum Cal een
paar jaar"), en Van der Heem & Bloemsma in Den Haag ("geruimen tijd geleden"
ingevoerd), maakten op dat moment allemaal van een band gebruik. Ook het districtshoofd te Breda vermeldde transportbanden bij de radiofabricage. De centrale

10 ARA 2.15.05 nr. 664.
II Vgl. bijv. D.J. Hulshoff Pol, 'Rationalisatie en werkloosheid' , in: Economisch-statistische berichten 16 (1931) 404-406.
12 D.G. aan districtshoofden, 1932 febr 23. ARA 2.15.05 nr 664.
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werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen maakte gebruik van een band bij de
reparatie van remtoestellen. 13
Verder vinden wij enkele fabrieken met bandarbeid in de voedingsmiddelenindustrie. In de chocoladefabriek van Van Houten werkte men aan de band bij het
sorteren van cacaobonen en bij het inpakken van bonbons in dozen. In dit bedrijf
blijkt de band al in 1926 te zijn ge"installeerd. Hij was indertijd ontworpen door het
adviesbureau voor bedrijfsorganisatie van ir. Louwerse. 14 Verder worden genoemd
de banketfabriek "Het Anker" te Musselkanaal ("sinds geruimen tijd"), Sluis ' biscuitfabrieken Cgepland) en een broodfabriek te Dubbeldam. Tenslotte wordt een
zevental schoenenfabrieken genoemd, twee in het district Maastricht en vijf in
Breda, en een drietal confectiefabrieken, aile in het district Deventer. Deze sectoren verdienen een iets uitvoeriger behandeling.
Hoewel de schoenenindustrie er in dit overzicht uitspringt, is het beeld hier verre van duidelijk . Vooral de mededelingen van het districtshoofd te Breda uit 1932
zijn buitengewoon summier. Het valt niet uit te maken hoe precies aan deze banden werd gewerkt en in hoeverre ze enkel als transportsysteem functioneerden.
Een telefonische enquete uit september 1932, speciaal over transportbanden in de
schoenenindustrie (naar aanleiding van een vraag van het departement van Economische Zaken en Arbeid), voegt wat dit betreft weinig toe. Breda meldde negen
fabrieken met transportbanden en twee met "daarmede overeenstemmende inrichtingen Cglybanen)", Arnhem twee. Uit latere gegevens blijkt echter dat wei degelijk ook van tempobanden gebruik werd gemaakt, met name voor het stikken (van
het bovenstuk) en het zwikken (het bevestigen van de schacht aan de zool.) Een
nota uit de jaren dertig over de schoenenindustrie vermeldt: "Het werken aan de
Loopende band is aileen dan een voordeel, wanneer aan de band slechts een massa-artikel wordt vervaardigd , omdat het aileen mogeJijk is voor iedere bewerking
een zoodanig aantal machines te plaatsen, dat de dagproductie bij elke bewerking
gelijk is. C... ) Dit is de reden dat men in sommige fabrieken de loopende band
weder heef! verlaten en met het behoud van het systeem van de Flieszarbeit, al of
13 Over de rationalisatie alhier W. Hupkes, 'Werkplaatsbeheer bij de Nederlandsche Spoorwegen ', in ; De Ingenieur 46 (1931) V 115-V 130. Werken in "kettinggang" is op dat moment overigens nog slechts een ideaal. Ook de werkplaatsen van de Belgische spoorwegen
voerden rond deze tijd "kettingarbeid" in; zie daarover uitvoerig E. Geerkens , 'La rationalisation dans I' industrie beige: les realisations de la Societe nationale des chem ins de fer
belges (1926-1940)" in: Revue beige de philologie et d'histoire 76 ( 1988) 443-500, i.h.b.
469-480 . Voor gelijksoortige ontwikkelingen in Frankrijk: Moutet, Les logiques de
I ' entreprise, 239-243.
14 Volgens het gedenkboek van het adviesbureau. De betreffende passage is afgedrukt bij
E.S.A. Bloemen, ' Bedrijfsadviseurs in het interbellum; het Adviesbureau voor bedrijfsorganisatie van ir. J .M. Louwerse, 1925 - 1938' , in : laarboek voor de geschiedenis van
bedrijf en techniek 7 (1990) 210. In het archief van het adviesbureau op het ARA zijn geen
nadere gegevens te vinden .
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niet in combinatie met een vervoer langs transportbanen , tot de schoenen rekken is
terug gekeerd. Deze 1aatste hebben het voordeel dat zij het mogelijk maken tusschen de verschillende bewerkingen buffer voorraden te hebben, want een nadee1
van de loopende band is , dat door stagnatie aan een enke1e machine, aile daarop
volgende bewerkingen stopgezet worden. "15 Waar nadere gegevens over lopende
banden bestaan, blijken niet zozeer individuele schoenen te worden doorgegeven,
als weI rekken van ca. 20 paar. Er was dus sprake van een soort compromis tussen
gedwongen tempo en buffervoorraden. 16
De confectie-industrie was in 1932 zwak vertegenwoordigd: drie fabrieken, en
in twee daarvan stond de band pas zeer kort. Gebr. Brasz had zijn twee banden
geYnstalleerd in december 1931 en Ter Balkt Schutte had een band sinds 1 januari
1932. De enige confectiefabriek die in 1932 reeds enkele jaren aan de band liet
werken was Bendien te Almelo. Juist in deze branche evenwel zou zich in de jaren
dertig een sterke proliferatie voordoen. 17 Het ging hierbij vooral om het naaiwerk:
het "monteren" en verdere afwerken van de voorgesneden lappen stof. Reeds een
jaar later, in 1933, bleek het aantal confectiefabrieken dat over een of meer lopende banden beschikte verveelvoudigd. Het district Deventer meldde drie nieuwe
firma 's met samen acht banden . 18 Ook in de andere districten schake1den diverse
confectieateliers over op bandarbeid. In Rotterdam bezat de tricotfabriek "Vereenigde Industrieen Rotterdam" als eerste een band, en weI sinds 10 april 1933. In
november 1935 vie len in dit district vijftien banden te melden in zes confectiebedrijven (zeven vestigingen). In Amsterdam was de band in 1933 in zeker twee
ateliers ingevoerd. In Haarlem ging het om drie bedrijven. Een daarvan zou zijn
banden (twee) al anderhalf jaar in gebruik hebben; kenne1ijk was dit in 1932 over
het hoofd gezien. Groningen kende in 1933 twee kledingfabrieken met bandarbeid
en hetzelfde geldt voor Maastricht. De districten Utrecht, Breda en Arnhem wisten
ook in 1933 nog geen confectiebedrijven met bandarbeid te melden. In al deze
gevallen ging het uitdrukkelijk om tempobanden.

15 ARA 2.15.05 nr. 664. Zie ook Onderzoek naar den arbeid in schoenfabrieken ('sGravenhage 1933) 10-11 waarin ten aanzien van het zwikken de voorkeur wordt gegeven
aan direct doorgeven of aan rekken (mits goed opgesteld) boven eigenlijke bandarbeid.
16 Vgl. de foto's van de lopende band in Ergens op de Brabantse heide (Best: Bata, z.j.
[1959]). Behalve sc hoenen werden daar ook laarzen aan de lopende band vervaardigd
(zonder rekken).
17 De betreffende gegevens uit correspondentie tussen de Directeur-generaal van de arbeid en de districtshoofden van de arbeidsinspectie in ARA 2.15 . 12 11f. 1593 .
18 Merkwaardig is het geval van de Fantasiefabriek Dedemsvaart. Blijkens de opgave uit
mei 1933 bezat deze een band die al meer dan vijf jaar in gebrllik lOU zijn. De fabriek
ontbreekt echter in de eerdere opgave en wordt ook later niet meer genoemd. In dit stuk is
hij daarom blliten beschollwing gelaten.
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Het veruit omvangrijkste onderzoek van de Arbeidsinspectie naar bandarbeid yond
plaats in 1939 en 1940. Het was de bedoeling dat de geneeskundigen in ieder
bedrijf waar, blijkens de opgaven van de districtshoofden , op dat moment aan de
band werd gewerkt persoonlijk een onderzoek zouden instellen. Hiertoe werd een
uitvoerig enqueteformulier opgesteld met 52 vragen. Er waren vragen over de
banden zelf (aantal, inrichting, snelheid, regeling van de snelheid, e.d.), over de
arbeiders (aantal , ges lacht, verloop, ziektes, e.d.), over de organisatie van de arbeid (werktijden, pauzes, duur van de werkcycli, selectie van het personeel , berekening van het loon, strafmaatregelen) en andere zaken, als het soort stoelen en of
er bij het werk muziek ten gehore werd gebracht. Er werd haast mee gemaakt; de
medisch directeur stelde op 5 maart 1940 dat het onderzoek binnen drie maanden
moest worden afgerond. Tengevolge van de Duitse bezetting vanaf mei 1940 werd
het onderzoek echter halverwege afgebroken. Een verslag van de bevindingen ,
gebaseerd op 39 bezochte bedrijven waar in totaal 110 tempobanden stonden opgeste ld , werd in 1941 gepllbliceerd in het centraal verslag van de arbeidsinspectie. 19 Behalve dit summiere verslag zijn ook de oorspronke lijke enqlleteformulieren van deze 39 bedrijven bewaard , alsmede de eerdere opgaven van de
districtshoofden van alle bedrijven met bandarbeid in hun district. 20
Vol gens de opgaven van de enquete van 1940 werd op dat moment in 114 bedrijyen aan de band gewerkt. Het totale aantal banden valt wegens de lacunes in het
materiaal moeilijk te schatten, maar liep zeker in de honderden 21 De confectieindustrie had inmiddels een absoluut overwicht verworven. In het district Deventer
werd nu in veertien confectiefabrieken (soms in meerdere vestigingen) aan de band
gewerkt. In het district Rotterdam yond bandarbeid plaats in dertien bedrijven,
waarvan negen (of acht?) confectiebedrijven. In Amsterdam hadden, in januari
1940, 10 kledingfabrieken ( 15 vestigingen) in totaal 51 banden opgesteld, terwijl
een elfde bedrijf een band wilde installeren per I februari van datjaar. De meeste
banden stonden hier opgesteld bij de Nationale Confectie-industrie, die in drie
vestigingen respectievelijk negen , negen en vier banden in gebrllik had. Uit de
andere districten werden nog eens zo'n 25 confectiebedrijven aangemeld.

19 Centraa! verslag del' arbeidsinspectie in het Koninkrijk del' Nederlanden over !940
('S Gravenhage 1941) 183-187. Blijkens een brief van de D.G. aan het NIVE in februaril

maart 1942 in ARA 2.15.12 111'. 1593 was dit stuk geschreven door de geneesheer J.1.
Wallien. Deze publiceerde nog een tweede artikel over he! onderzoek: 1.1 . Wallien , 'Arbeid aan den loopenden band' , in: Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor
Efficiency en het Nederlandsch Institulit voor Documentatie ell Registratuur 12 (1942) nl'.
6, biz. 126-129.
20 ARA 2.15. 05 nl'. 665 .
21 Op een vergadering in februari 1936 stelde de medisch adv iseur dat er in Nederland op
dat moment 300 lopende banden waren . Waar dat cijfer op stoelt is niet duidelijk .
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De schoenenindustrie Iijkt een goede tweede. In het di strict Breda waren acht
schoenenfabrieken waar aan de band werd gewerkt, in het district Arnhem twee, in
het district Utrecht een, en in het district Maastricht ook een (Bata). De fabriek van
Ivo van Haren bezat toen in een bedrijf vijf dubbele tempobanden, met werkcycli
van 5 tot 20 minuten per 24 paar schoenen ("rekken"). Bij elkaar ging het om
twaalf fabrieken. Hoewel de schoenenindustrie daarmee een bedrijfstak is waar de
lopende band relatief sterk geprolifereerd was, is het goed hierbij te bedenken dat
rond 1932 werd gesproken over meer dan 300 Nederlandse schoenfabrieken met
een productie van meer dan 1000 paar per fabriek per jaar. 22 Binnen de branche
was het dus slechts een minderheid van de bedrijven die op deze manier was gerationaliseerd.
Binnen de mechanische industrie was het aantal bedrijven dat met de band werkte
veel minder gegroeid. Bij Philips, N.S.F., Yan der Heem en de centrale werkplaats
van de N.S., die we in 1932 ook al tegenkwamen, bestond bandarbeid nog steeds.
Bij de radiomontage was de band veelal niet meer in vakken verdeeld en was er
dus formeel gesproken geen sprake van tempobanden. Het tempo werd bepaald
door de snelheid waarmee het product op de band werd opgezet. Sneller opzetten
betekende een hogere dichtheid en dus een grotere productie. Dit moet echter eerder als een verfijning van het systeem van bandarbeid worden gezien dan als een
meer primitieve fase. De bedoeling was het tempo optimaal te kunnen aanpassen.
De beambten van de arbeidsinspectie, die zich Iiever aan formele criteria hielden,
wisten er niet goed raad mee. Een formulier sprak van " transportb. die tempo beinvloeden".
Behalve om radio's ging het bij deze bedrijven om producten als stofzuigers,
motoren en gloeilampen. Als nieuwe bedrijven vinden we in 1940 Leko radio NY
te Utrecht (een montageband), Werkspoor NY te Zuilen (vervaardigen van spoorwegmaterieel in Flieszarbeit), NY Metaaldraadlampenfabriek Volt te Tilburg, NY
Paauwe 's volautomatische kalenderuurwerken te Amsterdam (een band voor uurwerkenmontage) en NY Ned. Ford autofabrieken te Amsterdam (automontage).23

22 Nota schoe nenindust rie, ARA 2.15.05 nr. 664.
23 Deze fabriek was in geb rllik geno men in 1932. Van 1924 tot 1932 had Ford al een
vestiging in Rotterdam , waar vanaf 1931 ook werd geassembleerd; het is mij echter niet
gebleken dat hierbij van bandarbeid gebruik werd gemaakt. Zie over de geschiedenis van
de vestiging van Ford in Nederland F. de Goey, ' De assemblagefabriek van Ford in Rotterdam ( 1924-193 1). Lokale overheid versus een multinational' , in: NEHA -jaarhoek 63 (2000)
166-194. Enkele foto 's van de fabriek te Amsterdam zijn afgedrukt in Ford spiegel, extra
nllmmer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NV Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek, aangeboden op 8 september 1949. Te zien is o.a. de "hellende conveyor" ,
waar de band van de bovenverdieping naar beneden liep. Naar verluidt maakte deze steeds
grote indruk op bezoekers. Na de oorlog werd deze conveyor vervangen door een eenvoudige takelinstallatie. De naoorlogse gang van zaken in het bedrijf is vrij gedetai lleerd be-
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Oe overige van de 114 bedrijven zijn een mengelmoesje, waar de band werd gebruikt voor bezigheden als sorteren, inpakken, opplaklcen van etiketten (op batterijen), controleren van flessen , en dergelijke. In sommige gevallen was bandarbeid
hier belangrijk (c. Jamin : twintig banden), in andere gevallen kan men zich afvragen of men niet wat erg formeel aan het criterium "band met gedwongen tempo"
heeft vastgehouden, zoals bij een paar boekbinderijen waar slechts een of twee
mensen aan de band stonden.
Uiteraard valt de betekenis van bandarbeid niet enkel af te meten aan de groei
van het aantal betrokken bedrijven , of zelfs van het aantal banden. [n de bandarbeid zelftraden ook verschuivingen op. Toenemende arbeidsdeling manifesteerde
zich onder andere in het langer worden van de banden. In het begin van de jaren
dertig werkten in de confectie-industrie aan een productieband maximaal twintig,
misschien vijfentwintig arbeidsters, meestal minder. In 1940 vinden wij ook banden met vijfendertig of veertig machines, terwijl bij de Nationale Confectieindustrie in Amsterdam zelfs banden stonden met vijfentachtig machines . Overigens
verdient het opmerking dat er bij dit proces van voortgaande groei natuurlijk ook
momenten waren die een hapering of een terugval te zien gaven. Er zijn verschillende gevallen bekend dat een bedrijf zijn lopende banden na verloop van tijd
weer afstootte. Oit gebeurde bij Tepe & co. te Zwolle, en ook bij de NV M. van der
Heijdens confectiefabrieken, te Amsterdam (niet te verwarren met de firma J. van
der Heijde in die plaats , die verderop ter sprake komt). In 1940 legde de bedrijfsleider uit dat de band was stopgezet "omdat de bekwame krachten ontbraken; het
aantal stuks liep terug, omdat de meisjes het niet behoorlijk konden bijhouden.
Vee I verloop onder de meisjes geweest sinds sept. '39 omdat de fabr. de meisjes
elkaar afkoopen ." Oit was een betrekkelijk klein bedrijf, er werkten op dat moment SS mensen, maar ook grotere bedrijven ondervonden soms problemen met
bandarbeid. De hoofdinspecteur te Maastricht rapporteerde in 1936: "De firma
Philips te Eindhoven, die vroeger een nogal intensieve werkverdeeling aan den
band had , is van dat systeem teruggekomen , omdat de nauwgezetheid , waarmede
gewerkt moet worden en de verantwoordelijkheid voor de fouten daardoor zoek
raakten. "24
Binnen de Nederlandse nijverheid zijn er dus drie sectoren waar bandarbeid zich
een vaste plaats wist te veroveren: electrische apparaten, schoenen, en kleding. In
de apparatenbouw moet de werkwijze al ergens in de jaren twintig algemeen ingang hebben gevonden. In de schoenenindustrie kwam de lopende band ca. 1930
sterk in de belangstelling te staan, maar hij yond uiteindelijk slechts ingang in een
beperkt aantal bedrijven. In de confectie-industrie yond de lopende band pas na
schreven door P. Coetsier, He! werk aan de lopende band. Een bedrijfspsychologische
studie (Antwerpen enz. 1966).
24 Districtshoofd Maastricht aan D.G., 1936 maart 30. ARA 2.15.12 nr. 1593.
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1930 ingang, maar raakte toen zeer snel wijd verbreid. Zowel bij schoenen als bij
confectie was invoering mogelijk omdat de bedrijfstak in de voorgaande jaren op
grote schaal was overgegaan op mechanisering en arbeidsdeling. De lopende band
vertegenwoordigde geen bruuske overgang, maar een stap in een lange ontwikkeling.
Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de economische crisis van de jaren
dertig mede verantwoordelijk is voor de invoering van de lopende band. Dat de
crisis dergelijke gevolgen kon hebben , is duidelijk. Voor Frankrijk heeft Moutet
vastgesteld dat de crisis in bepaalde situaties tot een versneld invoeren van bandarbeid leidde. Afgezien van de automobielindustrie en de mijnbouw gold dit vooral de voedingsmiddelenindustrie, de schoenenindustrie en de fabricage van radiotoestellen. In het geval van de schoenenindustrie gebeurde dit vooral in reactie op
een productielijn met band die Bata opende in Hellecourt. Ook bij de radiofabricage werd bandarbeid vooral ge"initieerd door de vestigingen van buitenlandse
bedrijven (o.a. Philips). Oit geeft al aan dat deze reactie zeker niet vanzelfsprekend was. In de Franse confectie-industrie werd de invoering van bandarbeid door
de crisis juist geremd. 25 Ook in Ouitsland bleef de confectie-industrie sterk achter
wat betreft het invoeren van bandarbeid, hoewel in dit geval de gegevens slechts
betrekking hebben op de periode tot 1933. 26
Voor Nederland valt hooguit voor de schoenenindustrie te betogen dat de economische malaise de belangstelling voor de lopende band aanvankelijk heeft gestimuleerd. Waarschijnlijk kwam men er dan echter vrij snel achter dat de band
een twijfelachtig middel was als het er om ging de depressie door te komen. Ook
in de confectie-ndustrie vinden we in de verschillende argumenten met welke de
invoering van de lopende band werd gerechtvaardigd geen verwijzing naar de economi sche crisis. In de apparatenbouw was de lopende band allang voor het uitbreken van de depressie ingevoerd. Er is geen aanwijzing dat de crisisjaren hier een
intensivering brachten. In 1936, een jaar waarin het bedrijf nog steeds met ernstige
problemen kampte, had Philips het systeem als gezegd juist teruggeschroefd.
Moutet benadrukt dat in Frankrijk tijdens de crisis bandarbeid aileen in de belangrijker bedrijven ingang yond. Oit is niet het beeld van de Nederlandse situatie. In
ons overzicht figureren niet aileen grote en bekende ondernemingen. Hoewel wij
de band nu vooral associeren met massaproductie, waren de meeste bedrijven waar
25 Moutet, Les logiques de I'entreprise, 229-234.
26 1. Bonig, Die EinjiJhrung von Fliessbandarbeit in Deutschland bis 1933. Zur Geschichte einer Sozialinnovation (2 dIn. , MUnster & Hamburg 1993). Over de confectieindustrie: II, 641-653. Oat rationalisering in het algemeen slechts weinig voortgang maakte
in de Ouitse textielindustrie wordt gesignaleerd door R.A. Brady, The rationalization
movement in German industry. A study in the evolution of economic planning (Berkeley
(Cal.) 1933) 263.
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aan de band werd gewerkt relatief klein. De in 1940 bezochte confectiefabrieken
hadden van enkele tientallen tot een paar honderd werknemers; de schoenenfabrieken in het algemeen een paar honderd. Het is grappig dat hetzelfde beeld, dat
bandarbeid iets was voor grootschalige fabrieken met uniforme massaproductie,
aanvankelijk ook bij de betrokkenen zelf leefde. De invoering bij kleinere bedrijyen ging dan ook met enige aarzeling gepaard. Het districtshoofd van Rotterdam
meldde in 1933 dat de fabrikanten in zijn district aileen voordeel van het gebruik
van de band verwachtten bij de fabricage van massa-artikelen als broeken en overhemden. Arbeidsdeling en mechanisatie maakten om die reden vooral voortgang
bij de herenconfectie, en vee I minder bij de dameskleding Y ModegevoeJige artikelen werden door de detaillisten pas besteld op het moment dat ze een trend
bleken. Het binnenkomen van de orders was dus onvoorspelbaar en de levertijd
moest dan zo kort mogelijk zijn, wat planning moeilijk maakte . Ook in de schoenenindustrie zag men de kleine seriegrootte als een bezwaar. Stilaan echter bleken
deze problem en niet onoverkomelijk. MogeJijk dat de band zelfs een voordeel
bleek bij spoedorders met kleine levertijd. Bij bandarbeid is de doorstroomsnelheid immers maximaal; enkele uren nadat met productie is begonnen lopen de
eerste voltooide producten van de band. Voorwaarde is natuurlijk wei dat de werkvoorbereiding niet te veel tijd kost. Bij de confectie ging het weliswaar om wisselende series, maar de basismodellen waren toch in veel gevallen vrij constant.
Hetzelfde geldt voor de te verrichten handelingen. Naaien, knoopsgaten make n en
knopen aanzetten waren voor de verschillende soorten kledingstukken grotendeels
identieke handelingen. Daarmee samenhangend waren de gebruikte machines weinig
gespecialiseerd.
In de enquete van 1940 werd onder meer gevraagd hoe lang dezelfde cycli werden volgehouden. Bij fabrieken van nachtgoed, overhemden of ondergoed varieerde men inderdaad zo weinig mogeJijk, maar elders had men daar soms minder
moeite mee. Bij de Nationale confectie-industrie in Amsterdam, meldde men in
een filiaal met vier banden " veel variatie". In twee andere vestigingen, met negen
resp. elf banden werden de cycli "soms weken lang" volgehouden. Dit gold kenneJijk als lang. Bij Vroom en Dreesman in Den Bosch (2 banden) was er "Vrij veel
variatie. Mantels, japonnen, lingerie." De duur van de werkcycli was zeer verschillend. " Hangt van product af." Duidelijker houvast vinden we bij Bos en co te
Oldenzaal (3 banden): "veel variatie, afbankelijk v/d orders, eene dag broeken,
andere d.jassen derde dag overalls". Dooyer & Kuyk te Amsterdam meldde: "dikwyls japonnen van verschillene prijsklassen op 1 dag op dezelfde band", en : "wisseling vrij groot."
Overigens was dit een probleem dat niet aileen voor de confectie gold. Ook bij
de radiofabricage was de lengte van de series of de grootte van de orders beperkt.
"Sommige loopen maanden behoudens kleine wijzigingen, andere wissel en na
27 Di strictshoofd Rotterdam aan D.G. , brief 1933 mei 19. ARA 2.15.12 nr. 1593.
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enkele dagen of weken." (Philips) Bij Van der Heem werd gemeld dat dezelfde
cycli lang werden volgehouden, "b.v. wei een maand lang", maar: "De bewerkte
modellen wisselen daarbij echter weI." Bij Philips gold dat het aantal banden minder was dan het totaal aantal te maken types radiotoestellen. Per band moesten dus
meerdere series worden afgewerkt. Productietechnisch zou men het liefst pas een
nieuwe serie opzetten als de oude geheel was afgewerkt, maar dat was commercieel niet altijd gewenst. Men moest dus af en toe van de ene op de andere serie
overschakelen, en weer terug. Daarvoor was een vaste routine ontwikkeld, waardoor dit omstellen met minimaal tijdverlies kon gebeuren. Bij de "pakband", waar
de gemonteerde apparaten werden gecontroleerd en verpakt, bestond vanwege de
verscheidenheid in types een grote variatie in het aantal per uur te verwerken apparaten. Men had dit probleem opgelost door de band te verdelen in vakken van
verschillende kleur, voor diverse aantallen per UUr. 28 Bij de apparatenbouw was
het misschien zelfs weI moeilijker om de band steeds weerjuist afte stellen dan bij
een betrekkelijk eenvoudig product als kleding. Bij Philips werd de montage van
nieuwe types radiotoestellen eerst op een proefband ingestudeerd, voordat men
een definitief productieschema opstelde. Was een artikel eenmaal in productie genomen , dan kon het ontwerp verder nauwelijks meer gewijzigd worden. "Niets is
moeilijker dan constructie-wijzigingen in te voeren aan een band die op gang is'' .29

4. Lopende band en bedrijfsbeheer
Het opstellen van een lopende band vergde uiteraard een investering. Bedrijven
die hier toe overgingen moeten het idee hebben gehad dat het ergens goed voor
was. Wat waren hun motieven? Uiteraard kan men hier niet aile bedrijven over een
kam scheren. Ik wil hier twee uitersten wat nader bekijken. In de eerste plaats het
confectieatelier van J. van der Heijde NV te Amsterdam, een betrekkelijk klein
bedrijf met een vrij slechte reputatie. In de tweede plaats de Maatschappij tot
exploitatie van Bendiens confectiefabrieken te Almelo, een voor Nederlandse begrippen grote fabriek waar al in de jaren dertig meer dan duizend arbeidsters werkten . Men afficheerde zich hier bewust als "modern": in het gedenkboek uit 1940
wordt de fabriek getypeerd met de woorden "Amerika in Almelo".30
Van der Heijde installeerde zijn lopende band begin januari 1933. Aan deze
band werkten 24 arbeidsters, op een totale arbeidskracht van 44. De installatie
werd kant en klaar betrokken van een leverancier: "De band werd geplaatst door
28 PCA 644.21, doos 162 A 72 (ITO-cursliS RA 42) bIz. 53-54, 50.
29 Ibidem, bIz. 7. Yoor proefbanden bIz. 14, 21-23. Fabricage-voorbereiding bIz. 11-15,
inleren van nieuwe apparaten biz. 51-54.
30 J. w.F. Werumeus Blining, 50 jaar Bendien (Almelo: Bendien, 1940), 16 (hoofdstuktitel).
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de firma Di.irkopp te Bielefeld. Een vertegenwoordiger dezer firma was de paar
eerste dagen aanwezig voor het geven van aanwijzingen, enz." De reden voor de
invoering was "de voorspiegeling van den leverancier, dat de productie met 50%
zou stijgen."31 Opvoeren van de productie blijkt inderdaad het hoofddoel bij Van
der Heijde. Zaken als kwaliteit en organisatie hadden mindel' aandacht. In een
rapport voor de arbeidsinspectie werd zonder omwegen gesteld dat de fabriek buitengewoon slecht was georganiseerd. De verhouding tussen personeel en directie
was slecht. De band was ingevoerd zonder kennis van zaken, met een hoogst ondeskundige arbeidsverdeling en een te grote snelheid. Het resultaat was ernaar. De
arbeidsters trokken zich van de bandsnelheid weinig meer aan. Ook onder toezicht
van de baas duwden zij de werkstukken eenvoudig terug, of wierpen ze elkaar
over een paar vakken toe . Zodra de baas de werkplaats even verliet bleek de productie aanmerkelijk in te zakken. "Practisch komt het hierop neer, dat men het
stukloon veranderde in uurloon en nu eenerzijds de bedrijfsleiding voortdurend
aanspoort tot beter werken en de meisjes anderzijds remmen en tegenwerken" .32
Het verbaast niet dat de bedrijfsleiding besloot dat de lopende band bij nader
inzien toch niet voldeed. Uiterlijk begin 1936 werd de band weer buiten gebruik
gesteld en ging men weer over op stukloon. 33
De firma Bendien was waarschijnlijk de eerste confectiefabriek in Nederland waar
men aan de lopende band werkte. In 1933 rapporteerde het districtshoofd te Deventer dat de fabriek op dat moment over in totaal zes banden beschikte. Deze
zouden op dat moment al een paar jaar in gebruik zijn. Het is niet bekend onder
welke omstandigheden deze banden precies zijn gei'nstalleerd. Zij werden gebruikt
voor het maken van vesten, kinderjekkers, pantalons en culottes. Per band werkten
tussen de vijftien en eenentwintig arbeidsters. 34
In tegenstelling tot Van der Heijde had Bendien een rationele organisatie hoog
in het vaandel staan. Al in 1932 had men hier de tayloristische beginselen al tamelijk ver doorgevoerd. 35 Op deze weg doorgaande trad het bedrijf in dat jaar in

31 "Bezoek aan de N. V. J. v.d. Heijden , Confectiefabriek", in ARA 2.15.12 nr. 1593 biz.
1, 2. Voor Durkoppwerke A.G. vgl. Bonig, II, 650. (In zijn bijlage "Spezialisierung der
Fordermittelfirmen", p. A I-A3 , wordt de firma niet venneld.)
32 Ibidem, biz. 2.
33 Mededeling van het districtshoofd Amsterdam in vergadering van districtshoofden,
1936 febr. 5. ARA 2.15 .05 nr. 91.
34 Districtshoofd Deventer aan D.G. , 1933 mei 17. ARA 2.15.12 nr. 1593. Zes banden op
dat moment lijkt aan de hoge kant. Het is mogelijk dat hier een begripsverwarring in het
spel is . Bij Bendien bedoelde men met een "band" niet zozeer een fysieke band, als we i de
productie1ijn die met behulp daarvan werd gerealiseerd. Daar productie seizoensgebonden
was, konden bijvoorbeeJd de " vestenband" en de "jekkerband" elkaar op een en de zelfde
installatie afwisselen.
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contact met het organisatieadviesbureau van ir. Louwerse. Het vooronderzoek behelsde mogelijke verbeteringen in het werken met knoopsgatmachines. Dit resulteerde de volgende jaren in een vrij intensieve samenwerking. Van 1932 tot 1934
werden in verschillende afdelingen zaken als werkmethoden en loonberekening
onder de loep genomen. Daarnaast bekommerde men zich echter ook al in een
vroeg stadium om een betere afstemming van de banden. Tn 1933 en 1934 werden
de vesten- en de jekkerband onderzocht en opnieuw ingericht. Klaarblijkelijk achtte
men de resultaten van bandarbeid hier bevredigend, want rond 1935 besloot het
bedrijf voor vrijwel zijn totale productie, althans voor de onderdelen naaien en
persen, op bandarbeid over te stappen. Analyse en afstemming werden opgedragen aan het adviesbureau van Louwerse. De eerste door het bureau ingerichte nieuwe
band was een colbertband, waarbij ze gebruik konden maken van tijdsstudies die
eerder bij de losse naaisters waren verricht. Begin 1935 werkte deze band naar
tevredenheid en was men begonnen met de invoering van een sportpakjesband en
een volgende colbertband. 36
De banden zoals ze bij Bendien werden ingericht hadden geen stabiel tempo
maar een van uur tot uur wisselende snelheid. Men probeerde de band zo "physiologisch" mogelijk te laten lopen, waarbij de hoogste snelheid geleidelijk werd
bereikt. 37 Dit was een op basis van arbeidsstudies doorgevoerde verfijning. Onderzoekers in de traditie van het scientific management (o.a. van het Technologisch Instituut te Tilburg) hadden bepaald in hoeverre de arbeidsintensiteit van de
arbeiders afhankelijk was van de dag van de week en het tijdstip van de dag. Via
excentrisch aangebrachte schijven bracht men dezelfde variatie nu aan in het tempo van de banden. 38 Het spreekt voor de "wetenschappelijke" geest waarin de arbeid bij Bendien was georganiseerd. Mi sschien kan men zelfs zeggen dat men
hierin wat was doorgeschoten , want het systeem met variabele bandsnelheid was
zeker niet onproblematisch. Zo werd in 1940 over de Nationale Confectieindustrie
gerapporteerd dat een proef met dit systeem was mislukt. Het was eenvoudiger om
het tempo wat meer speling te laten, zoals later bij de radiomontage gebeurde.
In juni 1935 presenteerde het bureau van Louwerse ook een voorstel tot opleiding en betaling van het personeel aan de banden. 39 Hierin werd een systeem van
werkclassificering voorgesteld . Voorts bepleitte het een keuring van aan te nemen
personeel, om te verzekeren dat men geen mensen zette op plaatsen waar zij niet
goed konden meekomen en dus de productie ophielden, en een afzonderIijke opleiding. De fabriek schakelde hiervoor een psychotechnisch bureau uit ZUrich in.
35 Aldus het districtshoofd van Deventer aan D.G., 1932 maart 31. ARA 2.15.05 nr. 664.
36 ARA 2.18.24 nL 37, rapport nr. 43-4b (1935 febr. 21) bIz. 8. (Besparingsberekening
knipzaal.)
37 Le Roy aan districtshoofd Deventer, 1936 sept. 28 (afschrift). ARA 2.15. 12 nr. 1593.
38 Di strictshoofd Breda aan D.G. , 1936 febr. 27. ARA 2. 15.1 2 nr. 1593.
39 ARA 2.18.24 nL 37, rapport nL 43-5.
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Een bureau als dat van Louwerse hechtte begrijpelijkerwijs veel waarde aan een
professionele inrichting van de band. "Waar men gemeend heeft dat zulks zonder
een nauwkeurige studie uitvoerbaar was, is het resultaat steeds teleurstellend geweest, bleef de verwachte daling der productiekosten uit en waren, om verschillende redenen , moeilijkheden met de arbeiders vaak het gevolg", waarschuwde
het in 1939. 40 Die waarschuwing is uiteraard niet belangeloos, maar bevat toch een
kern van waarheid. Van der Heijde lijkt de band te hebben beschouwd als een
toevallig middel om de arbeidsters voor minder geld harder te laten werken. Bij
Bendien werd nagedacht over de plaats en functie van bandarbeid in het productieproces als geheel. Het was een integraal onderdeel van het scientific management dat de bedrijfsleiding voorstond en als zodanig slechts als deel van het grotere geheel zinvol. Het gevolg van de overschakeling op lopende-bandarbeid was,
zoals een rapport van Louwerse aan Bendien stelde, "dat de invloed op het rendement van het productie-apparaat verplaatst is van de arbeidsters naar de bedrijfsleiding, waardoor de mogelijkheid gegeven wordt dit rendement aanmerkelijk te
verhogen."41 Kortom, de band biedt slechts de mogelijkheid het rendement te verbeteren. De feitelijke verbetering vereist nog allerlei aanvullende maatregelen op
het gebied van werkvoorbereiding, toezicht, opleiding en selectie.
Omdat het effect van een lopende band samenhangt met allerhande andere maatregelen, was het precieze voor- of nadeel moeilijk vast te stellen. Tegenover mogelijkheden de productie te verhogen of te verbeteren stonden allerlei extra kosten posten, vooral op het gebied van werkvoorbereiding en toezicht. Uiteraard wist
een bureau als Louwerse fraaie productiestaten en bedrijfsoverzichten te produceren waaruit het nuttig effect van de door hen voorgestelde maatregelen bleek, maar
zulke overzichten waren voor discussie vatbaar. Een besparingsrapport uit 1936
voor Bendien werd door iemand vanuit het bedrijf (een zekere B.C.F.) stevig gekritiseerd. B.C.F. wees er op dat de kosten van de door het bureau Louwerse afgestemde banden 40% hoger waren dan die van de banden zoals ze eerder door het
bedrijf zelf waren ingericht. Binnen het bedrijf als geheel moesten tegenover de
besparingen bovendien verschillende algemene kosten worden gesteld, te weten
een staf, bestaande uit ingenieur Leek met assistenten, die speciaal belast was met
het analyseren en afstemmen van de banden; een uitbreiding van het toezichthoudend personeel ("De bazen kregen een achttal onderwijzeressen naast zich, die
hen bij het doorvoeren der verbeterde werkmethodiek moeten helpen ") die waar-

40 F.H., Het verkrijgen van het hoogste nuttig effect van arbeid aan de loopende band
door zorgv uldige afstemming', in : Bedrijjsorganisalie. Mededeelingen vall hel adviesbureau van il: l.M. Louwerse Ie Utrecht, nr. 2 (maart 1940) 39-46 (citaat op bIz. 39).
41 ARA 2.18.24, nr. 37, verslag nr. 43-6 (1935 dec . 18): Gevolgen van de wijzigingen in
de organisatie van het bedrijf van Bendien's confectiefabrieken, Almelo, bIz. I.
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schijnlijk permanent zal blijken; en een loonprikkel. Of het opleiden van leerlingen onder het nieuwe systeem duurder of goedkoper was, was niet uitgemaakt. 42
Nu was deze kritiek ongetwijfeld ook niet onbevooroordeeld, maar de discussie
geeft weI aan dat het vaak moeilijk was om een objectieve vergelijking te maken.
In een repliek wees het bureau de kritiek van B.C.F. van de hand. De vergelijking
tussen niet en weI afgestemde banden ging mank. Men vergeleek hier banden voor
eenvoudige artikelen (wollen goed) met banden voor moeilijke artikelen (werkmansgoed) . Wat het toezichthoudend person eel betreft: reeds aan de door het bedrijf zelf ingerichte kinderulsterband was een onderwijzeres aanwezig geweest.
En ingenieur Leek was niet enkel aangesteld voor analyseren en afstemmen, al
was hij daar tot dusverre vooral mee bezig geweest. Waaruit zijn taken in de toekomst dan weI zouden moeten bestaan werd er overigens niet bijgezegd. In het
gedenkboek van het bedrijf, vier jaar later, leest men: "Er is een Delftsch ingenieur
in het bedrijf, speciaal om de dienstregeling van dit verkeer op den loopenden
band te regelen .. ." , maar dit lijkt hier meer een reden voor trots dan voor ergernis .43 Het is de vraag in hoeverre duidelijke winst- en verliesrekeningen doorslaggevend waren.
De meeste bedrijven waar bandarbeid werd ingevoerd blijken gelijksoortige overwegingen te hebben gehad als Bendien. De directie van NY Cobe te Haarlem
(kinderconfectie) verklaarde in 1933 de lopende band te be schouwen als middel
tot het aankweken van goede krachten en tot het verkrijgen van een betere kwaliteit werk, niet als een middel ter vergroting van de productie. 44 Bij de Yereenigde
Industrieen Rotterdam noemde men als voordelen van de band ten eerste het feit
dat dit systeem minder opleiding vereiste, waardoor een gevarieerdere productie
mogelijk werd met minder geroutineerd personeel; ten tweede dat het minder tijdverlies door transport gaf.45 In een interne Philips-cursus werden als voordelen
van bandarbeid bij de radiobouw opgesomd: minimale tussenvoorraden, eenvoudiger voortgangscontrole, vermindering van verliestijden van machines en arbeiders, en mogelijkheid van onbeperkte arbeidsverdeling. Door dat laatste maakte
men zich onafhankelijker van de handigheid en kundigheid der arbeiders en was
een grotere mate van mechanisatie mogeJijk.46
De hoofdinspecteur van het district Deventer kon dan ook stellen: "Opvoering
van de productie, zooals door den leverancier van den band wordt voorgesteld, is
niet het voordeel en in de praktijk ook niet het doel gebleken van de loopende
42 ARA 2. 18.24, nr. 37, dossier 43-9 (besparingsrapport, 1936 juli 15), 43-9 a (opmerkingen door S.C.F., 1936 sept. 15),43-98 (repliek Louwerse, 1936 nov. 27).
43 J.w.F. Werumeus Suning, 50 jaar Bendien (Almelo: Sendien, 1940) 21.
44 Districtshoofd HaarIem aan D.G., 1933 mei 9. ARA 2.15.12 nr. 1593, stuk nr. 16.
45 Districtshoofd Rotterdam aan D.G., 1933 mei 19. ARA 2.15.12 nr. 1593, stuk nr.18.
46 PCA 644.21, LT.O.-cursus RA 42, bIz. 6.
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band, doch wei de nauwkeurige controle welke kan worden uitgeoefend en de
mogelijkheid een spoedorder eerder gereed te kunnen maken dan volgens de vroegere werkwijze mogeJijk was."47 De meeste genoemde voordelen worden eigenlijk samengevat in de eerder aangehaalde stelling van Louwerse dat de band een
meer onmiddellijke beheersing door de directie van de productie toeliet, ten koste
van de invloed van de arbeidsters. De lopende band, kortom, was vooral een instrument van scientific management, niet zozeer een eis van uniforme massaproductie. 48

5. Beeldvorming in de maatschappij
Ondernemers en bedrijfsadviseurs waardeerden de band in het algemeen positief.
Een andere vraag is hoe de arbeiders de nieuwe werkwijze ervoeren, en hoe meer
in het algemeen de maatschappij op deze innovatie reageerde. Hier bestond aanvankelijk wei degelijk de nodige bezorgdheid. De eerste klachten kwamen naar
buiten rond 1932, en waren duidelijk gekoppeld aan de grootschalige invoering
van de lopende band in de confectie-industrie. Deze industrietak had vanouds een
vrij slechte naam op sociaal gebied. De klachten betroffen vooral het "afjakkeren"
van de arbeidsters: de band werd zo ingesteld, dat de arbeidsters het werk slechts
met de uiterste moeite konden bijhouden . Fouten of vertragingen werden met boetes gestraft of moesten in de (weinige) pauzes worden ingehaald. Zulk jakkeren
was overigens ook voor de invoering van de lopende band al bekend, in het bijzonder bij de "stille band" waar met stukloon werd gewerkt. De lopende band
bood hiertoe echter extra mogelijkheden. Een insider in de branche, de heer Weinberg, legde in 1936 uit hoe het afjakkeren aan de lopende band in zijn werk ging.
Weinberg was op dat moment directeur van de n.v. Ver. Lingeriefabrieken te Hilversum, waar geen echte band was, maar hij was eerder directeur geweest van een
grote overhemdenfabriek in Bielefeld met circa 1000 arbeidsters. Hij stelde: "Banden worden vrijwel uitsluitend in uurloon of in week loon gezet. Of het systeem tot
nerve use bezwaren of tot overbelasting der naaisters aanleiding geeft, hangt uitsluitend van den werkgever af. Bij den humanen werkgever zullen geen bezwaren
optreden. Bij de andere categorie be staat het streeven de snelheid van den band
geleidelijk op te voeren door telkens een vergrooting van b. v. I % toe te passen.
47 Districtshoofd Deventer aan D.G ., 1933 mei 17. ARA 2. 15. 12 nr. 1593. Zie ook zijn
brieven van 1933 april 19 en 1936 maart 8, ibidem.
48 Vgl. P. Fridenson, ' The coming of the assembly line to Europe ', in: W. Krohl, E.T.
Layton jr., en P. Weingart ed., Th e dynamics of science and technology. Social values,
technical norms and scientific criteria in the development of knowledge (Dordrecht 1978)
159-175. Fridenson stelt dat de band vooral werd ingevoerd omdat hij een grotere beheersing van de factor arbeid mogelijk maakte, zie vooral 164-168.
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Deze vergrootingen worden niet direct opgemerkt, zeer geleidelijk vergroot men
dus het tempo en kan dan inderdaad op veel te groote snelheid komen."49
Dit soort klachten viel moeilijk te controleren. In de fabriek van de NV Hollandia fa. Kattenburg te Amsterdam, een relatief groot bedrijf waar regenkleding werd
gemaakt, beweerden verschillende personen tegenover de inspecterend geneesheer Van Bemmel dat het tempo van de band nu en dan tersluiks werd versneld.
Van Bemmel tekende hierbij aan dat zulks niet te bewijzen vie!. Toen in 1940 deze
fabriek door de geneeskundige werd bezocht, kreeg deze later te horen dat op die
dag het tempo van de banden zou zijn vertraagd. 50 Overigens zij opgemerkt dat in
modern geleide fabrieken als Philips en Van der Heem men er na verloop van tijd
toe overging om bovenop het uurloon nog een premiestelsel in te voeren. Er werd
extra betaald wanneer de band op een vastgestelde capaciteit Jiep, dus zonder te
veel storingen en haperingen. In deze gevallen was tersluiks versnellen waarschijnlijk minder een probleem. Om de premie te kunnen vaststellen moesten immers de
productiecijfers controleerbaar worden aangegeven.
Al snel na de invoering van de band in confectieateliers trok het systeem de
aandacht van de arbeidsinspectie. Door de geneeskundige van de Arbeidsinspectie C. van Bemmel werd in samenwerking met het districtshoofd voor Amsterdam
een onderzoek ingesteld in twee Amsterdamse confectiebedrijven waar door jeugdige person en aan de band werd gewerkt. Het ging om de bovengenoemde firma
1. van der Heijde en om de Nationale Confectieindustrie van C. & A. Brenninkmeier. De directeur-generaal van de arbeid yond zijn bevindingen dermate onrustbarend dat hij de genoemde bedrijven vervolgens persoonlijk bezocht. Dit was de
aanleiding tot een eerste onderzoek van de arbeidsinspectie naar lopende-bandarbeid in Nederland, waar veel van de gegevens in de derde paragraaf van dit artikel
aan zijn ontleend. 51 Van Bemmel stuurde enkele rapporten op over de Amsterdamse bedrijven. Hoewel de situatie niet overal even ongunstig was, bleef de strekking
toch steeds hetzelfde. Meisjes die aan de band werkten hadden, in vergeJijking
met collega's die ander werk deden, last van verschillende aandoeningen. Zij klaagden overjakkeren, hadden last van slapeloosheid, huilbuien, prikkelbaarheid, hartkloppingen of f1auwtes. ' s Avonds waren zij zeer moe waardoor zij op een sofa
moesten rusten en geen lust hadden in wandel en of bioscoopbezoek. Sommigen
hadden 's avonds hoofdpijn of gebrek aan eetlust. Velen hadden duidelijk waarneembaar trillende handen (tremoren), sommigen ook een versnelde hartactie. Van

49 Districtshoofd Utrecht aan D.G., 1936 april 7. ARA 2. IS . 12 nr. IS93
SO Rapport in: Districtshoofd Amsterdam aan D.G., 1935 dec. 10. ARA 2.IS . 12 nr. IS93.
Enqueteformulier betr. n. v. Hollandia fa. Kattenburg en co., in ARA 2.IS.OS nr. 66S, bij
"Algemeene opmerkingen" : " Volgens derden lOU den dag van het bezoek het tempo vertraagd zijn." In 1940 was de fabriek volledig overgegaan op bandarbeid.
SI D.G. aan districtshoofden, 1933 april 10. ARA 2 . IS.12 nr. IS93.
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Bemmel gaf dan ook serieus in overweging de lopende band te verbieden. 52 Anderen kwamen echter tot minder negatieve conclusies. Het onderzoek leidde dan ook
niet tot verdergaande actie tegen bandarbeid als zodanig. Bij de Arbeidsinspectie
schijnt men tot de conclllsie te zijn gekomen dat het hier om ineidentele misstanden ging. De firma Van der Heijde was gewoon een knoeier en als zodanig niet
representatief.
De discllssie laaide pas weer op toen er vanuit de politiek aan de bel werd getrokken. Bij de bespreking van de rijksbegroting van soeiale zaken voor 1936
maakte het voorlopig verslag er op attent dat sommige bedrijven, in het bijzonder
in de confectie-indllstrie, hun band te snellieten lopen . De minister werd gevraagd
of hij maatregelen wilde overwegen. De minister, de vrijzinnig-demoeraat Slingenberg, antwoordde dat hem sleehts een geval bekend was waarbij arbeid aan de
lopende band voor de arbeiders ernstige bezwaren had opgeleverd, en in dat geval
was de band zeer ondeskundig gebruikt. Speciale maatregelen achtte hij niet nodig. Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer in november 1935 werd
de zaak echter nader aan de orde gesteld door het lid A.E.J. de Vries-Bruins. De
Vries, die eerder had gewerkt als zenuwarts, was sinds 1922 lid van de SDAPfraetie waarin zij vooral optrad als mediseh specialiste. In het debat stelde De
Vries dat de lopende band tot veel meer klachten aanleiding gaf dan de minister
kennelijk wist. Arbeidsters leden aan ernstige gezondheidsproblemen. Indien de
minister ge"interesseerd was kon zij hem, blliten de vergadering om, namen geven
van de betrokken bedrijven . De minister toonde zich bereid haar opmerkingen ter
harte te nemen en wilde "nog eens aan den directeur-generaal van den arbeid zeggen, dat hij aan die gevallen zijn aandaeht moet schenken."53 De Vries gaf daarop
aan de minister de namen van zes bedrijven, aile eonfeetiefabrieken, waarover
haar klachten hadden bereikt.
De direetellr-generaal van de arbeid vroeg vervolgens zijn hoofdinspectellrs om
advies, wat reslllteerde in een levendige discllssie over de voor- en nadelen van het
bandsysteem. 54 In een vergadering van de distrietshoofden drong vooral het distrietshoofd van Amsterdam, J.J. van Male, aan op systematiseh onderzoek. Naar

52 Van Bemmel aan districtshoofd Amsterdam met rapport over de firma Van der Heijde,
1933 mei I. Districtshoofd Amsterdam aan D.G. , 1933 mei 4. Van Bemmel aan D.G.,
1933 mei 4. Alles in ARA 2.15.12 nr. 1593. Een rapport van 28 maart 1933 over de
Nationale Confectieindllstrie heb ik niet terllggevonden. Later, op 10 december 1935 schreef
Van Bemmel nog een rapport over de NV Hollandia, eveneens in ARA 2.15.12 nr.1593.
53 Vers/ag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Ceneraa/ gedurende het
zittingsjaar 1935-1936. Rijksbegroting voor het dienstjaar 1936, hoofdstllk XII (sociale
zaken). Voorlopig verslag, biz. 7. Memorie van antwoord, biz. 8. Verslag 20ste vergadering ( 1935 nov. 22) biz. 558, 568.
54 D.G. aan districtshoofden, 1935 nov. 28 , en verdere correspondentie, in ARA 2.15.12
nr. 1593.
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zijn zeggen was dit tot dusverre door de medisch-adviseur van de Arbeidsinspectie, dr. W.R .H. Kranenburg, afgehouden. Hij ondersteunde zijn betoog met nieuwe
onrustbarende rapporten van Van Bemmel. Kranenburg bleek inderdaad de noodzaak van actie niet zo in te zien. Hij verklaarde: "Huilbuien (nerveuze excitaties)
komen vooral bij Israelitisch vrouwelijk personeel veel voor. Een huilbui is geen
bewijs van nadeel door den loopenden band. Tremoren evenmin. Spreker acht een
algemeen onderzoek zinloos C... )." Geconfronteerd met een voorbeeld waar de
fabrikant de band langzamer had moeten laten lopen wegens de vele gemaakte
fouten meende hij: "Men is nooit gewaarborgd, dat de meisjes zelf niet gaan jakkeren ."55 Uiteindelijk werden fabrieken met lopende banden inderdaad door medici bezocht. De uitkomsten van dit onderzoek waren echter niet zodanig, dat tot
verdergaande actie besloten werd. De minister antwoordde mevrouw De Vries
schriftelijk omtrent de toestanden in de verschillende fabrieken. De algemene teneur was dat het weI meeviel. 56
Ook tot het onderzoek uit 1939 en 1940, waaraan boven al gerefereerd werd,
werd het initiatief genomen door de politiek. Dat gebeurde nadat de SDAP tot de
regering was toegetreden en een sociaal-democraat, Jan van den Tempel , minister
van sociale zaken was geworden. Aanleiding waren opnieuw vragen uit de Kamer.
Bij de behandeling van de Rijksbegroting van sociale zaken voor 1940 werd in het
voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs aangedrongen op een onderzoek van de Arbeidsinspectie "naar de gevolgen, welke de arbeid aan den loopenden band heeft voor de gezondheid van de meisjes, die daaraan werken ." In zijn
antwoord stelde de minister, in lijn met de conclusies die in 1936 waren getrokken,
dat een opzettelijk onderzoek in de fabrieken onnodig en ongewenst was . Tegen
misstanden zou worden opgetreden en de geneeskundigen van de Arbeidsinspectie besteedden bij voortduring aandacht aan de arbeid aan de lopende band.57 Zo
gemakkelijk kwam hij er even weI niet van af. In de volgende besprekingen in de
Staten-Generaal werd hij tot tweemaal toe stevig op de kwestie van de lopendebandarbeid geattaqueerd, en weI vanuit zijn eigen partij, de SDAP. In de Tweede
Kamer was het Alida de long die de kwestie van de lopende band naar voren
bracht. " ... ik begrijp niet, dat de Minister het voldoende acht, wanneer hij in zijn
Memorie van Antwoord zegt: de zaak wordt door de Arbeidsinspectie onderzocht.
Ik moet daar tot mijn groot leedwezen tegenover stellen, dat dit nog nimmer tot het
resultaat heeft ge1eid, dat de meisjes korter gingen werken."58 Voor wat betreft de
55 Notulen vergadering 1936 febr. 5. ARA 2.15.05 nr. 91, ook in ARA 2.15.12 nr. 1593.
56 D.G. aan minister van Sociale Zaken, 1936 mei 15. Minister van Sociale Zaken aan
mevr. De Vries-Bruins, 1936 juni 5. ARA 2.15.12 nr. 1593. In dit dossier ook de div.
rapporten van bezoeken aan de betrokken bedrijven, en verdere correspondentie.
57 Verslag der Hande/ingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende he!
zittingsjaar 1939-1940, bijlage A, 2. Xl. 5. biz. 3.
58 Handelingen Tweede Kamer 1939-1940, biz. 541-543 , vergadering van 1939 nov. 24.
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verderfelijke kanten van het werken aan de lopende band verwees zij naar een
brochure van de journalist S. Witteboon, waarin een aantal eerdere artikelen over
het werken aan de lopende band in kledingateliers was gebundeld. 59 Overigens
hoefde De long, voormalig arbeidster in diverse kledingateliers en vakbondsbestuurster van de Bond in de kledingindustrie (die de brochure van Witteboon had
uitgegeven) zich niets te laten vertellen over de toestanden in deze branche. 60
De minister had hier weinig op terug te zeggen. In zijn antwoord ging hij slechts
terloops op de kwestie in.6J De zaak werd daarop in de Eerste Kamer nogmaals
nadrukkelijk aan de orde gesteld, ditmaal door de sociaal-democratische afgevaardigde Elisabeth Ribbius Peletier. Zij wees er op dat het arbeidsbesluit inmiddels dateerde van 1920 en geen rekening hield met de ontwikkeling sinds die tijd.
"Ik denk in het bijlOnder aan het nieuwe, dat thans algemeen in de fabrieken is
doorgevoerd: den loopenden band. Het Arbeidsbesluit kent den loopenden band
niet en verdiept zich dus op geen enkele wijze in de schadelijke gevolgen, die deze
werkmethode op de menschen kan uitoefenen." Op dit gebied waren concrete
maatregelen nodig. Zij erkende dat het voUedig uitbannen van de lopende band
niet realistisch was, maar pleitte voor verzachting van de toestand door al te schadelijke gevolgen van "die nieuwe uitvinding" te eliminerenY
Naar aanleiding van deze interpellaties besteedde ook de Arbeidsinspectie opnieuw aandacht aan de zaak. Heftige debatten bleven ditmaal achterwege. Naar
aanleiding van de eerdere onderzoeken bestond bij de artsen van de Arbeidsinspectie inmiddels een min of meer gevestigde opinie: "Hoofdzaak bij dezen arbeid
is, dat het tempo niet te hoog wordt opgevoerd. In de praktijk valt dit vaak mee,
omdat bij ringen in de gang van het werk de beoogde hoogere opvoering van de
productie veelal niet wordt bereikt. Wei zijn een aantal meisjes door haar aard niet
geschikt voor dit soort werk. Worden ze er toch aan geplaatst, dan onttrekken zij er
zich veelal spoedig aan. Gewenscht lOU even wei zijn selectie der meisjes, alvorens haar te plaatsen aan den band."63 lnmiddels nam de inspectie nu toch het
initiatief voor een systematisch onderzoek. Het feit dat men daartoe nu opeens weI
bereid bleek had ongetwijfeld te maken met de sociaal-democratische wind die

59 S. Witteboon, Confectiemei.ljes. Een reportage over het Leven van meisjes in de confectiebedrijven . Uitgave van de Nederlandse bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kledingindustrie en aanverwante vakken. Z.pl., z.j. [ca. 1938]. De eerdere artikelen blijken te zijn bekritiseerd in het vakblad voor ondernemers De confectiefabrikant.

Het is mij niet gelukt een exemplaar van dit blad te vinden.
60 P.-P. de Baar, in: Biografisch woordenboek van het sociaLisme in de arbeidersbeweging in Nederland, I (Amsterdam 1986) 52-54.
61 Handelingen Tweede Kamer 1939-1940,2. Xl. 6, biz. 14-15.
62 Verslag del' Handelingen van de Eerste Kamer del' Staten-Generaal gedurende het
zittingsjaar 1939-1940, biz. 196-197; vergadering van 1940 febr. 7.
63 Vergadering medici 1939 nov. 7; zie ook dec. 6. ARA 2.15.05 nr. 100.
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inmiddels door de Haagse burelen was gaan waaien . In antwoord op de interpellatie van mejuffrouw Ribbius Peletier kon Van den Tempel dan ook meedelen "dat
de dienst der Arbeidsinspectie een speciaal onderzoek instelt naar bedoelden arbeid, bij welk onderzoek de medici van den dienst zijn betrokken. ( ... ) lk hoop, dat
ik over niet al te langen tijd met de resultaten van dat onderzoek, dat uit den aard
der zaak grondig moet zijn, zal worden in kennis gesteld."64
De kritische stemmen vanuit de politiek blijken ook een reactie uit het bedrijfsleven te hebben uitgelokt. Tot dusverre was er in Nederland door ondernemers of
deskundigen nauwelijks over het fenomeen geschreven, in tegenstelling tot een
land als Duitsland, waar de "Ausschuss fUr Fliessarbeit" al vanaf 1925 bezig was
om bandarbeid te bevorderen en te propageren. In Nederland gebeurde dit pas
tijdens de eerste jaren van de bezetting. Tijdens de efficiencydagen in november
1941 werd onder andere een preadvies besproken van A. de long, bedrijfsleider
van de montagefabriek van Van del' Heem NV in Den Haag, getiteld "lets over
leiding bij het werk aan de lopende band".65 De long wijdde vervolgens ook een
artikel in het tijdschrift Nederlandsch fabrikaat aan het thema,66 en tenslotte een
heel boekwerk.67 In 1942 wijdde het NIVE een geheel nummer van haar Mededeeling en aan het thema bandarbeid. 68 Dit nummer bevatte op ca. dertig bladzijden
een achttal bijdragen, varierend van obligate propagandaverhaaltjes tot gedetailleerde uiteenzettingen uit de praktijk. Het voorwoord werd geschreven door de
directeur-generaal van de arbeid, A.H.W. Hacke. Op 9 juni 1944 hield dr.ir. C.L.M.
Kerkhoven een voordracht op de derde ledenvergadering van de afdeling 's Gra-

64 Verslag handeLingen Eersle Kamer 1939- 1940, biz. 197.
65 A. de long, lets over Leiding bi) hel werk aan de Lopende band (Purmerend 1941)
(NIVE, publicatie nr. 200). Mededeelingen uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de
besturen van het Nederlandsch Inslituut vaal' Efficiency en het Nederlandsch Instituut
vaal' Documentatie en Regislraruur II (1942) 342-344 (samenvating praeadvies en commentaar) . MededeeLingen van hel NederLandsch Instituut vaal' Efficiency en her Nederlandsch Inslituul vaal' Documentatie en Registratuur 12 (1942) 9-10 (bespreking praeadvies).
66 A. de long, 'De loopende band ', in: Nederlandsch fabrikaat 28 (1942) 37-38.
67 A. de long, De lopende band. Bijdrage tot het verkri)gen van meer kennis over het
doel en gebruik van de Lopende band bi) de massa-productie ('S Gravenhage, z.j.). De
Jong had kennelijk geprobeerd dit boek uit te geven via het ministerie van sociale zaken.
Op 27 april 1942 vroeg het hoofd van de afdeling arbeid, A.M. Engels, het advies van
directeur-generaal van de arbeid Hacke over het manuscript. Hacke antwoordde op 30
april dat het manuscript zeer onbeduidend was en zijns inziens niet voor uitgave in aanmerking kwam. "Het is m.i. meer een reclame voor een bepaalde zaak, vermoedelijk Van
Heijst". (ARA 2.15.12 nr. 1593.)
68 Mededeelingen van hel NederLandsch Instiluul vaal' Efficiency en het Nederlandsch
InSliluul vaal' Documenlalie en Regisrratuur 12 (1942) 111'. 6, biz. 123-154.
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venhage van het NIVE over "De arbeid aan de lopende band en de vraagstukken
van het zogenaamde afstemmen ".69
Deze literatuur was deels gericht op bedrijfsleiders, maar met name De Jong
voelde zich geroepen om ook de lopende band als lOdanig te verdedigen tegen de
beschuldiging dat deze vorm van arbeid schadelijk lOU zijn voor het moreel van
de arbeidsters. De Jong had , verzekerde hij, in zijn hele praktijk "nergens tevredener mensen gezien dan juist aan de lopende band." Er was volgens hem ook figuurlijk sprake van een band, een collectieve arbeidsgemeenschap, en Iyrisch sprak
hij over "de heilige arbeidsvreugde die uitstraalt van lO'n homogene, in haar arbeid opgaande groep jonge mensen."70 Een waarschuwing om dit niet lo maar
voor lOete koek aan te nemen zal wei overbodig zijn. Misschien is de patroniserende toon waarop hij over die jonge mensen spreekt nog wei veelzeggender voor
de declassering van de arbeid die met de lopende band gepaard ging dan stakingen
en arbeidsonrust.

5. Evaluatie van de discussie
De lopende band gaf dus wei reden tot lOrg, maar dit gold niet zozeer de vorm van
arbeid als lOdanig, als weI individuele misstanden waartoe zij aanleiding gaf. De
di scussie vertoont wat dat betreft enige opvallende trekken. In de eerste plaats is
het opvallend dat vrijwel uitsluitend gesproken wordt over de confectie-industrie.
Dit was weliswaar de tak van nijverheid waarin de bandarbeid het sterkst, en waarschijnlijk het meest opvallend, was geprolifereerd, het was zeker niet de enige tak
waar zij werd toegepast. Het was ook niet de enige tak van nijverheid waar op dit
gebied misstanden mogelijk waren. In de schoenenindustrie kon net lo erg worden
gejakkerd . Een schoenenfabrikant in het district Breda liet aan de lopende band in
uurloon werken , "opdat het opvoeren van de snelheid gepaard kon gaan met een
evenredige verlaging van de kostprijs. Sinds invoering van de loopende band was
met hetzelfde personeel (100 a 110 arbeiders) de productie geleidelijk gestegen
van 2000 paren per week tot 4000 paren ." 71 Het tempo was ook wat opviel in de
fabriek van I vo van Haren, toen de hoofdinspecteur te Breda deze fabriek op 19
juni 1936 bezocht in het gezelschap van de geneeskundige Wallien. "Reeds een
oppervlakkig bekyken van die deinende, zwoegende arbeidersmassa gaf den indruk, dat het nooit vlug genoeg ging. ( ... ) De baas van de stikkery met een overspannen uitdrukking op zyn gezicht, sjouwde en sprong van voren naar achter en
van links naar rechts allen tot spoed aanmanend . De mannen aan den band hadden
69 ARA 2.15 .05 nr. 663; ander exemplaar in ARA 2. 15 .12 nr. 1593.
70 A. de Jong, lers over leiding bij hel werk aan de lopende band (Punnerend 1941)
(NIVE, publicatie nr. 200 (1941.11» (Efficiency-dagen, november 1941) 4.
71 Nota "schoenenilldustrie" , z.d. , p. 6. ARA 2.15.05 nr. 664.
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ook geen tyd te verliezen. Medisch schynen de schadelyke gevolgen niet zoo gemakkelyk aantoonbaar te zyn, maar wy beiden waren onder den indruk van hetgeen hier van de arbeiders gevergd werd." In de tweede fabriek van Van Haren
spraken zij later met een baas die eerder in de eerste fabriek had gewerkt. "Deze
erkende dat het tempo moordend was en voorspelde, dat verschillende fIinke jonge mensch en over 20 jaar versleten waren. Zeer zeker zou menigeen in zyn veertiger jaren de verlangde productie niet meer halen , zoodoende de capaciteit van den
geheelen band remmen en dus wei vervangen moeten worden door een jongere
kracht."72
In de tweede plaats is het opmerkelijk dat bij het bespreken van de negatieve
effecten van bandarbeid vrijwel uitsluitend sprake is van nerveuze klachten ten
gevolge van het hoge tempo. Oit geldt voor de diverse rapporten van medici alsook voor de brochure van Witteboon. Rugklachten worden am per genoemd, hoewei zij ongetwijfeld zeer veel voorkwamen .73 Ook het geestdodende, afstompende
karakter van bandarbeid wordt hoogstens terloops aangeroerd. Dat dit aspect bestond werd wei onderkend. Het was bijvoorbeeld opgenomen in de werkclassificatie die bij Bendien werd ingevoerd. In 1940 werd van confectiebedrijf Konertman gerapporteerd: " Volgens indruk bedrijfsleider werkt de band afstompend."74
Men voelde echter niet de noodzaak hier iets aan te doen. Van Bemmel achtte het
hoge tempo juist in combinatie met te gecompliceerde taken zeer schadelijk. Bij
de firma Van der Heijde was de arbeidsdeling niet volledig doorgevoerd , wat betekende dat een meisje aan de band meerdere taken aan het werkstuk te verrichten
had . Het werk eiste daardoor voortdurende aandacht en concentratie. Als mogelijke oplossing gaf Van Bemmeljuist aan dat men de band zou kunnen verlengen. Dit
zou tot gevolg hebben "dat de taak voor ieder meisje kleiner in omvang wordt en
daardoor eenvoudiger en zich daardoor meer leent voor een automatische handeling zonder gedachteconcentratie". 75
In de derde plaats valt het op dat er vrijwel uitsluitend aandacht is voor het werk
van vrouwen aan de band. Bij de discussie over de effecten van bandarbeid gaat
het steevast over "meisjes". Dit hangt natuurlijk samen met het eerder genoemde
feit dat de aandacht vooral gericht was op de confectieindustrie. De arbeidskracht
in deze branche bestond al sinds jaar en dag voor het overgrote deel uit "meisjes",
dat wil zeggen ongehuwdejonge vrouwen (vanafveertienjaar). Met de invoering
72 Di strictshoofd Breda aa n D.G , 1936juni 19. ARA 2.15.12, nr. 1593.

73 De enige die dit uitdrukkelijk zegt is een anonieme geneesheer, geciteerd door Witteboon, 8. Wei werd vanuit de Arbeidsinspectie herhaaJdelijk gewezen op het belang van
goede werkstoelen, vgl. bijv. Centraa/ verslag der arbeidsinspectie in het Koninkrijk eler
Neeler/anden over 1933 ('S Gravenhage 1934) 260.
74 ARA 2.15.05 nr. 665.
75 Van Bemmel aan districtshoofd Amsterdam, 1933 mei I, afschrift in ARA 2.15.12 nr.
1593.
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van de lopende band veranderde daar weinig aan. De directeur van de Nationale
Confectieindustrie verklaarde in 1935 weliswaar te overwegen om het werk aan de
lopende band door mannen te laten doen, "zooals volgens zijn verklaring in Amerika geschiedt"/ 6 maar hier kwam niets van terecht. Maar als gezegd, niet aIle
banden stonden in confectieateliers en niet aan aile banden we I'd gewerkt door
meisjes. Het montagewerk bij Ford was vooral mannenwerk. In de schoenmakerij
werden inderdaad sommige bewerkingen, in het bijzonder het stikken, hoofdzakelijk door vrouwen gedaan, maar het schoenmaken zelf, ook aan de band, bleef
mannenwerk.
Het lijkt er daarom op alsof bij het oordeel over bandarbeid verborgen vooroordelen meespeelden, waardoor mensen slechts selectief oog hadden voor bepaalde
voor- en nadelen. Zulke verborgen drijfveren zijn natuurlijk moeilijk te achterhalen, maar ik wil toch op twee aspecten wijzen.
In de eerste plaats, het feit dat men vooral op jacht was naar individuele misstanden richtte de blik als vanzelf naar kleinere en slecht geleide ondernemingen. De
arbeidsomstandigheden in de kleine confectiebedrijven waren al veel langeI' berucht. Speciale aandacht leek dus wei op zijn plaats. Weinigen hadden er moeilijkheden mee om de manier waarop iemand als 1. van der Heijde aan de band liet
werken te veroordelen. Maar juist zijn incompetentie maakte hem meteen tot een
uitzonderingsgeval. Bandarbeid in grote en modern ingerichte fabrieken daarentegen werd in principe welwillend tegemoet getreden. Het districtshoofd van Deventer, if. A.P. Drost, meende "De werkmethode is alles; wanneer die goed is,
levert de loopende band geen bezwaar Op."77 Hij stond zonder voorbehoud positieftegenover bandarbeid. Waar gerenommeerde bureaus met behulp van tijdsstudies en psychotechnisch onderzoek het be heel' over de arbeid voerden, konden
misschien vergissingen worden begaan, maar was men toch "objectief' op de juiste weg. Niet enkel de objectieve aard van de klachten was van belang, maar ook de
algehele indruk van het bedrijf. En waar er problemen waren, meende men deze
met het mod erne wetenschappelijke middel van psychotechnische selectie te kunnen voorkomen. (Of, zoals de medisch adviseur het in 1936 uitdrukte: bij het tewerkstellen diende men zich te bepalen "tot physiek geheel gave personen" .)7K
Dat wil niet zeggen dat er in grote bedrijven geen misstanden konden voorkomen. Onder de fabrieken die volgens De Vries-Bruins hun band te snel lieten 10pen waren niet enkel scharrelaars als Van der Heijde, maar ook enkele grotere en
moderne fabrieken. Bendien in Almelo was er een van. Drost, onder wiens district
dit bedrijf ressorteerde, gaf toe dat er problemen waren geweest, maar bagatelli76 Districtshoofd Amsterdam aan D.G ., 1935 nov. 30. ARA 2.15.0S nr. IS93.
77 Notulen vergadering districtshoofden 1936 febI'. S, ARA 2.IS.12 nr. 91 , ook in ARA
2.15.12 nr 1593.
78 Ibidem
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seerde ze. Inderdaad was geprobeerd om de snelheid van de band op te voeren.
Daardoor was echter de kwaliteit van het werk achteruitgegaan, zodat men van
deze hoge snelheid reeds lang was teruggekomen. voor hem bevestigde dit eerder
zijn positieve oordeel over bandarbeid. 79 Hij ging daarbij voorbij aan het feit dat
deze " incidenten" voor veel betrokkenen toch weI erg nadelig uitpakten. Het verslag van de geneeskundige Le Roy die, nadat in februari 1936 tot een systematisch
onderzoek was besloten, de firma bezocht geeft meer details. Le Roy onderzocht
een aantal meisjes aan wie door de huisarts de lopende band verboden was. Bijna
allen beyond hij voor dit soort werk psychisch ongeschikt. voorts onderzocht hij
de ziektestatistieken en bezocht ook verschillende artsen in de omgeving. vooral
in het eerste kwartaal van 1935 was de uitval van meisjes ongewoon groot geweest. Naar het oordeel der artsen waren zij slachtoffer geworden van een te rigoureus doorgevoerd systeem. Ook de directie gaf dat toe. "Deze uitval viel samen
met het probeeren van nieuwe banden. De "Cycli" waren te kort genomen en de
handelingen nog niet ingestudeerd." Ook Le Roy stelde echter vast dat de prob\emen inmiddels grotendeels verho\pen waren en dat in 1935 en 1936 het aantal
patienten aan nerveuze verschijnselen duidelijk gedaald was. Oat kwam enerzijds
door een nauwkeuriger registratie van de productie per band, anderzijds door medische selectie van het personeel. Meisjes met struma werden van de band geweerd, waardoor de in 1934 en 1935 veelvuldig voorkomende Basedowiede verschijnselen afnamen. 80 Le Roy beklemtoonde dat de directie thans maatregelen
nam om herhaling van de eerdere situatie te voorkomen en dat onder de huidige
situatie het werken aan de lopende band geen ongunstige indruk maakte. 81
Eind goed, al goed, zou men denken. Maar dat er weI degelijk een diepere on vrede onder het personeel leefde bleek toen er nog in datzelfde jaar 1936 een
staking uitbrak. Het conflict schijnt, na inwilliging van enige eisen door de directie, snel te zijn bijgelegd, maar de gebeurtenis gaf toch reden tot zorg . Het bureau
Louwerse schreef naderhand een rapport om de oorzaken vast te stellen. Gedeeltelijk werd deze gelegenheid door het bureau aangegrepen om het eigen straatje
schoon te wassen: "Gedurende en na de staking, is de schuld van het voorgevallene weI in hooge mate gelegd op de "Ingenieurs". Deze antipathie van de arbeidsters wordt in de hand gewerkt door de meening, welke onder haar heerscht, dat,
behalve de vaststelling der prestatie, ook de loonbasis door de "Ingenieurs" wordt
bepaald."82 Dit misverstand, aldus het rapport, dient opgehelderd; het is niet in het
79 Districtshoofd Deventer aan D.G. 1935 dec. 24. ARA 2.15.12 nr. 1593.
80 De ziekte van Basedow berust op verhoogde werkzaamheid van de schildklier en komt
meer bij vrouwen dan bij mannen voor. Kenmerken o.a. warmteintolerantie, opvliegingen, nervositeit , vermoeidheid, en tremor. Struma werd gezien als een beginfase.
81 Le Roy aan districtshoofd Deventer, 1936 sept. 28. Afschrift in ARA 2.15.12 nr. 1593.
82 ARA 2. I 8.24, nr. 37 , verslag 43- I 0 (1936 dec. 2): Redenen en aanleiding voor de
plaats gehad hebbende staking . Citaat op biz. 7.
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belang van het bedrijf en remt de invoering van verdere verbeteringen. Het rapport
beveelt diverse middelen aan om de stemming te verbeteren . Uitdrukkelijk wordt
gewaarschuwd, dat anders een herhaling van de gebeurtenissen niet voorkomen
kan worden . Inmiddels weigerde men de schuld bij de gevolgde methoden zelf te
zoeken. Het bureau stelde vast dat er van een te hoge prestatiedruk objectief gezien geen sprake was. De stakers wilden kennelijk in de eerste plaats loonsverhoging. Aanleiding was de ontevredenheid onder het personeel van de nieuw ingerichte culotte- en broekenbanden . Deze yond zijn grond in het feit dat de ieiding
de omstandigheden onvoldoende had weten te beheersen. Bij de broekenband was
de invoering overgelaten aan een baas welke daarvoor niet geschikt bleek. Bij de
culotteband was verzuimd om aIle beste arbeidsters van de oude band over te
nemen. Bovendien viel invoering van deze banden samen met een loonsverandering, die in elk geval bij een band in de praktijk op een belangrijke loonsveriaging
neerkwam. Wat opvalt is de volstrekt klinische manier waarop over een en ander
wordt gesproken. Arbeidsvrede was volgens dit rapport geheel een zaak van passende beheersmaatregelen. Het blijkt niet dat het bij Louwerse opkwam ook eens
naar de mening van de arbeiders zelf te vragen.
Een tweede factor waar op gewezen kan worden is dat de bovenstaande discussies
over de lopende band zich afspelen tegen de achtergrond van een veel breder debat overde (on)wenselijkheid van vrouwenarbeid . Dit kan verklaren dat men vooral
oog had voor de arbeid van " meisjes". Vrouwenarbeid was in Nederland een gevoelig onderwerp. Arbeid voor gehuwde vrouwen werd door de confessionele
partijen zo veel mogelijk gedwarsboomd. Maar ook de arbeid voor ongehuwde
vrouwen achtte men ongewenst, in het bijzonder uit angst voor de vele zedelijke
gevaren die het jonge meisje in de fabriek zouden bedreigen . In het bijzonder de
Katholieke Jeugdvereeniging van de Bredase pater Frencken werd niet moe op de
(voornamelijk zedelijke) misstanden in de fabrieken te wijzen. Tijdens de economische crisis van de jaren dertig hadden zulke argumenten de wind mee. Velen
hadden het gevoel dat het geen pas gaf om meisjes te laten werken waar zo veel
mannen werkloos waren. Voor meisjes achtte men het minder bezwaarlijk om thuis
te zitten. Dit leidde begin jaren dertig, mede op instigatie van Frencken, zelfs tot
een omvangrijk onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de mate waarin, als gevoig van de crisis, mannenarbeid door goedkope vrouwenarbeid was vervangen
en wat daartegen te doen viel. 83 De aanhoudende protesten tegen vrouwenarbeid
leidden uiteindelijk tot een wetsontwerp van minister Romme (Rooms Katholieke
Staatspartij), waarbij fabrieksarbeid voor meisjes van 14 en 15 jaar oud werd ver-

83 ARA 2.15.05 nr. 1175-1176. Zie ook nr. 94: notulen van een vergadering van het
Economisch-Technologisch Instituut, 1935 nov. 27 te Tilburg, met als thema "vervanging
van vrouwelijke arbeidskrachten door mannelijke".
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boden.84 De sociaal-democraten maakten ernstig bezwaar tegen dit ontwerp en
toen Van den Tempel in 1939 minister werd trok hij het ontwerp van zijn voorganger prompt weer in. Tot degenen die zich het felst had den verzet tegen beperkingen La.v. vrouwenarbeid behoorde Elisabeth Ribbius Peletier. 85 De zaak van de
fabrieksmeisjes was inmiddels echter wei nadrukkelijk in de belangstelling gekomen en men kan zich voorstellen dat de sociaal-democraten de noodzaak voelden
te laten zien dat ook hun het lot van de fabrieksmeisjes ter harte ging. De interpellaties van De long en Ribbius Pelletier moeten ongetwijfeld mede in dit licht worden bezien . Van den Tempel reageerde op de interpellatie van De long aanvankelijk met de opmerking dat bijzondere bescherming tegen zenuwslopend werk aan
de lopende band buiten het morele probleem van de fabrieksarbeid als zodanig
stond .86 En toen hij in reactie op de interpellatie van Ribbius Peletier zijn onderzoek aankondigde, beklemtoonde hij nog eens: "Het probleem is niet aileen voor
jonge meisjes van belang, al nijpt het - dat stem ik gaarne toe - daar het meest."
Vrouwen verdienden speciale bescherming, niet zozeer als lopende-bandarbeidsters, maar als vrouwen. Daarbij drong de bescherming tegen overspanning zich
op. Nerveuze klachten pasten goed in het gangbare vrouwbeeld. Witteboon citeert
een geneesheer die stelt "dat men er bij het beoordelen van het effect van bandarbeid op de algehele conditie en de nerveuze gesteldheid natuurlijk rekening mee
moet houden , dat de vrouw nu eenmaal gevoeliger is dan de man, dat zij spoediger
reageert. "87 Daarentegen voelde men weinig aandrang vrouwen te beschermen tegen geestdodend of afstompend werk. Integendeel , mag men weI zeggen. Nadat
De long had vastgesteld dat het bij de band niet om vakwerk, maar om routine,
ging, stelde hij: "Dit is dan ook de reden waarom men voor bandwerk , waar dit
maar mogelijk is, veelal meisjes gebruikt."88 Bij N.S.F. mislukte een proef waarbij
men overtollige metaalbewerkers aan de band probeerde te plaatsen. De directeurgeneraal van de arbeid, Hacke, stelde naar aanleiding hiervan: "Over het algemeen
schijnen meisjes beter geschikt te zijn voor werkzaamheden, waarbij niet gedacht
behoeft te worden en de jongens en mannen beter voor werk, dat nadenken vereischt en vooral ook voor werk, waarbij zij zelf het resultaat zien en waarbij zij het
idee krijgen, dat zij zelf iets scheppen."89
84 Vgl. A. van Drenth, De zorg om het Phi/ipsm ei~je. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in Eindhoven (1900-1960) (proefschrift Leiden 1991) 23-46. F.J.J. Glorius, FB.I Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging. De zorg voor meisjes mel name
in het bisdom Breda 1927-1940 (Tilburg 1979) 52-85.
85 I. van Dijk & Th. van der Linden , in: Biografisch woordenboek van het socialisme in
de arbeidersbeweging in Nederland, VI (A msterdam 1995) 174-177.
86 Handelin gen, 2. Xl. 6, biz. 14-15.
87 Witteboon, 9.
88 A. de long, 'De loopende band' , in: Nederlandschfabrikaat 28 (1942) 37.
89 Bijlage bij Hacke aan A.M. Engels (administrateur aan het departement van Sociale
Zaken), 1934 jan 26. ARA 2.15.05 nr. 1175.
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Bij de gelijkstelling van routinewerk aan vrouwenarbeid dient men uiteraard te
bedenken dat meisjes in principe slechts enkele jaren werden geacht te werken en
daarna te trouwen. Ooorgaans was dat ook de bedoeling van de meisjes zelf. Het
leren van een yak of vaardigheden had daarom geen hoge prioriteit. Veel meisjes
hadden het liefst goed verdienend, maar eenvoudig en niet te veeleisend werk.
Niettegenstaande de boven opgesomde bezwaren werd van verschillende kanten
opgemerkt dat veel meisjes graag aan de band werkten. Weinberg verklaarde op
grond van zijn ervaringen in Duitsland: "De meisjes hebben de verantwoordelijkheid voor het bewerkte stuk slechts te dragen, tot het den band verlaten heeft, daar
het direct wordt gecontroleerd. Oit is een groot verschilmet stukwerk, waar deze
verantwoordelijkheid veel langer duurt en wordt door de betrokkenen op prijs
gesteld. Voorts leveren slechtere krachten in den regel bij bandwerk veel beter en
accurater werk af, dan bij stukwerk en verdienen dus meer. De ervaring leert, dat
de meisjes, die het bandwerk gewend zijn, dit ongaarne weer verlaten ."90 Sommige Nederlandse waarnemers kwamen tot gelijksoortige conclusies. De hoofdinspecteur te Haarlem constateerde in 1933 dat de meisjes geen tegenzin in het werken aan de band hadden: "integendeel, de regelmaat van het werken in tempo, had
voor haar iets aantrekkelijks; het jachten op de laatste dagen der week van de
stukwerksters, om tot een goed weekloon te komen is ermede verdwenen."91 Ook
het districtshoofd te Deventer wees er op dat bandarbeid gunstig afstak tegen het
werken voor stukloon. Bij de meeste bedrijven die in 1940 werden bezocht was de
indruk gunstig. Het districtshoofd te Arnhem stelde in 1936 bij een bezoek aan een
fabriek vast dat onder het werken aan de band gezongen werd. 92
Inmiddels valt wei een zekere asymmetrie op. Het monotone, weinig creatieve
karakter van bandarbeid werd gevoeld als een bezwaar voor mannen . Men was het
er dan ook over eens dat mannen niet aan de band hoorden te werken: dit was
typi sche vrouwenarbeid. Hetjakkerende en zenuwslopende karakter van bandarbeid daarentegen werd juist gevoeld als een bezwaar voor vrouwen . Dit leidde
echter niet tot de conclusie dat men vrouwen deze beproeving niet hOOJ'de te laten
ondergaan, maar hooguit tot de vaststelling dat vrouwen hier bijzondere bescherming behoefden, in de vorm van een betere inrichting van de arbeid of, nog beter,
selectie vooraf. Niettemin , er wringt hier iets en het is van daaruit wei te begrijpen
dat het onderwerp vrouwen aan de lopende band in het interbellum tamelijk gevoelig lag.
90 Dit valt ook minder positief uit te leggen. Tj. Bendien, het hoofd van de gelijknamige
firma, meende: "Aa n de band be staat het gevaar dat door het eenzijdige werk geschiktheid
voor ander werk verloren gaat". ARA 2.18.24, nr. 37, dossier 43-S p. II.
91 Districtshoofd Haarlem aa n D .G. , 1933 mei 9. ARA 2.IS.OS nr. IS93.
92 Districtshoofd Arnhem aan D.G., 1936 jan. IS. ARA 2.IS.12 nr. IS93. Het ging om de
pettenfabriek van Krukziener te Zutphen, een van de bedrijven waarover volgens het kamerlid De Vries-B ruins klachten bestonden.
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6. Besluit
Het imago van "moderniteit" dat de lopende band aankleefde lijkt een wezenlijke
functie te hebben gehad bij de maatschappelijke acceptatie ervan. Dit gold enerzijds voor de ondernemers, die weldra bemerkten dat de lopende band zeker geen
wondermiddel was om meer of goedkoper te produceren. Indien zij toch in vrij
grote getale tot bandarbeid overgingen, was dat omdat deze onderdeel was van een
totaalpakket van modernisering en rationaJisering van de productie, dat pas op
langere termijn voordeel kon opleveren. De betekenis van de crisis van de jaren
dertig voor de overgang op bandarbeid lijkt dan ook gering.
Het moderne imago speelt ook nadrukkelijk een rol bij de acceptatie in de maatschappij. Er waren zeker klachten over bandarbeid, maar voorstanders lieten niet
na er op te wijzen dat deze slechts veroorzaakt werden door een "ondeskundig"
gebruik van de band. Het feit dat de band ook door de ondernemers steeds meer
werd ingezet niet als een middel om de productie te verhogen, maar als een instrument van modern en rationeel ondernemerschap, heeft wat dat betreft zeker meegehoJpen om bandarbeid als zodanig acceptabel te maken. In hoeverre de toestand
in zulke rationeel ingerichte bedrijven ook daadwerkelijk gunstiger was voor de
arbeiders kan men zich niettemin afvragen, vooral daar de mening van de arbeiders zelf doorgaans geen gewicht in de schaallegde.
De vraag in hoeverre deze ontwikkeling typisch Nederlands is, kan aileen beantwoord worden na diepgaand vergelijkend onderzoek. De associatie van de lopende band met grootschalige en uniforme massaproductie lijkt diepgeworteld. In
Frankrijk begonnen kleinere bedrijven er liever niet aan. Het kostte ook in Nederland aanvankelijk enige moeite om zich van de overheersende idee los te maken.
De stelling kan wellicht verdedigd worden dat juist omdat het veld hier niet beheerst werd door grote en gezichtsbepalende ondernemingen als de auto-industrie,
er ruimte ontstond voor een alternatieve interpretatie van de lopende band. Daarmee bewezen de kleine bedrijven tegelijkertijd dat zij nog meetelden in de moderne wereld. Ais zodanig kan deze episode als tekenend worden beschouwd voor de
industrieIe modernisering van Nederland.

XII

'Pedante theoretici' en 'monteurs van steenachtige
materialen'
Vakopleiding van bouwvakarbeiders in Nederland, ca. 1900-1970 1

ERIC BERKERS

1. Inleiding
In de jaren vijftig werden in opdracht van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf
films gemaakt van een aantal beroepen in de bouwnijverheid. Zo ook van het beroep van metselaar. De directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de latere hoogleraar bouweconomie, A. Hendriks, vond die film weliswaar prachtig maar hij had er ook kritiek op. De film liet de toenmalige
metselpraktijk op de bouwplaats niet zien. Er werd een achterhaald , ambachtelijk
beeld van het vak geschetst. De moderne metselaar hoefde en kon zijn vakbekwaamheid immers niet tonen in kunstige bouwsels van steen, zoals op de film te
zien was. Hij was, in de woorden van Hendriks, namelijk niet meer het prototype
van de ambachtelijke vakman, die vanaf een tekening ingewikkelde metselconstructies kon uitvoeren . Hij was verworden tot ' een monteur [ ... ] van steenachtige
materia/en in eenvoudige constructies.' 2
Hendriks' constatering was echter ook een stell ingname. In de jaren vijftig werd
in verschillende gremia namelijk gediscussieerd over het ambachtelijke (met de
connotatie 'achterlijke') karakter van de bouwnijverheid ; of, zoals de Commissie
Woningbouw van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel het
formuleerde: 'Het economisch herstel van Nederland is na de oorlog op voorbeeldige wijze aangepakt [ ... JOp het terrein van de woning is daarentegen de voorzieMet dank aan Liesbeth Bervoets voor adviezen en commentaar.
2 A. Hendriks, De prijsvorming in he! bouwbedrijj. De structuur van het bouwbedrijlen
de wijze van prijsvorming (Rotterdam 1957) 41.

BERKERS VAKOPLEIDING VAN BOUWVAKARBEIDERS

259

ning [ ... J ver ten achter gebleven bij de algemene ontwikkeling.' De Commissie
noemde dit probleem zelfs ' Ia misere hollandaise'. 3 Ook binnen het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs, waar omstreeks dezelfde tijd een instituutsvergadering
aan deze kwestie werd gewijd, was de gangbare mening dat de bouwnijverheid
grondig gemoderniseerd moest worden en een aantal ambachtelijke kenmerken
moest verliezen. Het verplaatsen van meer bouwactiviteiten van de bouwplaats
naar de fabriek werd als een belangrijke remedie genoemd. 4
Hendriks was het dus op grond van het transformatieproces dat de bouwvakarbeider in de voorafgaande decennia had ondergaan, niet eens met de ambachtelijke
typering van de bouwnijverheid. In dit artikel zal getracht worden licht te werpen
op dat transformatieproces aan de hand van eisen van vakbekwaamheid, die aan
'de' bouwvakarbeider werden gesteld. Hier worden drie factoren die van invloed
waren op het werk van bouwvakarbeiders nader beschouwd, te weten: 1. veranderingen door arbeidsdeling en mechanisering (vooral het verplaatsen van werkzaamheden naar de fabriek); 2. veranderingen door het gebruik van nieuwe materialen (hier toegespitst op gewapend beton) en 3. veranderingen door een vergroting
van de schaal waarop werd gebouwd (de naoorlogse bouwopgave).5 In hoeverre
hadden deze processen invloed op de taakuitoefening en de opleiding van de
bouwvakarbeiders?
Alvorens de veranderingen op de bouwplaats onder invloed van de eerdergenoemde aspecten te schetsen en vervolgens de ontwikkeling van de vakopleiding
in zijn relatie daarmee te bespreken, zal eerst in het kort het begrip ' bouwvakarbeider ' worden besproken.

Bouwvakarbeiders: een ajbakening
Volgens de beroepstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 1900
circa 8,5% van de totale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de woning- en
utiliteitsbouw. Tot deze groep van ruim 126.000 personen (die ongeveer een vijfde
van de beroepsbevolking in de nijverheid vertegenwoordigde) werden overigens
ook architecten gerekend evenals aannemers, kantoorpersoneel en arbeiders bij de
aanleg van gas- en waterleidingen. Veruit de grootste groep (ruim 85%) werd echter gevormd door de categorieen 'timmerlieden', 'metselaars', 'opperlieden', 'stukadoors' en 'schilders' (zie bijlage).6 Samen met de 'grondwerkers' zijn het deze
3 Woningproductie en welvaart. Rapport van de Commissie Woningbouw der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (Haarlem 1956) vii.
4 Woningproductie en welvaart; De Ingenieur 68 (1956), A29-A35 , A43-A46 en A55A60; zie ook: H. Righart en 1. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van ve rdeeldheid naar eenheid 1945-1981 (Woerden 1982) 171-176.
5 Veranderingen in de bedrijfsorgani satie blijven hier buiten beschouwing.
6 [CBS], Uitkomsten der beroepslelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden
op den een en dertigsten december /899, dl. 12 Cs-Gravenhage 1902) 20-25 .
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groepen arbeiders, die in de periode 1900-1970 een continue factor op de bouwplaats vormden en die centraal staan in dit artikel. Daarnaast waren echter tal van
kleinere groepen van arbeiders (soms goed, soms minder goed afgebakend) die
hun brood in de woning- en utiliteitsbouw verdienden.
De afwezigheid van de grondwerkers bij de 'woning- en utiliteitsbouw ' in de
beroepstellingen van 1899 en 1909 is opvallend.7 Een mogelijke verklaring is dat
grondverzet voor het grootste dee I plaatsvond in de periode maart tot oktober (de
tellingen betroffen de situatie op 31 december). Veel grondwerkers werkten bovendien als landarbeiders en hadden in de wintermaanden nog ander werk. Zij
vormden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de timmerlieden en metselaars dan ook
geen goed afgebakende categorie. 8 Waarschijnlijk zijn zij in de beroepstelling tot
de landarbeiders of tot andere beroepscategorieen gerekend. Overigens maken
dergelijke indelings- en definitieproblemen een vergelijking van de cijfers in de
tijd problematisch; zeker een vergeJijking tussen 1899 en 1909 enerzijds en 1920,
'30 en ' 40 anderzijds, alsmede de voor- en naoorlogse cijfers.
Van de genoemde groepen arbeiders bekleedde de timmerman de hoogste hierarchische positie op de bouwplaats. Aannemers en zogenaamde eigenbouwers
hadden ook vaak een achtergrond als timmerman. 9 Hoe de verhoudingen lagen
bleek bijvoorbeeld in 1917 toen de katholieke categorale bonden van bouwvakarbeiders tot een bond fuseerden. Het eerste jaarverslag meldde over de moeizame
totstandkoming van de fusie: 'want altijd werd gevreesd, dat de timmerman de
baas zou gaan spelen en de metselaar niets zou hebben te commandeeren.'

De werknemers in de sector 'bouwbedrijven' waren opgesplitst in vier hoofdcategorieen,
te weten:
a bouwen van huizen en fabrieken (inclusief aanleg van gas- en waterleiding en centrale
verwarming, steenhouwen en marmerbewerking, architecten, teekenaars en opzichters).
(92.680 personen).
b afwerken van huizen. (33.779 personen).
c overige bouwwerken niet huizenbouw betreffende. (13.489 personen).
d reiniging van bouwwerken , wegen en straten. (4952 personen).
7 Binnen de sector 'overige bouwwerkenniet huizenbouw betreffende' , werden wei 'aardwerkers ' onderscheiden. Zowel in 1899 als 1909 bedroeg hun aantal circa 8100.
8 Grondwerkers en grondwerk-machinisten. Monografieen over het bouwwezen [Bureau Documentatie Bouwwezen, serie B. Bouwvakarbeiders]] (z.p. 1944) 5; Zie over poldeljongens (grondwerkers, vooral in de natte aannemerij): [Directie van den Arbeidl, Verslag omtrent een onderzoek naar het leven der polderjongens Cs-Gravenhage 1910), 8-9;
E. Berkers, ' De handen van het genie. Po1derwerkers in de negentiende eeuw', in: Tijdschrift voor Waterstaatsges chiedenis (1999) 97-105.
9 De toestand der werklieden in de bouwbedrijven te Amsterdam. Rapport uirgebrachr
door de Commissie van Onderzoek benoemd door den Gemeentenraad in zijne vergadering van 30 iuni 1897 (Amsterdam 1898) 19-21.
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Opperlieden en grondwerkers stonden daarentegen onderaan op de hierarchische ladder. Het yak van opperman of bouwvaksjouwer bestond uit het transporteren van bouwmaterialen en het bereiden van de metselspecie. 'De kwaliteiten voor
de beoefening van dit yak vereischt, komen aileen neer op groote spierkracht.' 10
Met de grondwerkers vormden zij het minst gedisciplineerde yolk op de bouwplaats, blijkens het eerder genoemde jaarverslag van de katholieke bond: 'want
altijd werd gevreesd [00'] dat de grondwerker en de opperman zich zoo onbehoorIijk zouden gedragen op vergaderingen en bijeenkomsten, dat de schilder en de
timmerman, zich zouden schamen.' II
Wat in de bovenstaande totaalcijfers uiteraard niet tot uiting komt zijn de verschillen, die er bestonden naar de inhoud van de functies. De ene timmerman of metseIaar was de andere niet. Zo werd de categorie timmerlieden bij de beroepstelling
van 1909 in negen subcategorieen verdeeld. Bovendien bestonden er aanzienlijke
regionale verschillen en kan er ten aanzien van een aantal functies een onderscheid
worden gemaakt tussen de uitoefening ervan in de stad en op het platteland.
Zo werd in 1944 nog opgemerkt dat timmerlieden op het Friese en Overijsselse
platteland vaak ook metselden. Een verschijnsel dat toen overigens aan het verdwijnen was. Metselaars op het platteland konden bovendien vaak tegelzetten,
pannen dekken en rapen, plavuizen leggen en straatwerk in en rondom het huis
aanleggen. In de steden daarentegen kwamen juist specialisaties voor, die bovendien vaak typisch waren voor een bepaalde stad. Zo werkten in 's-G ravenhage
gespecialiseerde rachelaars en vloerders en in Rotterdam deuren-afhangers. De
specialisatie trappenmaken kwam in meerdere steden VOOr. 12
In het metselvak vormden de 'duizendpooters' een aparte, groep. Omstreeks
1910 werd hiermee een groep van zo' n 500 metselaars aangeduid, die kwamen uit
de Brabantse dorpen Terheyden en Vught. 'Beter dan de metselaars der steden, die
gewoon zijn in zeer dunne muren te werken, kunnen de Noordbrabanders zwaardere metselwerken vlug uitvoeren', werd geconcludeerd in een rapport over het
werk en het (nomaden)leven van polderjongens. 13
Werkinhoudelijke en regionale verscheidenheid in de bouwvakberoepen bleek
overigens niet aileen uit de functie-inhoud, ook de beloning en andere arbeidsvoorwaarden konden sterk verschillen. 14 Ofschoon het nader onderzoek vereist,
lODe toestand del' werklieden , 23.
II Jaarverslag van den Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint
Joseph (1917); zie ook: Righart en Ramakers, Sreigers weg l , 13.

12 Merselaars. MonograJieen over her bouwwezen [Bureau Documentatie Bouwwezen ,
serie B. Bouwvakarbeiders] (z.p. 1944) 5; Timmerlieden. Monografieen over het bouwwezen [Bureau Documentatie Bouwwezen, serie B. Bouwvakarbeiders] (z.p. 1944) 8.
13 Verslag omtrent een onderzoek naar het leven del' poldeljongens, 8-9; vergelijk ook:
Metselaars, MonograJieen over her bouwwezen, 5.
14 Vergelijk bijvoorbeeld: Op hechte Jundamenten. Geschiedenis van de Aigemene Ne-
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lijkt het erop dat een dergelijke grate regionale verscheidenheid vanaf het interbellum langzaam (en na de Tweede Wereldoorlog in versneld tempo) gaat verdwijnen. 15

2. Arbeidsdeling, specialise ring en mechanisering
Eind negentiende eeuw werd in Amsterdam een tweedeling geconstateerd onder
de bouwvakarbeiders aldaar. Een gemeentelijke onderzoekscommissie signaleerde belangrijke verschillen in vakbekwaamheid en positie tussen bouwarbeiders,
die voor zogenaamde eigenbouwers werkten, en zij die in de revolutiebouw werkten. Een 'revolutiebouwer' werd iemand genoemd die in opdracht van een grandspeculant of hypotheekbank relatief grate aantallen goedkope woningen bouwde. Hij
liep daarbij weinig financiele risico's. Aangezien de afstand tussen de aannemer
en de uiteindelijke bewoner groter was dan bij de traditionele eigenbouw kon de
reputatie van de aannemer minder makkelijk worden geschaad. Hierdoor bestond
het gevaar dat deze zich weinig om de kwaliteit van het werk bekommerde. 16
De revolutiebouw wordt dan ook vaak genoemd als een belangrijke oorzaak
voor de kwalitatieve achteruitgang in de (Amsterdamse) woningbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw. Van Leeuwen wijst er echter op dat al ruimschoots voordat de revolutiebouw zijn intrede had gedaan , geoordeeld werd dat de
kwaliteit van de huizenbouw achteruitging. Hij verklaart dat mede doordat 'gebouwen, vooral woonhuizen, werden aanvaard als kapitaalgoederen met een beperkte levensduur. Daarmee verdween het begrip kwaliteit vanzelfsprekend naar
de achtergrond. Daarnaast speelde een ral dat de tijdsfactor zijn intrede deed in
het bouwproces.' 17
Dergelijke ontwikkelingen in de bouw, waarvoor sommigen in de eerste plaats
dus de revolutiebouw verantwoordelijk hielden , hadden gevolgen voor het werk
en de positie van de arbeiders. Ze gingen namelijk gepaard met arbeidsdeling,
uniformering en mechanisering van werkzaamheden. De Amsterdamse commissie
oordeelde bijvoorbeeld dat timmerlieden die in de revolutiebouw werkten een sterke
concurrentie ondervonden van de timmerfabrieken en de zogenaamde 'sweatersderlandse Bouwarbeidersbond, (z.p. z.j. [ca. 1950]) 2 1-22 en 159; A. Maartensz, Zestig
jaar bouwen. De vakorganisatie van de Katholieke Bouwvakarbeiders in Amsterdam (z.p.
1953), 17 ; Verslag van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders ill Nederland ( 1909);
Verslag van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland (1919).
15 Op het gebied van de lonen en de arbeidsvoorwaarden zorgden de landelijke cao's, (de
eerste werd afgesloten in 1921) voor meer uniformering in de bedrijfstak.
16 De toestand der werklieden, 14-18 .
17 W.R.F. van Leeuwen, ' Woning- en utiliteitsbouw ', in: H. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de Techni ek in Nederland, dl. III , 20 I.
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winkels', waar timmerwerk volgens bestek en tegen een tevoren vastgestelde prijs
en termijn werd vervaardigd. In 'sweaterwinkels' waren veelal jeugdige timmerIieden tewerkgesteld, die vooral voor de revolutiebouwers timmerwerk als ramen,
deuren en trappen maakten. 18 Door arbeidsdeling kon de 'sweater' zijn meestal
ongeschoolde jonge arbeidskrachten sneller en goedkoper werk laten leveren. 19
Dit betekende dat de timmerman in de revolutiebouw op de bouwplaats nog slechts
tot het afhangen en stellen van deze geprefabriceerde elementen nodig was. Een
belangrijk deel van het timmerwerk was al in de fabriek of de 'sweaterswinkel'
geschied.
Hiermee liep de Amsterdamse bouw voor op de landelijke ontwikkelingen. Want
toen na de eerste wereldoorlog machinale houtbewerking in grotere mate toepassing vond, kreeg het beroep van timmerman bij de timmerfabriek landelijke verspreiding. Groot was hun aantal in het interbellum overigens niet. In 1920 en 1930
maakten timmerlieden werkzaam bij timmerfabrieken respectievelijk 4,4% en 5,6%
uit van het totaal aan timmerlieden in de woning- en utiliteitsbouw.20
In 1944 constateerde het Bureau Documentatie Bouwwezen dat een gedeelte
van het zaag-, boor- en freeswerk door de machinale houtbewerker was overgenomen en dat deze daarmee het werk van de bouwvaktimmerman enigszins uitholde .
Een grotere bedreiging voor de (positie en vakbekwaamheid) van de timmerman
vormde echter het snellere tempo van werken en de specialisering 'vooral in de
groote steeden'. Door dergelijke ontwikkelingen werd de centrale rol van de timmerman op de werkplaats aangetast. Want nog steeds was die timmerman 'de man
die het weet: van het oogenblik dat de bouw een omvang neemt en de piketten
worden uitgezet tot het afgeven van de sleutel aan den principaal draait alles om
hem . AI wordt dat bij den massa-bouw al veel mindel' en dreigt ook de timmerman
op te gaan in het groote leger van de bouwvakarbeiders op het bouwwerk, ... ' .21
De metselaar had v66r de Tweede Wereldoorlog veel minder dan de timmerman
de concurrentie te duchten van 'de machine ojjongensexploitatie' .22 Wei ontstonden uit deze beroepsgroep in de eerste decennia van de twintigste eeuw een aantal
specialisaties. Voegen en 'pannen leggen' werden omstreeks 1900 gespecialiseerde beroepen in de grotere steden. Dit geldt ook voor het tegelzetten , waartoe specialisten in met name Amsterdam, Rotterdam en Groningen uit de beroepsgroep
van de metselaars werden opgeleid. Het toenemend gebruik vlak voor de Tweede

18 De roestand der werklieden, 18-19.

19 P. van Siooten en A. Wits, Mijn beroep is timmerman. Het timmervak en de organisatie(s)
van timmerlieden ca. I 865-ca. 1893 [ongepubliceerde scriptie Soc.-Econ. Gesch. UvA,
juni 1981)37-39.
20 Timmerlieden. Monograjleen over her bouwwezen, II en 50.
21 Idem, 5-6.
22 De roesrand der we rklieden, 21.
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Wereldoorlog van tegels in de bouw deed zelfs een tekort aan vakbekwame tegelzetters ontstaan. 2.l
In het schilders- en stukadoorsvak constateerde de Amsterdamse onderzoekscommissie omstreeks 1900 eveneens als bij de timmerlieden een tweedeling. voor
het schilderwerk in de revolutiebouw was 'eene uiterst geringe vakbekwaamheid
noodig, welke jongens en personen die geen yak geleerd hebben in korten tijd zich
kunnen eigen maken.' K waliteit werd nog wei gevorderd en geleverd door de zogenaamde burgerschilderswinkels. Deze winkels , die volgens de Commissie nog
steeds goed opgeleide schilders in dienst hadden, hadden echter te leiden onder de
toenemende fabriekmatige bereiding van verf en stopverf. Met dit werk werden
traditioneel namelijk de schilders van de burgerwinkels in het winterseizoen belast. Nu die taak echter meer en meer verschoof van de burgerschilderswinkels
naar de fabriek, moesten vee I vakbekwame schilders hun toevlucht zoeken in de
'minderwaardige ' revolutiebouw, waar zij de 'concurrentie te vreezen [hebben]
van werklieden, die zoo even de verfkwast hebben leeren hanteeren.' 24
Van de stukadoors in de revolutiebouw werden evenmin vaktechnische hoogstandjes verwacht; geen kunstig gestucte plafonds of ornamenten. Ais er in de
revolutiebouw al tijd of geld was voor dergelijke versierselen dan werden die vaak
rechtstreeks van de fabriek betrokken, waar ze in serie werden vervaardigd. 25
Mechanisering van het grondverzet bleef tot de Tweede Wereldoorlog beperkt
tot grate bouwprojecten. Het aantal machinisten-grondwerkers was tijdens het interbellum dan ook nog gering. Ofschoon ook de precieze omvang van deze beroepsgroep bij de woning- en utiliteitsbouw (evenals bij hun coli ega's 'met de
schop' het geval was) niet exact is te bepalen, hebben we wei een indicatie. In
totaal waren er volgens de volkstellingen van 1920 en 1930 respectievelijk een
kleine 200 en zo ' n 350 machinisten en stokers werkzaam bij aannemers, publieke
werken, betonbouw, grond-, dijk- en heiwerkersbedrijven , stratenmakersbedrijyen en bij de wegenaanleg Y'

3. Nieuwe materialen: beton in de woningbouw.
De jaren \890-1910 worden beschouwd als de intraductieperiode van het gewapend beton in ons land. In de woningbouw bleef het gebruik van gewapend beton
tot circa 1920 beperkt tot enkele experimenten en de aanleg van kelders en vloereno Tn de utiliteitsbouw (met name fabriekshallen en pakhuizen) en in de waterbouw werd het materiaal al eerder op grotere schaal toegepast. Pas toen mede door
23
24
25
26

Idem , 20-21; Metse/aars. Monografieen over het bOllwwezell, 8-9.
De toestand der werklieden, 22-23.
Idem, 20-21.
Grondwerkers ell Grondwerk-machinisten. Monografieen over het bOllwwezen. 47 .

BERKERS VAKOPLEIDING VAN BOUWVAKARBEIDERS

265

de Eerste Wereldoorlog grondstoffen schaarser werden, de prijzen van bouwmaterialen stegen en er een strenger toezicht op woningen werd uitgeoefend krachtens
de Woningwet van 190 I, waardoor meer woningen werden afgekeurd en er een
behoefte aan nieuwe woningen ontstond, wat gepaard ging met een tekort aan geschool de bouwvakarbeiders, kreeg de bouw van betonwoningen een krachtige
impul s. Het aantal woningen van beton dat in de jaren twintig werd gebouwd,
wordt geschat op 3500. Omstreeks 1930 stagneerde de woningbouw in beton doordat de prijzen van traditionele bouwmaterialen inmiddels weer sterk waren gedaald Y
Betonbouw had grote invloed op de positie en de werkgelegenheid van timmerlieden en metselaars. Dat zagen ook de vakbonden in . In 1927 concludeerde de
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph dat ' de
wijziging van het bouwmateriaal en de veranderde bouwwijze, met name het monnier- ofbetonwerk ... niet zander invloed kon blijven op het timmervak' .28 Een paar
jaar later hadden een drietal socialistische bouwvakbonden berekend dat het aantal arbeidsuren voor timmerlieden bij de bouw van een etagewoning te Amsterdam
tussen 1910 en begin jaren dertig was afgenomen van 873 tot minder dan 350. De
daling was het sterkst in de jaren tien. 29 Het Bureau Documentatie Bouwwezen
berekende tien jaar later de invloed van het type bouwconstructie op de werkgelegenheid van (beton-)timmerlieden, metselaars en betonwerkers (zie tabel l). Bij
volledige betonbouw bleek nog maximaal een vijfde van het aantal timmerlieden
en metselaars nodig dan bij baksteenbouw. Slechts voor een deel waren die bouwvakarbeiders vervangen door een groep betontimmerlieden en betonwerkers. In
totaal was het aantal arbeidsuren ongeveer gehalveerd. 30
De bouwvakarbeiders die in betonbouw gespecialiseerd waren, waren de betonijzervlechter en de betonwerker-afwerker. Daarenboven had zich sinds de eerste
wereldoorlog het betontimmeren als specialisme van timmerlieden afgesplitst.
Ofschoon de betontimmerman veelal werd gerecruteerd uit gewone timmerlieden,
ontstond er een strikte scheiding tussen beide vaklieden. 'Een gewone timmerman
werkt niet gaarne in de beton , want dit werk is veel grover, de bekwaamheden zijn
anders en het geheel vereischt een ander type mensch [ ... J De gewone timmerman,

27 H. Schippers, Bouwt in beton! 1ntroductie en acceptatie van het gewapend beton in
Nederland (J 890- 1940) (Gouda 1995) 27-31; J.J .C. Sprengers, Bouwnijverheid en -instaLLatiebedrijven: een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993) 29.
28 Jaarverslag van den Ned. Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph

(1927) 10-11.
29 Het Plan van de Arbeid en de arbeiders in hel bouwbedrijf [Een gezamenlijke uitgave

van de Aig. Ned. Bouwarbeidersbond, de Neder!. Schildersgezellenbond en de Aig. Neder!. Stucadoorsbondl (z .p. z.j . (ca. 1935» 5; zie ook: Rapport van de Commissie voor
vakopleiding en leerlingregeling in het bouwbedriJ{ (z.p. 1939) 20.
30 Metselaars. Monografiiin over het bouwwezen, 59.
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Tabel I: Verhouding arbeidsuren bi) verschillende bouwconstructies omstreeks
1944 (baksteenbouw= 100)

Baksteenbouw
Skeletbouw
Volledige betonbouw

Timmerlieden
Bouwvak
Beton

Metselaars

Betonwerkers

100
75 a 80
15 a 20

100
70 a 75
15 a 20

5 a6
8 a 10

30
55

a 35
a 60

Bron: Timmerlieden. Monografieen over het bouwwezen [Serie B: Bouwvakarbeidersl
(z. p. 1944) 76.
die voor korter tijd in de beton te werk gesteld wordt en steeds gewend was zijn
werk fijn af te leveren , kan meestal niet meekomen en wordt overvleugeld door
zijn coli ega, den betontimmerman, die in zeer vlot tempo, zij het dan ook ruw, een
bekisting in elkaar weet te slaan. Wie enige jaren in de beton gewerkt heeft, is
zodoende nadien voor het gewone timmerwerk minder geschikt. ' 3 1
Het vervaardigen en verwerken van gewapend beton was, zeker volgens betonspecialisten, nauwgezet werk. 'An Kleinigkeiten hangt der Beton' . citeerde geniekolonel en specialist in betonbouw P.W. Scharroo de Duitse auteur G. I. Lessing.
Hij benadrukte dat de kwaliteit van de bekisting en de wapening van groot belang
was voor de stevigheid. Het hout moest bijvoorbeeld zo min mogelijk verspijkerd
en verzaagd zijn en het moest geen water aan de specie kunnen onttrekken. Ook de
kwaliteit van de - 'theoretisch zoo nauwkeurig bepaalde samenstelling van' betonspecie was van groot belang. En zo waren er nog tal van' Kleinigkeiten' die
fout konden gaan en waarvan de degelijkheid van een constructie ernstig te Iijden
kon hebben. Scharroo pleitte daarom voor theoretisch en praktisch opgeleide betonvakarbeiders. Overigens niet zonder de opdrachtgevers een veeg uit de pan te
geven, die dachten te bezuinigen op de bouwkosten door betonwerk te gunnen aan
aannemers die niet in betonbouw waren gespecialiseerd. 32 Ook het Bureau Documentatie Bouwwezen, dat minder door een gekleurde bril keek, oordeelde dat betonwerk een redelijke mate van bekwaamheid vergde. Zowel voor het yak van
betonijzervlechter als dat van betonafwerker werd een volledige vakopleiding nodig geacht. 33 Of, en hoe die gestalte kreeg, zullen we later zien.

31 Timmerlieden. Monografieen over het bouwwezen (z.p. 1944) 10.
32 P.W. Scharroo, 'De vakopleiding van den betonarbeider. Voordracht gehouden voor
de Betonvereeniging op 16 december 1938 ', in: De In genieur (1939) Bt12.
33 Betonwerkers. Monografieen over hel bouwwezen (z.p . 1944) 10-11 .
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4. Woningbouw op een grotere schaal
Gedurende de bezettingsjaren werd al wei duidelijk dat Nederland bij terugkeer
naar normale omstandigheden een bouwopdracht wachtte van ongekende omvang.
In de zomer van 1942 waren de bouwactiviteiten stil komen te liggen en werd de
aandacht vooral gericht op het plannen van de toekomstige bouwproductie na de
bezetting. 34 Hoe aan voldoende geschoolde bouwvakarbeiders te komen was een
van de daarbij gestelde vragen.
Kort na de oorlog berekende ingenieur J. van Ettinger, algemeen secretaris van
de Nederlandse Stichting voor de Statistiek en initiatiefnemer van het Bureau
Documentatie Bouwwezen,35 dat er een acuut tekort was aan ruim 180.000 woningen in ons land. Bovendien zouden er in de periode 1946-1961 door de verwachte
bevolkingsgroei en de vervanging van bestaande woningen tussen 830.000 en
990.000 huizen gebouwd moeten worden Om per jaar gemiddeld 70.000 woningen te kunnen bouwen, waren ongeveer 65.000 extra bouwvakarbeiders nodig,
oordeelde Van Ettinger in 1946. 36 Het trauma van het hoge percentage werkloze
bouwvakarbeiders in de jaren dertig (zie onder) zou de bouwnijverheid echter
parten spelen. De regering bleef tot 1963 namelijk een behoudende koers varen
voor wat betreft het propageren van de bouwnijverheid als werkgever. 37 Daarentegen werden nieuwe, minder arbeidsproductieve bouwmethoden gepropageerd en
gesubsidieerd. Ofschoon diverse vormen van systeembouw werden toegepast, zou
pas vanaf 1967 systeembouw meer dan 20% van de totale woningproductie in ons
land gaan uitmaken .38
Hieraan mag echter niet de conc\usie worden verbonden dat er in de eerste twee
decennia na de Tweede Wereldoorlog werkinhoudeJijk weinig veranderde voor de
bouwvakarbeiders. De toegenomen mechanisering en specialisering van het timmervak wordt bijvoorbeeld duidelijk als we kijken naar een Beroepeninventarisatie uit 1958. Onder de 11 categorieen bouwtimmerlieden komen we nu de 'deurenafhanger' tegen. In 1909 was nog sprake van de 'deurenmaker '. Veel werk was
dan ook naar de timmerfabrieken verplaats, waar het werk bovendien sterk was
gespecialiseerd, blijkens de 11 categorieen waarin fabriekstimmerlieden in 1958

34 Sprenger, Bouwnijverheid en -installatiebedri)ven., 33.
35 H.T. Siraa, Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bi) wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimteli)ke ordening ( J940- J963) ('s-Gravenhage (989) 30.
36 J. van Ettinger, 'Woningbehoefte en woningbouwprogram. Moeilijkheden en mogelijkheden ', in: Bouw 1 (1946) 528-529.
37 Righart en Ramakers, Steigers weg!, 164; A. Hendriks, Van wederopbouw naar ruimteli)ke ordening (Rotterdam 1965) 7-9.
38 N. de Vreeze, Woningbouw, inspiratie en ambities. Kwalitatieve grondslagen van sociale woningbouw in Nederland (z.p . 1993) 266
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werden verdeeld. Machinale houtbewerkers werden bijvoorbeeld in maar liefst 44
categorieen onderscheiden: verdeeld over houtzagers, -frezers, -boorders, -draaiers,
-schuurders en -brekers.
Veranderingen in het metsel- en opperbedrijf blijken ook uit functies die in de
tussenliggende peri ode waren verdwenen: Kalkbereiders, kalkbewerkers, kalkblusschers, kalkmakers , kalkmengers en kalkopzichters werden in 1958 niet meer genoemd in tegenstelling tot een halve eeuw daarvoor, evenmin als steenbikkers en
steenkloppers. De bewerking van de metselmaterialen was op de bouwplaats minder arbeidsintensief geworden. De beton- en cementwerkers daarentegen , die in
1909 nog onder een noemer tot het metselbedrijf werden gerekend, waren eind
jaren vijftig onderverdeeld in maar liefst tien subcategorieen. 39
Een verdere mechanisering van het grondverzet en sjouwwerk op de bouwplaats
blijkt uit een daling van het aantal opperlieden en grondwerkers tussen 1955 en
1970 (zie bijlage) in combinatie met een verviervoudiging van het aantal machinisten (van ruim 3.000 tot 12.500) in diezelfde periode. 40 Mechanisering van het
sjouwwerk blijkt ook uit een vergelijking van functiebenamingen. Zo waren om streeks 1958 de 'bouwliftbediende' en de 'torenkraanmachinist' op menig bouwplaats aanwezig als vervangers van de 'takelaar' uit 1909. 41

5. De (vak)opleiding van de bouwvakarbeider
[n de jaren tien van de twintigste eeuw besloot de Vereeniging tot Bevordering van
de Vakopleiding voor Handwerkslieden uit te zoeken in hoeverre het onderwijsaanbod in de lagere technische vakken (nog) aansloot op de behoeften van de
praktijk. De 'uitbreiding der machinale productie en de steeds meer haar toepassing vindende specialise ring en splitsing' was voor haar reden om een uitgebreide
enquete te houden onder verschillende instanties. Werknemers- en werkgeversverenigingen werden aangeschreven, evenals Kamers van Arbeid, directies van
grote ondernemingen en ambachts- en tekenscholen. Ofschoon het de Vereeniging
ontbroken zal hebben aan kwantitatieve gegevens over de veranderingen in de
bouwsector, constateerde ze verschuivingen die om maatregelen vroegen. Alvorens nader op de concIusies van de Vereeniging in te gaan, staan we eerst stil bij

39 Uitkomsten der beroepsteUing (1909) lxxxix, en Beroepeninventarisatie (1958), 1215 en 19-21.
40 Overigens zijn in de cijfers voor \961/62 en 1969/70 een aanzienlijke categorie 'ongeschoolden' vertegenwoordigd , van wie de werkzaamheden niet verder zijn gespecificeerd.
41 Zie de systematische beroepsindeling, in: Uitkomsten der beroepstelling (1909) , dl. 2,
lxxxix , en de Beroepeninventarisatie I beroepsgroep 5 Bouwvakarbeiders en Houtbewerkers Cs-Gravenhage 1958), 21.
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het aanbod aan vakonderwijs voor bouwvakarbeiders aan het begin van de twintigste eeuw. Welke vormen van bouw(vak)onderwijs bestonden er omstreeks 1900?
In de eerste plaats waren er de ambachtsscholen , die vanaf de jaren 1860 door
particulier initiatief van de grond waren gekomen. Omstreeks de eeuwwisseling
telde ons land er 21, waarop 2890 leerlingen les kregen. Dit school type was voornamelijk in trek bij aanstaande timmerlieden. In tegenstelling tot de metselaar had
de allround timmerman namelijk 'eene vrij lange voorbereiding nodig ' en moest
deze bovenal 'zijn verstand ontwikkelen ' .42 Over metselaars werd omstreeks 1880
gezegd: 'die metselaar willen worden, zijn in den regel van hun 12 de tot hun 17 dc
jaar bij een ander yak geweest en komen dan hun geluk beproeven bij het metselyak. Somtijds gelukt dat, somtijds niet, naar gelang van de bevattelijkheid van den
jongen .... Is hij niet genoeg ontwikkeld, dan bepaalt zich zijne opleiding tot niets .. .;
wat in het algemeen de ontwikkeling betreft, daarmede ziet het er bedroefd uit.. ..
Van teekenen , dat voor dit yak zoo onmisbaar is, hebben zij geene de minste keno

'43

filS ....

Nog in 1944 werd geconcludeerd dat metselaars weinig gebruik maakten van
een opleiding aan de ambachtsschool: 'Het metselvak is een yak met veel traditioneele gebondenheid. Niet aileen vroeger, maar ook thans nog is het regel, dat de
bekwaamheid voor het metselvak van vader op zoon overgaat. '44 Uit een onderzoek uit 1969 bleek dat 70% van de toen werkzame timmerlieden , die waren geboren tussen 1900 en 1919 een of andere vorm van vakopleiding had genoten. Voor
de metselaar was dat percentage circa 30%; voor de stukadoor 21 %.45 Metselen
werd ook niet altijd als yak aangeboden op de ambachtsschool, aangezien scholen
vrij waren in de inrichting van hun lespakket. Waar metselen weI op het programma stond (zoals op de Nijmeegse ambachtsschool) trok het meestal beduidend
minder Ieerlingen dan timmeren (zie tabel 2). Van de opperlieden en grondwerkers
had slechts een zeer kleine minderheid een verleden aan een ambachtsschool.
Ambachtsscholen konden slechts worden opgericht in gebieden met een redelijke bevolkingsdichtheid. Buiten de steden kwam deze vorm van vakonderwijs aan
het begin van de twintigste eeuw dan ook sporadisch VOOr. 46 Ofschoon het aantal
ambachtsscholen en hun leerlingen verdubbelden in het eerste decennium van de

42 Jaarverslag van den Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sinl
Joseph (1917) ; zie ook: Righart en Ramakers, Steigers weg!, 13 .
43 I .Th . Mouton, " De opleiding van den handwerksman in Nederland" , in: Vragen des
tijds (188) 86-87.
44 Metselaars. Monografieen over het bouwwezen., 6 en 52.
45 Geschooldheid van bouwvakarbeiders. Een verkenning (Amsterdam 1970) [EIB-rapport] 6.
46 F. de Herder, ' Vakop)eiding ', in: Gedenkboek uitgegeven door den Nederlandschen
Aannemersbond ter herdenking van zijn vijf- en twinlig-jarig bestaan /895-/920 (Bussum 1920) 238.
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Tabel 2: Procentuele verdeling van de leerlingen per vak aan de Nijmeegse ambachtsschool, 1910- J965

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1965

Timmeren
35 ,9%
Metselen
6,5%
11 ,8%
Schilderen
Smedenl
34,7%
Metaalbewerken (*)
4, 1%
Elektrotechniek
Autotechniek

31 ,0%
6,7 %
7,9%
40,6%

33,6%
6,0%
5,5 %
39, 1%

16,5%
3,6%
4,4%
35,7%

19,6%
6,4%
5,9%
29,1 %

11 ,6%
6,5%
5,8 %
38,7%

11,3%
5,8 %
6,1 %
39,9%

7, 1%

11 ,9%

17,5%
17, 1%

18,6%
15,2%

23,6%
8,8%

10,7%
10,3%

(*) vanaf 1950: machinebankwerken en instrumentmaken

Bran: B. Stamkot, Waar ons he! vak werd geleerd (Nijmegen J99J) 42 en 74.
twintigste eeuw, werden zij in kwantiteit overtroffen door de avondnijverheidsscholen. Omstreeks 1900 waren er 119 avondnijverheidsscholen met 14.500 leerlingen. Ook deze vorm van vakonderwijs was voortgekomen uit particulier initiatief. Het voordeel van dit school type was dat leerlingen overdag konden werken
en geld verdienden. Bovendien zouden ook veel werkgevers meer hebben gezien
in deze vorm van aanvllilende avondvakopleiding boven de fulltime ambachtsschool, die 'pedante theoretici ' afleverde, en die daarmee de arbeiders ook nog
aan hun stand onttrok. 47
De categorale bOllwvakbonden speelden een belangrijke rol in het verzorgen
van (bollw)vakonderwijs. In een pleidooi voor meer overheidssteun voor het particlllier georganiseerde bOllwvakonderwijs kon het Kamerlid Pastoors begin twintigste eeuw 'een dozijn vakorganisaties opnoemen, die thans aan het opkomen zijn
en waarvan de oudere, de bekwaamste en kundigste werklieden zich de moeite
geven om avond aan avond bij de jongere knechts aan te vullen wat zij overdag op
de werkplaats geleerd hebben '.48 Dat dergelijke vakbondsinitiatieven in een behoefte voorzagen, blijkt uit een brief uit 1911 van de Amsterdamse katholieke
Timmerliedenvereeniging 'S int Joseph' aan de Gemeente-arbeidsbeurs, waarin te
lezen stond dat het vakonderwijs 'de krachten v/d vereen. te boven ging en zij de

47 He! leerling wezel1. Rapport del' Commissie benoemd doO/-de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor Handwe rkslieden in Nederlanden , tel' bes!udeering van het
vraagstuk 'de reegeling van het leer/ingwe zen' (z.p. 1914),4; H.P. Meppelink, Technisch
vakonderwijs voorjongen.l' in de 19de eeuw (U trecht 1961).
48 Handelingen der s.-c. (1902/03), T.K., 484.
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scholen moest overdragen aan den Ned. R.K. Volksbond afd. Amsterdam voor
verdere uitbreiding en bloei.' 49
Een derde vorm van opleiding in de bouwvakken was het zogenaamde leerlingstelsel. Dit werd vanaf de jaren 1880 bevorderd door instellingen als de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen en de Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid. Er werden standaard leerovereenkomsten (tussen patroons en leerlingen) ontworpen en
aanbevolen. Onder leiding van het sociaalbewogen Kamerlid H. Smeenge was
bijvoorbeeld in 1892 in Drenthe een leerlingenproject van de grond gekomen.
Het bouwvakonderwijs was in de eerste decennia van de eeuw dus vooral gericht
op de timmerlieden en kenmerkte zich bovendien door een grote versnippering in
het particulier georganiseerde aanbod. Gezien de positie van de timmerman op de
bouwplaats en de (regionaJe) verscheidenheid van de inhoud van de verschillende
functies is dit niet verwonderlijk. Bovendien waren arbeidsdeling, mechanisering
van werkzaamheden en beton als nieuw bouwmateriaal weliswaar in opkomst maar
nog allerminst wijdverbreid.
Toch waren deze (verwachte) ontwikkelingen omstreeks 1914 reden voor de
Vereeniging ter Bevordering van de Vakopleiding voor Handwerkslieden om vraagtekens te plaatsen bij de versnipperde vorm van onderwijs in de bouwvakken. Dat
herbezinning nodig was, werd mede geconcludeerd op basis van de antwoorden
van de door haar aangeschreven instanties. De overgrote meerderheid van de geenqueteerden bleek voor een wettelijke regeling van het vakonderwijs te zijn. Bij
veel ambachtsscholen bleek bovendien behoefte te bestaan het vakkenpakket uit
te breiden. De avondnijverheidsscholen beklaagden zich daarenboven over de lange
werkdag van de leerlingen, waardoor nog al eens wat Jessen werden verzuimd. 50
De Vereeniging zag de oplossing in het van overheidswege instellen van bureaus , die verspreid over het land de vakopleiding (dag- en avondscholen en leerlingstelsel) regelden. Voor de bouwvakken moest dan aan elk van die bureaus een
afdeling ' Bouwkunde' komen, die het gehele bouwvakonderwijs moest coordineren 'vanaf de opleiding voor eenvoudig schrijnwerker-timmerman tot die voor
architect ' .51
Dit plan uit 1914 waarin de rijksoverheid werd aangespoord centra voor vakopleiding in te richten zou niet worden gerealiseerd. De (bouw)vakopleiding bleef
een zaak voor particulieren. Oat werd nog eens duidelijk in de Nijverheidsonderwijswet van 1919. Hierin werd geregeld dat verenigingen en instelling met rechts-

49 Brief, d.d. 7-1-1911, afgedrukt in: A. Maartensz, Zestig jaar bouwen .De vakorganisatie van de Kathoiieke Bouwvakarbeiders in Amsterdam (z.p. 1953) 10
50 He! leerlingwez.en, 19-21.
51 He! ieerlingwez.en, 28.
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persoonlijkheid rijkssubsidie konden krijgen als ze het leerlingstelsel wilden toepassen. In dat geval moest tussen de patroon en de (vertegenwoordiger van) de
leerling een leerovereenkomst worden aangegaan. Ook bij de totstandkoming van
de eerste landelijke cao's voor de bouw bleek dat de vakopleiding als een zaak van
werkgevers en werknemers werd gezien. Ofschoon hierover in de cao's afspraken
werden gemaakt, werden in de jaren twintig en dertig echter slechts weinig initiatieven genomen. Weli swaar waren in 1926 e n 1932 met dit doel gezamenlijke
commissies opgericht maar die leverden geen concrete resultaten opY Het was de
economische crisis die een kentering zou brengen.

De economische crisis als katalysator voor de vakopleiding
De economische crisis zou de bouwvakarbeiders hard treffen. De werkloosheid
was in 1936 opgelopen tot bijna 50%. Stukadoors en opperlieden waren het zwaarst
getroffen. Van hen zat meer dan de helft zonder werk (zie tabel 3). De jaarlijkse
won ingbouwproductie was in geld uitgedrukt in 1936 gedaald tot bijna een derde
van het niveau van 1921 en ruimschoots gehalveerd ten opzichte van 1930. 53
Een gevolg van het gebrek aan werk was dat voor velen na de ambac htsschool
de aansluiting met de arbeidsmarkt werd geblokkeerd. Veel volwassen en ervaren
bouwvakarbeiders waren bovendien bereid om te gaan werken voor lagere lonen
Tabel 3: Werkeloosheid onder bouwvakarbeiders, 1928-1940
Jaa r

1928
1929
1930
193 1
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Volgens
het CBS
Totaal

10,7%
12,2%
11 ,3%
17.8%
36,8%
36.5 %
35 .7%
42.2 %
47.7 %
4 1,3%
34,8%
26,2 %
25 ,4%

Volge ns het Bureau Doc ume ntali e Bouwwezen
Totaal

16,7%
36,2%
37 , 1%
37.8%
43,4%
47 ,8%
41 ,7%
36,2%
30,3 %

Timm erlieden

Melselaars

Opperli eden

12 ,5%
28,6 %
26,3%
26,3%
30,7%
34,9%
29,3%
23,7%
19,3%

10,4 %
28.0%
23 ,6%
24,4 %
30,6%
36,0%
30,8%
25 ,2 %
23,8 %

18,6%
37.6%
38,9%
41,4%
49,0%
54,2 %
49.2 %
45 ,0%
43,7 %

Sch ilders

13,6%
26,7%
27,6 %
25 ,7%
29,7%
33.0%
29.6 %
27 ,5%
25.9 %

Stukadoors

3 1,7%
48,8%
54,4 %
44,6%
35.0%
3 1,4%

52 Rapport van de Commissie voo r vakopleiding en leerling regeling in het bouwbedrijf ,
I.

53 [CBS], 1899-1989, Negentigjaren statistiek in tijdreeksen Cs -Gravenhage 1989), J 10.
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dan in de cao's was bepaald. Zij gingen banen bezetten die voor jonge onervaren
bouwvakkers waren bedoeld. Met een opnieuw aantrekken van de arbeidsmarkt
zou dan een groter percentage bouwvakarbeiders dat nog geen ervaring had te
werk moeten worden gesteld. Een ongewenste ontwikkeling voor de bedrijfstak.
Inmiddels was het aantal ambachtsscholen in 1930 toegenomen tot 84 en het
aantal leerlingen tot bijna 20.000 (zie tabel4) Uit bezuinigingsoverwegingen was
eind jaren twintig echter een begin gemaakt met het terugbrengen van de duur van
de ambachtsschool tot twee jaar. De ambachtsscholen leverden dus steeds meer
leerlingen af, die echter steeds minder (vak)scholing hadden gehad. Een voortgezette scholing in de praktijk werd daarmee belangrijker. En juist die mogelijkheden werden door de crisis beperkt.
Een bijkomend probleem voor de bouwnijverheid (dat overigens pas na de Tweede Wereldoorlog dringend werd) was een tanend animo voor de bouwvakken aan
de ambachtsschool. Want ofschoon het aantal ambachtsscholen (en leerlingen) ook
na de oorlog bleef groeien, kwam die groei slechts voor een beperkt deel op het
conto van de bouwvakken. Het timmervak was de dominante positie op de ambachtsschool kwijtgeraakt. We zagen al aan de verdeling van de leerlingen van de
Nijmeegse ambachtsschool dat timmeren in de jaren dertig minder populair werd
ten faveure van vakken als elektrotechniek en autotechniek en , na de oorlog, machinebankwerken. Ook uit enquetes en onderzoeken die voor de tweede wereldoorlog waren uitgevoerd bleek dat de aantrekkingskracht van traditionele vakken
als timmeren en schilderen op de ambachtsscholen tanende was. Deze keuzerichtingen moesten het steeds meer afleggen tegen ' modernere' beroepen als machinebankwerker, elektrotechnicus of motorhersteller. Dit bleek bijvoorbeeld uit een
overzicht van de beroepskeuzes van leerlingen aan Haagse nijverheids- en ambachtsscholen tussen 1873 en 1947. Ofschoon conjunctuurschommelingen weI enige
invloed uitoefenden op de beroepskeuze (na de eerste en tweede wereldoorlog
zorgde de woningnood voor een Iichte stijging van het aantal leerling timmerlieden), was de aantrekkingskracht van de bouwvakken structureel dalende.
Uit een onderzoek uit 1939 onder leerlingen van Zaanse ambachtsscholen bleek
dat slechts bij 38 van de 100 leerlingen het yak van timmerman een eigen, eerste
keuze was . Bij elektriciens en vooral automonteurs waren dat er respectievelijk 45
en 58 . 54
De economische crisis en haar directe en indirecte gevolgen voor de vaktechni sche ontwikkeling van (jonge) bouwvakarbeiders leidden in 1937 tot een nieuwe
poging van werkgevers en werknemers om gezamenlijk de vakopleiding beter in
te richten. Er werd een Commissie voor Vakopleiding en Leerlingregeling in het
Bouwbedrijf in het leven geroepen , die een rapport moest uitbrengen over de te
54 C. de Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen (Amsterdam/Haarlem!
Rotterdam z.j. [1939]) 114-115; W. Bordewijk, De ambachtsschooljongen en zijn beroep
(Groningen/Ojakarta 1950) 24-29.
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Tabel4: Aantal dagambachtsscholen en leerlingen, 1930-/945
Jaar

scholen

Waarvan

leerlingen

Jaar

schol en

Waarvan

3·jarige

uil sluitcnd

3-jarige

uit sluitend

cursus

ee n

cursu s

cell

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

84
85
87
90
90
92
92
92

2-jari gc

2-jari ge

cursus

cursus

10
14
14
16
16
21

leerlingen

mel 2 en/oi" mel

mel 2 en/of mel

19683
21374
23233
24721
25675
28261
29751
30384

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

93
98
99
104
106
108

87
91
96
98
100

29678
31394
33070
34049
34270
35266

106

99

35118

92

Bron: Archief Bouwradiusgraep , inv.no. 11095.
nemen maatregelen. Haar taakstelling was tweeledig. Enerzijds het doen van voorstellen tot het beschermen van de positie van jeugdige bouwvakarbeiders en anderzijds 'om [ ... J de mogelijkheden te verruimen, om jeugdigen en volwassenen
te helpen ter verkrijging van de nodige vakbekwaamheid. Hieronder mede te verstaan , het zoeken van contact met andere verenigingen of overheidsinstanties, ter
bevordering van het leerlingwezen, in de zin der Nijverheidsonderwijswet.' 55
De Commissie bepleitte in de eerste plaats een terugkeer naar de driejarige dagambachtsschool. Dit schooltype moest de basis blijven vormen van de vakscholing van de bouwvakarbeiders. Aan die wens zou na de Tweede Wereldoorlog
gehoor worden gegeven. Als onderdeel van een herbezinning op het ambachtsonderwijs werd de opleidingsduur opnieuw op drie jaar gebracht met zelfs de mogelijkheid om een vierde studiejaar in te richten voor de meer ingewikkelde vakrichtingen. Bovendien kwam er meer uniformiteit tussen de scholen en werd de naam
veranderd in Lagere Technische School (LTS). Nadat in het schooljaar 1949/1950
een zestal ambachtsscholen experimenteerden met een algemeen voorbereidend
jaar, zou niet lang daarna de driejarige LTS weer de norm worden. 56 De eigenlijke
vaktechnische opleiding zou hierdoor echter nog meer verschuiven naar het leerlingstelsel en de opleiding in het bedrijf. 57
55 Idem, 4-5.

56 Sol en Veen (red.) , Aansiuitingsprabiematiek, 46-48.
57 H. de Liagre Bohl e.a. (red.), Nederland industrialiseert! Politieke en ideologische
strijd random hel naooriogse industrialisatiebeieid J945-1955 (Nijmegen 1981) 300-30 I.
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Ten aanzien hiervan had de Commissie voor de oorlog opgemerkt dat als tot het
volgen van de lessen op een dagambachtsschool de gelegenheid ontbrak, het leerlingstelsel (met theoretisch avondonderwijs) bevorderd moest worden. Tot het 18e
levensjaar moest er bovendien aandacht (en geld) zijn voor een verdere scholing
in de praktijk. Bij het verwezenlijken hiervan dienden de overheid en de bedrijfstak samen te werken, zo werd geoordeeld. Als taken van de werkgevers- en werknemersorganisaties werden gezien: a het propaganderen van een goede vakopleiding, b betrokkenheid in de werkzaamheden van de ambachtsscholen en de andere
instellingen voor vakopleiding, en c bij de keuze van de arbeiders de voorkeur te
verlenen aan jeugdigen met vakdiploma's van erkende opleidingsinstituten. 58

De vakopleiding van de betonarbeider
Ook aan de vakopleiding van relatief jonge beroepen als betontimmerman en ijzervlechter besteedde de Commissie voor Vakopleiding en Leerlingregeling in het
Bouwbedrijf v66r de oorlog enige aandacht. Overigens ging ze er wei vanuit dat
de metselaar en de timmerman de centrale beroepen in de bouw zouden blijven,
ondanks de gesignaleerde verschuivingen in de bouwnijverheid naar normalisatie,
fabriekmatig werken en een toenemende vervanging van hout en baksteen door
staal en beton. Want 'door welke oorzaak dan ook, [konJ het oude handwerk weer
herleven , of de smaak van het publiek zich weer enigszins wijzigen', waardoor
ook in de toekomst grote groepen timmerlieden en metselaars nodig zouden blijyen. Ook moesten uit deze categorieen werknemers de benodigde betontimmerlieden , betonafwerkers, ijzervlechters of voegers worden gerekruteerd: 'AI deze specialisten, [ ... J moeten gehaald worden uit het overcompleet van jonge metselaars
en timmerlieden, onder welke er velen zijn voor wie de gelegenheid, ooit een volwaardig vakman te zuIlen worden, verloren schijnt.' 59 Hiermee diende bij de vakopleiding rekening gehouden te worden.
Oit ging de nog relatief jonge betonindustrie, die haar gezamenlijke belangen
sinds 1927 liet behartigen door de Betonvereeniging, lang niet ver genoeg. In december 1938 schetste de eerder geciteerde Scharroo in een lezing voor die vereniging een treurig beeld van de vakkennis van bouwvakarbeiders die met beton werkten . Betonwerk werd slechts voor een beperkt deel door specialisten gedaan. Het
waren vee\al opperlieden die de betonspecie voorbereidden en verwerkten. Zij
hadden dit werk vooral in de praktijk geleerd. Deze gang van zaken was zo ingeburgerd dat 'een Nederlands handboek over de bouw' , deze werkzaamheden tot
de taak van de opperlieden rekende, tot verontwaardiging van Scharroo en de zijne. Ook in de gevallen dat wei een gespecialiseerd betonarbeider was aangesteld,
ontbrak het deze echter aan de nodige vakkennis. 60
58 Rapport van de Commissie voo r vakopieiding, 35-37.
59 Idem, 33.
60 Scharroo, 'De vakopleiding', BI. 11-19.
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Scharroo verwees naar Polen , waar de cementindustrie cursussen organiseerde;
en naar Duitsland waar een driejarige gecombineerde theorie- en praktijkopleiding voor betonarbeiders bestond. Het nadeel van deze opleiding yond hij dat er
allround betonvakarbeiders werden gevormd, die bovendien wei erg veel theoretische bagage meekregen. Scharroo zag liever dat de opleiding een onderscheid
maakte tussen betontimmerlieden, staalvlechters en betonarbeiders die de specie
bereidden en verwerkten. De aard van die arbeid was immers 'onderling zoo verschillend, dat het niet mogelijk zal zijn en het zelfs niet gewenscht of niet noodig
is , dat elke betonarbeider de technische vakvaardigheid van de drie onderdeelen
van de vervaardiging van beton volledig zou moeten beheerschen.' 61Hij was dan
ook meer te spreken over de aanpak van de Duitse ambachtsscholen , waar in het
lesprogramma ruimte was ingeruimd voor onderwijs in beton. Ook verzorgde daar
een aantal grote betonaannemers bijscholingscursussen voor hun personeel. Eovendien was het voor veel betonarbeiders verplicht in de avonduren cursussen bij
te wonen bij de aanleg van grote staatswerken, zoals de autowegen . Op deze manier werden in Duitsland niet aileen goede betonvakarbeiders gekweekt maar bovendien 'belangstellende medewerkers, die het groote nationale werk voor een
deel ook als hun eigen werk beschouwen en die er een eer in stellen hun taak in het
raam van het geheel zoo goed mogelijk te volbrengen,' aldus de genie-officier62
Ook de Nederlandse ambachtsscholen moesten onderwijs gaan geven in de algemene theorie en de praktijk van het betonvak , zo yond hij. Avondcursussen,
georganiseerd door bijvoorbeeld de Betonvereeniging en grote betonfirma's zouden daarenboven na- en bijscholingsmogelijkheden moeten bieden, terwijl schriftelijke cursussen in het leven geroepen moesten worden voor oudere betonarbeiders die om wat voor reden dan ook niet in de mogelijkheid waren, avondcursussen
te volgen. 'De eigenlijke vakopleiding zal tenslotte moeten worden voltooid door
een leertijd bij de uitvoering van groote betonwerken van Rijk, provincien en gemeenten, waarbij de drie groepen van betonarbeiders zich onder deskundige leiding en toezicht gedurende eenige weken verder kunnen bekwamen voor hun taak.' 63
Scharroo's pleidooi viel goed bij de belangenvereniging. Besloten werd om zijn
lezing in grote oplage te laten drukken en te verspreiden onder besturen van ambachtsscholen en architectenorganisaties. Het dagelijks bestuur van de vereniging
boog zich intussen over een leerplan 'vakopleiding betonarbeiders ' . Nog in 1939
werd contact gezocht met de Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs, wat resulteerde in een cursus voor betontimmerlieden aan de Amsterdamse ambachtsschool
'Concordia Inter Nos ' . Ofschoon door de mobilisatie en het uitbreken van de oorlog het aantal deelnemers beperkt was, bleef de cursus de eerste oorlogsjaren be-

61 Scharroo, 'De vakopleiding ', Bt. 15.
62 Idem. Bt. 16.
63 Idem, BI. 16
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staan. Wei bleef de proef door diezelfde omstandigheden tot deze ene school beperkt. 64
Begin 1943 werden voorbereidingen getroffen om, zodra de oorlog ten einde zou
zijn, de opleiding van betonarbeiders op een grotere schaal aan te pakken. 'Dat dit
noodig zal zijn behoeft wei geen nader betoog. De taak, die de bouwnijverheid na
den oorlog wacht, is zoo omvangrijk, dat aan "skilled labour", vooral op het moeilijke gebied der betontechniek, meer dan ooit behoefte zal bestaan.'65 De Betonvereeniging droeg haar activiteiten op het gebied van vakscholing van betonarbeiders over aan de Bedrijfsgroep Bouwindustrie, die diverse besprekingen voerde
met betonspecialisten, onderwijskundigen en werkgevers in de bouw. Hieruit werd
onder meer duidelijk dat het in de praktijk moeilijk zou blijken om aan aile arbeiders die bij betonwerkzaamheden betrokken waren, vaktechnisch onderwijs te
verstrekken. In tegenstelling tot wat Scharroo had beweerd, werd dit echter ook
niet nodig geacht. Zo werd naar Nederlands-Indie gewezen, 'waar belangrijke betonwerken door in hoofdzaak totaal ongeschoolde koelie 's werden uitgevoerd,
zonder dat dit op de kwaliteit van het werk een ongunstige invloed had. Het werd
nu vooral van belang geacht dat het toezichthoudend personeel een goede scholing had gehad. Wei werd erkend dat ijzervlechters en betontimmerlieden - 'de
specialisten onder de betonarbeiders' - een aangepaste opleiding moesten krijgen.
Op de ambachtsscholen moesten de leerlingen slechts wat hoofdlijnen van beton
en gewapend beton worden bijgebracht. Dat was althans de mening van de opsteller van een nota naar aanleiding van het overleg. ' Het gaat er aileen om het allerbelangrijkste in de hoofden te "hameren"'. Het voornaamste doel van de lessen moest
hier zijn om enige liefde voor de betontechniek te kweken. 66
Voor het toezichthoudend personeel , de ijzervlechters en de betontimmerlieden
werden zoals gezegd wei aanvullende cursussen nodig geacht. De eerste twee groepen dienden zo'n vijftig lesuren betontechniek in de wintermaanden te krijgen . De
opzichters moesten uiteraard in een breed scala van onderwerpen onderwezen
worden, varierend van de samenstelling van de grondstoffen tot het voorkomen
van bedrijfsongevallen. De vlechters moesten, nadat hun enige elementaire kennis
van beton was bijgebracht, een meer specifieke opleiding krijgen . Ze moesten
bijvoorbeeld tekeningen , - 'speciaal wapeningstekeningen' -, kunnen lezen en
buigstaten kunnen maken. Ook het combineren van ijzerlengtes van verschillende
staven tot handelsmaten moest geleerd worden evenals het 'in het werk brengen
van de staven' in verband met de vorm van de constructie.

64 De geschiedenis van de Beton vereeniging, 1927-1987, 10-11.
65 Nota van A.H. Sweys, d.d. 11-1-1943, getiteld 'Vakopleiding Betonarbeiders', in:

Archie! Bouwradius Groep, inv. No. 11095.
66 Nota 'VakopJeiding Betonarbeiders'.
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Yoor de betontimmerlieden was een langdurigere opleiding voorzien: een tweejarige cursus in de peri ode oktober-maart van vijf lesuren praktijk en twee tot
tweeeneenhalf uur vaktekenen per week. Het eerste jaar moesten onder meer bekistingen gemaakt worden voor vloeren, wanden en overkragende constructies;
het tweede jaar voor funderingen , kolommen en trappen.
Zowel de opzichters, de vlechters als de timmerlieden lOuden hun cursus afsluiten met een examen. Het uit te reiken diploma moest op den duur voor het toezichthoudend personeel een verplichting worden. Zolang diploma's echter nog
niet vereist waren voor het uitoefenen van een betrekking als betonvakarbeider,
werd gevreesd voor onvoldoende animo onder de arbeiders om aan de cursussen
dee I te nemen. Om deelname toch te stimuleren werden aannemers opgeroepen
bezitters van het diploma een loonsverhoging in het vooruitzicht te stellen. 67

De vakopleiding na de oorlog
De grote bouwinspanning die Nederland wachtte, leidde al tijdens de bezetting tot
tal van onderzoeken naar deze nijverheidsector en als onderdeel dam'van naar de
scholing van bouwvakarbeiders. Naast de eerdergenoemde uitgewerkte vakopleiding specifiek voor de betonarbeiders verscheen nog in 1943 een algemeen rapport van de Commissie voor de Yakopleiding van de Werknemers, ingesteld door
de Bedrijfsgroep Bouwindustrie. 68 In datzelfde jaar zagen de eerste delen van de
Monografieen over hef bouwwezen van het Bureau Documentatie Bouwwezen het
licht (c1andestien gedrukt bij Korthuis te Den Haag). Nauwgezet waren hierin
gegevens verzameld over bouwmaterialen en (in de tweede serie, die vanaf 1944
verscheen) over bouwvakarbeiders. Zo kwam er in de jaren 1943-1945 een schat
aan informatie beschikbaar over de verschillende bouwvakarbeiders en hun (gewenste) vakkennis en opleiding. De initiatieven ter verbetering van de vakkennis,
die op kleine schaal voor de oorlog waren genomen, alsmede de meer grootschalige papieren plannen, kregen met deze studies een kwantitatieve en kwalitatieve
onderbouwing. 69 Het inzicht in de behoeften en problemen ten aanzien van het
werk en de vakopleiding van de bouwvakarbeiders werd er aanzienlijk mee ver-

67 Nota 'Vakopleiding Betonarbeiders ' .
Overigens erkende Sweys dat over de lengte en de invulling van de cursussen verschillend
werd gedacht door de geraadpleegde personen. Sweys, die de nota had opgesteld lijkt voor
een minimumvariant te hebben gekozen.
68 'Rapport van de Commissie voor de Vakopleiding van de werknemers, ingesteld door
de Bedrijfsgroep Bouwindustrie' , in: Archie! Bouwradiusgroep, inv.no . 11095.
69 Uitzonderingen van vooroorlogse initiatieven op grotere schaal waren de oprichting
van de Nationale Schildersschool door de Bond van Nederlandse Schilderspatroons, en
het in grote oplage en goedkoop verspreiden van leerboeken over metselen , timmeren ,
schilderen , betonwerk en steigermaken , door drie bouwarbeidersbonden; Th. de Brouwer,
' De vakopleiding. Werkgevers en werknemers pakken aan ' , in: Bouw 2 (1947), 195.
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groot. Kennis die na de oorlog goed van pas lOU komen, toen de behoefte aan
geschoolde bouwvakarbeiders groot was.
Yoor een deel kon in die behoefte worden voorzien door omscholing van arbeiders op rijkswerkplaatsen . De eerdergenoemde Van Ettinger was met name enthousiast over een nieuwe rijksscholingswerkplaats voor volwassenen , die in Eindhoven was opgericht. De opleiding duurde daar drie tot zes maanden , afhankelijk
van welke specialisatie men koos en werd afgesloten met een praktijkgedeelte van
een half jaar. 70 Ook de Commissie van Samenwerking uit de Bedrijfsraden voor
het Bouwbedrijf zag in 1947 een deel van de oplossing voor het nijpende tekort
aan bouwvakarbeiders in omscholingscursussen aan de circa 30 bestaande rijkswerkplaatsen. Maar vanuit de bouwwereld waren ook andere, kritischere geluiden
hoorbaar. De Stichting Yakopleiding Bouwbedrijf (SYB), die kort daarvoor was
opgericht (zie onder) zag bijvoorbeeld niet veel in deze omscholingsprojecten.
Althans niet op de manier, lOals ze waren opgezet. De Stichting wees de minister
erop dat arbeiders die de rijkswerkplaatsen verlieten geen volwaardige bouwvakarbeiders waren. Als het geld dat de rijksoverheid beschikbaar stelde geen vergeefse investering wilde zijn, dan moest de aansluiting met het arbeidsveld beter
worden geregeld. Daarom stelde zij voor dat aan elke rijkswerkplaats controleurs
van de SYB werden geplaatst, die de leerlingen uit de rijkswerkplaatsen moesten
overhevelen naar het bedrijfsleven en die erop toe moesten zien dat de leerlingen
daar een goede ontwikkeling kregen. Deze bijscholing zou moeten worden afgesloten met een examen aan de rijkswerkplaats. 7 1 Het idee achter dit voorstel was
dat de bedrijfstak meer invloed moest krijgen op de omscholing tot bouwarbeiders. Met het argument dat het project meer kans van slagen lOU hebben , indien de
bedrijfstak erin participeerde, werd de minister van Sociale Zaken gevraagd het
plan van de SYB (vooral de aanstelling van lO ' n 30 controleurs) te subsidieren.72

In september 1946 was door werkgevers en werknemers de SYB opgericht met het
doe I het leerlingstelsel te propageren en te organiseren. Ze beperkte zich aanvankelijk tot de timmerlieden en metselaars. Andere stichtingen namen het leerlingstelsel in de nevenbedrijven (het schildersbedrijf, het stukadoorsbedrijf, het straatmakersbedrijf, het granitobedrijf en het steenhouwersbedrijf) voor hun rekening.
Aanvankelijk was het aantal deelnemers aan de cursussen die door de SYB en de
andere stichtingen werden geboden nog beperkt. De SYB had in 1947200 timmerleerlingen , verspreid over drie plaatsen in Nederland. Vanaf 1948 werden bovendien cursussen metselen, betontimrneren en -vlechten aangeboden . Aankomende
70 Van Ettinger, 'Woningbehoefte en woningbouwprogram' , 529.
71 'Her- en omscholing van bouwvakarbeiders', in: Bouw 2 (1947) III-IV.
72 Zie ook: FJ. Fransen , ' Opleiding van werklozen zonder scholing tot werklozen met
vakkenis?, in: Bouw 6 (1951) 787-788 en idem , 'Men make van het bouwbedrijf geen
vergaarbak voor elders overcomplete arbeiders ' , in: idem 7 (1952) 24-25 .
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Tabel 5: Aanlalleerlingen bi) de Slichting Vakopleiding Bouwbedrijf; 1947-1968
Primaire opleiding
Timmeren Metselen

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

200
1134
2221
3030
3583
3608
4847
4938
4518
5023
5365
5954
6246
6667
6920
7360
8236
8911
9054
8770

121
242
346
428
455
835
841
1020
1399
1533
1468
1497
1394
1343
1305
1352
1439
1494
1463

Stukadoren

388
410
431
345
346
327
330
323
274

Yoortgezette opleiding totaal
Timmeren Metselen

456
918
1315
1776
2049
2115

104
187
234
257
290
298

200
1260
2472
3386
4026
4172
5449
5818
5607
6524
7042
7960
8333
8717
9420
10323
11704
12975
13520
13246
11472
11367

Bron: laarverslagen Stichting Vakopleiding Bouwbedriff
timmeriieden bleven in de jaren vijftig en zestig echter de grootste groep leerlingen van de SYB uitmaken. Hun aantal groeide gestaag tot ruim 9000 in 1965 (zie
tabel 5). Ook het aantal metselaars in opleiding nam aanvankelijk fors toe: van
121 in 1948 tot 1533 in 1957. In tegenstelling tot bij de timmerlieden stabiliseerde
dit aantal zich vervolgens. Yanaf 1958 konden ook stukadoors een opleiding bij de
SYB volgen . Hun aantal bleef beperkt en schommelde rond 350. Het aantal leertingen betontimmerlieden en betonwerkers zou tot 1970 jaarlijks nooit meer dan
enkele tientallen bedragen. 73
Naast propaganda voor het leerlingstelsel en bemiddeling bij het opstellen van
contracten, hield de SYB toezicht op de cursussen middels speciaal daar'voor aangestelde controleurs. Hun aantal moest, door de groei van de leerlingenaantallen ,
al snel sterk worden uitgebreid. Zo waren er in 1951 al 25 controleurs in dienst aan

73 laarverslag Stichting VakopLeiding Bouwbedrijf

BERKERS VAKOPLEIDING VAN BOUWVAKARBEIDERS

281

wie 'motorrijwielen en [ ... J fietsen met een hulpmotor of scooters' ter beschikking
stonden. Behalve door deze vervoersmiddelen werd het werk van de controleurs
ook verlicht door de Plaatselijke Commissies voor Vakontwikkeling. Hierin hadden naast werkgevers en -nemers ook afgevaardigden van ambachtsscholen en
arbeidsbureaus zitting. De Commissies probeerden lokaal en regionaal de vakopleiding te bevorderen. Bovendien stelden zij examencommissies samen die de examens van het leerlingstelsel afnamen. 74
Een (doorgaans tweejarige) opleiding volgens het leerlingstelsel omvatte een
praktijk- en een theoriegedeelte. Als onderdeel van de praktijkopleiding moest de
leerling wekelijks een werkboekje bijhouden waarin de werkzaamheden werden
bijgehouden en waarin schetsen werden gemaakt van het verrichtte werk. 75 Om de
praktijklessen te mogen volgen was, zo schreef de Wet op het Nijverheidsonderwijs voor, aanvullend theoretisch onderwijs verplicht. Dat werd aanvankelijk in de
avonduren gegeven maar sloot vaak niet goed aan op de praktijk. Bovendien waren veelleerlingen niet altijd bereid 'vele kilometers per fiets door weer en wind te
trappen om op 4 avonden per week na een vermoeiende werkdag naar school te
gaan.' 76 De SVB ijverde er midden jaren vijftig dan ook voor om het theoretisch
avondonderwijs te verplaatsen naar de dag. In 1957 werd al aan 27 scholen het
theoretisch onderwijs in het kader van het leerlingstelsel geheel of voor een groot
deel overdag gegeven. In een groot aantal plaatsen werden bovendien voorbereidingen getroffen om dat te gaan doen .77
Eveneens in de tweede helft van de jaren vijftig besloot de SVB om te experimenteren met voortgezette (of gezel-) opleidingen. (De primaire opleidingen werden ook wei aspirant-opleidingen genoemd). Deze cursussen waren succesvol, zodat
in 1961 de gezel -opleidingen timmeren en metselen een feit waren . Ook werden
door het bestuur van de SVB werkbezoeken in het buitenland afgelegd om daar
initiatieven voor bouwvakopleidingen te bekijken. Dit resulteerde in het kopieren
van een Zweeds project waarbij complete leerling-bouwplaatsen waren ingericht.
Hier bouwden leerling-bouwvakkers onder deskundige leiding woningen. Enschede was de eerste gemeente in ons land waar (in 1964) een leerling-bouwplaats van
start ging. Aangezien woningen, die in het kader van een leerling-bouwplaats werden gebouwd niet onder het toegewezen contingent woningen per gemeente vielen, waren gemeenten vooral ge"interesseerd om op die wijze woningwetwoningen
te laten bouwen. Zo konden immers meer woningen worden gebouwd dan het
aantal dat door de rijksoverheid was vastgesteld. 78
74 "Een beeld van vijftig jaar vakopleiding. De SVB door de jaren heen", in: Peil 31

(1996) [jubileumnummer september 1996), 30-31.
75 [L.T.], "De leerling in het leerlingstelsel", in: Bouw 11(1956), 706.
76 idem.
77 [L.T.) , "Het leerlingstelsel en de rol van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf', in:
Bouw 12 ( 1957).
78 'Een beeld van vijftig jaar vakopleiding', 31.
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6. Epiloog
W aarsc hijnlijk waren in d e ogen van sommige eind negentiende-eeuwse bouwaannemers de jonge ti mmerm a n en metselaar van omstreeks

1970 verworden tot pe-

Tabel 6: Mate van geschooldheid van bouwvakarbeiders in 1969
Beroep

LTS of
ambachtschool

Leerlin gstelse l

Ce ntrum
voor
vakopleiding

Overig

Totaal

% dat
het beroep
deel uitmaakt
va n
bou warbeiders

Timmerman
Metselaar
Opperman
Grondwerker
Betonwerker
Stukadoor
Lagere technicus
Uzervlechter
Overig"

37,5 %
19 ,6%
1,6%
1,6%
2,2%
9,4 %
33,8%
8,0%

31,3%
14,8 %

3,8%
15 ,5%

14,9%
5,8%

0,6%
12,6%
15,3%
6,6 %

0,8%
14,7 %
2,0%
0,7%

4,4 %
6,6%
3,8 %

87,5 %
56%
2,3 %
2, 1%
3,7%
41 ,4%
57 ,6%
19,4%

33 ,3 %
15 ,4 %
10, 1%
9,2 %
4.4 %
3,0%
2.7 %
2,0%
19%

Bran: Geschooldheid van bouwvakarbeiders. Een verkenning (A msterdam 1970) [Rapport van he t EIB], 4.
Tabel 7: Geschooldheid van bouwarbeiders in 1969, onderverdeeld naar geboo r-

tejaarklassen

Timmerman
Metselaar
Lagere tec hni cus
Stukadoor
Ij zervlechter
Betonwerker
Opperman
Grondwerker

Geboren
tu ssen 1900-1919

tussen 1930-1934

na 1949

70,2%
30,9 %
47 ,5 %
2 1%
11 , 1%
1,6 %
1, 1%
0,5 %

84,8%
54,5%
58 ,6%
35 ,2%
21 ,4%
3%
3,6%
1,7%

95 ,8%
70,8%
50%
32, 1%
16%
12,5 %
9,4 %
3,6%

Bran: Geschooldheid van bouwvakarbeiders. Een verkenning (Amsterdam 1970) [Rapport van het E IB) , 6 .

79 Hiertoe werden o .a. gereke nd: weg- en waterbouwers , mac hini ste n, chauffeurs, uitvoe rde rs e n hogere technici.
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dante theoretici. Ze hadden immers veelal de ambachtsschool doorlopen en vaak
nog aanvullende cursussen gehad. Dat blijkt uit een enquete van het Economisch
lnstituut voor de Bouwnijverheid uit 1969. lets meer dan de helft van aile bouwvakarbeiders bleek toen een of andere vorm van formele opleiding genoten te hebben. In tabel6 is dit totaaJcijfer opgesplitst naar de verschillende categorieen bouwvakarbeiders en in tabel 7 naar categorie en leeftijd.
Vooral de groei van het aantal metselaars met een formele opleiding is opmerkelijk. Ofschoon dat totale aantal nog steeds achterliep bij de timmerlieden (5,6 op
de tien tegen 8,8 op de tien) liepen de metselaars die achterstand in, zo blijkt uit de
leeftijdscijfers. Van de jongere metselaars had al ruim 70% een opleiding genoten.
Een toename, zij het minder spectaculair, is verder te zien bij de betonwerkers en
de opperlieden.
De scholing aan bouwvakarbeiders was omstreeks 1900 nog beperkt (ambachtsschool) en versnipperd (avondnijverheidsschool en leerlingstelsel). Dit voldeed
voor een nijverheidssector, waarbinnen veel arbeidsfuncties regionaal waren bepaald en waar nieuwe technieken en materialen langzaam, beperkt en versnipperd
toepassing vonden. Aileen de timmerman, die de schake I was tussen de aannemer
en de overige arbeiders, had toen gewoonlijk enige vorm van formeeI vakonderwijs genoten.
De praktijk op de bouwplaats veranderde echter in het interbellum . Vooral kostenbesparende maatregelen als arbeidsdeling, verplaatsing van timmerwerk naar
de fabriek, mechanisering van diverse werkzaamheden op de bouwplaats zelf en
het gebruik van nieuwe materialen zoals beton ontstegen de experimentele fase of
de lokale toepassing. Ofschoon al vanaf omstreeks de Eerste Wereldoorlog geluiden hoorbaar waren dat deze veranderingen een verbreding en uniformering van
de bouwvakopleiding noodzakelijk maakten , zou pas in de tweede helft van de
jaren dertig, mede onder invloed van de gevolgen van de crisis, de vakopleiding
serieuze aandacht van werkgevers en werknemers krijgen. De rol van de overheid
beperkte zich tot een verbreding van de algemene vorming door de uitbreiding van
het onderwijs aan de ambachtsschool. Overigens wijst niets erop dat de vakbonden in ons land voor de oorlog een brede en uniforme bouwvakopleiding hebben
gepropageerd om de arbeiders minder afhankelijk van een individueel bedrijf te
maken , zoals Lazonick en O'Sullivan hebben geconstateerd voor sommige Duitse
industriele sectoren. 80
Veel veranderingen in de bouwsector, die hun wortels hadden v66r de Tweede
Wereldoorlog zouden pas met de bouwhausse van de jaren vijftig en zestig op
grote schaal worden ingevoerd. Zo wonnen diverse vormen van systeembouw pas
80 W. Lazonick en M . O ' Sullivan, 'Big business and skill formation in the wealthiest
nations: The organizational revolution in the twentieth century', in: A.D. Chandler jr. e.a.
(red.), Big business and the wealth of nations (Cambridge 1997) 509.
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na de Tweede Wereldoorlog landelijk aan betekenis maar was het aanleveren van
complete (houten) bouwdelen vanuit timmerfabrieken en 'sweaterwinkels' eind
negentiende eeuw al zichtbaar in de Amsterdamse revolutiebouw. Bovendien concludeerde het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de jaren zeventig
terecht dat 'een scherp onderscheid in bijvoorbeeld, traditioneel of industrieel
bouwen of traditionele bouw, systeembouw en montagebouw nooit mogelijk [is]
gebleken. Voorts voltrekken zich technische veranderingen in aile systemen - ook
traditionele - waardoor de grenzen vervagen. ' 8 1
Eigenlijk is met deze constatering antwoord gegeven op de in de inleiding aangehaalde controverse tussen hen die de bouwsector in het midden van de jaren
vijftig ambachtelijk vonden, en iemand als A. Hendriks , die dat bestreed. De sector was weI degelijk gemoderniseerd. Misschien niet zo radicaal als sommigen
voor ogen stond (zoals het ontwikkelen en inzetten van metsel- en stukadoormachines, zoals architect W. van Tijen in het midden van de jaren vijftig bepleitte)82
maar van een uitgebleven transformatieproces sinds de eeuwwisseling was geen
sprake.
Ook de gemoderniseerde vakopleiding had zijn wortels voor de oorlog, maar
werd pas erna realiteit. Een voorwaarde was de noodzaak tot planning en sturing
om de grote hoeveelheid benodigde woningen gebouwd te krijgen. Hiervoor was
informatie nodig en die kwam in de jaren veertig beschikbaar. De arbeidsmarkt
werd in kaart gebracht en als onderdeel daarvan de (benodigde) vakkennis van
'traditionele' en ' nieuwe' beroepen in de bouw. Hiermee kon een nieuwe opzet
van de vakopleiding gestalte krijgen. Dit betekende overigens niet dat iedere bouwvakarbeider nu vaktechnisch geschoold was of moest zijn. Vit de eerder aangehaalde cijfers blijkt dat omstreeks 1970 nog steeds een grote groep geen
(vak)scholing had gehad, vooral in het grond-, sjouw- en betonwerk.
Ook nu, dertig jaar later zijn er nog laag- en ongeschoolden op de bouw nodig.
Daarvoor moet nu echter een nieuwe markt worden aangeboord, blijkens een recent artikel in Her Parooi: 'de bouw is nog een wit bolwerk. De allochtonen die er
lopen, zijn vooral sjouwers: de laagsten in rang op de bouwplaats. ' 83 Ook vaktechnisch opgeleide bouwvakarbeiders zijn in deze tijd echter schaars. Een slecht imago speelt de bouw(vakopleiding) bovendien parten want volgens een Amsterdamse wethouder in diezelfde krant 'sturen [Amsterdammers] hun kind nu liever naar
de mayo dan naar de Its , terwijl ze met een Its-diploma veel beter af zijn.'

81 De apleiding van bauwvakarbeiders. De midden lange termijn - beschauwingen aver
de periade tat rand 1980 (z.p. z.j.) [Rapport van het EIBJ 21.
82 De Ingenieur 68 ( 1956) A 45.
83 Het Paroal, 16 juni 1998.
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BijJage: Bouwvakarbeiders, aantallen 1899-1970
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Regime-transformatie in de Rotterdamse
graanoverslag I
HUGO VAN DRIEL EN JOHAN SCHOT

1. Inleiding
In 1913 verzorgde een vloot van drijvende pneumatische elevatoren 96 % van de
graanoverslag in Rotterdam. 2 In 1906 werd daarentegen nog vrijwel al het graan
met de hand gelost. Er was wat wij in dit artikel zullen noemen een nieuw technisch regime ontstaan. De productiviteitsverbetering en daarmee de grotere snelheid van lossen en de kostenbesparingen die binnen dit nieuwe technische regime
konden worden gerealiseerd waren enorm. In het handmatige regime waren aan
een graanboot van 6.000 ton 126 bootwerkers , wegers en zakophouders zeven a
acht dagen bezig. Zette men twee e levatoren bemand met slechts 14 personen in,
dan was het werk in twee dagen gedaan. 3 Omgerekend was dit een arbeidsbesparing van 94%.
De graanelevatoren konden ondanks hun grote economische voordelen niet zonder slag of stoot worden ingevoerd. Niet aileen hadden de bij de graanoverslag
betrokken arbeiders en tussenpersonen een harde strijd gevoerd tegen de komst
van de elevatoren, ook de potentiele gebruikers hadden aanvankelijk zeer lauw
(cargadoors en reders) of in meerderheid zelfs lange tijd afwijzend (handelaren)
op de nieuwe techniek gereageerd. Waren deze ondernemers dan blind voor de
grote economische voordelen of speelden andere factoren een rol? Waarom kon
de grote weerstand worden overwonnen? In dit artikel willen wij de verklaring
Het onderzoek waarop dit art ikel is gebaseerd maakt onderdeel uit van het project
Techniek in Nederland in de Twintigste Eellw (TIN-20) van de Stichting Hi storie der Techniek en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van NWO . Met dank aan Dick van
Lente voor zijn commentaar en het ter beschikking ste llen van zijn aantekeningen. Verder
willen wij Frank Geels, Henk van den Belt en twee referenten bedanken voor hun ve le
constrllctieve sll ggesties en vragen.
2 Directie van den Arbeid, Verslag over he! Haven!oezich! ui!geoefel1d in 1913,62.
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voor de (snelle) overgang op pneumatische elevatoren in de jaren na 1907 in de
Rotterdamse graanoverslag niet primair zoeken in de economische kosten en baten. Het verhaal is vee I complexer, zoals we wilen laten zien. De economische
voordelen kunnen niet verklaren waarom juist in deze periode in Rotterdam deze
nieuwe techniek werd ge"lntroduceerd en waarom gelijk op zo'n grote schaal. Voor
de verklaring zal gebruik worden gemaakt van een model ontwikkeld voor contextualistische techniekgeschiedenis waarin wordt gewerkt met begrippen als regime, sociotechnisch landschap en niche.4 In de afsluitende paragraaf wilen we het
gebruikte begrippenapparaat evalueren. Deze evaluatie zal niet aileen gaan over
de waarde van het begrippenapparaat voor de verklaring van de introductie van
pneumaten, maar zal ter vergelijking ook betrekking hebben op de verklaring van
de eerdere kornst van bekerelevatoren in Rotterdam. Daarmee moet dit art ike I niet
aileen gelezen worden als een bijdrage aan de geschiedenis van de Rotterdamse
graanoverslag, maar ook als een poging tot verdere theorieontwikkeling.

2. Contextualistische techniekgeschiedenis in meervoud
In het hier gehanteerde model wordt technische ontwikkeling gezien als een zoekproces dat wordt gekenmerkt door trial and error en onzekerheid. Oit zoekproces
wordt vormgegeven door maatschappelijke groepen en individuen. Zij construeren technische ontwikkeling in onderlinge interactie. Hun belangen, perspectieyen, identiteiten en strategieen bepalen mede de aard en richting van het zoekproces en daarmee de gekozen techniek. Belangrijke vragen voor onderzoek zijn:
welke actoren waren op welke manier betrokken bij het innoveren? Hoe verliep
het interactieproces en welk effect had dit op de technische ontwikkeling? Binnen
contextualistische techniekgeschiedenis is het volgen van actoren een veel gebruikt
recept om antwoord te krijgen op deze vragen. 5 Oeze methode heeft echter ook
zijn nadelen. Een belangrijk nadeel is dat de gesitueerdheid van actoren uit het
3 Petrus Serton, Rotterdam als ha ven voor massale goederen (Rotterdam 1919) 42.
4 Oit model wordt ook gebruikt in het project TIN-20. Het is ontwikkeld aan de Universiteit Twente, voor een overzicht zie: A. Rip and R. Kemp, 'Technological Change ', in: S.
Rayner and E.L. Majone, (eds.), Human Choice and Climate Change, Volume II (Washington DC 1998) 329-401. Zie verder l.W. Schot, H.W. Lintsen en A.Rip, ' Methode en
opzet van het onderzoek', in: l.W. Schot e.a., (red.), Techniek in NederLand in de twintigste eeuw. Deell (Zutphen, 1998) 37-52. Voor de werking van niches zie l.W. Schot 'The
Usefulness of Evolutionary Models for Explaining Innovation. The Case of The Netherlands in the Nineteenth Century ', History and Technology 14 (1998) 173-200; O.A. Levinthal, 'The Slow Pace of Rapid Technological Change: Gradualism and Punctuation in
Technological Change' , Industrial and Corporate Change 7 (1998) 2, 217-247 en Remco
Hoogma, Exploiting Technological Niches (Enschede, 2000).
5 Zie voor de notie van contextuele techniekgeschiedenis John M. Staudenmaier, Tech-
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z icht verdwijnt. Actoren hande len niet in een vacuUm, maar hun gedrag wordt
mede bepaald door de materiele (technische) en soc iale omstandigheden waarin
ze zich bevinden. Om die omstandigheden te kunnen onderzoeken, willen we twee
begrippen kort introduceren : technisch regime en soc iotechni sc h landschap.
Een technisch regime kan worden gedefinieerd als: de verzameling van op e lkaar afgestemde preferenties en probleemdefinities van producenten , gebruikers
en relevante derde partijen (bijvoorbeeld overheden), die deel s zijn ingebed in
technisch onderzoekswerk, productkarakteristieken , vaardigheden en regelgeving.
Technische regimes hebben een dwingend karakter, dat wil zeggen ze zorgen ervoor dat betrokken actoren een sterke voorkeur hebben voor specifieke technische
alternatieven, regelgeving en prestaties en andere mogelijkheden negeren . Producenten en gebruikers zijn zich niet altijd bewust van die voorkeuren (of bespreken
die niet altijd expliciet): ze zijn deels aanwezig als routines en ingebed in een
dagelijkse praktijk. 6
Op basis van het regimebegrip kan er onderscheid worden gemaakt in twee typen innovatie: radicale innovatie en incrementele innovatie.7 Radicale innovatie
betekent dat er een nieuw regime ontstaat. Zulke innovaties zijn eerder uitzondering dan regel. Immers: er moet een nieuwe techniek komen die werkt, nieuwe
regelgeving en nie uwe gewoonten moeten vorm krijgen, nieuwe vaardigheden
moeten worden ontwikkeld en de preferenties van gebruikers en producenten moeten
zich wijzigen. Zo ' n groot aantal veranderingen treedt niet gemakkelijk tegelijkertijd op. Technische ontwikkeling is mede daarom meestal gericht op optimalise11 0 10gy:~ Storytellers. Reweaving the Hum an Fabric (Ca mbrid ge Mass . 1989). Het bestuderen van actoren is met name aangevolen door het soc iaa l-constructivisme en de ac tornetwerk theori e, zie Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hu ghes and Trevor J. Pinch (eds.), The
Socia l Constru ction of Technological Systems. (Cambridge Mass. 1987). Zie verder: D.
van Lente e.a. , 'Techniek en modernisering', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Techniek in Nederland in de negentiende eeuw deel I (Zutphen 1992) 19-38.
6 Technische reg imes zijn in de diverse in noot 4 aangehaaJde publica ties op ee n iets
andere manier gedefinieerd. De kern van het begrip is echter dat er bepaalde voorkeure n
(of preferenties) en probleemdefinities ontstaan (de cognitieve kant va n ee n regime, di e
sturend werkt op ged rag via de vorming van spelregels en het ontstaan van routines) en dat
die voorkeuren en probleemdefinities zich verankeren in technieken en netwerken (en
daardoor ook gedrag/keuzes be'invloeden) . Door het bestaa n van technische regimes wordt
variatie ingeperkt en wordt met name gewerkt aan de optimalisering van een specifieke
verza meling van oplossingen. Wij spreken hier lOwe 1 over preferenties (een term uit de
econo mie) als over probleemdefinities (ee n term uit de sociolog ie), maar voor ons zijn
beide termen uitwi sse lbaar.
7 Dit onderscheid komt meer voor in de techniekgeschiedenis. Zie bijvoorbeeld het onderscheid tu sse n mi cro inventies en macroinventies lOals dat door Joel Mokyr is ge'introduceerd in The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress (New
York/Oxford 1990) 12- 13.
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ring van het bestaande regime, ofwei incrementele innovatie. Deze vorm van innovatie kan overigens wei degelijk betekenen dat er snelle technische ontwikkeling
plaats vindt. Juist het uitbaten van de technische mogelijkheden binnen een regime
vormt een belangrijke route voor omvangrijke prestatieverbetering. Of een innovatie radicaal of incrementeel is, met andere woorden : of er wei of geen regimewijziging optreedt, kan aileen achteraf definitief worden vastgesteld. Zoals we
zuHen zien in dit artikel kan de introductie van een bekerelevator in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld tegelijkertijd gezien worden als een verbetering van het
bestaande regime en als een belofte voor de toekomst van de mechanisering van
de graanoverslag. Actoren betrokken bij innovaties onderhandelen vaak over de
inbedding van een innovatie in een bestaand regime. Zij zoeken enerzijds aansluiting bij dit regime, maar proberen anderzijds natuurlijk ook de potenties van de
innovatie tot regimetransformatie te realiseren.
Regimetransformaties zijn per definitie een universeel, locatieoverstijgend verschijnsel. De overgang naar een gemechaniseerd graanoverslagregime in Rotterdam was onderdeel van een breder transformatieproces dat plaatsvond in diverse
Europese havens . Wij zijn in dit artikel echter in de eerste plaats ge'interesseerd in
de regimetransformatie in Rotterdam, al zuHen we die waar mogelijk plaatsen tegen de achtergrond van veranderingen in de andere havens. Regimetransformaties
zijn dan wei globaal van karakter, maar ze moeten wei op het niveau van de locaties hun uitwerking hebben. De regimetransformatie in Rotterdam is verder ook zo
interessant omdat de veranderingen aldaar het eindpunt waren van een periode van
experimenten met de pneumatische elevatoren en Rotterdam tevens, sam en met
Hamburg, de eerste continentale Europese haven was waar elevatoren op zo'n
grote schaal werden toegepast.
Het tweede gehanteerde begrip, sociotechnisch landschap, verwijst naar de voor
een innovatie relevante technische en sociale achtergrondfactoren die bepalen of
de innovatie zich gemakkelijk of juist moeilijk kan doorzetten. Groei van de wereldhandel kan zo'n factor zijn; demografische groei, een wetenschappelijke doorbraak of het uitbreken van een oorlog zijn andere voorbeelden. Welke factoren in
de analyse worden betrokken moet empirisch worden bepaald. Daarover zijn vooraf
moeilijk uitspraken te doen.
Door de aanwezigheid van een regime hebben radicale innovaties weinig kans
van slagen, zodat ze vaak eerst toegepast worden in niches (afgeschermde ruimtes
of markten) . De niche wordt gevormd door een netwerk van producenten, gebruikers en soms derde partijen (zoals wetenschappers, overheden en maatschappelijke actoren) die samen bereid zijn een nieuwe techniek verder te ontwikkelen, ondanks aile onzekerheden en soms lage prestaties in vergelijking met de reeds
bestaande techniek. In de beschermde ruimte van de niche zullen zich (volgens de
theorie) vervolgens drie processen voltrekken. In de eerste plaats zal de techniek
worden verbeterd en worden afgestemd op preferenties van producenten, gebruikers en derde partijen. Die preferenties zijn vaak nog niet gevormd, maar moeten
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(deels) verder worden gearticuleerd. rn de tweede plaats wordt een dragend netwerk gebouwd en in de derde plaats worden verwachtingen over het belang van de
innovatie robuuster gemaakt, dat wil zeggen dat ze specifieker worden, beter onderbouwd worden met demonstraties en breder geaccepteerd raken.
De hypothesen die we in dit artikel willen onderzoeken kunnen nu als voigt
worden omschreven. De snelle en bijna volledige overgang naar een pneumatisch
elevatorregime in de Rotterdamse graanoverslag kan worden verklaard vanuit het
samengaan van ontwikkelingen op drie niveaus. In de eerste plaats vloeide hij
voort uit bredere ontwikkelingen in het soc io-technische landschap waardoor
actoren genoodzaakt waren nieuwe oplossingen te zoeken binnen of buiten het
bestaande regime. In de tweede plaats werd het voor de bij de graanoverslag betrokken actoren steeds meer duidelijk dat de mogelijkheden beperkt waren om
binnen het bestaande handmatige regime in te spelen op toekomstigste ontwikkeling. Nieuwe technieken zoals de elevatortechniek boden meer mogelijkheden .
Dit noemen we uitholling van het regime. In de derde plaats werd ten behoeve van
de introductie van de nieuwe techniek een succesvolle niche gevormd . Succes kan
daarbij worden gedefinieerd als de opbouw van een stevig netwerk van producenten , gebruikers (ondernemers in de haven) en derde partijen (bijvoorbeeld maatschappelijke groeperingen of overheden), een geslaagde afstemming tussen de zich
ontwikkelende techniek en gebruikerspreferenties en het robuuster worden van
verwachtingen, dat wil zeggen dat aile betrokken actoren ervan overtuigd werden
dat er zonder elevator geen toekomst was voor graanoverslag in de haven.
Voordat we ons empirisch materiaal presenteren, is het goed om de soort verklaring die we nastreven te verhelderen. De verklaring voor de opkomst van nieuwe
regimes wordt door ons gezocht in een samenhang die ontstaat tussen in de tijd en
ruimte verspreide ontwikkelingen. Het betreft een niet-oorzakelijke samenhang.
We zouden graag willen spreken over een configurationele manier van verklaren. 8
De kern van het verklaringsmodel is te laten zien hoe en waarom op bepaalde
momenten niche-ontwikkeling op microniveau wordt gekoppeld aan problemen
binnen het regime - een verzameling van institutionele en technische routines, afspraken , vaardigheden en artefacten (materiele objecten) op mesoniveau - en nieuwe mogelijkheden die ontstaan op het macroniveau van wat het sociotechnische
landschap is genoemd. De veronderstelling is dat de aard, richting en timing van
het innovatieproces kan worden verklaard vanuit die koppeling. Actoren kunnen
Voor diverse soorten verklaringsmodellen zie Chris Lorenz, De constructie van het
verlalen. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis (AmsterdamiMeppel 1998, vijf-

8

de uitgebreide herziene druk) , aldaar 103-104. Lorenz plaatst de configurationele verk laring binnen de hermeneuti sc he traditie waarin vee 1 aandacht is voor het vertellen van hel
verhaal omdat zo aileen recht kan worden gedaan aan de complexiteil van gebeurtenissen
die tegelijkertijd optreden e n toch in samenhang met elkaar staan. Voor ons is die samenhang tussen dit type verk laring en het narrativisme minder vanzelfsprekend.
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die koppeling bewust nastreven, omdat ze overzien dat deze ontwikkelingen op
elkaar ingrijpen, maar ze kan ook plaats vinden achter de ruggen van de actoren
om . We lokaliseren de verklaring daarmee in het proces zelf, ofwei in het in elkaar
grijpen van diverse ontwikkelingslijnen. Het ontwikkelde begrippenapparaat attendeert ons op hoe we die ontwikkeling kunnen onderzoeken. Het gekozen model
is uit op het bieden van een verklaring met een probabilistisch karakter. Specifieke
factoren kunnen de kansen vergroten dat er een regimetransformatie optreedt, maar
of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is sterk afhankelijk van contingente factoren,
zoals de aanwezigheid van individuen die een initiatief nemen op het juiste moment en de juiste plaats.

3. Het handmatige regime van de graanlossing
Oraan was aan het einde van de negentiende eeuw een van de belangrijkste importproducten die in Rotterdam van overzee werden aangevoerd. Het graan werd
in de importhavens traditioneel in zakken aangevoerd. Vanaf circa 1870 werd er
graan vanaf de Verenigde Staten los gestort in het ruim, ofwei 'in bulk', naar Europa verscheept. Deze praktijk werd waarschijnlijk vooral uitgelokt door de opkomst
rond 1850 van de 'graanelevatoren' (graansilo's uitgerust met machinale transportinstallaties) in handelscentra als Chicago waarin het graan los gestort moest
worden .9 Rond de eeuwwisseling kwam - voor zover bekend - vrijwel al het
Amerikaanse graan los gestort in de Europese importhavens aan . In de vaart vanuit andere herkomstgebieden (het graan kwam verdeI' onder meer uit het Zwarte
Zee- en Oostzeegebied en Argentinie) naar de Noordwest-Europese havens trad
een verschuiving richting bulktransport echter niet of slechts zeer gedeeltelijk op.
Zelfs wanneer het graan in bulk in de importhavens aankwam, werd het nog lange
tijd ten behoeve van de lossing opgezakt. IO Vaak werd naast zakken ook gebruik
gemaakt van manden , die met winches - het enige gebruikte mechanische hulpmiddel bij de overslag - vanuit het ruim op het dek van het zeeschip gebracht
werden. Hier werd het graan in een weegbak gestort. Het graan moest namelijk
gewogen worden, zodat degenen die het graan importeerden er van verzekerd waren
9 Zie William Cronon, Nature's Metropolis. Chicago and the Great West (New York
1991) 106-147 en Adrian Jarvis, 'The Nineteenth-Century Roots of Globalization: Some
Technological Considerations', in: David J. Starkey and Gelina Harlaftis, eds., Glohal
Markets: The Internationalization of the Sea Transport Industries since 1850, Research in
Maritime History No. 14 (St. John 's 1998) 217-237, aldaar 227-228 .
10 Dit en de navolgende alinea's zijn, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op: D. Uyttenboogaart, 'Het graantransportbedrijf', in: E.O.H.M. Ruempol , (red.), 1328-1928. Gedenkhoek uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig hestaan van de stad Rotterdam (Rotterdam 1928) 277-297. Uyttenboogaart was vanaf het begin af aan nauw betrokken bij de
invoering van de pneumatische elevatoren in de Rotterdamse haven.
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dat zij de aangekochte hoeveelheid ook daadwerkelijk ontvingen. Vervolgens werd
het graan weer in een zak gestort en dan, gezakt of los gestort, via een glijgoot in
het binnenschip gebracht.
In een haven als Rotterdam waren zeer veel verschillende partijen bij de behandeling van het graan betrokken. Wij laten ze de revue passeren. II Het graan werd
verkocht door een exporteur. Dit was meestal een in het productieland gevestigde
partij , maar het was ook mogelijk dat een Rotterdamse handelaar partijen graan in
het land van herkomst aankocht en als 'atlader' naar Rotterdam exporteerde. Degene in Rotterdam die het graan aankocht van de (agent van de) exporteur noemde
men de importeur. Dit kon een handelaar zijn of een andere tussenpersoon, maar
ook de uiteindelijke verbruiker (bijvoorbeeld een meelfabrikant). Er waren ook
nog handelaren in engere zin in de zeehavens actief. Zij kochten het graan van
importeurs en verkochten het door aan handelaren of eindverbruikers in het achterland. Het kwam veelvuldig voor dat de rol van 'importeur' en ' handelaar ' door
een en dezelfde firma vervuld werd . In dit artikeJ worden daarom , net als in Rotterdam in het begin van de twintigste eeuw, de benamingen 'handelaren' en 'importeurs' door eJkaar heen gebruikt.
Net als in de handel was er ook in de fysieke en administratieve behandeJing van
het graan in de havens een ingewikkeJde geJeding van tussenpersonen zichtbaar.
De importeurs lieten de behandeling van het graan in de haven over aan hun vertegenwoordigers, de factors. Deze factors coordineerden onder meer de gang van
zaken tijdens de Jossing en weging van het graan. Zij waren verantwoordelijk voor
de controle van het wegen en voor de monsterneming ten behoeve van de kwaliteitscontrole. Niet aileen de importeurs, maar ook hun afnemers (andere han delaren en eindverbruikers) hadden factors in dienst. 12 Deze laatstgenoemde factors
had den als belangrijkste taak er voor te zorgen dat tijdig het juiste binnenschip
langszij kwam om het graan vanuit de zeeboot te ontvangen. Het was mogelijk dat
de situatie nog ingewikkeJder was dan hier geschetst, want ten tijde van de invoering van de elevator hadden zich graanexpediteurs (tussenpersonen die het transport naar het achterland regelden) tussen de buitenlandse (vooral Duitse) importeurs en de factors genesteJd. Ook voor factors en expediteurs geldt dat de grenzen
vloeiend waren, we zuBen gemakshalve in het vervolg in de regel uitsluitend van
'factors' spreken. Een centrale rol vervulden verder de meters-wegers (hierna kortweg aangeduid aJs wegers) . Zij waren sinds 1866, toen hun gemeentelijke corpoII Deze alinea is mede gebaseerd op mededelingen van K.K.Vervelde, die zieh behalve
op zijn arehief- en literatuuronderzoek (neergelegd in: K.K. Vervelde, De Rotterdamse
Graanhandei bemonsterd en gewogen . 125 jaar Koninkiijke Vereniging Het Comire van
Graanhandeiaren 1872-1997 (Rotterdam 1997)) ook kan baseren op zijn eigen ervaringen in de Rotterda mse graanhandel en op de overlevering, zoals die met name via zijn
vader - die ook aetief was als graanhandelaar - tot hem is gekomen .
12 Aldus Sefton , Rotterdam ais haven, 27 en 35 en verder.
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ratie was opgeheven, in Rotterdam sterk afhankelijk geworden van de importeurs.
Het wegen werd mede daarom gecontroleerd door de (agenten van de) exporteurs,
die daartoe controleurs in de arm namen . Ook de reders hadden belang bij een
zuivere weging omdat hun vrachtinkomsten daarvan afhankelijk waren. Zij lieten
het controleurswerk meestal over aan hun vertegenwoordigers, de cargadoors. Deze
controle werd door de cargadoors in de praktijk opgedragen aan de stuwadoors.
De hoofdtaak van de stuwadoors was het laten uitvoeren door de bootwerkers van
de feitelijke overslag: het overladen van het graan vanuit de zeeboot in het binnenschip. Kortom , een hele reeks van tussenpersonen bemoeide zich met de lossing
van graan in de Rotterdamse haven . Wanneer we dan bovendien bedenken dat op
elk schip ladingen voor meerdere importeurs werden vervoerd, is duidelijk dat de
observatie " ... dat in het begin der twintigste eeuw een lossende graanboot de indruk maakte van een wriemelend mierennest"13 treffend is.
De complexe aard van de handel in en de overslag van graan liet voor de betrokken partijen ruimte voor 'sjoemelen'. Exporteurs konden het graan vermengen
met zand of andere stoffen en lOdoende te weinig waar voor het geld geven, een
'misstand' overigens die waarschijnlijk betrekkelijk weinig voorkwam. De wegers hadden - en dit kwam veel vaker voor - juist de neiging een te laag gewicht op
te geven, waarmee ze de importeurs uiteraard een goede dienst bewezen. En de
factors namen niet zelden veel meer en grotere monsters dan noodzakelijk, om dit
graan vervolgens voor eigen rekening te verhandelen. Er werden weI allerlei pogingen gedaan om deze ruimte kleiner te maken, bijvoorbeeld door het euvel van
graandiefstallen te bestrijden, maar zonder vee I succes. De aard van de arbeidsdeling maakte een sluitende controle vrijwel onmogelijk. Tegelijkertijd lijkt het erop
dat de partijen de ruimte om invloed uit te oefenen op de gang van zaken op verschillende momenten binnen het proces van behandeling van graan in de haven
waardeerden. Het is daarom zeer de vraag of de betrokken ondernemers een 'crisis
of control ' ontwaarden, 14 waar zij met behulp van een andere overslagtechniek een
einde aan lOuden willen maken.
Nochtans probeerden diverse ondernemers vanaf 1882 met verschillende soorten elevatoren het losproces ingrijpend te veranderen. Het verhaal over de introductie van elevatoren begint met het in gebruik nemen van bekerelevatoren. Dit
was de eerste niche waar ervaring werd opgedaan met elevatoren. De bekereleva13 Uyttenboogaart, 'Graantransportbedrijf', 284.
J4 Van Lente meent dat de groei van de graanoversJag bij de Rotterdamse havenwerkgevers weI degelijk een gevoeJ van een 'crisis of control' deed ontstaan (Dick van Lente,
'Machines and the Order of the Harbour: The Debate about the Introduction of Grain
Unloaders in Rotterdam, 1905- J 901', International Review of Social History 43 , nr. J
(1998) 79-110, aldaar J07- J08). Zie voor een bespreking van de ' crisis of control ' die
onder andere de Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw zou hebben
geplaagd, J.R. Beniger, The Control Revolution (Cambridge Mass. 1986).
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toren hadden de potentie in zich van een radicale innovatie, maar de niche werd zo
ingericht dat de effecten op het regime werden geminimaliseerd.

4. De eerste aanzet tot een regimewijziging: de bekerelevatoren
In 1882 ondernam de "Rotterdamsche Ballast Maatschappij " , een onderneming
waar verder niets van bekend is, een poging een bekerelevator in te voeren voor de
graanlossing in de Rotterdamse haven. Een bekerelevator werkt als een baggerapparaat en graaft het goed met bekers of bakken op uit het scheepsruim . De elevator
van 1882 was een eenvoudig apparaat: hij was oorspronkelijk gebouwd voor de
overslag van kolen en geplaatst op een houten ponton, bestaande uit een oud visserschip. De bekers schepten het graan niet automatisch uit het ruim, maar zij
werden met schoppen gevuld om vervolgens in de ontvangende ruimte te worden
leeggestort. 15 De vooraanstaande graanhandelaar Gebr. Van Stolk wilde weI met
dit apparaat gaan werken. Echter de beedigde wegers weigerden een controleur te
leveren, waarop de Ballast Maatschappij rond januari 1883 naar de kantonrechter
stapte om een eigen controleurkorps op te mogen richten. 16 Verder, zo schreef Van
Stolk in verschillende brieven, was er veel weerstand bij andere belanghebbenden,
waaronder expediteurs, tegen de nieuwe methode. 17 Het verdere lot van de elevator is niet met zekerheid bekend . Volgens mondelinge overlevering werd hij op
een gegeven moment door havenarbeiders in brand gestoken. 18
In ieder geval is er iets gebeurd waardoor de gevestigde orde in de haven f1ink
schrok. Dit bleek in 1896 toen de Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij, beter bekend als de Holland-Amerika-Lijn (HAL) , in Rotterdam een
bekerelevator voor de graanlossing in gebruik nam. Als gevolg van de veranderingen in de Amerikaanse graanhandel ging de HAL er ergens in de jaren 1880 toe
over graan , een van haar belangrijkste thuisgaande producten, niet langer in zakken , maar los gestort in het ruim aan te voeren. 19 Pas het in de vaart brengen van
een (veel) groter schip zette de HAL echter aan tot veranderingen in de techniek

15 Archief Koninklijke Vereniging Het Comite van Graanhandelaren (ACG) , doos Graancomite Geschiedenis 1872-1962, boek Comite kladnotities Graswinckel peri ode 18771914, biz. 19 (gebaseerd op medelingen van de heer Teeuwen, wiens vader de elevator
zou hebben gebouwd en die als kind nog op de afgebrande elevator zou hebben gespeeld).
16 ACG, notulenboek-3, notulen vergaderingen Comite van 19 augustus 1882, 30 september 1882, 11 januari 1883, 21 februari 1883 en 11 en 31 maart 1883.
17 W.A.H. Cral (bewerking) , Een tak van de familie Van Stalk handerdjaar in de graanhandel 1847-1947 (Rotterdam z.j. (1947)) 25.
18 ACG, doos Graancomite Geschiedenis 1872-1962, boek Comite kladnotities Graswinckel peri ode 1877-1914, biz. 19.
19 M.G. de Boer, De Halland-Amerika Lijn, 1873-J923 (Amsterdam 1923) 39.
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van de overslag. Het nieuwe schip dat de HAL in 1896 in bestelling had, de "Rotterdam", mat meer dan 8.000 bruto ton, terwijl het grootste bestaande schip een
capaciteit van niet meer 4.500 ton had . De "Rotterdam" zou bij de bestaande,
handmatige wijze van lossing niet op tijd gereed kunnen zijn voor het innemen van
lading. 20 Voor een lijnrederij als de HAL was dit onacceptabel.
De graanlossing geschiedde volgens de directie van de HAL in haar thuishaven
nog zeer primitief en tijdrovend, terwijl in tal van Engelse en Duitse haven en ook
in het naburige Antwerpen elevatoren 'van verschillende constructie' (bekerelevatoren blijkbaar) in gebruik waren. De lijnrederij bestelde daarom een bekerelevator met een theoretische capaciteit van 60 ton per uur. Dat was ongeveer zesmaal
zoveel als een ploeg havenarbeiders volgens de gangbare handmatige methode
haalde. 21 De bekerelevator van de HAL bleek een succes. 22 Van de arbeiders had
de HAL niet de minste tegenstand ondervonden. De onderneming had dit bereikt
door hen vooraf vertrouwd te maken met de elevator. Daartoe waren enige arbeideI's, onder leiding van een chef, naar een elevatorlossing in Antwerpen gaan kijken. Maar minstens zo belangrijk was waarschijnlijk dat het aantal arbeiders per
ploeg ondanks de mechanisatie niet was ingekrompen. De arbeiders hadden hetzelfde loon per ton behouden , hetgeen dus inhield dat zij het dubbele verdienden
wanneer met behulp van de elevator twee keer zo snel gewerkt werd. Dit was
volgens de directie niet geheel verdedigbaar, maar in de praktijk was de kostenverhoging niet zo belangrijk. Met andere woorden, de HAL was er alles aan gelegen de elevator binnen de bestaande arbeidsverhoudingen in te passen. Deze benadering was duidelijk ingegeven door de voorgeschiedenis: "Alles te samen vattend
en bedenkende met welk eene huivering het vraagstuk der invoering van den graan
Elevator, ook op grond van vroegere ervaring, in Rotterdam is bezien , meent de
Directie reden te hebben onze Maats en zelfs in ruimeren zin genomen, onze gemeente te mogen gelukwenschen met het althans aanvankelijk verkregen succes". 23
De elevator had overigens indirect wei degelijk kostenvoordelen voor de HAL,
omdat de schepen minder lang in de haven hoefden te liggen. AIleen hierdoor werden de kosten van de elevator ruimschoots gedekt. De 60 tons-elevator had f 7.500
gekost, een gering bedrag in vergelijking met de latere zuigelevatoren (met een

20 Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam (GAR), Archief HOlland-Amerika-Lijn
(AHAL) , inventarisnummer (inv. nr.) 3, notulen Raad van Commissarissen (RvC) van 3
februari 1896.
21 De schatting van de handmatige uurproduktie per ploeg is ontleend aan: GAR, Archief
Kamer van Koophandel Rotterdam (AKvK), inv. nr. 113, nr. 165, advies van een commissie van de Kamer van Koophandel naar aanleiding van het bezoek van de Verein deutscher
Handelsmiiller van 29 oktober 1901.
22 Het navolgende is gebaseerd op: GAR, AHAL, inv. nr. 3, notulen R vC van 10 oktober
1896.
23 Ibidem .
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capaciteit van 150 ton per uur) van zo'n 180.000 gulden per stuk. De HAL was zo
tevreden met de elevator, dat zij in de jaren hierna nog twee bekerelevatoren aanschafte.
Het werken met de graanelevatoren door de HAL leidde tot een conflict met de
Rotterdamse graanhandelaren . Blijkbaar zorgden de bekerelevatoren voor een
dermate grote versnelling van het lossen dat het graan in grotere hoeveelheden dan
voorheen moest worden ontvangen. In april 1898 klaagde de firma Peterson - bijgevallen door anderen - over het feit dat de HAL weigerde partijen van 10 last
(een last woog afhankelijk van de graansoort circa I Y2 tot 2Y2 ton) af te leveren ,
maar 'en bloc ' 30 last loste.24 De firma van Hoyack (later een prominente tegenstander van de drijvende pneumatische elevatoren) was er reeds toe overgegaan
bij aankoop in Amerika de HAL als vervoerder uit te sluiten. Dit maakt duidelijk
dat niet aileen onder havenarbeiders maar ook onder graanhandelaren bezwaren
bestonden tegen mechanisering. Deze bezwaren werden niet weggenomen en zij
bleven dan ook, zij het vooralsnog sluimerend, aanwezig.
Het is duidelijk dat de nieuwe techniek eerst in een niche werd toegepast. De
niche werd gevormd door de overs lag van graan dat los gestort werd aangevoerd
door grote stoomschepen. Door de schaalvergroting van de schepen moest de lossing van het graan sneller verlopen, vooral omdat de schepen in lijndienst voeren.
Wanneer het graan, zoals meestal het geval was, in kleinere wilde-vaart schepen
werd aangevoerd was er vee I minder haast bij de lossing. Tenslotte was hier belangrijk dat de HAL als rederij de overs lag geheel in eigen hand had. Zij was in
staat de niche te controleren, maar moest zoals we gezien hebben weI degelijk
rekening houden met het bestaande regime. De rederij zag er van af maximaal
profijt te trekken van de nieuwe technologie. Er werd een bewuste (niche) strategie gevoerd van inpassing van de bekerelevator in het bestaande regime, zij het dat
de afstemming met de preferenties van de handelaren te wensen overliet. Tegelijkertijd werd er echter ook een eerste opening geschapen voor regimetransformatie. De potenties van mechanisering waren gedemonstreerd. De bekerelevator werd
een geaccepteerd verschijnsel in de Rotterdamse haven . De grote omwenteling
verliep echter niet via een verdere diffusie van de bekerelevator.

5. De transformatie van het regime: de invoering van pneumatische
elevatoren
Vanaf 1907 zorgde de drijvende pneumatische elevator voor een revolutie in de
Rotterdamse graanoverslag. De productiviteit van het losproces steeg zoals gezegd enorm. De eerste pneumatische elevatoren hadden een capaciteit van 150 ton
per uur. Oat was nog aanzienlijk meer dan de eerste bekerelevatoren van de HAL.
24 ACG, notulenboek 4, notulen vergadering Comite van 7 april 1898.
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Tekening van een pneumatische graanelevator van fabrikant G. Luther A.G. te
Braunschweig uit maart 1900 (Gemeentelijk Archiefdienst Rotterdam, nr. AJ 151419). Deze elevator zuigt het graan uit het zeeschip (links), vangt het op in de recipient (het bovenste gedeelte van de toren) , waarna het via een bovenbunker, een
weegschaal en een onderbunker door een stortpijp terecht in het binnenschip
(rechts).
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Revolutionair was echter voora l het feit dat de pneumatische elevatoren havenbreed werden ingevoerd, waardoor de verhoudingen in de hele sector drastisch
werden opgeschud.
Hoe ging de lossing met pneumatische apparaten in zijn werk? Het graan werd
uit het zeeschip gezogen door zu igbu izen die uitmondden in een recipient, een
boven op een toren geplaatst reservoir. Deze recipient werd vacuUm gezogen door
een pomp die werd aangedreven door een stoommachine. Yanuit de recipient vie l
het graan door de zwaartekracht in een bovenbunker, van waaruit het op een weegschaal gestort kon worden. Een sluis tussen recipient en bunker zorgde ervoor dat
het vacuUm gehandhaafd bleef. Yanuit de weegschaal kwam het graan in de onderbunker, van waaruit het via een stortgoot, eveneens met behulp van de zwaartekracht, in een binnenschip gelost kon worden (zie afbeelding) .
Deze techniek was al ruim voor 1901, toen de ideeen tot toepassing in Rotterdam opkwamen, bekend. Rond 1863 zouden de eerste experimenten met het opheffen van graan met behulp van luchtstromen zijn gedaan.25 De eerste goed werkende drijvende graanelevator werd echter pas in 1893 in gebruik genomen door
de Millwall Dock Company te London, naar een ontwerp van haar ingenieur Duckham. 26 In 1896 droeg deze zijn patent op de elevatoren voor het Europese continent over op de firma G. Luther AG te Braunschweig, een ondernemi ng die gespecialiseerd was in apparaten voor de verwerking van graan bij maalderijen. Op
basis van dit patent leverde Luther vanaf 1896 verschillende elevatoren aan de
Duitse lijnrederijen HAPAG en Norddeutscher Lloyd voor de lossing van graan in
hun thuishavens, respectievelijk Hamburg en Bremen.
In augustus 190 I bezochten vertege nwoordigers van de Yerein deutscher HandelsmUller de Rotterdamse haven in een poging de geesten ook hier rijp te maken
voor de pneumatische elevatorenY Waarschijnlijk waren de Duitse graanmolenaars vooral naar Nederland gekomen om de belangen van Luther te behartigen.
25 George F. Zimmer, Th e Mechanical Handling of Material (London 1905) 207.
26 Yoor de algemene technische geschiedenis van de graanzuigers, zie: M. Buhle, Technische Hiilfsmittel zur Beforderung und Lagerung von Sammelkorpem (Massengiitem) I.
Teil (Berlijn 1901) 1-13; Carl A. E. Miiller, 'Die Entwicklung der schwimmenden pneumatischen Getreideheber' , lahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft 20 (1937) 163182 en Chr. Klock, 'Die Forderung von Kornergut im Luftstrom und ihre Bedeutung fUr
die Schiffahrt', lahrbuch des Schiffbautechnischen Gesellschaft 19 (1918) 173-2 17. Zimmer, Mechanical Handling, 208 beweert dat in Engeland elevatoren mede werden ontwikkeld om de macht van arbeiders te breken.
27 Voor het proces van invoering van de graanzuigers in Rotterdam zie: Van Lente, ' Machines ', A. Voogd, De graanelevators en de gisting in het havenbedrijfte Rotterdam (Rotterdam 1907) en Ch. A. Cocheret, Het elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 19081933 (Rotterdam 1933). In het navolgende is a Il een verwezen naar oorspronkelijke
archiefstukken van de Graan Elevator Maatschappij (GEM) als de daarin in vervatte informatie niet (of niet correct) is verme ld in het boek van Cocheret. Cocheret heeft bepaal-
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Delegatieleider FW. Meyer was namelijk niet aileen voorzitter van de Verein,
maar tevens commissaris bij Luther, waar bovendien zijn zoon Willy als ingenieur
werkte. 28
Het was dus - indirect - vooral de producent die de toepassing van de nieuwe
techniek stimuleerde. De delegatie van de Handelsmiiller benaderde eerst de HAL,
maar die had geen interesse. Waarschijnlijk wenste de maatschappij haar handen
niet aan een dergelijke vernieuwing te branden, nadat de bekerelevatoren zonder
problemen met de arbeiders ingang hadden gevonden. WeI gehoor vonden de Duitse
graanmolenaars bij de andere bezitter van een graan-bekerelevator in Rotterdam:
de NY. "Het Nederlandsche Veem". De gedelegeerd commissaris van dit veembedrijf, J.C.Smalt, werd de drijvende kracht achter de invoering van elevatoren in de
Rotterdamse haven. De yemen hielden zich bezig met de langdurige opslag en
bewerking van met name ruwe agrarische goederen in de zeehavens. 29 De NY.
"Het Nederlandsche Veem", die in 1896/1897 te Amsterdam werd gevormd uit
drie oude yemen , had in 1898 te Rotterdam het expeditie- en graanfactorsbedrijf
Borleffs & Co. overgenomen. In samenhang met deze overname liet het Nederlandsche Veem een graansilo annex opslagpand aan de Rijnhaven bouwen, de Eersteling, met voor die tijd enorme afmetingen, uitgerust met transportbanden en
met een bekerelevator op de kade voor het pando De gedachte was waarschijnlijk
het graan uit zeeschepen rechtstreeks in het pand te lossen. Het Nederlandsche
Veem slaagde er echter bij lange na niet in het pand voldoende vol te krijgen - het
was in die tijd niet gebruikelijk om graan in de zeehavens op te slaan - en de
Eersteling gold dan ook van begin af aan als een mislukking.
In 190 I nam het veem de genoemde Smalt - die een lange ervaring had als
handelaar en makelaar in graan en op dat moment tevens lid was van de gemeenteraad 30 - in de arm als gedelegeerd commissaris om de zaak te redden. Of Smalts
warme belangstelling voor de pneumatische graanelevator verband hield met de
bestaande bekerelevator/graansilo-inrichting van de Eersteling weten we niet.
Smalts strategie kan waarschijnlijk het best gezien worden als een vlucht naar
voren. Binnen het Rotterdamse werk van het Nederlandsche Veem nam het van
Borleffs & Co. overgenomen graanfactorsbedrijf namelijk een belangrijke plaats

de gespreksverslagen kunnen raadplegen die niet meer in het archief van de GEM zijn
teruggevonden.
28 De ongedateerde circulaire is te vinden in: GAR, Archief GEM (AGEM), doos 508.
Een aan de circulaire gehechte brochure bevat passages die vrijwel identiek zijn aan delen
van de inhoud van een voordacht van de directeur Lemmer van Luther in dezelfde tijd
(Zeitschrift des Vereins Deutschen Ingenieure 45, nr. 34 (24 augustus 1901) 1217-1218).
29 Zie hiervoor en het volgende: H. van Driel, De ontwikkeling van de vemen in Nederland 1600-1967, Management Report Series nr. 194, Erasmus Universiteit Rotterdam,
Faculteit Bedrijfskunde (Rotterdam 1994).
30 In memoriam van Smalt in: NRC 23 februari 1918.
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in en de verwachting was dat de graanfactorij veel, zo niet al haar werk aan een
elevatormaatschappij zou kunnen verliezen. 31 Waarom pneumatische elevatoren
juist het organisatorische werk van het factorbedrijf zouden schaden, een verwachting die - zoals we straks zullen zien - breed gedeeld werd, is niet helemaal duidelijk. Op 12 september 1901 berichtte Smalt op een bestuursvergadering van het
veem van zijn reis naar Hamburg en Bremen, waar hij de elevatoren aan het werk
had gezien. Het had bij hem de overtuiging gebracht " ... dat de drijvende elevatoren te Rotterdam zullen komen; als wij ze niet invoeren, zal dit stellig door an deren geschieden".
Het Nederlandsche Veem zat financieel in het nauw en dus moest Smalt naar
partners zoeken om een elevatormaatschappij van de grond te krijgen . Verschillende potentiele gebruikers bleken echter niet of nauwelijks ge·interesseerd. De
graanhandelaren waren bepaald geen grote voorstanders van de invoering van elevatoren. Zeer uitgesproken was in dit verband een advies van een commissie uit de
Kamer van Koophandel in oktober 1901 ingesteld naar aanleiding van het bezoek
van de Verein deutscher HandelsmUller, met daarin onder anderen prominent graanhandelaar C.A.P. van Stolk. Geen handelaar zou vinden dat het lossen in Rotterdam te langzaam ging. Stoomboten werden gelost door 12 a 14 ploegen, die elk 10
ton per uur deden . Dat was voldoende. "Veelliever zouden zij wat meer tijd hebben om hunne maatregelen te nemen tot ontvangst en het aannemen van scheepsgelegenheid [het bestellen van binnenschepen voor het ontvangen van het graan
uit het zeeschip, auteurs]. De expeditiehandel verlangt evenmin naar nog snellere
verlading".32 Het verzet tegen de snellere verJading hing ook samen met de wens
om het graan zo mogelijk opgezakt en in kleinere partijen vanuit het zeeschip
aangeleverd te krijgen. Een handelaar stelde in februari 1904 dat de elevator voor
de (fijnmazige) binnenlandse distributie ongewenst en onpraktisch was. 33 De kwestie
van het opzakken van het graan zou nog een grote roJ gaan spelen tijdens het
introductieproces zoals we nog zullen zien.
Er was behalve een niet te hoge snelheid en de wens tot het ontvangen van opgezakt graan nog een andere gebruikerspreferentie waar de elevator niet op aansloot.
In haar circulaire had de Verein deutscher HandelsmUller het voordeel benadrukt
van de scheiding tussen graan en stof en ander vuil die het zuigen van de elevator
teweeg bracht. 34 Doordat het graan voor de weging werd gezuiverd hoefden de
31 Hiervoor en het volgende, zie ArchiefYopak/Pakhoed, notulen bestuursvergaderingen
van het Nederlandsche Yeem van 8 augustus 190 I, 12 september 1901, 15 juni 1903, 23
juni 1903 en 30 juli 1903.
32 GAR, AKvK, inv. 113, nr. 165, advies commissie van 29 oktober 1901.
33 GAR, AGEM , doos 508 , brief J. van Rede & Zonen aan Smalt van 9 februari 1904.
34 Deze scheiding trad op doordat het graan in de recipient aan snelheid verloor en via
een keerplaat neersloeg op de bodem, terwijl het lichtere stof en (een deel van) het vuil in
de recipient bleven dwarrelen en dus apart verzameld konden worden.
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ontvangers aileen voor het gewicht aan zuiver graan invoerrechten te betalen, hetgeen op jaarbasis zo ' n twintig miljoen mark zou besparen. Echter, de commissie
van de Kamer van Koophandel kwam direct tot de conclusie dat een dergelijke
besparing bij lange na niet gehaald zou worden: een groot deel van het graan was
al gereinigd en verkopers zouden bij zuivering in de importhaven die financieel
nadelig voor hen uitpakte ongetwijfeld hun prijzen verhogen. 35 Ook hier paste de
nieuwe techniek , althans in Rotterdamse ogen, dus niet in het bestaande regime.
De commissie zag desondanks een belangrijk voordeel in de elevator: het bereiken van kostenbesparingen, hetgeen extra aanvoeren naar de haven zou kunnen
trekken. Maar het was natuurlijk de vraag in hoeverre introductie van elevatoren
hiervoor noodzakelijk was. De reputatie van een haven leek in die tijd vooral bepaald te worden door de werklust van de arbeiders. 36 Zo was de graanoverslag in
Rotterdam tussen 1881 en 1895, toen er geen machines waren ingezet, veel sneller
gestegen dan in Antwerpen, de grootste concurrentY Wegens de te verwachten
grote weerstanden tegen de elevator was de commissie vooral zeer voorzichtig.
Zij adviseerde uiteindelijk de zaak maar in handen te leggen van de gemeente: "De
treurige ondervinding, eenige jaren geleden opgedaan door eene firma hier ter
stede [in werkelijkheid bijna twintigjaar geJeden, auteurs], die, zij het ook eenigszins andere elevators in werking wilde stellen, noodzaakt tot voorzichtigheid. Voor
particulieren althans zou de zaak gevaarlijk zijn."38 Van een reactie van het gemeentebestuur is niets bekend. De gemeente had eerder weliswaar het initiatief
genomen tot plaatsing van nieuwe, gespecialiseerde overslagapparaten op de terreinen van haar Gemeentelijke Handelsinrichtingen, maar wilde innovaties in drijvende loswerktuigen waarschijnlijk aan het particulier initiatief overlaten. 39
We kunnen concluderen dat noch ontwikkelingen op het macroniveau (het sociotechnische landschap) noch problemen binnen het bestaande regime in sterke druk

35 Het werd de praktijk in Rotterdam, net als in de meeste andere havens, het apart verzamelde stof v66r de weging weer aan het graan toe te voegen.
36 Van Lente, 'Machines', 87.
37 Berekend op basis cijfers opgegeven in: Reginald Loyen, 'De consumptiemaatschappij vanuit een havenperspectief. Een gevalstudie voor de Antwerpse graantrafiek', in: Yves
Segers e.a. , Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding,
kleding en luxegoederen in Belgie en Nederland ( J 9de-20ste eeuw) (Center for Economic
Studies K.U. Leuven 2000) 32-60, aldaar 53 (cijfers beschikbaar gesteld door Loyen) en
laarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam (verzameld door
PT. van de Laar); uit oogpunt van vergelijking is de overslag van rijst buiten beschouwing
gelaten.
38 GAR, AKvK, inv. 113, nr. 165, advies comrnissie van 29 oktober 1901.
39 Hugo van Oriel and Ferry de Goey, Rotterdam Cargo Handling Technology 18702000 (Zutphen, 2000) 20-23.
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Grafiek 1. Graanoverslag in de Rotterdamse haven 1870-1913.
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Bran: laarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Ie Rotterdam (verzameld en herberekend door P.T. van de Laar).

resulteerden om de pneumatische graanelevator te introduceren. Er zijn geen aanwijzingen dat de aanhoudende, sterke groei van de Rotterdamse graanoverslag
juist in deze periode een grootschalige mechani sering tot een keiharde noodzaak
maakte (zie grafiek 1). Er was dan ook aanvankelijk weinig steun voor de introductie van de pneumati sche elevator in de Rotterdamse haven . Snellere lossing en
zuivering van het graan waren geen prioriteiten (of preferenties) van de graanhandelaren . Zelfs de Rotterdamse cargadoors, wier opdrachtgevers het meest van de
snelle lossing zouden profiteren omdat de schepen dan meer rondreizen per jaar
konden maken, reageerden nogallauw op de inspanningen van Smalt. Cargadoor
J.e. Veder (Hudig & Veder) meldde in 1905 achteraf dat de cargadoors met de
elevatoren in zee waren gegaan om " ... den enigzins tanende goede naam van onze
Haven opnieuw te releveeren, omdat de despatch hier niet meer zo vlug gaat als
vroeger." Maar A.G . Kremer (van de firma Wm. H. MUller & Co, die onder meer
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als cargadoor actief was) had daarvoor tijdens dezelfde vergadering gezegd dat de
' despatch ' voor de reders reeds snel genoeg ging. 40

De evalutie van het antwerp
Het vinden van steun en financiering was niet het enige probleem voor Smalt. Het
andere probleem was de keuze van de juiste elevator voor de Rotterdamse haven.
Smalt stelde zich op de hoogte van de constructie van elevatoren van verschilIende fabrikanten en nam ook nog het alternatief van een in Emden ingezette bekerelevator in beschouwing .41 Uiteindelijk ging de Maatschappij tot Exploitatie van
Drijvende Elevatoren, de onderneming waar Smalts bemoeiingen in uitmondden,
in 1904 echter toch in zee met de toonaangevende elevatorfabrikant, Luther. Tussen 190 I en 1904 had het on twerp van de elevator een snelle ontwikkeling doorgemaakt, die ervoor zorgde dat grotere schepen efficienter konden worden gelost. 42
De eerste Engelse elevatoren beschikten over verschillende torens, vanuit de gedachte dat de elevatoren zo op verschillende luiken van het zeeschip tegelijk konden werken. Deze Duckham-elevatoren kenden voorts een veel meer gedrongen
vorm. Dit hield verband met de kleine lichters die in London beladen moesten
worden. Yoor het lossen van grotere zeeschepen waren deze gedrongen elevatoren
echter niet goed geschikt. De buizen moesten dan namelijk in bochten worden
gedwongen om te kunnen blijven zuigen. Tot de eeuwwisseling zouden de elevatorbouwers vastgehouden hebben aan een verkeerd beeld van het vervoer via luchtstromen als ware het gelijk aan het vervoer van vloeistoffen. Hierdoor hadden zij
geen oog voor het grote verlies aan snelheid van het graan dat in de bochten van de
buizen tegen de wand botste, hetgeen tot een verspi lling van energie leidde. De
eerste twee elevatoren voor de Rotterdamse haven hadden echter een veel hogere
opbouw en werden maatgevend werden voor de Duitse elevatormachinebouw. Het
omhoog brengen van de recipient vergrootte de beweeglijkheid van de zuigbuizen, waardoor elke onnodige kromming vermeden werd.
De uit Engeland stammende elevatortechniek werd zodoende, in een proces van
trial and error, afgestemd op de praktijk in de continentale havens in Europa. De
discussies tussen Smalt en Luther droegen bij aan dit proces van afstemming, maar
op welke punten de Rotterdamse context een beslissende invloed heeft gehad is op

40 GAR, AGEM , Ooos 501, Notulen Raad van Commissarissen van de Maatschappij tot
Exploitatie van Orijvende Elevatoren (RvC Elevator-Maatschappij) van 18 november
1905.
41 Voor Smalts activiteiten en onderzoekingen zie de correspondentie in GAR, AGEM,
doos 508 en Cocheret, ElevatorbedrijJ.
42 Zie voor het navolgende: MUller, ' Entwicklung Getreideheber'. Helaas ontbreekt in
dit artikel elke bronvermelding.
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basis van bronnenonderzoek niet te beantwoorden. 43 Duidelijk is dat Luther stapsgewijs wijzigingen invoerde. In september 1902 liet Luther in een offerte het idee
van een elevator met twee torens 10S,44 op basis van algemene, niet alleen voor
Rotterdam geldende overwegingen. [n een systeem met twee torens kon nooit de
maximale prestatie worden geleverd, omdat beide torens van elkaar afuankelijk
waren. Het nadeel van het systeem met twee torens was dat men de zuigbuizen
veelal op ongunstige wijze naar de luiken van het zeeschip moest leggen, hetgeen
niet aileen de prestatie benadeelde, maar ook de kans op beschadiging aanzienlijk
groter maakte. Ook de HAPAG en de Norddeutscher Lloyd lieten in 1902 hun
elevatoren II en III met een toren uitvoeren. In een offerte van 10 november 1903
stelde Luther dat er voor Rotterdam een zeer grote toren was voorzien. De toren
van deze elevator was, overigens net zo als de reeds op 18 juli van dat jaar gedane
offerte,~5 14 meter hoog. Daarboven op werd dan de recipient geplaatst die 5\12
meter hoog was , dus samen bijna 20 meter. Dat was heel wat hoger dan de eerste
door Luther op basis van het Duckham-patent geleverde elevatoren , maar geJijk
aan de hoogte van een tekening van een elevator van de HAPAG die begin 1905 in
een boek werd afgedrukt. 46 Deze HAPAG-elevator had net als de Rotterdamse
elevatoren een loscapaciteit van 150 ton per uur; het eerdere maximum was 75 ton
per uur geweest.~ 7
43 Op dit punt is nog verder onderzoek mogeJijk in de briefwisseling tussen Smalt, Meyer
en Luther. Wij hebben daarvan afgezien omdat het handschrift van zowel Smalt als Meyer
veelal onleesbaar bleek. Een wei lees bare intrigerende , maar helaas moeilijk te interpreteren passage uit deze brieven willen we de lezer niet onthouden omdat juist hieruit blijkt
dat Smalt, Meyer en Luther weI degeJijk discussieerden over de elevatortechniek. Meyer,
langs wie het contact van Small met Luther tot diep in 1902 liep, verweet de directeur van
Luther - toen hij in navolgin g van zijn zoon gebrouilleerd was geraakt met deze firma - in
november 1902: " ... daB der Heber sich in jeder Beziehung in der Technik den wirtschaftlichen Bedilrfnissen anpassen milsse, antworteten Sie die Technik konne sich dem nicht
anpassen , die Hamburger Heber entsprachen den Anforderungen, man sei zufrieden, und
demgemaB wilrde auch in Rotterdam eine derartige Einrichtung genilgen. " (GA R, AGEM,
doos 508, brief van F.W. Meyer aan 'Herr Kommerzienrat' van 17 november 1902).
44 GAR, AGEM , door 508, brief Luther aan Smalt van 13 september 1902.
45 GAR, AGEM, doos I, inv. nr. 2b, Kosten-An sc hlag ilber einen schwimmenden pneumatische Getreideheber von 150 tons stilndlicher Leistung mit spater einzubauender Getreidereinigungsa nlage, van 18 juli 1903 en 10 november 1903.
46 Zimmer, Mechanical Handling , 113. In 1937 werd door de eerder aange haalde Duitse
ingenieur, die hoogstwaarsc hijnlijk werkzaam was bij MIAG (het bedrijf waarin Luther
was opgegaan), echter gesteld dat de twee Rotterdamse elevatoren de eerste waren met een
hoge opbouw (M illler, 'Entwicklung Getreideheber' , 169).
47 De verhoging van de capaciteit zou economisch mogelijk zijn geworden omdat de
Rotterdamse elevatoren de primeur hadden van een staande, in plaats van een Jiggende
luchtpomp, die een tweemaal zo hoog rendement had (aldus Klock, 'Forderung von Kornergut'; Klock mag als directeur van de Hamburgse graan-elevatormaatschappij zeker als
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Onze voorlopige conclusie is dat de Rotterdamse Elevator-Maatschappij de hoge
elevatoren uiteindelijk bestelde op een moment dat er een standaard was ontwikkeld door Luther op basis van ervaringen en verlangens van gebruikers in verschillende continentale havens, waaronder Rotterdam . Er speelde echter nog een andere technische kwestie: die van de automatische weging. Deze kwestie laat zien dat
Luther uit was op het ontwikkelen van een nieuwe standaard elevator gericht op
snelle lossing en met zoveel mogelijk uitschakeling van handarbeid. Juist op dat
punt liep de ontwikkeling (onverwacht) stuk en moest worden gekozen voor een
compromis. Om dit te kunnen begrijpen dienen we eerst in te gaan op de pogingen
van de Elevator-Maatschappij om de nieuwe techniek in te bedden in de bestaande
praktijk.

Pogingen tot inbedding van de elevator in het bestaande regime
Er verstreken zo verschillende jaren tussen het bezoek van de Verein Deutscher
Handelsmuller in de zomer van 190 I en de oprichting van de Maatschappij voor
de Exploitatie van Drijvende Elevators (hierna te noemen: Elevator-Maatschappij) in maart 1904. De voornaamste deelnemers van de Elevator-Maatschappij
waren naast het Nederlandsche Veem vijf van de belangrijkste Rotterdamse cargadoors (Hudig & Pieters, Hudig & Veder, Wm . H. Muller & Co., Ruys & Co. en
Wambersie & Zonen).48 Zo werd een netwerk gevormd waarin de producent en
verschillende groepen gebruikers deeln amen, maar waarin de graanhandelaren en
de arbeiders ontbraken. Tevergeefs had Smalt de Duitse importeurs tot participatie
in de onderneming trachtten te bewegen ; het bezoek van de Duitse graanmolenaars onder leiding van Luther-commissaris Meyer in augustus 1901 had achteraf
gezien een verkeerd beeld geschapen van de opstelling van de Duitse importeurs
tegenover de elevator. Smalt nam samen met zijn collega-bestuurder van Het Nederlandsche Veem, mr. D.L. Uyttenboogaart, de directie van de Elevator-Maatschappij op zich. De onderneming besloot in april 1904 om twee graanelevatoren
te bestellen. Waarschijnlijk had men weI meer elevatoren willen bestellen, maar
deskundig en ge"informeerd worden beschouwd). Luther paste deze vernieuwing toe naar
aan leiding van de slechte werking van de in 190 I geplaatste walelevatoren voor een silo in
Genua. De staande pomp hield nauw verband met de hoge opbouw van de elevator. Echter,
reeds in de aan de circu laire van de Verein deutscher HandelsmiilIer gehechte brochure,
waarschijnlijk van Luther afkomstig, was sprake van een staande pomp. Voorts is het twijfelachtig of een staande in plaats van een liggende pomp werkelijk een dergelijke grote
verbetering van het energie-rendement zou kunnen opleveren (gesprek met P.C.H. Kramer, van tot 1969 tot 1990 werkzaam in een technische func tie bij de GEM, op 27 augustus 1999).
48 Het Nederlandsche Veem nam 38 aandelen; de vijf cargadoors ieder twintig. Oaarnaast
namen nog twee cargadoors, drie factors, stuwadoor Thomsen & Co., elevatorbouwer Luther,
een graanhandelaar (J.A. Bax), enkele bankiers en een aanta l prive personen aandelen,
varierend van een tot twaalf stuks.
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Twee elevatoren aan het werk (Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, nr.
G2l .072).
gebrek aan kapitaal (of anders gezegd: beduchtheid voor al te grote risico 's) verhinderde dit. Voor elke elevator moest circa 300.000 Mark (ruim 180.000 gulden)
worden neergeteld.
Een belangrijke andere overweging om bescheiden te beginnen was de wens de
bestaande verhoudingen niet te veel te verstoren. Want zonder flankerende maatregelen zou de inbreuk op de bestaande verhoudingen groter zijn dan bij de nichetoepassing van de bekerelevator door de HAL en eerdere toepassingen van de
pneumatische elevatoren in buitenlandse havens: "In Hamburg, Bremen en Londen waren dergelijke machines reeds in gebruik, in eerstgenoemde havens echter
uitsluitend in eigen beheer ten behoeve van trans-atlantische stoomvaartondernemingen, die in het aanwenden dezer machines voor snelJere dispache hun voordeel
zagen. Rotterdam is echter de eerste haven op het vasteland, waar de elevator door
een onderneming ten behoeve van de traders, van de gaande en de komende booten,
beschikbaar worden gesteld",49 zo stelde een krant in november 1905 vast. Oat de
stuwadoors en de verschillende groepen arbeiders hun werk dreigden te verliezen
door de komst van de elevator is overduidelijk, maar men verwachtte ook dat de
factors in belangrijke mate aan betekenis zouden inboetten. In een rapport van 1
februari 1904 dat werd opgesteld ten behoeve van de op te richten elevatormaatschappij dacht een commissie van de vijfhierboven genoemde cargadoors bij voor49 'De graan-elevators in Rotterdam' , De Maasbode 12 november 1905.
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baat de nodige kou uit de lucht te halen: de elevatorlossing zou zodanig georganiseerd worden dat de positie van stuwadoors en factors intact bleef. 50 Verder benadrukten de cargadoors dat de elevatoren tot een grotere aanvoer van graan naar
Rotterdam zouden leiden, een teken dat zij het belang van de elevator inmiddels
expliciet onderkenden, zodat ook het verlies aan werkgelegenheid onder de arbeiders beperkt bleef. Smalt stelde later dat de beperkte opzet met slechts twee elevatoren, die circa 10% van het in Rotterdam behandelde graan zouden kunnen verwerken, vooral bedoeld was om de arbeiders zoveel mogelijk te ontzien. 51
Men zou kunnen zeggen dat de 10% van de markt de niche was die het netwerk
rond de Elevator-Maatschappij trachtte te bouwen. De inbedding van de nieuwe
techniek in de bestaande praktijk vond dus niet zozeer plaats door aanpassing van
de techniek zelf, maar door middel van het geleidelijk tempo van invoering en
door het garanderen van de positie van tussenpersonen. De initiatiefnemers zagen
dus net als de HAL met haar bekerelevatoren vrijwillig af van het onmiddellijk
maximaliseren van de voordelen van de nieuwe techniek. Anders dan in het geval
van de HAL en de Duitse lijnrederijen bleef de mogelijkheid van een havenbrede
toepassing van de pneumatische elevator echter weI boven de markt hangen.

Hetfalen van de automatische weging
In juli 1905, mim een jaar na de oprichting van de Elevator-Maatschappij, waren
de elevatoren gebmiksklaar. Toen een Griekse cargadoor in augustus als eerste
een schip met een elevator durfde te laten lossen, bleek een ernstig defect op te
treden. Door de klap waarmee het graan in de weegschaal viel, sloeg deze door.
De weegmachine gaf derhalve een te hoog gewicht aan. Luther had bij de bouw
van de Rotterdamse elevatoren geen rekening gehouden met het 'Ievende gewicht'
van het graan dat van een bepaalde hoogte in de schaal vie1. 52 Dit is opmerkelijk en
kunnen we ook niet goed verklaren. 53 Vooraf had Luther aan Rotterdam duidelijk
gemaakt dat er voldoende ervaring was met automatische weging. De fabrikant
50 GAR, AGEM, doos I, inv. nr. 2a.
51 GAR, AGEM, doos 501, Notulen RvC GEM van 15 december 1905.
52 GAR, AGEM , Ooos 507. Directie (N.V. Nederlandsche Veem), Nml. Mij. tot Exploitatie van Orijvende Elevators, Verslag over de periode van 28 april 1904 tot 3 I Dec 1905
(getypt, in notulenboek aandeelhoudersvergaderingen).
53 Volgens Smalts mede-directeur van de Elevator-Maatschappij en de latere GEM was
de verklaring voor het falen van de automatische weging dat Luther nog niet eerder ervaring had opgedaan met de 'kipsluize n' tussen de recipient en de weegschalen (Uyttenboogaart, 'Graantransportbedrijf' , 285). Zijn formulering is voor ons niet goed te begrijpen,
omdat er nog een bunker tussen recipient en weegschaal zat. Hierdoor is de relatie tussen
het type sluis en de problemen bij het wegen onduidelijk (op dit punt zijn onder meer de
vrijwilligers geraadpleegd die heden ten dage een oude elevator onderhouden als onderdee I van het Maritiem Buitenmuseum in Rotterdam). De sluizen waren nodig om het vacuiim in de recipient te behouden bij het storten van graan uit de recipient in de bunker.
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van de door Luther geplaatste automatische "Chronos"-weegschalen , de Hennefer
Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m.b.H., kon rond 1902 een indrukwekkende lijst van tevredenheidsbetuigingen van klanten overleggen uit verschillende
landen, waaronder de Norddeutscher Lloyd (de Bremense exploitant van drijvende Luther-elevatoren).54 Elevatoren die aan Hamburg waren geleverd door Luther
waren echter op verzoek van de kooplieden aldaar uitgevoerd met handmatig te
bedienen decimaalwagen in plaats van automatische weegschalen.55 De angst van
handelaren dat een automatische weging op een drijvende en dus onder invloed
van de graanstromen bewegende elevator niet voldoende betrouwbaar was is goed
begrijpeJijk en moet Luther bekend zijn geweest. Luther streefde echter klaarblijkelijk naar een standaard apparaat waarin zoveel mogelijk functies gemechaniseerd waren. De fabrikant rustte de twee Rotterdamse elevatoren toch uit met twee
automatische toestellen per elevator met een capaciteit van 78 ton per uur elk Y' Of
dit een discussiepunt is geweest met Smalt weten we niet.
Na het falen van de automatische weging, steJde de directie van de Maatschappij dat met een eenvoudige aanpassing, namelijk het plaatsen van een scherm om
de val van het graan te breken, het euvel binnen een nacht verholpen zou kunnen
zijn. De Maatschappij koos echter voor een andere oplossing. Ze besloot de automatische weegmachines te vervangen door handmatig te bedienen decimaal-weegschalen. De bascules van deze apparaten hadden overigens weI een capaciteit van
21j2 ton, waardoor geen vertraging zou optreden. 57 De Maatschappij besloot tot
deze radicale stap omdat ze bang was voor verdere processen over onjuiste weging. Wellicht nog belangrijker was dat ze de geloofwaardigheid tegenover de
handel wilde herstellen, want de affaire had het reeds bestaande wantrouwen tegenover automatische weging bevestigd. Een van de technische mogelijkheden
Een kipsluis bestond uit twee boven elkaar gemonteerde kamers met een schot ertussen;
wanneer de hoeveelheid graan in de bovenste kamer groot genoeg was, kantelde de slu is
onder invloed van de zwaartekracht en viel het graan in de bunker. Vanaf 1907 is Luther
elevatoren met draaisluizen in plaats van kipsluizen gaan leveren , in eerste instantie wegens problemen met het te schoksgewijs via een sluis toevoegen van het stof aan het graan
(zie Klock, ' Forderung'). Cocheret me ldt dat in een 'vergadering ' van 26 maart 1906,
waarvan het verslag niet is teruggevonden in het archief van de GEM , werd vastgesteld dat
als gevolg van haastwerk bij de fabricage de vul-opening van de weegschalen niet juist
onder de graansluis was aangebracht. Ook deze verklaring houdt geen rekening met een
bunker tussen sluis en weegschalen (Cocheret, Elevatorbedrijf, 2S) .
54 GAR, AGEM, doos I, inv. nr. 1, Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert
m.b.H.
Hennef a.d. Sieg (Rheinprovinz), Zeugnisse ueber unsere patentirte, aichfaehige, aLltomatische Waage " Chronos" als Absack- Lind als Elevatorwaage in Lagerhaeusern, SiloSpeichern, Elevatoren, Verzoll- Lind Umladestationen, Muehlen etc (z.j.) .
55 GAR, AGEM, doos 50S , brief Luther aan Smalt van II september 1902.
56 GAR , AGEM, doos 50S , brief Luther aan Smalt van 17 september 1904.
57 GAR, AGEM, doos 501, Notulen RvC Elevator-Maatschappij van 5 oktober 1905.
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van het nieuwe apparaat werd hier dus opgeofferd om de bestaande preferenties
van de gebruikers niet te bruuskeren.

De strijd tegen de elevator
Het falen van de automatische weging had grote gevolgen voor het verloop van de
invoering. Luther had anderhalve maand nodig om de bascules te plaatsen en in de
tussentijd konden de tegenkrachten zich organiseren. De stuwadoors en factors
richtten organisaties op, die de Elevator Maatschappij probeerden tegen te werken
of op zijn minst tot tariefconcessies trachtten te dwingen . Het krachtigste verzet
kwam uiteindelijk van een van de groepen arbeiders die direct in hun bestaan werden bedreigd, de wegers. Terwijl het graan in de bestaande situatie met een zak
tegelijk werd gewogen, zou dit nu in snel tempo met tonnen tegelijk in de elevatortoren geschieden. De wegers vormden een elite onder de havenwerkers. De Rotterdamse stedelijke corporatie van wegers, die was voortgekomen uit een gilde,
was in 1866 overgegaan in een corporatie onder toezicht van de graanhandel. Vanaf 1885 werden er verschillende andere wegercorporaties opgericht door particuliere ondernemingen, die zich daarmee waarschijnlijk minder afhankeJijk wilde
maken van de oude corporatie. Achteraf kan men zeggen dat die strategie niet
slaagde, want op 4 november 1905 gingen aile 450 wegers van de verschillende
corporaties in staking om af te dwingen dat zij allemaal op de elevatoren te werk
gesteld zouden worden . Deze staking trof in het bijzonder de Duitse importeurs. In
maart 1906 zouden de Duitse invoerrechten op graan verhoogd worden , zodat zij
voor die tijd nog een flinke hoeveelheid wilden invoeren. Dit liep nu gevaar, want
de winter stond voor de deur en dan was de Rijn door ijsvorming moeilijk of niet
bevaarbaar. De Duitse importeurs sloten daarop noodgedwongen op 18 november
1905 een pact met de wegers om hen weer aan het werk te krijgen: zij beloofden
tot mei 1906 geen graan van de elevatoren te accepteren. De Elevator-Maatschappij zag zich daarop eind 1905 gedwongen de elevatoren stil te leggen.
De niche van de Elevator-Maatschappij bleek dermate zwak ontwikkeld door
het beperkte netwerk rond de onderneming dat een incidentele factor als een verhoging van de invoerrechten de niche deed bezwijken - althans voorlopig. De
Elevator-Maatschappij had gekozen voor een ongedifferentieerde geleideJijke invoering. Deze strategie faalde. Juist omdat de elevator-capaciteit zo weinig voorstelde, zagen de Duitse importeurs zich genoopt hun oren te laten hangen naar de
wegers, door wiens handen immers nog steeds het overgrote deel van het graan
ging. Actoren buiten het netwerk hadden bovendien niet de verwachting dat de
graanoverslag in Rotterdam behoefte had aan pneumatische elevatoren. Dat gold
in het bijzonder voor de handelaren .
Bezwaren van de graanhandelaren tegen de elevatorlossing
Tijdens de windstilte die nu intrad kwamen de bezwaren van de handel aren tegen
de elevatoren opnieuw en nadrukkelijker aan het licht. Niet aile handelaren waren
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echter negatief. Allereerst was Smalt zelf actief in de graanhandel en hij had een
groot aanzien onder zijn collega's.58 Verder betoonde een vooraanstaand lid als
P.W. Schilthuis zich in november 1905 op een vergadering van het Comite van
Graanhandelaren (de centrale vereniging in Rotterdam) tamelijk positief over de
elevator. 59 Echter, de tegenstand onder de handelaren was zodanig dat het Comite
een neutrale tot negatieve houding tegenover de elevator innam. In februari 1906
schreef een door het Comite ingestelde commissie, onder leiding van de anti-elevatorman Hoyack, "Ons belang brengt het overladen met de Elevators niet mede ... "60
Deze weerstand was zoals gezegd goed te begrijpen. De handelaren hadden veelal
geen belang bij snelle en grootschalige lossing van graan. Als de handelaren het
graan nog niet verkocht hadden was - uit oogpunt van besparing op de opslagkosten - een langzame lossing zelfs aantrekkelijk. Bovendien zou de ontvangst van
het graan uit de elevator voor de handelaren net zo duur blijven als onder het
handmatige regime. Dit was weer een gevolg van de strategie van de elevatormaatschappij die gevestigde belangen (de handmatig werkende stuwadoors) niet wilde
onderbieden. 61 De bezwaren van de handelaren richtten zich in deze fase met name
ook op de onmogelijkheid om het graan met de elevator gezakt te lossen en in
kleine partijen te behandelen. Ook de Duitse importeurs keerden zich - naar eigen
zeggen - om inhoudelijke redenen tegen de elevator. Zij verJengden hun contract
met de wegers begin 1906 met een jaar tot I mei 1907. De leider van de Duitse
tegenstand, L. Rosenthal (secretaris van de Vereinigung rheinisch-westfalischer
Getreide-Importeure), stelde dat de kwaliteit leed onder de elevatorJossing, dat
het te snel ging en dat bij uitlevering aan de Rijn onderwichten werden geconstateerd. 62 Met andere woorden: veel handelaren waren beducht voor een machinale
lossing, omdat ze op die manier - naar hun gevoel - elke controle en f1exibiliteit
tijdens de overslag en weging verloren.
Het hele jaar 1906 maakte de Elevator-Maatschappij geen gebruik van haar apparaten. Zij bleef echter niet stil zitten, maar deed een uiterste poging een breder
en sterker netwerk op te bouwen. In haar optiek had de elevator zich in de korte
hem beschoren tijd namelijk technisch en economisch weI bewezen . Eind 1905
berekende de directie aan de hand van de prestaties van de elevatoren in november 1905 , toen ruim 28.000 ton graan behandeld was (inclusief lossingen uit lichters waar het graan eerder ongewogen in was gestort), dat de elevatorlossing een
58 D.P.M. Graswinckel en Leo Ott, 1872-1972. 100 jaar "in granen". Handel en wandel
van het Comite van Graanhandelaren (getypt, z.p. (Rotterdam), z.j. (1972» 48; mededeling van K.K. Vervelde.
59 ACG, notulenboek-5 , notulen vergadering Comite van 8 november 1905.
60 ACG , notulenboek-5, notulen vergadering Comite van 9 februari 1906.
61 Rotterdamsch Weekblad 24 maart 1906.
62 ACG , notulenboek-5 , notulen vergadering Comite 20 maarl 1906 (met Duitse imporleurs) .
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behoorlijk rendement zou kunnen opleveren. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden in november 1905, kwam zij omgerekend uit op een netto jaarwinst van 48.000 gulden.63 Met deze cijfers werd de verwachting onderbouwd dat
elevatoren op een winstgevende manier konden worden toegepast. Het had daarom zin de strijd door te zetten.
Op een commissarissen-vergadering van 15 januari 1907 poneerde Smalt dat de
Maatschappij voor de keuze stond: de boel opdoeken of op grote schaal aanpakken. 64 De Elevator-Maatschappij besloot echter vooralsnog met de twee bestaande
elevatoren de lossing te hervatten. Als een soort schot voor de boeg liet cargadooraandeelhouder Wambersie in maart 1907 enkele van haar schepen door de elevatoren lossen. De Elevator-Maatschappij zocht nu de confrontatie met de tegenstandel's. Als (Duitse) importeurs de aanlevering van graan via elevatoren niet
accepteerden, dan werd het graan in veel gevallen domweg - ongewogen - in een
lichter gestort; op kosten van de importeurs. Dit was gebaseerd op de in veel cognossementen (vrachtbrieven) voorkomende clausule dat de ontvangers de lading
moesten ontvangen 'as fast as steamer can deliver'. Voldoende voor de overwinning was dit niet, zeker omdat behalve de wegers nu ook andere groepen arbeiders , met name de bootwerkers, in verzet waren gekomen tegen de elevator. De
Elevator-Maatschappij besloot daarom haar netwerk te versterken. In april 1907
werden de negen voornaamste Rotterdamse graanimporteurs via garanties en aantrekkelijke tarieven contractueel gewonnen voor het werken met elevatoren.
Een dee I van de Nederlandse handelaren had de elevator dus omarmd. Zij kwamen hier in mei 1907 openlijk voor uit in een reactie op een in de NRC afgedrukt
(aangedikt) anti-elevatorbetoog van de eerder genoemde F.e. Hoyack.65 Een dag
later kwam er een reactie van collega P.W. Schilthuis, namens de negen handelarencontractanten. 66 De bezwaren van Hoyack werden van tafel geveegd. Het enige nadeel dat Schilthuis c.s. nog weI zagen was dat het graan niet gezakt door de
elevator kon worden afgeleverd, zodat er dus extra manipulaties nodig waren, maar
zoals we nog zullen zien werd er op dit punt door de Elevator-Maatschappij gekeken naar technische oplossingen. Schilthuis c.s. spraken duidelijk niet aIleen voor
63 GAR, AGEM, doos SO I, notulen RvC Elevator-Maatschappij van 7 december 1905 en
IS december 1905.
64 GAR, AGEM, doos SO 1, notulen RvC Elevator-Maatschappij van IS januari 1907. In

de maanden daarvoor had Smalt een plan uitgewerkt om met een installatie van zestien op
de wal geplaatste pneumatische elevatoren de graanoverslag op grote schaal ter hand te
nemen (zie ook GAR, AGEM , Doos 508 , ongedateerde concept-prospectussen).
65 F.e. Hoyack, 'De elevator quaestie', NRC 11 mei 1907. Het is mogelijk dat Hoyack
zich zo Fel keerde tegen de elevator omdat hij vooral handel de in mais, een graansoort die
kwetsbaar was voor 'breuk' tijdens machinale lossing. VerdeI' behoorde hij niet tot de
grootste firma's in de graanhandel en leverde hij waarschijnlijk relatief veel graan in zakgoed aan zijn klanten (mededelingen van K.K. Vervelde).
66 P.W. Schilthuis, 'De elevator kwestie' , NRC 12 mei 1907.
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zichzelf: de meerderheid van de Nederlandse graanhandelaren had gekozen voor
de elevator. Hoe kunnen we deze omslag verklaren ?
Een eerste belangrijke verklarende factor was dat de graanhandelaren voor een
scherpe en duidelijke keuze werden gesteld. Zij moesten zich verzetten tegen de
introductie van een nieuwe techniek en daarmee in zekere zin tegen een verdere
mechanisering en modernisering van de haven. Verzet tegen techniek in deze periode in Nederland was echter nauwelijks denkbaar en dam'door moeilijk te verdedigen. De staking van de wegers tegen de elevator had bovendien een breed
gevoerd debat uitgelokt over de invoering van de elevator, waaraan vertegenwoordigers van aile politieke stromingen meededen Y Dit debat maakte duidelijk, zoals
Van Lente heeft laten zien , dat er in Nederland een algemeen geaccepteerde opvatting bestond - een cultureel imperatief - dat moderne techniek niet kon worden
gestopt. De Rotterdamse havenondernemers wilden niet als anti-modern te kijk
gezet worden en werden daardoor gedwongen opnieuw hun positie ten opzichte
van elevatoren te bepalen.
Het tweede, crucial e element was dat het conflict over de elevator veranderde in
een conflict over de macht in de haven. In mei 1907 stond het effect van de elevatortechniek op de wijze van lossing niet meer voorop. De controle over de arbeid
was centraal komen te staan. De felle weerstand van arbeiderskant bracht de verschillende groepen ondernemers dichter bij elkaar: de invoering van de elevator
was ook voor oorspronkelijke tegenstanders uitgelopen op een machtstrijd met de
wegers en andere havenarbeiders. Op 7 mei 1907 Iiet Van Eyk, een genuanceerde
stem onder de Rotterdamse graanhandelaren, optekenen: " ... voor de elevator is
niemand geporteerd, doch de bedoeling is baas te blijven in eigen huis."68 Het was
duidelijk dat de strijd om de elevator, en niet problemen binnen het bestaande
handmatige regime, de wens had opgeroepen zich onafhankelijk te maken van de
arbeiders .
De negen handelaren werden vrijwel onmiddellijk geboycot door de wegers.
Hierop voerde de Elevator-Maatschappij een al langer bestaand plan uit en richtte
zij een eigen wegerskorps op. Deze zogenaamde Prins-wegers waren nodig voor
de ladingen voor de bewuste importeurs die met de hand gelost moesten worden
wanneer de elevatorcapaciteit tekortschoot. Om aan bootwerkers te komen , zag de
Maatschappij zich genoodzaakt na de Rotterdamse handelaren ook de stuwadoors
een uiterst lucratief contract te bieden, dat in mei 1907 getekend werd ' De stuwadoors huurden daarop speciaal voor de graanlossing nieuwe bootwerkers in (de
zogenaamde Calandstraters). Aldus gewapend ging de Maatschappij nu stelselmatig met de twee elevatoren en - indien nodig - handmatig lossen. De wegers en
bootwerkers antwoordden met geweld tegen de Prins-wegers en de Calandstraters.
Deze onderkruipers konden rekenen op een pak slag zodat ze aIleen onder politie67 Van Lente, 'Machines'.
68 ACG, notulenboek-5, notulen vergadering Comite van 7 mei 1907.
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toezicht konden werken. Na een grootscheepse gewelddadige confrontatie op 5
juli 1907 kwam zelfs het leger in actie: Rotterdam raakte in staat van beleg. Ook
voor de Duitse importeurs, die hun contract met wegers eerder dat jaar wederom
hadden verlengd en wei tot l mei 1910, was de maat nu vol. Medio juli lieten zij
blijken tot een vergelijk met de Elevator-Maatschappij te willen komen. De houding van de arbeiders was nu de enige nog resterende hinderpaal. De ElevatorMaatschappij bleef bereid zich te beperken tot 10% van de overslag, althans voor
een periode van drie jaar. De arbeiders gingen hier niet op in, wellicht uit overmoed na het succes van de eerste (wegers)staking, maar waarschijnlijk ook omdat
ze vermoedden dat de elevator uiteindelijk toch integraal zou worden toegepast.
WeI bleken de importeurs uiteindelijk in staat de wegers te kunnen paaien met
loonsverhogingen. Op 23 september 1907 begonnen de bootwerkers een algemene havenstaking, de wegers deden hier niet aan mee. Nu de werkgevers zich eindelijk verenigd hadden, had de staking geen kans van slagen. Ze eindigde na negen
weken en leverde de bootwerkers slechts een loonsverhoging op.
Via vee I masseren had de Elevator-Maatschappij dus de voornaamste tegenstribbelende gebruikersgroepen voor de nieuwe techniek gewonnen . Ook had zij
het arbeidersfront gebroken (de wegers waren afgehaakt) en wist zij zich gesteund
door de publieke opinie. De dag na het begin van de staking besloot de ElevatorMaatschappij een prospectus uit te geven voor de bestelling van acht extra elevatoren en dit keer was er geen gebrek aan belangstelling voor het bijeenbrengen van
(aandelen)kapitaal. Zo maakte de Maatschappij de al eerder overwogen strategische ommezwaai : om het resterende arbeidersverzet te overwinnen moest ze met
een grote bestelling de graanoverslag geheel of voor een groot deel in handen
nemen. Ofwei: geen niche meer bouwen, maar meteen een havenbreed regime.
De handelaren von den dat zij beloond moesten worden voor hun steun voor de
invoering van de elevator, waar zij zelf geen belang bij zouden hebben. Er werd in
1908 een nieuwe onderneming opgericht, de Graan Elevator Maatschappij (GEM),
die in de plaats kwam van de oude maatschappij. In de GEM werd een evenwicht
werd geschapen tussen twee groepen: de cargadoors, rederijen en stuwadoors (groep
A) en de handelaren, expediteurs en factors (groep B) kregen ieder vijftig procent
van de aandelen en leverden ook een gelijk aantal commissarissen. De GEM (en
ook enkele concurrenten die al gauw in de GEM werd opgenomen) ging over tot
de aanschaf van een groot aantal nieuwe elevatoren. V66r het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog was het handmatig lossen van graan vrijwel geheel verdwenen en domineerden de graanelevatoren het havenbeeld.

6. Verdere vormgeving van het regime
Nadat de keuze voor de grote drijvende graanelevator leek vast te staan, bleven er
toch nog problemen over, die te maken hadden met nadere afstemming tussen de
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elementen in het nieuw gevestigde regime. Twee kwesties trokken vooral de aandacht: de wens van de handel om graan gezakt te kunnen blijven ontvangen en de
organisatie van het factorbedrijf. Wij zullen hier aileen ingaan op de eerste kwestie omdat we zo goed kunnen illustreren hoe het regime, nadat het zich had gevestigd, alsnog werd aangepast aan de wensen van een dee l van het regimedragende
netwerk.
De wens van de handelaren om - indien gewenst - het graan in zakken te ontvangen was voor hen be pal end voor de nadere keuze van het type elevator. Vooral
kleinere, op het Nederlandse ac hterland gerichte handelaren zagen zich geconfronteerd met de wensen van hun klanten, die aanlevering van zakken in graan
vroegen. Een kleinere of beter gezegd langzamere elevator kon het graan gezakt
leveren, en de handelaren zodoende de extra manipulatie van het weer opzakken
van los ontvangen graan besparen.
Vanaf mei 1907, nog voor de strijd om de invoering beslecht was, was het model
van de grote Luther elevator al ter discussie komen te staan binnen de ElevatorMaatschappij.69 In mei en september 1907 boden achtereenvolgens twee Nederlandse machinefabrikanten Wijnmalen & Hausmann (Rotterdam) en Pannevis
(Utrecht) zuigelevatoren met een kleinere capaciteit per uur aan (namelijk 40 ton
per uur en 60 tot 80 ton per uur) . Respectievelijk Luther en H.A. van lJssel steijn ,
de adjunct-directeur van Gemeentewerken die in 1904 door de Elevator-Maatschappij als adviseur was ingehuurd , raadden echter met kracht aan vast te houden
aan de keuze voor de veel effici entere grote elevator. Smalt gaf gaarne gevolg aan
deze raad. De handelaren hadden juist wei oren naar dergelijke machines, maar
moesten zich voorlopig gewonnen geven: in november 1907 werden zes 150 tonse levatoren bij Luther besteld.
Er bleef ook in de nieuwe maatschappij een meningsverschil bestaan tussen enerzijds de aandeelhouders A (de cargadoors c.s.) en de directie, voor wie de snelheid
van iossing voorop stond, en anderzijds de aandeelhouders B (de handelaren c.s.),
die de techniek wilden aanpassen aan de bestaande commerciele praktijk. De laatsten waren gecharmeerd van een machine 'a double usage', bijvoorbeeld een 75tons elevator van Pannevis, die zowel los gestort als gezakt graan kon leveren.7o
De cargadoors brachten daar met kracht tegen in dat de grote lossnelheid van de
69 Zie voor het volgende: GAR, AGEM, doos 1, inv. Ilf. 2b, brief Wijnmalen & Hausmann aan Smalt van 31 mei 1907 ; doos 501, Notulen R vC Elevator-Maatschappij van 17
j ul i 1907, 1 augustus 1907, 10 september 1907 en 27 october 1907 ; doos I, inv. Ilf. 1, N. V.
Machinefabriek "Hoogenlande" v/h Firma Pannevis & Zoon, Utrecht, september 1907,
Beschrijving eener Orijvende Pneumatische Graan Elevator Capaciteit 60-80 ton per uur
ten dienst eventueel der Haven Rotterdam; brief Pannevis aan J. va n Rede & Zonen , 2 sept
1907; Brief H.A. van Il sselstein aan Smalt van 28 oktober 1907.
70 Oit en navolgende is gebaseerd op: GAR, AGEM, doos 2, in v nr. 4b, Preadvies van
gedelegeerden va n groep B, A. van Rede en Boecking, van 22 mei 1908 ; Rapport Engelbrecht en Van Hasse lt (cargadoors), waarschijnlijk van 23 mei 1908 en in v. nr. 4a3, Rap-
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elevator niet be knot mocht worden door het opzakken van graan. Zij gaven de
voorkeur aan een zogenaamde dubbele manipulatie. Het op te zakken graan werd
daarbij door de elevator eerst ongewogen in een lichter gestort, naar een installatie
aan de wal gebracht, opgezakt en vervolgens weer geladen in het binnenschip of
een treinwagon (de mogelijkheid treinwagons te beladen was een voordeel van
een zakgoedstation waar iedereen het over eens was). Na een vergelijkende studie
van een tiental offertes sprak een technische commissie, waarin beide aandeelhoudersgroepen vertegenwoordigd waren, zich eind 1908 dan eindelijk unaniem uit
voor een zakgoedstation aan wal.
Toen de kogel door de kerk was, besloot de commissie voor het goedkoopste
aanbod te kiezen. Dit betekende dat het zakgoedstation werd uitgerust met een
bekerelevator en niet met een pneumatische inrichting en dat de opdracht gegund
werd aan de Amme, Giesecke en Konegen te Braunschweig en niet aan 'huisleverancier' Luther. Het oprichten van het zakgoedstation was een behoorlijke tegemoetkoming van de GEM aan de ontvangers: de kosten van de extra manipulaties
werden niet volledig doorberekend. De gekozen techniek van een zakgoedstation
had echter een onbedoeld effect. Sommige importeurs gaven onverkocht graan nu
steevast als zakgoed op, opdat de aflevering enige dagen duurde en zij dus op
opslagkosten bespaarden. 71Het nieuwe zakgoedstation kreeg hierdoor een dermate grote hoeveelheid te verwerken, dat de bonafide importeurs vaak zes tot zeven
dagen op hun graan moesten wachten 72 , terwijl de GEM tegen verliesgevende tarieven werkte.
Hierdoor kreeg het opzakken direct vanaf de elevator meer aantrekkelijkheid.
Eind 1910 werd een proef genomen met het direct opzakken van af een elevator.
Deze test was een succes: een uurproductie van 40 ton per uur bleek mogelijk.
Maar de proeven konden niet uitwijzen of een dergelijke wijze van direct opzakken vanaf de elevator in de praktijk economisch zou werken , dat hing af van de
verhouding tussen het te storten en op te zakken graan (als het aandeel zakgoed te
hoog was, zou de totale overslagoperatie teveel vertraagd worden). Desondanks
stelde de directie van de GEM in februari 1911 voor vier elevatoren toch maar uit
te rusten met zakgoedinrichtingen, want " ... waar de financieele resultaten van onze
zaak zoo schitterend zijn, een som van 4 x M. 17000,- in het belang van de handel
mag worden gewaagd."73 Eind 1911 waren vier zakgoedinrichtingen op de elevatoren gereed. Het ging de ontvangers echter (toch nog) veel te snel. 74 De machines
port der commissie benoemd door den Raad van Commissarissen in zijn vergadering van
2 juni 1908 ter behandeling der zakgoedkwestie, 11 december 1908.
71 Cocheret, ElevatorbedrijJ, 125-126.
72 GAR, AGEM, doos 480, notulen Raad van Gedelegeerden van de GEM (RvG GEM)
van 17 januari 1911.
73 GAR, AGEM, doos 480, notulen RvG GEM van 17 februari 1911.
74 GAR, AGEM , doos 480, notulen RvG GEM van 20 december 1911.
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brachten nogal wat extra kosten met zich mee: iedere zakgoedinrichting vergde de
bediening van elf mensen, terwijl meestal nog twee tot vier man de binnenschipper
met stuwen moesten helpen. 75 Na 1919 wordt in de jaar- en kwartaalverslagen van
de GEM geen melding meer gemaakt van de hoeveelheden zakgoed die rechtstreeks vanaf de elevatoren werden geleverd. Al het op te zakken graan werd vanaf
toen via het zakgoedstation afgewikkeld.
Uit deze kwestie van de behandeling van het zakgoed blijkt dat er een technische aanpassing mogelijk was van het nieuwe regime aan de preferenties van het
type handelaren dat het meeste moeite had gehad met de invoering van de elevator.
Ondanks dit compromis bleef de sleuteltechniek echter ongewijzigd: de han delaren hadden definitief moeten accepteren dat de lossing vele malen sneller ging
dan voorheen en hun preferenties daarop moeten aanpassen.

Hoe het verder ging
Hiermee was de regimewijzing in de graanoverslag in grote lijnen voltooid. In de
daaropvolgende decennia bleek hoe sterk het regime van de pneumatische techniek was. 76 Ook toen het graan na de Tweede WereldoorIog voor een belangrijk
deel in een ander soort schepen werd aangevoerd, eerst in tankers en later - structureel- in zogenaamde bulk carriers (schepen met slechts een ruim en veel grotere
capaciteit) bleef de pneumatische elevator in de ogen van de GEM de beste lostechniek. Het was een verandering in het landschap, in de vorm van een steeds
groter aandeel van zogenaamde graanderivaten (van graan afgeleide producten en
daar aan gelijkgestelde producten zoals kopra en tapioca) in de aanvoer, die uiteindelijk een wijziging van het regime uitlokte. Graanderivaten zijn namelijk in
tegenstelling tot gewone graansoorten 'slecht-Iopend'; zij hebben onder meer de
neiging vast te koeken in het scheepsruim en kunnen daarom beter uit het schip
gehapt worden dan gezogen. Het was nieuwkomer, Interstevedoring, die in de jaren 1980 met drijvende grijperkranen een niche bouwde in lossing van graanderivaten. De voormalige monopolist GEM werd hierdoor uitgedaagd en zag zich uiteindeJijk in 1990 genoodzaakt eveneens grijperkranen in te zetten. Heden ten dage
domineren deze apparaten de behandeJing van zowel gewoon graan als derivaten
in de Rotterdamse haven: het pneumatische regime is vervangen door een mechanisch regime.

7. Verschillende patronen van regimetransformatie
In dit artikel hebben wij de snelle overgang op de pneumatische graanelevator in
de Rotterdamse haven in de jaren na 1907 proberen te verklaren aan de hand drie
75 GAR, GEM, doos 458, GEM, Verslag over het vierde kwartaal van 1911.
76 Zie hierover Van Oriel and De Goey, Rotterdam Cargo Handlin g, 77-86.
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gekoppelde ontwikkelingen: het ontstaan van druk op het niveau van het sociotechnische landschap, uitholling van het bestaande regime en tenslotte succesvolle
niche-formatie. Succes hebben wij gedefinieerd als de vorming van een sterk netwerk, afstemming van techniek op gebruikerspreferenties en andere omstandigheden en het vestigen van de verwachting dat er geen toekomst was voor de haven
zonder elevator. Wat zijn nu de resultaten van ons onderzoek? In de eerste plaats
constateren we dat het modelleidt tot vruchtbaar onderzoek en dus een grote heuristische waarde heeft. Het model inspireert tot het stellen van een groot aantal
vragen die tot een beter begrip en inzicht leiden in de puzzel van de snelle transformatie van de graanoverslag in de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd is duidelijk
dat de ontwikkelingen niet verliepen volgens het patroon dat wordt verondersteld
in het model. In het geval van de introductie van de bekerelevator door de Holland-Amerika-Lijn in 1896 geldt dat aIle drie de voorwaarden voor een snelle
transformatie aanwezig waren. Hier werd de eerste niche gevormd, juist op een
plek waar de effecten van de ontwikkelingen op het macroniveau van het sociotechnische landschap, de tendens om het graan los gestort aan te voeren in grotere
schepen, zich scherp deden voelen. Bovendien werd de bestaande handmatige
overslag door de centrale actor in het regime als beperkend ervaren. Deze case
laat tevens het belang van een goede nichestrategie zien, de HAL wist de bekerelevator geaccepteerd te krijgen door een acceptabele inpassing in het regime te
bewerkstelligen. Er kwam echter geen regimetransformatie voor de hele graanovers lag tot stand. In zekere zin fungeerde de niche als een gevangenis, omdat er
geen voorwaarden werden geschapen voor verdere niche-ontwikkeling.
Voor de pneumatische elevator geldt een ander verhaal. Hier was er zeker geen
sterke druk vanuit het sociotechnische landschap en werd ook de bestaande handmatige lossing van graan niet als een groot probleem ervaren. Het startpunt voor
de nicheformatie lag bij een innovatieve ondernemer, J.e. Smalt, die met veel
weerstand te kampen kreeg . Hij wist dan ook aanvankelijk geen goede niche te
bouwen. Het netwerk was te smal, de techniekontwikkeling was te veel gestuurd
door de producent en paste mede hierdoor niet voldoende bij de preferenties van
de gebruikers en de actoren deelden zijn verwachting niet dat de toekomst van de
graanoverslag in de haven zou worden bepaald door mechanisatie. Na de eerste
staking leek de niche dan ook te bezwijken. lronisch genoeg zou gesteld kunnen
worden dat juist het conflict dat uitbrak Smalt zijn redding was. Hierdoor werden
de graanhande1aren gedwongen te kiezen tussen twee kwaden: de graanelevator of
de arbeiders aan de macht. Bovendien moesten ze hun visie op de elevator opnieuw doordenken: getuigde verzet tegen techniek eigenlijk niet van een anti-moderne opvatting? Het netwerk rond de elevator werd alsnog uitgebreid, de techniek en
gebruikerspreferenties werden beter op elkaar afgestemd en de verwachtingen werden bijgesteld. Door het conflict gingen de graanhandelaren bovendien het bestaande handmatige regime als een probleem zien. De hypothesen die zijn geformuleerd in het begin van het artikel houden geen rekening met de mogeJijkheden
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van een conflict, waardoor een niche ineens snel kan groeien tot een regime. SnelIe regimetransformatie is dus niet aileen een resultante van een koppeling tussen
aile drie de niveaus, maar kan ook tot stand worden gebracht wanneer de verhoudingen op scherp worden gesteld. Onze voorlopige conclusie is dat er blijkbaar
meerdere patronen van regimetransformatie zijn en dat verder onderzoek zich lOU
moeten richten op het in kaart brengen van deze patronen. Een ander belangrijk
aspect van de Rotterdamse cases is tenslotte dat het belang van arbeidsverhoudingen is aangetoond. In de bestaande literatuur over niche-formatie en regimeveranderingen wordt hieraan tot nu toe ten onrechte geen aandacht geschonken.
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