
NEHA-JAARBOEK 
voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 

UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING 
Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 

GEVESTIGD TE AMSTERDAM 

VIJFENZESTIGSTE DEEL 

AMSTERDAM 
NEHA 
2002 



Redactie NEHA-JAARBOEK 
Prof. B. Blonde 
Mw. prof.dr. G. Devos 
Drs. B. Gales 
Dr. 1.L.J.M. van Gerwen, redactiesecretaris a.i. 
Dr. FM.M. de Goey, voorzitler 
Mw. Dr. M.e. 't Hart 
Dr. E. Homburg 
Dr. W.J .M.J. Rutten 
Dr. J.P. Smits 

Bestuur van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 
Dr. J.E. Andriessen 
Mevr. drs. E. van den Bent 
Prof. dr. M.M.G. Fase 
Prof. dr. E.J. Fischer, penningmeester 
J. Kloosterman, directeur 
Drs. Ph. van Maarschalkerweerd 
Prof.dr. L. Noordegraaf 
H.1. Neeleman RA, voorzitler 
Drs G. van Olphen RA 
Mw. dr. B.M.A. de Vries 
Drs. H.B. van Wijk 

Het NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis is een uitgave 
van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). NEHA-Ieden 
krijgen hetjaarboek automatisch toegestuurd. Het lidmaatschap kost € 40,00 (voor studenten, 
aio's en oio' s € 22,00). 
NEHA-Ieden krijgen bovendien twee maal per jaar gratis het NEHA-Bulletin toegezonden. 

Kopij 
Artikelen voor het NEHA-JAARBOEK dienen per e-mail, op floppy (WordPerfect of MSWord), 
of in twaalfvoud geprint en (eventueel) voorzien van drukklare grafische voorstellingen en 
illustraties met bijschriften te worden toegestuurd aan het Redactiesecretariaat NEHA
Jaarboek, Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam, e-mail : redactie.nehajaar@iisg.nl 
Een style-sheet met richtlijnen voor de redactionele bewerking van artikelen is te raadplegen 
op de NEHA-website: www.neha.nl. Er wordt naar gestreefd de omvang van de artikelen tot 

maximaal twintig pagina's druks te beperken (inclusief voetnoten, tabellen, grafieken, foto's 
en bijlagen). Dit komt overeen met circa 8.400 woorden of 60.000 aanslagen. Aileen in 
overleg met de redactiesecretaris kan van deze beperking in omvang worden afgeweken. 
Artikelen die voor plaatsing in aanmerking komen, zullen ter beoordeling anoniem aan 
referenten worden voorgelegd. 
De inhoud van artikelen is voor verantwoordelijkheid van de auteurs. 

De uitgever heeft getracht de rechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te 
regelen. Wie toch aanspraak meent te maken op copyright wordt verzocht schriftelijk contact 
op te nemen met de uitgever. 



.J 

Inhoud NEHA-JAARBOEK 2002 

II 

III 

IV 

'" 
V 

\., 

VI 
v 

VII 

v 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Maakbaar Nederland \I 

door Guus 1. Borger ........... ....... ... .. .. .... ....... ....... .. .......... ... ........ ....... .. ...... 6 
Maakbaarheid en Nieuwe Natuur, 1000-2000. De dynamische 
geschiedenis van het Hollandse veenweidegebied 
door Petra 1.E.M. van Dam'!. ............................................... ...... ........ ..... 13 
Zeeuws-Vlaanderen als strategisch manipuleerbaar landschap 
door Adrie de Kraker ...... ... .. ... .. ... .............. ... .... .................... .................. 32 
Waardering voor jong polderland. De inrichting van het landschap in 
negentiende- en twintigste-eeuwse droogmakerijen 
door A.i. Geurts ............................. ..... .................................................... 49 

De my the van verborgen tekorten: een dwaaltocht van Betz door de 
rekeningen van de begrotingen van 1813-1818 van het Koninkrijk 
der Nederlanden 
door Pierre Ei)gelshoven ................ .. .... ...... .... ..... .... ......... ............ .......... 79 
The International Trade of a Small and Open Economy. Revised 
Estimates of the Imports and Exports of Belgium, 1835-1990 
door Edwin Horlings .... .... ...... ...... .. ....... ............ .... .......... ........ ............. 1 10 
Het samenspel tussen het bankwezen in het Hollands Noorder-
kwartier en de Nederlandsche Bank 1865-\997 
door M.M.G. Fase en i . Mooi) .. ~ .... ...................................................... 143 
"Sauvons Anvers!" De maritieme toegangsweg van de haven van 
Antwerpen vanuit bedrijfshistorisch perspectief (1870-1940) 
door Stephane Hoste en Reginald Loyen ......... ... ...... .. .... ... ..... ............. 169 
Opvolging en strategie in Nederlandse familiebedrijven, 
circa 1880- I 970 
door Doreen Arnoldus ................ ............ ....... .............................. .... ..... 201 
Transactiekosten in theorie en praktijk. De kosten van het Handels
register in de twintigste eeuw 
door Ferry de Goey en Hans Simons ...... ... ..... ........ ...... ..... ........... ....... 224 
Interdisc iplinariteit, professies en Amerikanisering. Een geschiedenis 
van het ontstaan van de Nederlandse bedrijfskunde 
door Peter van Baalen en Luchien Karsten ....... ::. ............................... 256 
De modernisering van het Nederlandse wegennet. Nieuwe perspec
tieven op de ontwikkelingen voor 1940 
door Ewout Frankema en Peter Groote ................................. .... ........ .. 305 

Curricula vitae ................... ........ ....................................................................... 329 



I 

Maakbaar Nederland 

GUUS 1. BORGER 

Nederland is een opgeruimd en aangeharkt land. Alles staat op z' n plaats , elk 
hoekje wordt gebruikt en niets wordt aan het toeval overgelaten. Oat is het beeld 
dat veel buitenlanders hebben van ons land. Een goed geordend land met heldere 
procedures voor het regelen van conflicterende belangen. Maar wie beter kijkt, 
weet dat de werkelijkheid anders is. In ons land zijn polders en verkeersverbindin
gen gepland die nooit werden aangelegd en heeft men bruggen en viaducten ge
bouwd die nooit hebben gefunctioneerd. Daarnaast is er ook in ons land een groeien
de bezorgdheid over de effectiviteit van het overheidsbeleid en de handhaafbaarheid 
van de regelgeving. Kennelijk zijn er grenzen aan de maakbaarheid. Maar waar 
liggen die grenzen en waardoor worden die bepaald? Zijn die grenzen in de loop 
van de tijd verlegd en verschilt de begrenzing van de maakbaarheid van de fysieke 
ruimte van die van de samenleving? 

Met het organiseren van de conferentie Maakbaar Nederland heeft de Stichting 
Maatschappijgeschiedenis een aanzet willen geven tot een discussie over deze 
thematiek onder historici en geografen. Aangezien aile menselijke kennis schaal
afuankelijk is, heeft de commissie van voorbereiding l ervoor gekozen om de the
matiek te beperken tot drie perioden (twintigste eeuw, negentiende eeuw en de 
Republiek) en drie ruimteschalen (lokaal, regionaal en nationaal). Het was de be
doeling om voor elk van die perioden en op elk van die ruimteschalen een of meer 
onderzoekers te vinden die in een paper wilden aangeven wat huns inziens de 
kenmerken zijn geweest van de personen of groepen die Nederland hebben ge
maakt tot wat het is geworden, met welke institutionele kaders deze actoren had
den te rekenen en door welke sociale en economische processen hun handelen. 

De commissie van voorbereiding bestond uit dr. M. 't Hart, dr. L. Heerma van Voss, 
drs. H. Kleijer, dr. J. van Noort, dr. H. Schmal , dr. B. de Vries en dr. W. Verstegen en stond 
onder voorzitterschap van de auteur. 
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werd gedragen of is geblokkeerd. 2 Het zou in de daarop volgende diseussie vooral 
moeten gaan om de vraag wat er weI en niet mogelijk is gebleken, welke randvoor
waarden het al dan niet welslagen van een project hebben be"invloed en wat de 
grenzen zijn aan de spankraeht van de overheid, het partieulier initiatief en de 
markt in de versehillende perioden en op de versehillende ruimtesehalen. De in
riehting van de samenleving en de ruimte beperkt zieh eehter niet tot een eenmali
ge aetie. Wat tot stand is gebraeht, moet in stand worden gehouden. Kan een sa
menleving lopende proeessen zo reguleren en eontroleren dat een gewenste 
inriehting van de samenleving en de ruimte blijft in de funetionele offysieke staat 
waarin zij op een bepaald moment is gebraeht? Verder was het de bedoeling om 
aandaeht te besteden aan de vraag in hoeverre de effeetiviteit van het handelen van 
de overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw is verminderd doordat de 
'grote verhalen' in die tijd hun geloofwaardigheid hebben verloren. Of is de teeh
niek het 'grote verhaal' van de moderne samenleving en is daarom het einde van 
de grote verhalen nog lang niet in zieht? 

De voordraehten en de diseussie daarna hebben duidelijk gemaakt dat maak
baarheid in soeiaal of ruimtelijk opzieht aileen kan bestaan in geordende samenle
vingen met een gestruetureerd netwerk van personen op sleutelposities en een ef
feetief systeem van eonflietbesleehting. Het kan daarbij gaan om heehte 10k ale 
gemeensehappen, om polder- of watersehapsbesturen of om overheidsdiensten met 
voldoende middelen en bevoegdheden. Het uitvoeren van plannen tast oude reeht
en aan en kan eonflieterende belangen ziehtbaar maken. Een effeetief systeem van 
eonflietbeslechting, en daarmee een erkend overheidsgezag, is dan ook een on mis
bare voorwaarde voor maakbaarheid. 

In twee opziehten heeft de diseussie meer zieht gegeven op de aard van de be
grenzing van de maakbaarheid. Als eerste is duidelijk geworden dat de natuur niet 
onbeperkt manipuleerbaar is. Drie kenmerken van de natuur spelen daarbij een 
rol. In de eerste plaats gaan de kraehten van de natuur de menselijke maat verre te 
boven. Alleen in de randen van het natuurgeweld is de mens in staat sturend in te 
grijpen en daarmee de speelruimte van de natuur in te perken en ten eigen nutte te 
gebruiken. Vooral in het kustgebied en langs de grote rivieren is dat in de loop der 
eeuwen steeds weer duidelijk geworden. Als tweede moet erop gewezen worden 
dat de mens denkt in gemiddelden terwijl de natuur werkt met extremen. Onge
dachte en onverwaehte verrassingen zijn en blijven daardoor altijd mogelijk. De 
Kraker geeft daarvan in zijn bijdrage aan deze bundel een aantal voorbeelden. Als 

2 Op de conferentie werden bijdragen besproken van: Aart Bijl, Marco Bontje, Adri de 
la Bruheze, Andre Buys, Petra van Dam, Myriam Daru, Comelis Disco, Jan Hein Fumee, 
Alex Geelhoed, Andre Geurts, Ido de Haan, Eddy van Hijum, Adrie de Kraker, Erik Nij
hof, Reinout Rutte, Henk Schmal, Johan Schot, J. van Woensel en Dirk Jan Wolffram. Zie 
ook de bundel Maakbaar Nederland. Conferentie Maatschappijgeschiedenis 1999 (Am
sterdam: SISWO, 1999). 
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derde kenmerk is van belang dat de natuur zowel in de ruimte als in de tijd werkt 
op een veel grotere schaal dan waarmee de mens rekent in zijn handelen. Als de 
mens op een bepaald moment door zijn ingrijpen een nieuwe en voor hem meer 
voordelige evenwichtssituatie met de natuur bereikt denkt te hebben, dan is dat 
steeds maar voor een beperkt gebied en voor korte duur. De reactie van de natuur 
in aanpalende gebieden en in komende tijden wordt door de mens niet of slechts in 
beperkte mate in zijn afwegingen betrokken. Ook daar zijn in het verleden de 
nodige verrassingen uit voortgevloeid. Die ongelukkige ervaringen hebben echter 
nog niet geleid tot algemene acceptatie van de gedachte dat het inzicht in de wis
selwerking tussen mens en natuur aileen verdiept kan worden als ook de grotere 
tijd- en ruimtescha len in de beschouwing worden betrokken . In de natuurweten
schappen kijkt niemand op van de vaststelling dat vee I aspecten van de waarneem
bare werkelijkheid het collectieve effect zijn van de aanwezigheid van heel veel 
deeltjes en niets van doen hebben met de eigenschappen van de individuele deel
tjes zelf. Dat doet de vraag rijzen of fixatie op het bijzondere en het individuele 
een historicus niet het zicht beneemt op wat relevant is op een grotere tijd- en 
ruimteschaal. Het menselijke den ken is zo zeer afhankelijk van een gekozen schaal
niveau dat meerdere feiten tegelijkertijd waar kunnen zijn, maar desondanks ver
schillen in relevantie. 

Tegen die achtergrond is de studie van Van Dam in deze bundel van wezenlijk 
belang. In de loop der eeuwen is de inrichting en het gebruik van de Nederlandse 
veengebieden enkele malen grondig veranderd. Tijdens elk van die perioden van 
omvorming zijn de exploitatie van de grond en de herinrichting van de ruimte in 
hoge mate gestempeld geweest door veranderende marktverhoudingen, nieuwe 
technieken en tijdgebonden organisatievormen. Maar omdat het haar ging om de 
mogelijkheden tot en de grenzen van de maakbaarheid van samenleving en ruimte
lijke inrichting, heeft Van Dam zich in haar artikel niet beperkt tot een beschrij
ving van die zich steeds vernieuwende context, maar geprobeerd greep te krijgen 
op de werking van de tijd over een langere periode. Door die aanpak is het haar 
gelukt om zinvolle parallellen aan te wijzen tussen de veertiende en de eenentwin
tigste eeuw. 

De tweede begrenzing van de maakbaarheid hangt samen met de verandering in 
de ideeen over de aard van het overheidsgezag. Ten tijde van het Ancien Regime 
werd het overheidsgezag gezien als van God gegeven en kon een sterke persoon
lijkheid veel tot stand brengen. Gebrek aan samenwerking door tegengestelde 
ambities kon echter ook toen de effectiviteit van het overheidsoptreden ernstig 
schaden, zoals De Kraker in zijn bijdrage laat zien. De Verlichting bracht ons de 
notie van de volkssoevereiniteit en dit principe werd uitgewerkt in de staatkundige 
hervormingen die na de Franse Revolutie werden doorgevoerd. Sedertdien is de 
overheid vooral de dienaresse van het volk en dient zij haar handelen te legitime
ren met een beroep op de wensen van de een of andere meerderheid. Ten tijde van 
de negentiende-eeuwse Nachtwakerstaat heeft de overheid haar taak zeer passief 
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Afbeelding 1. Ter bestrijding van periodieke wateroverlast zijn op de Nederland
se zandgronden na de Tweede Wereldoorlog veel meanderende beekjes hij de ruil
verkaveling omgezet in efficiente maar Jantasieloze afvoersloten. Voor natuuront
wikkeling is het echter van belang het gebiedseigen water zo lang mogelijk vast fe 
houden. Daarom worden veel oude meanders tegenwoordig weer hersteld. Maak
baar Nederland: herstel van de oude loop van de Ruden Aa bij Sellingen (provin
cie Groningen), 1992 (copyright Joto: Paul Paris Grond- en LuchtJotograjie, 
Amstelveen). 

ingevuld, maar onder invloed van de Woningwet 1901, de dreigende ontregeling 
van de samenleving tijdens de Eerste Wereldoorlog en de noodzaak tot aanleg van 
een doorgaand stelsel van autowegen veranderde in Nederland de taakstelling van 
de uitvoerende macht. Als gevolg daarvan is het overheidsapparaat in de loop van 
de twintigste eeuw sterk gegroeid. Conflicterende belangen vloeien daardoor niet 
langer aIleen voort uit de rechten van particulieren of belangengroepen, maar ma
nifesteren zich nu ook tussen elkaar tegenwerkende overheidsdiensten. Met name 
dat laatste soort conflicten beperkt op dit moment nadrukkelijk de effectiviteit van 
het overheidsoptreden en daarmee de maakbaarheid van de samenleving en de 
fysieke ruimte. 
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Algemeen wordt aangenomen dat een mens kan leren van de fouten die hij heeft 
gemaakt, maar geldt dat ook voor een gemeenschap als collectief? Sinds de Ver
Iichting zijn wij in de Westerse traditie gewoon om bij het bestuderen van het 
verI eden te zoeken naar regel- en wetmatigheden met het doe I daaruit conclusies 
te trekken . Op die manier zou de geschiedenis bij kunnen dragen aan een beter 
verstaan van het heden en een betere sturing van de toekomst. Daar ligt echter een 
fundamenteel probleem. Het verleden is namelijk voltooide tijd. Het krachtenspel 
tussen personen en processen dat het verleden heeft bepaald, is gestold in het ge
maakte Nederland. De beeldvorming mag nog veranderen, de resultaten van het 
verleden liggen vast. Van de toekomst hebben we in de Westerse traditie daarente
gen een volstrekt ander beeld. De toekomst ligt open, alles is daarin nog mogelijk . 
Per definitie is het dus onmogelijk om de toekomst oorzakelijk te verbinden met 
de wetmatigheden die wij in het verleden ontdekt menen te hebben, maar daarmee 
is nog niet gezegd dat kennis van het verleden niet van belang is voor ons inzicht in 
de maakbaarheid van de samenleving en ruimtelijke inrichting en in de grenzen 
daarvan. De Kraker en Geurts laten zien dat ook overheidsinstanties kunnen leren 
van hun fouten. In de praktijk werd lering getrokken uit opgedane ervaringen en 
werden technieken ontwikkeld waardoor het mogelijk werd de gegeven omstan
digheden beter te gebruiken en de inrichting van de ruimte effectiever aan te vat
ten . Maar uit beider verhaal blijkt ook dat die omstandigheden steeds weer kunnen 
veranderen door natuurlijke dynamiek en nieuwe wensen uit de samenleving, met 
als gevolg dat de plannen moeten worden bijgesteld . 

Ook in de toekomst zullen een erkend overheidsgezag en een effectief systeem 
van conflictbeslechting onmisbare voorwaarden blijken te zijn voor de maakbaar
heid van een samenleving of de inrichting van de ruimte. Meer nog dan in het 
verI eden gaat tegenwoordig iedere verandering gepaard met een aantasting van 
bestaande rechten met als gevolg het zichtbaar worden van conflicterende bel an
gen. Het beginsel van de volkssoevereiniteit vraagt echter van de overheid dat zij 
haar gezag en optreden bij voortduring legitimeert met de wensen van een meer
derheid. Die meerderheid kan gevonden worden door een nieuw plan of program
ma zo te formuleren dat verschillende groepen de indruk krijgen dat hun belang 
daarmee gediend is . 

De grenzen van de maakbaarheid kunnen echter niet aileen op een politieke 
wijze worden opgerekt, maar ook op een idealistische. Door het ontwikkelen van 
een inspirerend toekomstbeeld kunnen partijen gewonnen worden voor een be
paald plan of initiatief. De mogelijkheid daartoe is gegeven met het feit dat men
selijke waarneming niet aileen bemst op een objectieve vasts telling van een materieel 
aanwezige werkelijkheid, maar in meer of mindere mate ook gebaseerd is op een 
sociale constructie. Dat laatste geeft ruimte aan fantasie, creativiteit en een visio
naire blik op de toekomst. Aangezien elke gedachte haar eigen werkelijkheid schept, 
kan zo ' n visionaire blik ook een legitimatie vormen voor de bemoeienis van de 
overheid met een nieuw plan of programma. De discussie over de Nieuwe Natuur 
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geeft daarvan prachtige voorbeelden. Onvermijdelijk houdt zo'n visionaire blik 
echter het gevaar in dat de afstand tussen het mooie toekomstbeeld en de materieel 
aanwezige werkelijkheid zo groot wordt dat de doelstelling van het nieuwe plan of 
programma naderhand niet realistisch blijkt te zijn. Zowel een politieke als een 
visionaire legitimatie van het optreden van de overheid kan de grenzen van de 
maakbaarheid dus weI oprekken maar niet opheffen. Ook in de toekomst zal steeds 
weer blijken dat mooie plannen en projecten niet uitvoerbaar blijken te zijn of niet 
het effect opleveren dat ervan was verwacht. 

Vaak wordt verondersteld dat wetenschappelijk onderzoek of een verbetering van 
het technische instrumentarium de maakbaarheid van de samenleving en van de 
ruimte kunnen vergroten. Maar kennis resulteert niet vanzelfsprekend in een goed 
plan en meer kennis levert niet altijd een beter resultaat op. Wetenschappelijke 
kennis is namelijk per definitie het resultaat van de antwoorden die in het verleden 
zijn gegeven op vragen die in een nog verder verleden zijn gesteld. Van die opeen
stapeling van antwoorden kunnen we vaststellen dat ze onderling niet strijdig zijn 
en tot nu toe niet zijn weersproken door de dagelijkse ervaring. Maar of de vragen 
die in het verleden zijn gesteld ook de juiste zijn geweest, blijft discutabel. Daar
door is het onzeker of wetenschappelijke kennis duidelijkheid geeft over de huidi
ge begrenzingen van de maakbaarheid, laat staan over de toekomstige. Men mag 
daarom aannemen dat in de toekomst ook van de hedendaagse plannenmakers zal 
worden vastgesteld dat zij hun tegenstanders hebben onderschat, of het daarbij nu 
gaat om de natuur, de overheid, het particulier initiatief of de markt. Maar wat dat 
onderschatten inhoudt, wordt pas naderhand vastgesteld. En dat tekent de moeite 
die een historicus heeft met het begrip causaliteit. 

Het is kenmerkend voor de Westerse traditie dat men vee I verwacht van de ont
wikkeling van de techniek. Door de mechanisering van het wereldbeeld en de ver
dere ontwikkeling van de natuurkunde is de natuur in de Nieuwe Tijd steeds meer 
berekenbaar en voorspelbaar geworden. Daarmee veranderde ook de positie van 
en de waardering voor de techniek. Techniek was niet langer het resultaat van 
ambachtelijk vormgegeven ervaringsregels, maar werd in toenemende mate het 
product van de systematische vergroting van de kennis der natuur. Daardoor werd 
de techniek in de loop van de achttiende en met name de negentiende eeuw steeds 
meer gezien als het middel om de natuur te beheersen en haar dreigende karakter 
te ontnemen. Dat heeft zelfs aanleiding gegeven tot de verwachting dat de ontwik
keling van de techniek de sleutel zou vormen tot het uitschakelen van aIle vormen 
van menselijke ellende. Ontwikkeling van de techniek werd daarmee gelijk ge
steld aan de vooruitgang van de mensheid. Sindsdien is echter duidelijk geworden 
dat de techniek niet aileen een opbouwende maar ook een vernietigende zijde heeft. 
Bovendien handelt de techniek niet zelf, maar is de mens verantwoordelijk voor 
de techniek die hij wil gebruiken. Zeker na de Tweede Wereldoorlog is duidelijk 
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dat een technicus niet louter technicus is: als mens is hij verantwoordelijk voor wat 
de techniek doet. 

Nog steeds bestaan er hoge verwachtingen ten aanzien van de heilbrengende 
werking van de techniek. Voor een dee I is dat zeker terecht. Maar als de techniek 
wordt losgesneden uit haar maatschappelijke context, dan krijgt ook de vernieti
gende werking van de technische ontwikkeling aile ruimte en zijn de gevolgen 
vaak niet te overzien. Niet wat technisch mogelijk is maar wat maatschappelijk 
aanvaardbaar is , moet het beslissende criterium zijn. Het idee dat de ontwikkeling 
van de techniek de grenzen van de maakbaarheid zal opheffen, is daarom niet 
aileen ongegrond, het is zelfs verdacht. 

De maakbaarheid van zowel de samenleving als de inrichting van de ruimte zal 
altijd aan grenzen gebonden blijven. Kennis van het veri eden kan die grenzen niet 
opheffen, maar wei behulpzaam zijn bij het streven om te voorkomen dat de fou
ten uit het veri eden in de toekomst opnieuw worden gemaakt. Dit streven kan 
echter aileen succesvol zijn als de kennis over de fouten uit het verleden niet blijft 
opgesloten in het wetenschappelijke domein van de geschiedbeoefening. Die ken
nis moet gepresenteerd worden op een wijze en in een taal die toegankelijk en 
verstaanbaar is voor mensen die invloed hebben op de besluitvorming over de 
toekomstige inrichting van ons land en van onze samenleving. Misschien ligt in de 
beperkte toegankelijkheid van die kennis en in de gebrekkige verstaanbaarheid 
van de gebezigde taal wei de voornaamste belemmering voor het streven om de 
grenzen van de maakbaarheid van Nederland op te rekken. 
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Maakbaarheid en Nieuwe Natuur, 1000-2000. De 
dynamische geschiedenis van het Hollandse veen
weidegebied 

PETRA lE.M. VAN DAM 

1. Inleiding 

Wat is maakbaarheid in een historische context? Hoe is de Nederlandse maakbare 
samenleving ontstaan? Is er een relatie tussen een maakbaar landschap en de maak
bare maatschappij? Deze vragen stonden centraal op de Conferentie Maatschap
pijgeschiedenis 1999 (Amsterdam) over 'Maakbaar Nederland'. In dit artikel wordt 
een manifestatie van maakbaarheid onder de loep gehouden, het maakbare land
schap. Iedere nieuwe sociaal-economische ordening van de maatschappij vraagt 
om een nieuwe inrichting van het landschap. Sinds het jaar duizend , globaal het 
begin van de ontginning, hebben zich in het Hollandse veengebied tenminste vijf 
keer grote landinrichtingen voorgedaan , waarbij de grond een nieuwe functie kreeg 
en de ruimte anders werd gebruikt en ingedeeld. Echter slechts een keer eerder, in 
de peri ode 1350-1550, is er gebeurd wat nu ook plaats vindt: het landschap werd 
afgebroken en het water kreeg meer ruimte. Deze peri ode vertoont grote overeen
komsten met de huidige tijd: het Jandelijk gebied werd een nieuwe functie toege
kend. In beide periodes blijken de "eenwording" van Europa en de consumptie 
van stedelingen een dynamische uitwerking te hebben gehad op de inrichting van 
het platteland.! 

Inspiratiebronnen voor dit artikel waren: K. Davids, J. Lucassen, 1.L. van Zanden, De 
Nederlandse geschiedenis als afwiJking van hel algemeen menselijk patroon. Brochure ter 
gelegenheid van hel congres 'Eenheid in Nederlands verleden ', 25 april 1988 (Amster
dam 1988); G. Borger, 'Ruit hora. Het landschap als geheugen ', F. Feddes e.a. (red.), 
Dorden van onthouding. Nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland (NAT Uitgevers 1998) 
95-98; T. Metz, Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap (Amsterdam 1998). 
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2. Een maakbaar landschap bij uitstek: het Hollandse veenlandschap 

Het Hollands-Utrechtse veenweidegebied is een van de klassieke voorbeelden van 
maakbaarheid. Zonder menselijk ingrijpen zou het nooit zijn ontstaan, en zou het 
ook nooit voortbestaan. Het veenweidelandschap is per definitie een cultuurland
schap. In de winter staan de velden vol plassen water. Door het ijverige pompen 
van de per computer aangestuurde gemalen heeft het vee als het in het voorjaar 
weer de wei in mag droge grond onder de poten. In de zomer droogt de bovenlaag 
behoorlijk uit. Maar echt uitdrogen , daar is geen sprake van. Ais de grondwater
stand te laag dreigt te raken, laat het regionale waterschap immel's water in vanuit 
de grote rivieren, zo nodig uren strooms ver weg. In de herfst is het tijd voor de 
grote, jaarlijkse schoonmaakbeurt. Alle lisdodden en andere waterplanten die we
Jig hebben getierd en de grond die door het vee in de sloot is getrapt, worden 
machinaal in een paar halen verwijderd. 

Sinds enige jaren is er in Nederland een verlangen om delen van het cultuurland
schap weer terug te toveren naar de "oorspronkelijke toestand": meren en moeras
sen. Deze ideale toestand heet wei oernatuur, natuur zoals die was v66r de tijd van 
menselijk ingrijpen, v66r de ontginningen en de aanleg van de ontelbare sloten, 
kaden en sluisjes die tezamen de waterhuishouding reguleren. Tel' onderscheiding 
van al bekende natuurvormen heet de te creeren natuur "Nieuwe Natuur". Zoals 
dat in een maakbare samenleving hoort, vormt deze Nieuwe Natuur al enige tijd 
onderwerp van nationale natuurbeleidsplannen.2 

Terecht merkt de journalist Tracy Metz kritisch op: "De Nieuwe Natuur is de 
ultieme uiting van maakbaarheid", want "De Nieuwe Natuur is niet autonoom maar 
bij uitstek een cultuurdaad" . Een prachtig voorbeeld dat zij beschrijft is het na
tuurgebied de Weerribben in de kop van Overijssel, ontstaan op de overblijfselen 
van een uitgeveend landschap. De zogenaamde ribben zijn de legakkers waar de 
verveners hun turf te drogen legden.3 Dit project is gericht op de ontwikkeling van 
laagveenmoerassen, het soort moeras dat in grote delen van West-Nederland ook 
voorkwam toen de bewoners rond het jaar duizend met de drainage begonnen. 
Vanuit haar bootje geniet Metz van de schoonheid van de Weerribben en prijst het 
stroboscopische effect van riet en water langs de oever. In gesprek met de plaatse-

2 Metz, Nieuwe natuur , 7; in de Vierde Nota Waterhuishouding Regeringsbeslissing 
(Den Haag 1998) par. 4 is het resultaat van dit beleid, neergelegd in bijvoorbeeld Natuur 
aan het werk (Den Haag 1994), zichtbaar in de doelstelling van het opzetten van groot
schalige natte natuurgebieden en het dynamische peilbeheer. Op het regionale niveau van 
de waterschappen is het beleid herkenbaar in de titels van de nieuwste waterbeheer nota 's, 
bijvoorbeeld Meer ruimte voor water. Waterbeheersplan 2, 2000-2004, Hoogheemraad
schap van Rijnland en de Waterschappen de Oude Rijnstromen, Groot-Haarlemmermeer 
en Wilcke en Wiericke (Leiden 2000). 
3 Metz, Nieuwe natuur, 202. 
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Afbeelding l. Schematische voorstelling van het ontstaan van een verlaten trek
gat met kragge van trilveen. Vit: Haans, 'Enkele bodemkundige aspecten', 90. 
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lijke natuurbeheerder komt de paradox van de Nieuwe Natuur al snel naar boven. 
Als dit landschap niet wordt onderhouden, treedt vrij snel 'verlanding' op. Veen 
wordt trilveen, trilveen wordt riet, riet wordt bos. En niet zonder ironie vervolgt 
Metz haar verslag van de tocht door dit 'cultuurlijk natuurlandschap ' met een be
schrijving van de 'kraggenvreter' . De kraggenvreter is een apparaat met twee rond
draaiende messen. Het beweegt zich slobberend door het moeras, het vermaalt de 
flodderige trilveenmassa en zuigt alles op. De kraggenvreter maakt dus open wa
ter4. De kraggenvreter laat zien dat de Weerriben, een landschap dat er op het 

4 Een kragge is een dooreengevlochten massa van wortels en wortelresten vlak onder de 
oppervlakte van het water. Onder de kragge bevindt zich een doorwortelde zeer waterige 
bagger. De kragge drijft als het water op dit water. De kragge is het resultaat van success ie, 
van elkaar opvolgende verschillende plantengemeenschappen. Aanvankelijk zijn het on
dergedoken en drijvende planten zoals Krabbescheer, later treedt onder andere riet op de 
voorgrond, en bij verdere verlanding gaan veenmossen en heide domineren . Bij voldoende 
dikte werd vroeger in de Kop van Overijssel de kragge met hulp van bagger omgezet in 
(inferieur) hooiland. J.e.F.M. Haans, ' Enkele bodernkundige aspecten van het veengebied 
van het Land van Vollenhove.' Boor en Spade. Verspreide bijdragen tot de kennis van de 
bodem in Nederland 6 (1953) 84-94, aldaar 91-93. 
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eerste gezicht zo natuurlijk uitziet (er leiden zelfs geen geasfalteerde fietspaden 
doorheen) zonder het gebruik van geavanceerde technologie helemaal niet kan 
bestaan. De kraggenvreter voert een strijd tegen het belangrijkste proces dat zich 
in een veenlandschap echt 'van nature ' voordoet: verlanding. 5 Yanuit het oogpunt 

van maakbaarheid is er weinig verschil tussen het Hollandse veenweidelandschap 
en het venige Weerribbenpark in Overijssel. Beide landschappen zijn gemaakt 
door de mens en kunnen aileen voortbestaan door zijn voortdurende inmenging, 
aileen heet het eerste oud cultuurland en het tweede Nieuwe Natuur. 

Het maken van Nieuwe Natuur fascineert mij als historicus zeer, omdat er een 
herhaling plaats vindt van een bekend historisch fenomeen: herinrichting van het 
landschap. De inrichting van de landelijke ruimte in Nederland moet weer eens 
over worden gedaan. Het past niet meer bij onze veranderde levenswijze en de 
kleur bevalt ons niet meer. Net alsof men een binnenhuisarchitect aan het werk zet. 
Aileen de fundamenten, de muren en het dak hoeven overeind te blijven, de rest 
kan weg. Het aardige is dat zulke herinrichtingen van het Nederlandse huis tel kens 
opnieuw plaatsvi nden. Ik ken er tenminste vijf. Iedere keer als de maatschappij 
zelf grote veranderingen doormaakt, stelt zij nieuwe eisen aan haar omgeving. En 
niet aileen stelt zij eisen , ook maakt zij middelen beschikbaar om de gewenste 
interne verbouwing door te voeren . Echter zelden is het creeren van water een 
doelstelling. Maar alvorens hierop in te gaan past eerst nog enige reflectie over dat 
vaak al te gemakkelijk gestelde verband tussen maakbaarheid van het landschap 
en van de maatschappij. 

3. Maakbaar landschap, maakbare maatschappij 

Maakbaarheid is onlosmakelijk verbonden aan de Nederlandse cultuur. Het is niet 
makkelijk te doorgronden. Wat heeft maakbaarheid van het landschap te maken 
met maakbaarheid van de maatschappij? Beide hebben in ieder geval een verband 
met doelrationeel handelen . Sociaal-theoretische wetenschappers zoals Max We
ber en Norbert Elias hebben voor het verklaren van doelrationeel handel en syste
matische referentiekaders opgezet.6 Het zijn vaak buitenlanders die ons zulke cu l
turele analyses aanreiken. Yoor wie zelf deel uitmaakt van een cultuur is het erg 

5 Metz, Nieuwe natuur, 117-128. Het einde van het herscheppen van Nieuwe Natuur is 
nog niet in zicht. In 200 I werd door de Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Visserij 3,5 mi Ijoen gulden subsidie toegekend om op grote schaal moerasbos te 
kappen en trekgaten te graven ter herstel van 40 ha trilveen en verjonging van 2700 ha 
rietland in de Weerribben en de Wieden. Trouw, 22 januari 2002. 
6 Max Weber, Die proteslanlische Elhik I. Eine AuJsatzammlung (Mohn 1984, reprint 
van J. Winckelmann (red.), TUbingen 1920); Norbert Elias, Hel civiiisatieproces. Socioge
netische en psychogenetische onderzoekingen (Utrecht 1987, oorspr. Basel 1937). 
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lastig om basale waarden te onderscheiden en te verklaren. Ik haal ook daarom 
observeringen aan van de van oorsprong Amerikaanse Tracy Metz. Juist door het 
contrast van de cultuurvergelijking weet zij de Nederlandse houding ten opzichte 
van de natuur scherp aan te duiden. 

Hoe hangt doelrationeel handelen samen met maakbaarheid van het landschap? 
Ik ben ervan overtuigd dat een wortel van de maakbaarheid in het rationeel inge
richte landschap zit. Echter, het gaat er dan vooral om dat het deltalandschap met 
zijn zachte sedimenten (veen, klei, zand) zo makkelijk is in te richten en her in te 
richten, ook als een maatschappij technologisch nog niet zo ver is ontwikkeld. Met 
een flink aantal arbeidskrachten en een verzameling schoppen kom je al een heel 
eind. Ophoging van kaden en dijken vraagt een voortdurende arbeidsinspanning, 
zowel vanwege het destructieve gedrag van de zee als de almaar verder zakkende 
veenbodem. Een planmatige indeling van het land met slootjes en kaden met het 
daarbij behorende doelrationele beheer van al de kunstwerken was noodzakelijk 
om het overtollige water kwijt te raken en buiten te houden. Maar, al deze factoren 
speelden ook in Oost-Engeland en Noord-Duitsland, veengebieden aan de kust die 
eveneens werden geplaagd door inklinking en overstromingen, zonder dat maak
baarheid nu zo ' n centraal begrip is geworden in Engeland of Duitsland. 7 Het sedi
mentenlandschap aan zee mag dus een factor van betekenis zijn, maar het is niet 
een voldoende voorwaarde voor het laten ontstaan van een maakbare cultuur. 

Een andere en misschien net zo belangrijke wortel van de maakbaarheid is de 
klassieke ondernemingslust: het basale opportunisme van de koopman, het insprin
gen op veranderingen als primaire overlevingsstrategie. Deze stelling leidt direct 
tot een zeer fundamenteel gegeven in de wording van Nederland en de Nederland
se mentaliteit, waarop de medievist Wim Blockmans, niet toevallig ook een bui
tenlandse Nederlander, bij herhaling heeft gewezen.8 Kooplieden wonen in ste
den. Rond 1500 woonde al bijna de helft van de Hollandse bevolking in steden. 
Daarmee had Holland de hoogste urbanisatiegraad van heel Europa. Dat wil niet 
zeggen dat hier de grootste steden lagen. Italie en Vlaanderen hadden steden tot 
honderdduizend inwoners, terwijl de grootste Hollandse stad rond 1500, Leiden, 
slechts 14.000 inwoners telde.9 Maar door deze vroege blootstelling aan een stads-

7 1. Lambert e.a. (red .), The making of the Broads. A reconsideration of their origin in 
the light of new evidence (Londen 1961); H.C. Darby, The draining of the Fens (Cam
bridge 1940); D. Hall, 1. Coles, Fenland survey. An essay in landscape and persistence. 
English heritage archaeological report 1 (1994), 138; J. Kramer en H. Rohde, Histori
scher Kiistenschutz. Deichbau, Inselschutz und Binnenentwiisserung an Nord- und Ostsee 
(Stuttgart 1992). 
8 W. Prevenier en W. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden (Antwerpen 1983), 
20,24; H. Balthazar, W. Blockmans e.a. De Gouden delta der Lage Landen. Twintig eeu
wen beschaving tussen Seine en Rijn (Antwerpen 1996) 97, 104. 
9 Namelijk rond 1500 een urbanisatiegraad van 44 %, gedefinieerd als het percentage 
inwoners in steden > 2.500 en meer inwoners, 31 % steden> 10.000; pas begin 19 eeuw 
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cultuur kwamen veel mensen, en in het bijzonder de leidende elite, in aanraking 
met de flexibele normen en strakke organisatie die samengaan met frequente so
ciale interactie - ook met buitenlanders - op een klein stuk grond, en met een 
handelsmentaliteit. 

Oat is des te belangrijker omdat al snel ook de centrale overheid gefundeerd 
werd in die stedelijke elite. Immers, de Republiek werd bestuurd door vertegen
woordigers van de stadspatriciaten, niet door een koning met een clique professio
nele, naar adeldom hunkerende ambtenaren vanuit een groot paleis, zoals dat in de 
meeste landen van Europa de standaard was. De basis norm en van de Nederlandse 
cultuur zijn daarom in de stad te vinden. De dominante stedelijke normen van 
flexibiliteit, mobiliteit en aanpassingsvermogen zijn de normen die dicht staan bij 
het moderne begrip maakbaarheid. Daartoe hoort trouwens ook de bereidheid om 
buitenlandse talen te leren in aanpassing aan de bezoeker of aan het bezochte land. 
Als men de wensen van de klant niet kent, valt er niet te verkopen. 

Terug naar het landschap. Kon de koopman zonder zijn zompige woonoord be
staan? Ja en nee. In ltalie woonden in de middeleeuwen vele, grote kooplieden. 
Florence was in de dertiende eeuw het bankierscentrum van Europa. De grond was 
daar beslist droog en hoger dan hier. Maar een belangrijk punt van overeenkomst 
tussen die landschappen waar de eerste indrukwekkende handelscentra ontston
den, en het onze, is dat de grond werd doorsneden door flinke waterstromen. Daar
mee raken we aan een ander wezenlijk landschappelijk aspect: de grote rivieren. 
De armen van de Rijn en de Maas vormden van oudsher de levensaders van de op 
handel gerichte economie. Handel yond nauwelijks plaats over zee, omdat die 
eenvoudigweg te gevaarlijk was om met de toenmalige scheepstechnologie te be
varen. De eerste vijfhonderd jaar van onze beschaving voer men niet over zee naar 
Scandinavie, maar over de binnenwateren en de Zuiderzee. Aileen naar Engeland 
stak men de zee over, op het smalste punt, om zo snel mogelijk weer langs de kust 
te kunnen varen. Pas na 1500 kwam de overzeese gerichtheid op de nieuwe kolo
nien erbij. Daarmee verkreeg de ligging aan zee een extra pluspunt en werd deze 
in hoge mate bepalend v~~r de economische ontwikkeling. Als er al een direct 
verband is tussen landschap en maatschappij, dan vormt de ligging in de delta van 
de grootste Europese rivier een sleutelrol. 

Is er een verband tussen een maakbaar landschap en de opkomst van de stad? 
Grootschalige landmanipulaties in de vorm van de open legging van de Hollandse 
venen met een systematisch, rechtlijnig slotenstelsel, zeker een uiting van ratione
Ie mentaliteit, vonden plaats voordat de steden opkwamen. Steden kwamen bo-

bereikte en overtrof Engeland het Nederlandse niveau: 20% steden > 10.000 in 1800; 40% 
in 1850,1. de Vries en A. van der Woude, Nederland /500-/850. De eerste ronde van 
moderne economische groei (Amsterdam 1995) 84, 86, 87. Het gemiddelde urbanisatieni
veau lag in Europa rond 1500 op 6% steden > I 0.000, J. de Vries , European urbanization 
1500-/800 (London 1984) 50, tabel4.1. 
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vendien overal voor. Waarom zouden die in Nederland een sterkere rationele in
vloed op de landinrichting hebben dan elders? Hier raken we aan de economische 
relatie stad-platteland, in het bijzonder de eigendomsverhoudingen en ook de im
migratie van plattelanders naar de stad. Hoe stedelijk was een stad eigenlijk? Hoe
veel recent gemigreerde boeren en landedelen woonden daar? Men kan natuurlijk 
ook de vraag stellen, in hoeverre de boeren zelf al een rationele mentaliteit had
den. Een recente publicatie wijst erop dat de boer in het veenweidegebied zeker al 
vanaf 1300 op de markt gericht werkten. 'o Of moeten we nog een paar eeuw terug 
springen en doorgaan tot de Vrije Friezen die gespecialiseerd waren op veeteelt en 
dit met handel combineerde? 

De invloed van de stad is, kortom, zeker niet eenduidig. Echter, voor het tijdvak 
1350-1550, dat hieronder zal worden beschreven, viel een sterke groei van de 
stedelijke kemen (met als uiteindelijke winnaar Amsterdam) samen met een perio
de van vernatting. Landbouwgrond werd opgegeven en er werden grote 'wetlands' 
gecreeerd, verveningen, waarvan de waterhuishouding zorgvuldig in de gaten werd 
gehouden. De zich wijzigende positie van Holland in de politieke verhoudingen 
en in het wereldhandelssysteem is een belangrijke factor in de verveningsperiode. 
Als voorafspiegeling van de huidige Europese Unie voltrok zich toen de eenwor
ding van het pan-Europese Habsburgse rijk. Tegelijkertijd brak Europa los uit zijn 
territoriaie kluisters door de expansie naar de Nieuwe Wereld. In een merkwaar
dige symbiose transformeerden stad en platteland in de Nederlanden naar een ge
heel nieuwe sociaal-economische structuur, waarbij het gewicht van de stad, als 
aangrijpingspunt van de intemationale markt, enorm toenam. Voor zover de stad 
een bron is van het doelrationeel handelen, dan is die periode zeer belangrijk voor 
de vorming van de maakbare samenleving. Maar eerst gaan we terug naar een 
beschrijving van de periode die daar aan voorafging. 

4. Steeds droger 1000-1350 

Sinds het terugtrekken van de Romeinen en het zwarte gat in de geschiedenis dat 
daarop volgde, is de hoofdstructuur van het Nederlandse huis in grote lijnen het
zelfde is gebleven. Aan de linkerkant, langs de Noordzee, ligt een gele strook, de 
duinen. Onderaan slingeren een paar blauwe linten, de grote rivieren . Bovenaan 
loopt de duinenstrook uit in enige gele vlekken, de Waddeneilanden, en onderaan 
in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. En in het midden zit een blauw gat: 
Almere, Flevo, Zuiderzee, Usselmeer. De naam verandert weI eens, en ook het 
oppervlak, maar het blijft toch een herkenbaar waterig ijkpunt. Als je nu een denk-

10 BJ .P. van Bavel, Transitie en continuiteit. De bezitsverhoudingen en de plattelands
economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570 
(Verloren 1999). 
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beeldige lijn trekt van Zeeland naar het eind van de Nederlandse Wadden, dan heb 
je ongeveer de I-meter-hoogwaterlijn . Rechts daarvan en eronder liggen hoofdza
kelijk hoge zandgronden, die ook zonder duinen en dijken bij hoogwater droog 
zouden blijven. Links van de lijn ligt het precaire veen- en kleigebied waar ons 
landje zo bekend om is. Dit is het lage gebied dat aileen droog blijft bij gratie van 
een voortdurende kapitaalsinvestering in de waterhuishouding. 

Het belangrijkste verschil tussen het huidige landschapsbeeld en dat van dui
zendjaar gel eden is dat het venige, nu lage noordwesten en westen van Nederland 
toen ook HOOG was: hoger dan de zee, hoger dan de rivieren . Tussen aile zee- en 
rivierarmen in lagen namelijk grote hoogveenkussens, elk enige kilometers in door
snee en plaatselijk tot 5 meter hoog. Kortom, toen onze voorouders zich op deze 
veenkussens gingen vestigen, was er nauwelijks sprake van dreiging van de zee. 
Er waren zelfs ook geen hoge duinen, zoals we die nu kennen. Die zijn pas ont
staan nadat de venen al werden bewoond, in de elfde en twaalfde eeuw, een perio
de dat de zee veel zand aanvoerde. " Dijken waren al helemaal niet nodig . Deze 
situatie had zich tegen 1500 echter geheel veranderd. De hoogveenkussens zakten 
in tot zeeniveau en West-Nederland dreigde een groot zwembad te worden. Om te 
verklaren hoe dat kwam en hoe we er weer uitkwamen, is het nodig de landschaps
ontwikkeling in chronologische orde te volgen en de vijf grote period en van 
(her)inrichting te benoemen . 

In de eerste twee perioden stond drooglegging centraal: het winnen van land was 
het motief. De eerste fase van landinrichting begint ruim voor het jaar 1000 met 
het geleideJijk draineren en openleggen van de Friese, Hollandse, Utrechtse, West
Brabantse en Zeeuwse veenmoerassen. Daarvoor is het voldoende vanaf de ran
den een stelsel van sloten te graven met hier en daar een dammetje. Het water 
loopt dan vanzelf naar zee. Dit kunnen we het begin noemen van het creeren van 
een cultuurlandschap. Naast veeteelt vindt graanbouw plaats op de veengronden. 
De meeste informatiebronnen voor deze peri ode zijn archeologisch van aard. Een 
merkwaardig fenomeen is het uitgebreide complex van inheemse dammetjes in 
een kreekbedding bij Vlaardingen uit de periode 200 v66r tot 200 na Christus. ' 2 

In de tweede fase van landinrichting, 1000-1350, worden de veengronden op 
meer systematische wijze drooggelegd en ontgonnen. De Hollandse kust sluit zich 

II PJ .E.M. van Dam, 'Stuivend zand en stormende golven. De vorming van de Holland
se kust in de Middeleeuwen ', Madoc 13, 1 (1999) 224-234. 
12 G. van de Yen (red.), Leejbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en 
/andaanwinning in Nederland. (Utrecht 1993) 44-80; T. de Ridder, ' De oudste Deltawer
ken van West-Europa: tweedui zend jaar oude dammen en duikers te Ylaardingen' Tijd
schrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8 (1999) 10-22; Jeroen P. ter Brugge, 'Duikers ge
maakt van uitgeholde boomstammen in het Maasmondgebied in de Romeinse tijd,' in: 
A.1. Guiran en M.e. van Trierum (red.), Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het 
Maasmondgebied. BOORbalans 5 (Rotterdam 2002) ter perse. 
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definitief, de monding van de Oude Rijn bij Katwijk slibt dicht en er ontstaan hoge 
duinen. In Zeeland worden de zeegaten juist wijder en ook het Almere verwijdt 
zich tot de Zuiderzee. De graafvan Holland organiseert talrijke ontginningen van 
het veenland, die onder andere worden gekenmerkt door een specifiek patroon van 
vaste perceelsmaten. Dit zijn de zogenaamde 'copeontginningen', waarbij de cope 
staat voor een bepaald type overeenkomst tussen de ontginners en de graaf. Die 
invloed van centrale organisatie komt goed te pas: doordat enkele grote wateruit
laten zich sluiten, moeten er op het vasteland van Holland nieuwe worden gegra
yen. Bestaande veenwateren worden ingrijpend gekanaliseerd en er worden enige 
nieuwe afvoerkanalen gegraven. In sommige gebieden wordt de stroming van het 
water geheel omgekeerd. Zo verleggen bijvoorbeeld de venen tussen Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht, die voorheen nog op de Oude Rijn afwaterden, hun afwate
ring naar de Zuiderzee. Dat alles is gericht op de verbouw van graan op de veen
gronden voor de snel groeiende bevolking. In deze fase beginnen zich stedelijke 
kernen te vormen, die dankbaar gebruik maken van het uitgebreide waternet voor 
hun opkomend handelsverkeer. Transport over land is in de veenmoerassen nage
noeg onmogelijk. 13 

5. Vernatting 1350-1550 

Na deze twee perioden waarin het veenmoeras steeds droger wordt, voigt een pe
riode van vernatting. Dit is de vorming van het verveende landschap. In deze fase 
wordt het water meer ruimte gegeven. 14 Er spelen geografische, ecologische en 
economische factoren een roJ. Tegen 1350 treedt een opvallende degradatie op 
van het veenland. Het eeuwenlange ontwateren van de grond blijkt een onomkeer
bare milieuaantasting tot gevolg te hebben. Het veenland daalt door klink, krimp 
en oxidatie. Klink en krimp is eenvoudig voor te stellen. Het veen is als een spons 
die leegloopt. Oxidatie vraagt om meer toelichting. De droge veendeeltjes gaan 
een reactie aan met de zuurstof in de lucht en er blijft aileen koolzuurgas en water 

13 Van de Ven, Leejbaar Laagland, 93-96; GJ. Borger, 'Draining-digging-dredging; the 
creation of a new landscape in the peat areas of the low countries' , J.T.A.Verhoeven (red.) , 
Fens and bogs in the Netherlands. Vegetation. history, nutrient dynamics and conserva
tions (Dordrecht 1992) 131-171; J.c. Besteman, 'Van Assendelft naar Amsterdam. Occu
patie en ontginning van de Noordhollandse veengebieden in de middeleeuwen', J.JJ.M. 
Beenakker e.a. (red.), Holland en het water in de middeleeuwen. Strijd tegen het water en 
beheersing en gebruik van het water (Hilversum 1997) 21-39; H. van der Linden, 'De 
koningsroede. Een herziening van "De Cope" op het punt van de middeleeuwse ontgin
ningssystematiek', laarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (2000) 7-43. 
14 De peri ode 1350-1550 is v~~r het Rijnland bij Leiden nader gedocumenteerd in: P.J.E.M. 
van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en 
de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530 (Hilversum 1998) 27. 
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over. In het Engels wordt dit mooi 'f1ameless fire' genoemd. In de taal van moder
ne beleidsmakers heet het mineralisatie. Er komt namelijk bij dit proces nogal wat 
stikstof vrij, zodat veenlanden, mits goed ontwaterd, minder mest nodig hebben 
dan bijvoorbeeld kleigronden voor een goede grasopbrengst. 15 

Het maaiveld daalt vanaf ongeveer hetjaar duizend met een meter per eeuw en 
het grondwater stijgt navenant. Graan houdt niet van natte voeten en rot weg. Na
tuurlijk proberen de boeren het grondwaterpeil weer onder controle te krijgen door 
het uitbreiden van het drainagesysteem, zoals het vergroten van de sluizen en der
gelijke. Een overgang op veeteelt is een tijdelijke oplossing. Ten noorden van 
Amsterdam worden vanaf het einde van de dertiende eeuw de nederzettingen ver
plaatst en georienteerd op de handelswegen (kanalen) om de afvoer van wivel te 
vergemakkelijken. Maar aan het einde van de veertiende eeuw geeft men in Hol
land de strijd met het rijzende water Op.16 Dat is heel duidelijk te zien omdat de 
belasting op graan (tienden) in de veertiende eeuw sterk achteruit gaat totdat de 
inning uiteindelijk ophoudt. De belastinginners klagen over wateroverlast. Waar
schijnlijk heeft de demografische instorting, het gevolg van de grote pestgolf en de 
echo-epidemieen vanaf 1347, nog een handje geholpen. Het algemene arbeidste
kort zal het instandhouden van de talloze slootjes en kaden en het aanpassen aan 
de daling van het maaiveld niet hebben bevorderd. 17 

15 Echter, hoe men het ook benoemt, een ding is zeker: veenland daalt bij ontwatering en 
hoe dieper de ontwatering, des te sneller het verdwijnt. In natuurgebieden probeert men dit 
proces te stoppen door de grondwaterstand zo hoog mogelijk te houden. In agrarische 
gebieden wordt ter bescherming van het landschap een maximum aan de ontwaterings
diepte gesteld in de zogenaamde peilbesluiten . Maar aangezien tussentijdse aanpassing 
aan de maaivelddaling is voorzien, zal uiteindelijk al het veenland verdwijnen en afhanke
lijk van de ondergrond slechts zand of klei overblijven, afgezien dus van de restjes be
waard in de Nieuwe Natuurgebieden. Wim J. Baas, 'Bodemdaling in veengebieden ', Land
schap. Tijdsehrift voor landsehapseeologie en milieukunde 18 (2001) no. 2, 109-117; C.J. 
Schothorst, 'Drainage and behaviour of peat soils', in: H. de Bakker en M.W. van de Berg 
(red.), Proceedings of the symposium on peat lands below sea level (Wageningen 1981) 
130-163 ; Vierde Nota Waterhuishouding , 75; Meer ruimte voor water, 39. 
16 1.M. Bos, Landinriehting en areheologie: het bodemarchief van Waterland Neder
landse Archeologische Rapporten 6 (Amersfoort 1988) ; idem, 'The bog area of North 
Holland after AD 1000: crises and opportunities,' in: 1.C. Besteman e.a. (red.), Medieval 
archeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren-Altena (Maas
tricht 1990) 127. De vraag in hoeverre de geringe zeespiegelrijzing sinds de Romeinse 
Tijd dit effect weliicht nog heeft aangescherpt is interessant, maar wordt in het historisch
geografisch debat meestal ter zijde geschoven, mede omdat de stijging van het buitenwa
terpeil ook de drainage van de venen bevorderde. 
17 D.E. H. de Boer, Graaf en grafiek. Soeiale en eeonol1lisehe ontwikkelingen in het l1lid
deleeuwse 'Noordholland' tussen 1345 en 1415 (Leiden 1978) 165-166; Cle Lesger, Hoorn 
als stedelijk knooppunt. Stedensystel1len tijden in de late l1liddeleeuwen en vroegl1loderne 
tijd (Hilversum 1990) 67-69. Lesger wijst ook op de grote overstromingen eind veertiende 
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Afbeelding 2. Vernatting van het veenland ten zuiden van Amsterdam bij Aals
meer. Het land wordt afgegraven, de hopen turf staan te drogen op het veld. Foto: 
Kaartenverzameling Hoogheemraadschap van Rijnland, atlas 1.357. 

Een eerste teken van verandering zijn de exportbeperkingen op graan die de cen
trale overheid aan het begin van de vijftiende eeuw uitvaardigt. Tegelijk neemt de 
export van kaas en boter naar onder meer Vlaanderen toe en men gaat over op 
graanimport uit de oostelijke Nederlanden, de Duitse regio's en het noorden van 
Frankrijk. Kortom, in enkele gebieden vindt extensivering van het landbouwge
bied plaats door de overgang op veeteelt en voor de dagelijkse calorieen wordt 
men afhankeJijk van de buitenlandse markt. De veeteelt duurt echter niet lang, 
want koeien houden ook niet van naUe voeten. Daarom gaat men in veel gebieden 
al snel over naar een heel ander gebruik van de grond: turfwinning. Niets is een
voudiger dan turfwinning. In het voorjaar wordt het veenland in neUe blokjes ge
sneden, in de zomer Jiggen de turfjes te drogen in grote hopen , en in het najaar 
komen de ex-boeren weer terug om de turf per schip naar de steden te transporte
ren . ls 

eeuw. Echter overstromingen zijn van aile tijden en terecht wees B. Slicher van Bath er al 
op, toen in een debat om de invloed van klimaatfactoren te reduceren , dat hoge 
(arbeids)kosten van dijkonderhoud en herstel van dijkdoorbraken niet meer verantwoord 
waren in verhouding tot de geringe winstmogelijkheden in de landbouw; zie B.H. Slicher 
van Bath, Agrarische Geschiedenis van West-Europa 500-/800 (Utrecht! Antwerpen 1980) 
180. 
18 M. van Tielhof, De Hollandse graanhandel, 1470-/570. Koren op de Hollandse mo
len (Den Haag 1995) 122; 'Turfwinning in Laag Nederland voor 1530', themanummer 
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Ex-boeren, want inmiddels hebben vele boeren hun bedrijf opgegeven. Ze zijn 
naar de stad getrokken om daar werkzaam te worden in de snel expanderende 
stedelijke nijverheid, zoals de lakennijverheid, de bierbrouwerijen en de steen
bakkerijen. Enkele boeren zijn weI op het platteland blijven wonen , maar hebben 
zich omgeschoold en richten zich voortaan op niet-agrarische, veelal seizoensge
bonden activiteiten in dienst van de stedelijke economie. Daartoe behoort de vis
serij die de stedelijke markten van de nodige prote'inen voorziet in de vorm van 
paling, snoek, brasem- en karperachtigen, en haring, een verrijking van het menu 
dankzij de vanaf 1400 snel opkomende diepzeevisserij. 

Tot de niet-agrarische, op de stedelijke markt gerichte activiteiten behoort ook 
het vervaardigen van talloze consumentenproducten uit typi sche veenland materi
alen zoals zacht hout (els, wilg) en riet: schuttingen, manden, meubilair, servies, 
werktuigen, bezems, en niet te vergeten belangrijke onderdelen voor bruggen, slui
zen, huizen, wagens en schepen. Met name voor funderingen in veenland is zacht 
hout bijzonder geschikt. De vraag naar zacht hout is zo groot dat het volgens de 
waterschappen loont om afgegraven turfvelden op te hogen en te beplanten met 
elzen en wilgen. Uit de opbrengsten van dit hout wil men de boeren de water
schapsbelastingen laten betalen, maar dat blijkt na een eeuw een illusie. De op
komst van een nieuwe turfdelvingstechniek, het turfbaggeren , leidt tot zulke diepe 
gaten, dat het dichtmaken daarvan niet meer 100nt. 19 

De nieuwe baggertechniek betekent het begin van de grote verveningsplassen in 
West-Nederland: Nieuwkoopse Plassen, Bleiswijkse Plassen, Loosdrechtse Plas
sen, Vinkeveense Plassen, Kager Plassen. Maar ook het Braassemermeer en het 
Haarlemmermeer hebben hun ontstaan grotendeels aan het turfdelven te danken . 
Aan de randen van deze (aanvankelijke kleine) veenmeertjes, is het prettig turf 
delven, want over de meertjes kan men de turf makkelijk naar hui s transporteren, 
zonder gezeur met allerlei kleine s lootjes en s luisjes. In Haarlem ligt aan de kant 
van het Haarlemmermeer zelfs een speciale turfkade waar de bierbrouwers hun 
turf direct vanuit de schepen kunnen betrekken . Gouda ontwikkelt zich tot de 'main
port' voor de turfexport naar de industriele centra in Vlaanderen. De turfproductie 

T(jdschriff voor Waterstaatgeschiedenis 5 (1996) passim; B. Ibelings, Het begin van het 
slagturven in Holland ' , Historisch Geografisch Tijdschrijr 14 (1996) , 1-10. 
19 P. van Balen, 'De stad Gouda en de verveningen in haar omgeving', Bijdragen van de 
Oudheidkundige kring 'Die Goude' 5 (1947), 35-50, met name 42; W.1. Diepeveen, De 
vervening in Delfland en Sc'hieland fof het einde der zestiende eeuw (Leiden 1950) 162-
171; B. Ibelings 'Turfwinning en waterstaaat in het Groene Hart van Holland v66r 1530', 
Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis 5 (1996) 74-80, met name 79; Van Dam, Vissen in 
veenmeren, 78. Vele archeologische publicaties geven aan hoe gespecificeerd het houtge
bruik was, er is nog geen overzichtstlldie. Hout in boerderijbollw bijvoorbeeld in Ans van 
den Berg en Bianca van den Berg. Monumenfenzorg en archeologie in Gouda. Nieuws
brief II (1996) 3. 



VAN DAM MAAKBAARHEID EN NIEUWE NATUUR 25 

neemt vanaf het midden van de veertiende eeuw een enorme vlucht, niet aileen 
door de grondwaterstijging en het ruime aanbod aan graafarbeiders (ex-boeren), 
maar ook doordat er een sterk expanderende afzetmarkt voor turf bestaat. De Vlaam
se steden, die al eerder de turf in hun eigen gebied uitgeput hebben, zijn ongetwij
feld in de beginfase een belangrijke 'pull' factor, maar al snel worden de eigen 
Hollandse en Zeeuwse steden een zeer belangrijke afzetmarkt. In dat verband is 
het opmerkelijk dat juist de energieverslindende industrieen als bierbrouwerijen, 
lakenververijen en steenbakkerijen sterk opkomen. 

De beschikbaarheid van veel arbeid op het platteland is in contrast met het eer
der aangehaalde, gang bare Europese beeld van de demografische crisis en de hoge 
lonen op het platteland in de veertiende eeuw, mede als gevolg van de pest. Dit 
hangt samen met twee modellen die thans voor het Hollandse platteland bestaan. 
Het economische model verklaart de vernatting in de veengebieden uit gebrek aan 
investering in de waterhuishouding onder invloed van de lage graanprijzen en hier
mee wordt het Hollandse fenomeen een bijzondere vorm van het algemeen Euro
pese model van verlating van marginale gronden. In het historisch-geografische 
model staat autonome gronddaling en wateroverlast centraal, ecologisch-landschap
pelijke verschijnselen die de Hollandse geschiedenis juist een specifiek karakter 
geven. Dit sluit beter aan bij pogingen het ontstaan van de Republiek als een fenix 
uit het moeras te verklaren. Nader onderzoek is hier gewenst, met name ook omdat 
de kwantitatieve bronnen die tot nog toe onderzocht zijn slechts betrekking heb
ben op het Rijnland rondom Leiden. 20 

Genoeg nu over de achtergrond van de opkomst van de turfwinning. Wat zijn de 
gevolgen? Grote delen van het land worden moedwillig omgetoverd in een Weer
ribbengebied in dienst van de stedelijke economie. Stedelingen kopen de turf en 
financieren de winning. De omvorming in turfland heeft negatieve gevolgen voor 
grote groepen mensen op het platteland. Een van de belangrijke problemen betreft 
de waterhuishouding. De financiering komt op de helling te staan. Want waar het 
land eenmaal is afgegraven en de eigenaars vertrokken, blijft geen grond meer 
over om belasting over te heffen. Bovendien zal de waterhuishouding op het erf 
van de achterblijvers sterk zijn verslechterd, zoals dat nu ook gebeurt bij de boe
ren die vlak in de buurt van Nieuwe Natuurprojecten zoals de Weerribben liggen. 
Tegen dit milieuprobleem middeleeuwse stijl vechten de waterschappen gesteund 
door de centrale overheid een moeilijke strijd. De oplossing van de financiering 

20 P.l.E.M. van Dam, 'Sinking Peat Bogs. Environmental Change in Holland 1350-1550,' 
Environmental History 6 (2001) no. 1,32-45 , aldaar 38. Vergelijk: 1.L. van Zanden, 'A 
third road to capitalism? Proto-industrialization and the moderate nature of the late medie
val crisis in Flanders and Holland, 1350-1550', in: 1.L. van Zanden en P. Hoppenbrou
wers, Peasants into farmers ? The transformation of rural economy and society in the low 
Countries (middle ages-19th century) in light of the Brenner debate. Comparative Rural 
History of the North Sea Area Publications Series 4 (Turnhout 200 I) , 85-10 1. 



26 NEHA-JAARBOEK 2002 

met elzenaanplanting slaagt alleen plaatselijk, want bomen vereisen bepaalde voed
selrijke veensoorten, en de alternatieve bosbouw wordt bovendien op de lange 
termijn getorpedeerd door de nieuwe diepbaggertechniek. 

Het verlies van belastbare gronden wordt vervolgens aangepakt door een com
pensatieregeling, die in zijn kortzichtigheid niet onderdoet voor de vergoeding 
voor schade aan natuur- en landschapswaarden uit de waterbeheersplannen van de 
waterschappen. 21 Voor te vervenen land worden door de regionale waterschappen 
waarborgfondsen ingesteld. Deze fondsen worden gespekt door turfondernemers 
en hieruit wordt later de droogmakerij betaald.22 Met de opzet van het waarborg
fonds lijkt de zaak in de kern aangepakt. Toch komt het voor het voornaamste 
turfwinningsgebied, centraal Holland, te laat om van betekenis te zijn voor het 
overIeven van de verveningsperiode. Grote oppervlakken verwateren zoals de kaar
ten tot de achttiende eeuw laten zien. En dat de veengrond uiteindelijk opraakt, net 
als nu de groene ruimte uiteindelijk zal worden bedolven door stadsuitbreidingen, 
daaraan valt niet te tornen . Turf is voor bijna iedereen een eerste levensbehoefte: 
als brandstof of als inkomensbron. Zelfs de overheidsfunctionarissen die toezicht 
moeten houden op de turfwinning, ontvangen langs slinkse wegen inkomsten uit 
de turfwinning via turftienden, tolgelden en omkoopgelden, de laatste afkomstig 
van de turfondernemers die de regels op beperking van de turfwinning ontdui
ken. 23 

Toch blijft de basisstructuur van het platteland behouden, met name de infra
structuur. Dit komt doordat de waterschappen, gesteund door de centrale over
heid , erin slagen de financiele structuur op het platte land ingrijpend te herzien. 
Het bestuur over de Nederlanden gaat na 1477 over in Habsburgse handen waar
door ze veel aan kracht wint. Bij grote dijkdoorbraken, zoals die in de jaren 1510-
1515, worden de steden door de hoogste functionarissen van Karel V overgehaald 
mee te betalen aan dijkherstel , waar voorheen zoiets geheel ten laste kwam van de 
dorpen. Incidenteelleidt de kapitaalsinjectie zelfs tot een aanzienlijke kwalitatie
ve verbetering van het systeem en vergroting van de afwateringscapaciteit. Be
langrijker is vermoedelijk dat in de loop van de zestiende eeuw een algemene 
herwaardering van het resterende veenland plaatsvindt en de grondbelasting ver
hoogd en beter verdeeld wordt, naar draagkracht. 24 

21 Meer ruimte voor waler, 38, 75. 
22 L. Giebels, 'Het waarborgfonds van het Hoogheemraadschap van Rijnland' , Holland 
21 (1989), no. 3,160-180. 
23 Van Dam, Vissen in veenmeren, 79; C. Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland 
in de vroege middeleeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989) 332-343. 
24 M.H.Y. van Amstel-Honik, 'De morgenboeken van Rijnland . Drie eeuwen ongere
geldheden', Leids Jaarboekje 77 (1985) 150-179; M.H .Y. van Amstel-Horak en R.W.G. 
Lombardts, Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland april 1253-oktober 
1814 (Leiden 1992): bijlage I, Hoogte van de omslag, 3 13-3 17. Naar de financiele ge-
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Afbeelding 3. Met machines meer nieuwe natuur. In het verveende land werden 
vanaf 1408 molens ingezet, oak voor de turfwinning. Foto: Museum van het Boekl 
Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag 10c26. 

Ten aanzien van de economische ontwikkeling tekenen zich in het veenland vanaf 
1400 lichtpuntjes af, gekenmerkt door zwaaiende reuzen. De uitvinding (1408) en 
verspreiding van de poldermolen biedt kleine stukjes land de kans zich te ontwors
telen aan de dreiging van het water. In het modderbad ontstaan stapstenen. Waar 
zijn deze windmolens te vinden, en wie heeft in deze modderige vlakten nog kapi-

schiedenis van de waterschappen moet overigens nog nader vergelijkend onderzoek wor
den gedaan. 
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taal om in de nieuwe, dure machines te investeren? De windmolens staan aan het 
einde van de vijftiende eeuw globaal in twee soorten landschap. Vele, waarschijn
lijk de kleinere exemplaren, staan in de beste turfwinningsgebieden, vlakbij Gou
da. 25 Ze worden ingezet om tijdelijk de waterstand van plassen te verlagen, zodat 
men de turf dieper uit kan graven. Het is niet uitgesloten dat de poldermolen juist 
voor dit doel is uitgevonden. Al gauw komen er ook poldermolens langs de Oude 
Rijn en andere wateren, waar zich iets hogere en vruchtbaardere gronden bevin
den (dankzij kleiafzettingen van de rivieren) dan de veengronden 'pur sang'. Niet 
toevallig krijgen de landbouwproducten van deze gronden langs diezelfde wate
ren een snelle toegang naar de stedelijke markt. Als dat eenmaal goed loopt, trek
ken de molens in de volgende eeuwen als het ware naar achteren het veenland in. 
Ze volgen het patroon dat eerder de verspreiding van de ontginningen heeft ge
volgd: vanaf de randen van het veen naar binnen, vanaf de meest rendabele land
bouwgronden naar de meer marginale. 

Natuurlijk zijn het niet aileen factoren van geografisch-economische aard die de 
stapstenen in het modderbad doen ontstaan. De demografische en economische 
trend achter de transformatie van het platteland, die in de vijftiende eeuw aanvan
kelijk aarzelend op gang komt, is die van de algemene bevolkingstoename en prijs
stijging aan het begin van de moderne tijd. Aan het einde van de vijftiende eeuw 
wordt het herstel en de herorientatie van de productie op het Hollandse platteland 
onder andere zichtbaar in het begin van de inning van tienden op oliehoudende 
zaden (raapzaad, koolzaad , mosterdzaad) en op hennep. Deze producten zijn pre
cies afkomstig van stroken grond langs de Oude Rijn. Op kaarten uit het einde van 
de zestiende eeuw worden de henneptuinen, gelegen op het hoogste deel van de 
perce len -tegen de dijk-, met vrolijk geel weergegeven. Hennep heeft zware be
mesting nodig en het komt dus goed uit dat de boeren naar het midden van het 
veengebied toe, richting modder, vee houden. Bovendien is er al een levendige 
handel op gang gekomen van afval uit de snelgroeiende bevolkingsconcentraties 
in de buurt, de stadsmest of poorteraarde. Hennep is het basis product voor de 
touwslagerijen, waar men touw vervaardigt voor de uitrusting en de visnetten van 
de snelgroeiende vloot. Ook rondom Woerden en in de Krimpenerwaard neemt de 
hennepbouw al gauw een grote vlucht. 26 

25 Ibelings, 'Turfwinning en waterstaat ', 79. 
26 Van Dam, Vissen in veenmeren, 86-92; De Vries en Van der Woude , De eerste ronde, 
247 . 
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6. Weer droog 1550-2000 

Over de volgende fasen van landinrichting ben ik kort. Vanuit het hier gestelde 
perspectief nat versus droog, is het vooral meer van hetzelfde en bovendien is er al 
ontzettend veel over geschreven. In de peri ode na 1550 is er natuurlijk wei een 
enorme ontwikkeling van de organisatorische en technische middelen, het werd 
dus steeds droger. 

Een beroemde fase is die van de droogmakerijen. Het grote terugtoveren van 
water in land begint ten noorden van het lJ bij Alkmaar met een klein meertje, het 
Achtermeer in 1533. In de zeventiende eeuw verspreidt de droogmakerij zich als 
een olievlek vanaf Amsterdam waar het grootkapitaal zit: Beemster 1612, Purmer 
1622, Wijde Wormer 1626, Heerhugowaard 1630 en zo verder. Het veenland ten 
zuiden van het lJ begint ook aan een fase van verdroging, met name door de bepol
dering van lage gronden, maar, ondanks het waarborgfonds, komen de grote droog
makerijen pas in de achttiende en negentiende eeuw echt op gangY 

Het laatste grote droogleggingsproject is dat van het Haarlemmermeer in 1851 . 
Er zijn veel verkJaringen voor de late drooglegging van het Haarlemmermeer, dat 
eeuwenlang de aangrenzende landen bedreigt met wateroverlast. Een belangrijk 
punt is dat het Haarlemmermeer voor de waterhuishouding in Centraal-Holland 
van levensbelang is, ook voor het drooghouden van de steden. Wat de Zuiderzee is 
voor Noord-Holland, dat is het Haarlemmermeer v~~r Zuid-Holland en een deel 
van Utrecht: een reservoir waar men in natte tijden het overtollige water in kon 
pompen. In vaktaal heet dat de boezem van het waterschap. Het lijkt voor de hand 
te liggen dat Holland ten zuiden van het IJ ook via het IJ water in de Zuiderzee zou 
pompen. Er bestaan echter grote moeilijkheden van landschappelijke, waterstaat
kundige en technische aard. Pas tijdens de IndustrieIe Revolutie is in deze proble
matiek een drempel overschreden, omdat men de capaciteit van de pompen enorm 
opvoert door de overgang op stoomgemalen. De waardeverhoging van de land
bouwgronden in deze peri ode, de aanleg van verharde wegen en het feit dat de 
volkstuintjes van Amsterdamse burgers bij storm weer in gevaar komen, zijn wezen
lijke achterliggende economische en politieke factoren. 28 

Enige belangrijke historische en institutionele ontwikkelingen hebben in de ne
gentiende eeuw een schaalvergroting en intensivering in het droogmaken van land 
en het afsluiten van de zeegaten gebracht. Daartoe behoren de verbetering van de 

27 Van de Ven, Leefbaar Laagland 131-136. 
28 Van de Ven , Leefbaar Laaglal1d, 131-136, 185-196; A. Bosch en W. van der Ham, 
Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998 (Zaltbommel 1998); themanummer '200 jaar 
Rijkswaterstaat ', Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis 7 (1998), 2; C. Jeurgens, 'De 
bouw van de stoomgemalen te Spaarndam en Halfweg in het midden van de 1ge eeuw', in 
L. Giebels (red.) , Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaamdam en Halfweg. Van 
beveiligil1g naar beheersing (Leiden 1994), 99-104. 
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productiviteit van de landbouw door onder meer de invoer van kunstmest, de be
schikbaarheid van nieuwe materialen voor de waterbouw, zoals gewapend beton, 
en natuurlijk de al genoemde invoer van de stoommachine. Niet aileen betekent de 
stoommachine, toegepast in het gemaal, een enorme verbetering voor de afwate
ring, maar ook is de inzet van de stoommachine van wezenlijk belang voor de 
schaalvergroting in de waterbouw: stoomheimachines ram men honderden heipa
len in de grond voor de nieuwe betonnen werken, projecten die per stoomlocomo
tieftreintjes worden bevoorraad met materiaal. 29 

Vervolgens , de zee trotserend, doorgraaft men de veilige duinen en bouwt nieu
we zeeverbindingen zoals de Nieuwe Waterweg in 1872 en het Noordzeekanaal in 
1876. Daarna volgen nog de Afsluitdijk en de Deltawerken ter afsluiting van de 
zeearmen. De vorming van de nationale staat brengt op het punt van organisatie 
van de waterbeheersing belangrijke versterking, in het bijzonder door het ontstaan 
van de dienst Rijkswaterstaat, die de grote rivieren onder controle brengt. Dankzij 
al deze verbeteringen zijn de veenlanden voortaan in de winter bijna net zo droog 
als in de zomer, en kan men ook in de winter van de polderwegen gebruik maken, 
die voorheen wegens drassigheid aan het einde van de zomer worden gesloten. 30 

Vanuit het hier gekozen langetermijnperspectief, vernatting versus verdroging, 
breekt pas aan het einde van de twintigste eeuw een essentieel nieuwe fase aan. 
Nadat er vijfhonderd jaar is gewerkt aan het maken van land, gaan we nu weer 
water maken. Hiervoor gebruiken wij de allernieuwste machines. Het waterpeil en 
de waterkwaliteit in de Weerribben worden nauwlettend volautomatisch 'gemoni
toord ' en de rietlanden worden met molentjes bewaterd om bosvorming te voorko
men. Zo zijn er nog veel meer mooie voorbeelden van nieuwe natte natuur. Een 
van de hoogtepunten is weI de doorgraving van de duinen bij Petten. Hier is rond 
1500 een zeer kostbare zeewering aangelegd, en het heeft vijfhonderd jaar veel 
moeite en geld gekost om die in stand te houden. Maar nu krijgt de zee weer vrij 
spel om prachtige brakke ecosystemen te maken, MAKEN, samen met de mens. 
Want de zee staat hier onder streng toezicht van allerlei vernuftige apparatuur. Het 
is uiteraard niet de bedoeling dat bij een stormvloed het zeewater weer tot aan het 
[J staat, zoals dat in de vorige natte fase wei eens gebeurde. 

7. Tenslotte 

De lange vijftiende eeuw, 1350-1550, biedt voor de eenentwintigste een prachtige 
spiegel. Net als nu waren grote groepen boeren de dupe van het creeren van natte 
veenlanden. Toen was het voor turfwinning, nu is het voor natuurwaarden. Maar 
daarachter steken in beide gevallen grote sociaal-historische ontwikkelingen. Zij 
hangen samen met de internationale marktintegratie en de veranderende consump-

29 Bosch en Van der Ham, Twee eeuwen, 110-11 s. 
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tie van de bevolking in de steden. In de veertiende eeuw werden boeren uit de 
graanproductie weggeconcurreerd door hun collega's in het oosten van de Neder
landen en daarbuiten , omdat de kosten voor het instandhouden van de ontwaterde 
veengebieden te hoog opliepen. Pas honderd jaar later werd het rendabel de inves
teringen te verhogen, intensievere drainage in te voeren en op andere productie 
over te schakelen, in het bijzonder turf. Nu zijn het concurrenten op andere conti
nenten die de voedselproductie, de bloementeelt en wat dies meer zij overnemen. 
Het water krijgt meer ruimte, omdat het platteland een nieuwe functie krijgt. Het 
gaat erom natuur te maken, het liefst natte oernatuur. De waterviolier, het kransve
derkuid, de otter en de lepelaar, allerlei mooie en lieve symbolen van specifieke 
waterige ecosystemen worden ingezet in de propaganda campagne voor Nieuwe 
Natuur. Het enige wat we hier ter plekke nog echt nodig hebben, is groene ruimte . 
Onze werkkrachten, bleek geworden achter de computer, willen in het weekend 
weer worden opgepept en van geestelijke brandstof voorzien . De Nieuwe Natuur 
is een product dat past in een nieuw consumptiepatroon, de recreatiebehoefte van 
de randstedeling. Het marktjargon van de nieuwe natuurbeheerders behoeft geen 
toelichting: "Dan kun je natuur, net als ieder ander product, op de markt positione
ren"Y De verkoopbaarheid van Nieuwe Natuur is ook wei nodig voor al die hon
derden kraggenvreters en andere technologische hoogstandjes waarmee Nieuwe 
Natuur wordt gemaakt. Deze Nieuwe Natuur is bij uitstek een uiting van maak
baarheid. Er is weer een nieuwe fase in de geschiedenis van het maakbare veen
landschap aangebroken. 

30 Bosch en Van der Ham, Twee eeuwen, 209-221. 
31 Metz, Nieuwe Natuur, 195. 



III 

Zeeuws-Vlaanderen als strategisch manipuleerbaar 
landschap 

ADRlE DE KRAKER 

1. Inleiding 

De historische werking van de Hollandse waterlinie is tamelijk bekend. Minder 
bekend is de militair-strategische toepassing van het water elders in Nederland. 
Bij oorlogsdreiging werden ook in Staats-Vlaanderen (nu Zeeuws-Vlaanderen) 
inundaties op grote schaal toegepast, als onderdeel van de Vlaamse of Staats-Vlaam
se waterlinie. Dit gebied vormde ooit de noordelijke begrenzing van het aloude 
graafschap Vlaanderen langs de Westerschelde. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
werd het een onderdeel van de Republiek met een landsgrens die sedert 1664 vrij
weI ongewijzigd is gebleven. Zowel de Staten-Generaal als ook het gewest Zee
land hadden het hier voor het zeggen. Vanaf het begin van de Tachtigjarige Oor
log, tot aan de Franse tijd, leefde men in dit gebied in voortdurende spanning, 
veroorzaakt door dreigende aanvallen vanuit het zuiden. Aanvankelijk ging het 
gevaar vooral van Spaanse strijdkrachten uit , later voornamelijk door de Franse 
legers. 

In dit artikel, dat handelt over de maakbaarheid van het Zeeuws-Vlaamse pol
derJandschap en de aanpassingen daarvan in tijden van internationale spanning, 
zal worden beschreven hoe het getij werd ingezet om aan de dreigende aanvallen 
het hoofd te kunnen bieden. Interessant is om te bezien of dit militair-strategisch 
beleid aan veranderingen onderhevig was. De vraag is voorts in hoeverre de inun
daties inderdaad aan de strategische doelstellingen van de Republiek beantwoord
den , en welke invloed dit menselijk ingrijpen op het landschap had. Na 1813 was 
de dreiging uit het zuiden nagenoeg verdwenen. Toch onderging het landschap 
opnieuw snelle veranderingen. Aan het eind van dit artikel zal hier kort aan wor
den gerefereerd. 
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Kaart I. Het Noord- Vlaamse poldergebied in het midden van de zestiende eeuw 
(door Christiaan S Graoten, copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 
detail). 

2. Het polderlandschap in Noord-Vlaanderen 

Het poJderlandschap van Noord-Vlaanderen om vat het tegenwoordige Zeeuws
Vlaanderen met enkele gebieden over de Nederlandse grens. Ook het Verdronken 
Land van Saeftinghe maakte daar ooit deel van uit. Het gebied wordt in het noor
den begrensd door de Westerschelde. Reeds voor de bedijkingen was hier bewo
ning op de wat hoger gelegen pleistocene zand- en kreekruggen. De Vlaamse gra
ven, de grotere abdijen, edellieden en vrije boeren speelden bij het scheppen van 
het polderJandschap een hoofdrol. Als gevolg van de bedijkingsactiviteiten ont
stonden in de twaalfde en dertiende eeuw diverse parochies en steden . 

In het zuiden van het gebied lagen uitgestrekte venen (moeren). Deze werden 
systematisch uitgegraven voor de turf, dat als brandstof en als grondstof voor de 
zoutziederijen diende. In de vijftiende eeuw was de vervening reeds over haar 
hoogtepunt heen.' Uiteindelijk heeft de turfgraverij tot verJaging van het woonge
bied ten opzichte van de zeespiegeJ geJeid. 

De zeepoldergebieden langs de Westerschelde werden in de loop van de Middel
eeuwen regelmatig geteisterd door stormvloeden en overstromingen. Hoewel de 
meeste schade binnen afzienbare tijd werd hersteld, bleven sommige poldergebieden 
langere tijd onder water staan. Zo ontstond er in het midden van Noord-Vlaande
ren een inham die tussen 1375 en 1488 uitgroeide tot de Braakman (zie kaart l). 

lA. Mertens, 'Biervliet, een laat-middeleeuws centrum van zoutwinning, I ' helft XVe 
eeuw' , in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
Nieuwe Reeks, dl. XVII (1963) 105-107; E. de Rue, 'Historisch-geografisch onderzoek 
betreffende de moergronden in de Vier Ambachten tijdens de 12' , 13' en 14' eeuw', in: 
laarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (1960-1961) 31-69. 
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Kaart 2. Omvang van de militaire inundaties in het oostelijke deel van Noord
Vlaanderen 1583-1586 (Vit: Landschap uit balans, 142). 

HONTE 

- Zeedijk 
BmnendiJK 

- - AmbachfSgrens o Gelnundeerd gebied In 158311584 .... Doorstee~at 
_ Gemundeerd gebied in 158511586 (winter) (~ Hoofdplaets 

_ Geinundeerd gebied 10 1586 (zomer) • Parochie 

Ook tijdens de stormachtige zestiende eeuw gingen enkele kleinere gebieden langs 
de Westerschelde verloren. Met veel moeite konden toen grotere rampen worden 
voorkomen. 2 

3. Water en landschap in de Tachtigjarige Oorlog 

Bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en de eerste gevechtshandelingen in 
het Scheldegebied en de Noord-Vlaamse polders, werd het lastig bepaalde polder
gebieden in stand te houden. Vooral in de periode 1572 tot 1576 had het polderge
bied te maken met bendes brandstichtende en stropende watergeuzen.3 De Span
jaarden beperkten zich tot het verdedigen van de kleinere steden en bouwden enkele 
forten langs de Westerschelde. Met uitzondering van het platbranden van Axel en 
wat dorpen , bleef het landschap vooralsnog groter onheil gespaard. 

2 M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeu
wen (Assen 1984); A.MJ. de Kraker, Landschap uit balans. De invloed van de natuur, de 
economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het 
Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609 (Utrecht 1997). 
3 A.MJ . de Kraker, ' De woelingen der Watergeuzen in het Vlaamse kustgebied. Een 
onderzoek naar hun akties in de Vier Ambachten en de gevolgen daarvan tussen 1572-
1576' , in: laarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (1980-1982) 
65-187. 
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Pas met de herovering van Vlaanderen door de Spaanse landvoogd Parma in 1582-
1583 kondigden zich de eerste rampen aan. Toen zijn leger het noordelijke polder
gebied veroverde om ten oosten van Antwerpen kwartier te maken, werden in 
1584 diverse zeedijken en -sluizen langs de Westerschelde vernield. Dit gebeurde 
op gezag van de Staatse partij, vooral op voorspraak van de Staten van Zeeland, de 
Staten van Brabant, de stad Gent en Marnix van St. Aldegonde, de burgemeester 
van Antwerpen. Het zeewater, dat de polders zou instromen, moest de Spaanse 
troepen verdrijven, zodat Parma zijn machtspositie rond het belegerde Antwerpen 
niet verder zou kunnen uitbouwen. 

Het ultieme wapen van landschapsdestructie door inundaties was geen nieuwe 
krijgstactiek. Deze kon echter alleen onder deskundige leiding tot succes leiden. 
Van belang was om de juiste plaatsen te doorsteken, op het juiste tijdstip. Om de 
schade zoveel mogelijk te beperken moest de inundatie bovendien zo snel moge
lijk weer ongedaan worden gemaakt. De enige deskundige die men raadpleegde 
was echter de plaatselijke schout, die naar Zeeland was gevlucht. Van hem vernam 
men hoe de kans op grootschalige inundatie het grootst zou zijn. Een probleem 
was immers dat er door de inundatie geen eilandjes moesten ontstaan die de scheep
vaart op de Westerschelde zouden kunnen belemmeren.4 

In de loop van 1584 zou het doorsteken uiteindelijk plaatsvinden juist in die 
zeedijken waarvoor zich de plaatselijke ingelanden eeuwenlang grote offers had
den getroost om deze voor zulke rampen te behoeden: de dijken langs de 
Westerschelde bij Saeftinghe, Campen en Nieuw-Othene (zie kaart 2). In septem
ber 1585 nam Parma Antwerpen in . De bevolking had de ondergelopen polders 
verlaten; de onderwaterzetting duurde meer dan een jaar; tienduizenden hectaren 
cultuurland bleven zolang ook onproductief. De watervlakte had zich intussen uitge
breid en door de schuring van de eb- en vloedstroom vonden grote wijzigingen in 
het landschap plaats . AI deze factoren belemmerden het herstel van zeedijken in 
ernstige mate. In het Land van Saeftinghe en vlak bij de plaatsen waar was 
doorgestoken, was herstel inmiddels onmogelijk geworden. 

De Staatsen hadden echter begin 1584 verzuimd tevens plannen te maken voor 
herstel van het verdronken gebied. Bovendien was het oorspronkelijke doel niet 
bereikt: Antwerpen ging in 1585 verloren, en Spaanse troepen bleven gelegerd in 
Hulst en Axel. In 1586 ondernamen de Staatsen een poging om Axel terug te 
winnen.5 Bij deze militaire actie werd opnieuw een zeedijk doorgestoken; ook de 
verderop gelegen binnendijk werd vernield. De aldus ontstane waterbarriere dien
de als een sooft bescherming voor de Staatse forten en bolwerken tegen de zuide
lijk gelegerde Spanjaarden. Eenzelfde waterbarriere moest tussen 1591 en 1596 

4 De Kraker, Landschap uit balans, 149-145 en 335-338. 
5 A.M.J. de Kraker, ' De overgang van Axel, een herwaardering van de gebeurtenissen 
tussen 1565 en 1590' , in : Zeeuws Tijdschrift (1986) 161-171. 
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Hulst afschermen tegen de vijand. Dit gebeurde ook bij de verovering van Sluis in 
1604 waar een watervlakte werd gecreeerd tot bij Aardenburg. 

Toen in 1644 en 1645 de twee belangrijke steden Sas van Gent en Hulst in het 
gebied door de Staatse partij werden veroverd, moest er opnieuw een aanpassing 
van de inundatiegebieden in het oostelijke deel van het inmiddels Staatse Vlaan
deren worden gemaakt.6 De Vrede van Munster maakte dat vooralsnog overbodig. 
Desalniettemin werden in de loop van de Tachtigjarige Oorlog vorm en functie 
van het landschap ingrijpend gewijzigd. Ten zuiden van Sluis en rondom plaatsen 
als Axel, Hulst, Oostburg, Uzendijke en Biervliet lagen uitgestrekte gebieden on
der water. Naar schatting veranderde meer dan 60% van het oude cultuurland tij
dens de oorlog in watervlakte. Deze watervlakten reikten zelfs tot ver over wat nu 
de staatsgrens is. Zij hielden inderdaad de vijand op afstand. Maar de watervlak
ten isoleerden ook de Staatse bolwerken. De eb- en vloedstroom schuurde hier 
namelijk zo sterk dat land nauwelijks meer herwonnen kon worden. Waar dat wei 
kon, voornamelijk ten noorden van de genoemde plaatsen, werd er bedijkt. Dit 
diende bij voorkeur te geschieden op plaatsen die zo ver mogelijk van de vijand 
verwijderd waren. De bereidwilligheid om te bedijken was echter beperkt tijdens 
de oorlog. Uiteraard bleven deze bedijkingen voorts afhankelijk van de natuur
lijke omstandigheden en het algemeen belang. Dit laatste werd vooral bepaald 
door Staatse krijgstactiek. Deze bepaalde ook de ligging van de linie met grotere 
forten en kleinere schansen in de nieuwe polders tegenover die van de vijand. 7 

4. Strategische inundaties als instrument tegen de Fransen 

Staats-Vlaanderen, waarvan de grenzen in 1664 officieel waren vastgelegd, was 
een deels door Zeeland en deels door de Staten-Generaal bestuurd gebied.8 De 
vruchtbaarheid van het gebied en bijgevolg zijn natuurlijke rijkdom werden zeer 
gewaardeerd. Veel koolzaad en granen gingen naar de markten te Middelburg, 

6 A.M.J. de Kraker, 'De verovering van Sas van Gent in 1644 en het verdere verloop van 
de strijd in Noordoost-Vlaanderen op het einde van de Tachtigjarige Oorlog' , in: laarboek 
van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (1994-1995) 39-75. 
7 Een globaal overzicht van de bouw van de verdedigingswerken is te vinden bij: P. 
Stockman en P. Everaers, 'Frontier Steden en Sterckte '. Veo5tingo5werken in Ooo5t- Vlaande
ren en Ooo5t-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 (Hulst 1997). 
8 K. Heeringa, ' Het beheer van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen ' , in: Ne

derlandsch Archievenblad (1914-1915) 45-60; P.W. Stuij, 'Een grensscheiding door de 
Vier Ambachten ', in: A.MJ. de Kraker, M.E.E. De Smet en Harry van Royen (red.), 'Over 
den Vier Ambachten ' 750 jaar Keure 500 jaar Graaflansdijk (Kloosterzande 1993) 773-
785. 
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Dordrecht en Rotterdam.9 Bovendien leverde de landstreek zijn aandeel in de ge

mene middelen. 1o 

Maar Staats-Vlaanderen werd toch vooral gezien als een bufferzone voor de 
Republiek, en voor Zeeland en de Westerschelde in het bijlOnder. Van de natuur
lijke gesteldheid van dit "wapen" diende men handig gebruik te maken . Het in 
stand houden van deze linie was een vrij kostbare aangelegenheid. Een aantal 
gefortificeerde steden moest worden onderhouden, lOals Sluis, IJzendijke, Philip
pine, Sas van Gent en Hulst. Daartussen stonden nog wat kleinere verdedigings
werken (bolwerken en redouten) . AI het tussenliggende gebied moest op een of 
andere wijze onder water kunnen worden gezet. Zowel gefortificeerde steden als 
gelsoleerd liggende bolwerken moesten geheel met water omgeven kunnen wor
den. De aldus gecreeerde watervlakte lOU het doortrekken van een leger met artil
lerie verhinderen. De watervlakte werd gevoed door de Noordzee en de Wester
schelde, via het Zwin, het Oostburgse en Coxijsche Gat met de Passageule, de 
Braakman met uitlopers naar Sas van Gent en tot bezuiden Axel, het Hellegat en 
helemaal in het oosten het Saeftingher Gat. Zolang herdijkingen uitbleven, schuur
den grote hoeveelheden zeewater door de zeegaten, lOdat veel Staatse steunpun
ten in het overstroomde gebied gelsoleerd bleven. 

Echter, men had bij Hulst al diverse polders herdijkt (Clingepolder, St. Jansteen 
en Absdale tijdens het Twaalfjarig Bestand, en in de jaren na 1648 opnieuw duizen
den hectaren) , lOdat hier de wateren niet meer bezuiden Hulst kwamen. 11 Ook ten 
zuiden van Sluis, rondom Aardenburg en vlakbij Sas van Gent werd op grote schaal 
herdijkt. Bijgevolg kwam er steeds minder water door de zijarmen van de Wester
schelde, waardoor de opslibbing op veel plaatsen werd versneld. Bij de nadering 
van de Franse legers in 1672 was er lOdoende een te kleine oppervlakte aan water 
voorhanden.12 Enkele pas herdijkte polders moest men opnieuw onder water zet
ten. Bij Hulst werden dat onder meer de Absdale en Clingepolder en tussen Axel 

9 Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910 (Middelburg 
1998) 305-314; P.1. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws
Vlaanderen 1650-1850 (Wageningen, AAG Bijdragen nr. 40, 2000) 193-247. 
10 P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 80-82; Aigemeen Rijksarchief Den 
Haag, Raad van State, inv.nr. 1569 (anno 1649) e.v., verbalen van de bezendingen aan 
Staats-Vlaanderen . 
II Rijkswaterstaat, Beschri)ving van de provincie Zeeland behorende bi) de waterstaats
kaart (,s-Gravenhage 1971) 59-68. Vgl. A.MJ. de Kraker en W.E.M. Bauwens, Polders 
en waterschappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedi)ken, vooroever, bin
nenwater, wegen en van de bestuurli)ke organisatie van de watgerschappen en het voor
malige Hulsterambacht tussen 1600 en 1999 (Kloosterzande 2000) 16-24. Het gaat hier 
om onder meer om de Clingepolder, St.-Jansteen- en Absdalepolder. 
12 Isaak Tirion, Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, behelzende eene be
schryving van Staats Vlaanderen (Amsterdam 1751) 84-85. 
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en Sas van Gent onder meer de Canisvlietpolder. Ook bij Aardenburg en Sluis was 
de situatie kritiek. Pas in de loop van 1673 kwam daar een eind aan. 

Veel bleken de strategen echter niet ge1eerd te hebben van deze eerste Franse 
oorlog (1672-1678). Een totaaloverzicht van het gebied met al zijn grilligheden 
ontbrak. Toch werd hier en daar al weer herdijkt. Zolang dit gebeurde op plaatsen 
ten noorden van de lijn Hulst-Axel-Biervliet-Oostburg-Sluis leverde dat nauwe
lijks problemen op, want het ging hier om gebieden die ingeklemd lagen tussen de 
Westerschelde en de zijarmen van deze rivier, die in het algemeen ver van het 
"front" lagen. Herdijkingen bezuiden genoemde stedenlijn vonden echter even
eens plaats, ondanks de terughoudendheid van de Staten-Generaal bij het afgeven 
van bedijkingsoctrooien. Tegen 1700 waren ten zuiden van Axel al weer enkele 
polders herdijkt. Dat gebeurde ook bij Biervliet, waarbij zelfs de Passageule door 
de nieuwe Zuiddieppolder (1688) werd afgesloten. ' 3 Ook werd de haven naar Aar
denburg weer opengesteld, zodat veel water in zuidelijke richting niet door de 
Passageule schuurde. Blijkbaar was de drang vanuit Staats-Vlaanderen om te her
dijken zo groot dat daaraan in Den Haag niet langer weerstand geboden kon wor
den. Bovendien waren de in 1672/3 onder water gezette polders al weer flink ho
ger opgeslibd, wat weer zeer nadelig zou werken bij een toekomstige inundatie. 

Menno van Coehoorn, de beroemde vestingbouwkundige van de Republiek, wist 
echter weI enkele lessen uit de inundaties van 1672/3 te trekken. In 1699 ontvouw
de hij een groot project, waarin hij voorstelde om in Staats-Vlaanderen een alge
mene inundatie met zoetwater toe te kunnen passen vanaf de Noordzee tot aan de 
Schelde, in een goed gecoordineerd gehee1.14 Het plan voorzag in de afsluiting van 
een klein zeegat bij Sluis, een bij Aardenburg en een dam door het Coxijsche Gat. 
Verder moesten er in de Passageule en rondom IJzendijke aanpassingen komen. 
De haven van Boekhoute diende te worden afgesloten evenals een zeegat bij Sas 
van Gent. Verder moest de kreek bij Moerspuije worden afgedamd en moesten 
voorzieningen rondom Hulst en Liefkenshoek worden aangebracht. Coehoorn waar
schuwde ervoor zorg te dragen dat de vijand het zoetwater bij Sluis en Sas van 
Gent niet zou kunnen "aftappen" . Voor de afwatering van het binnenwater uit de 
zuidelijker gelegen Vlaamse gebieden dienden allerlei voorzieningen te worden 
getroffen, onder andere bij Sluis, Aardenburg, Philippine en Sas van Gent. 

Het he Ie project, waarvan Coehoorn de kosten niet nauwkeurig kon berekenen, 
zou zeker meer dan 1 miljoen gulden kosten. Na diverse adviezen te hebben inge
wonnen, gaf de Raad van State opdracht alvast met het uitvoeren van enkele on-

13 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1 , memorie van 10 juli 1732 met betrekking tot 
de Jonkvrouwpolder. Dank is verschuldigd aan dhr. P.w. Stuij (Terneuzen), die mij wees 
op het archief van Wiltschut (Rijks Archief in Zeeland) , Coehoorn (Algemeen Rijksar
chief) en Dumoulin (Algemeen Rijksarchief). 
14 Aigemeen Rijksarchief Den Haag, OMM (Genie), inv.nr. V26. resolutie van 29 augus
tus 1699. 
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derdelen te beginnen. Maar het uitbreken van de oorIog met de Fransen in 1702 
onderbrak de werkzaamheden. Onder de ingelanden bij Sluis was het enthousias
me over Coehoorns project overigens niet bijster groot. IS Coehoorn kreeg bij Hulst 
het bevel over de troepen; hij slaagde er in ieder geval in om met behulp van onder 
meer het water de stad voor een Franse bezetting te behoeden. ' 6 

5. Technische plannen met betrekking tot de Staats-Vlaamse waterlinie na 
het Barrieretraktaat (1718) 

Zodra de Vrede van Utrecht werd gesloten en in 1718 het Barrieretraktaat tot stand 
kwam, waarin de grens van Staats-Vlaanderen iets werd aangepast, vertlauwde de 
aandacht voor de waterlinie in Staats-Vlaanderen. 17 Niettemin werd in datzelfde 
jaar het gebied tussen Sas van Gent en Hulst geYnspecteerd. 18 Ten westen van Hulst 
waren de schorren van Absdale a] erg hoog opgewassen. Zelfs de plaatselijke Papa
lekreek kon een vijandelijk leger bij eb niet meer tegenhouden. Voorgesteld werd 
om een nieuwe dijk in de vorm van een linie te leggen met een speciale sluis om 
daarin het water in tijden van "nood" vast te houden. Bij Fort Zandberg werkte een 
dubbele zeesluis om de polders ten zuidoosten van Hulst te laten onderIopen. De 
Canisvlietschorren tussen Axel en Sas van Gent konden echter al bij halftij wor
den gepasseerd. In de richting van Sluis ontmoetten de deskundigen gelijksoortige 
problemen. 

De politi eke wil echter om maatregelen te nemen ontbrak. Het grote plan van 
Coehoorn verdween in een la; de aandacht werd vooral op deelaspecten gericht. 
IIlustratief in dit opzicht is het project dat ingenieur Pieter Wiltschut ontwierp 
voor de Passageule (zie kaart 3).19 Het laat zien waartoe men toentertijd technisch 
in staat was en welke belangen daarbij speelden. 

Aanleiding was een verzoek van de ingelanden van de Jonkvrouwpolder om hun 
zeesluis van de Passageule naar de Eilantpolder te verleggen. Het bracht de discussie 

15 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1, resolutie van de Raad van State van 14 april 
1702 naar aanleiding van een schrijven van Abraham Kraaij , burgemeester van het Vrije 
van Sluis. "( .. . ) ziende tegemoet dat haare landen gedurende den oorlog altijd onder water 
sullen blijven staan, daar sij tot de bedijkinge soo grooten capitaal constant moeten uit
schieten, agtende hetselve genoegsaam verloeren ( ... )." 
16 P.l. Brand, De geschiedenis van Hulst (Hulst 1972) 318-319. 
17 Stuij, 'Een grensscheiding .. . ' . Vgl. P.W. Stuij, De Lage Landen en hun grenzen. Tus
sen Verdun en Landen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk (Terneuzen 1998) 62 
e.v. 
18 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1, verslag van generaal Des Rocques en inge
nieur Van Bommel van 9 juli 1718. 
19 P.w. Stuij, 'De Passageule linie (1699-1795)', in: 8ijdragen tat de Geschiedenis van 
West-Zeeuws-Vlaanderen (1999) nr. 27, 117-129. 
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Kaart 3. Het project van de Passageule van ingenieur Wiltschut (Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, Zelandia IIIustrata I, 717). 

over de verdediging van het poldergebied tussen Aardenburg en Biervliet op gang. 
Door het 'ondoordacht' bedijken van schorren was de Passageule naar het oosten 
afgesloten door de Zuiddieppolder (1688) en de Eilantpolder (1702). De geul was 
daardoor sterk verland. Bijgevolg zouden vijandelijke legers zonder enig beletsel 
tot bij IJzendijke kunnen doordringen. De 'dekking' voor Zeeland was hiermee 
volledig weggevallen. 

Wiltschut stelde daarom voor om de oude situatie te herstellen . Hij wilde door 
de Zuiddieppolder een verstevigd kanaallaten graven tot in de Braakman, de boch
ten in de geul afsnijden en de 'Nieuwen Dam' bij de buurtschap Turkeye laten 
afgraven. De kosten van het project schatte hij op 100.000 gulden.20 Het zeewater 
zou de Passageule op diepte schuren en daarmee zou de doortocht van vijandelijke 
troepen verhinderd worden. 

Het plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan Cornelis van Bommel, directeur 
van de fortificatiewerken in Staats-Vlaanderen. Deze had forse kritiek. Wiltschuts 
plannen waren immers gedeeltelijk gebaseerd op belangrijke aannames: zo was 
bijvoorbeeld niet in te schatten waar het wantij zou ontstaan in de nieuwe situatie. 
Op zijn beurt reageerde Wiltschut zeer vinnig; hij betichtte Van Bommel van on
kunde en jaloezie.21 Uiteindelijk werd in 1735 een begin gemaakt met aanbeste
ding van Wiltschuts plannen. In 1737 werd de dam voor Turkeye doorgestoken , de 
Oostdijk bij de Braakman een jaar later. 22 Maar nog steeds waren de drie door 
Wiltschut geplande afsnijdingen niet uitgevoerd. Inmiddels had de storm van 9 
december 1737 voor f1inke veranderingen in de Passageule gezorgd. In zijn rap
port van 14 februari 1738 liet Wiltschut weten dat er onder de huidige omstandig-

20 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1, minuten van 26 mei en 21 juni 1734. Het 
kanaal moest 8 roeden (circa 25 meter) breed worden. 
21 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1 , minuut van 4 juli 1734 van Wiltschut: "( ... ) 
dat mijne reedenen die in het project geve, geen ingang vonden en om verre gestooten 
waaren, omdat de kragt daarvan niet begreepen kon werden, of de jalousie in d'hr. van 
Bommels te sterk werkten ( . .. )." 
22 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1 , stukken van 27 mei 1735, 8 februari, 19 juni, 
6 november 1736, 5 februari en 29 december 1737. 
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heden maar 3.656.000 tonnen water in de geulliepen, bij springtij 7.313.000. Tij
dens de storm van 9 december had hij ruim 18.000.000 tonnen water gemeten. 
Volgens Wiltschut waren deze hoeveelheden bemoedigend: bij een verdere ver
breding (= aanbesteding van zijn gehele plan) kon deze watermassa immers aileen 
nog maar oplopen. 

Op dat moment yond Wiltschut echter Van Doeveren, opzichter-generaal der 
zeewerken, op zijn weg. Voor hem vielen de resultaten van het Passageule-project 
nogal tegen. Van Doeveren stelde voor enkele onderdelen van het plan te schrap
pen. Eigenlijk was hij van mening dat Wiltschut aileen nieuwe werken voorstelde 
" ( 00 ') met dat dessein voor eerst om nooit gedaan werk te hebben, maar ook om 
daar door gelegentheid te vinden van het kwade succes van de werken aan de 
Pasegeule te attribueren daaraan (00 .)."23 Op de achtergrond speelden verschillen 
in technisch inzicht mee. Ondanks deze negatieve reactie werd op 19 mei 1738 de 
Oostdijk toch doorgestoken. Tevens werden in de Passageule 60 palen geplaatst 
om bij het waterpassen als ijkpunten te dienen om de beoogde gevolgen in de 
toekomst te kunnen meten. Met grote regelmaat werden in de jaren daarna opme
tingen verricht. 24 Vit een verge lijking van de meetresultaten uit juni 1738 en die 
uit 1741 blijkt dat er inderdaad een verdieping in de Passageule was opgetreden, 
die op vele plaatsen meer dan een verdubbeling was. 

Wiltschut toonde zich een tevreden man toen hij van de veranderingen in de 
Passageule aan Den Haag melding maakte. De animositeit met Van Doeveren en 
Van Bommel bleef echter bestaan. De plannen om Biervliet te fortificeren en IJzen
dijke te ontmantelen, waardoor men de Passageule zou "abandonneren", be
schouwde Wiltschut "als zeer doodlijk, voor de Republicq" en vergeleek dat met 
een "actie van iemand die zijn eijge glazen met rijcxdaalders uitwerpt."25 

Bij een plan tot het onder water zetten van de polder Bewestereede, die 2.000 
gemeten (circa 900 hectaren groot was, berekende Wiltschut nauwkeurig dat er 
34.560.000 tonnen water in de polder gezet kon worden tot een hoogte van 2 voet 
boven het maaiveld. Daartoe was een sluis met twee kokers nodig met een geza
menlijke doorlaat van 84 vierkante voet. Zijn berekening was erop gebaseerd hoe
veel water er tijdens elk uur dat het water steeg in de polder kon komen en hoeveel 
water er nog in kwam bij vall end tij . 26 Zowel het project Passageule als de plannen 
voor Bewestereede zijn illustratief voor het denken van een persoon als Wiltschut, 
die meende dat waterstaatkundige problemen "wiskonstig" waren op te lossen. 

23 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1 , minuut van 21 februari 1738. 
24 Zeeuws Archief, Wi ltschut, inv.nr. 84. 1, minuut van 25 november 1738. Volgens Wilt
schut wilde Van Doeveren de veranderingen in de Passageule niet aan de Staten-Generaal 
melden , "al s al te strijdig aan zijn toeleg. " 
25 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84.1, minuut van 2ju li 1742. 
26 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 84. 1, minuut van 25 januari 1743. 
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Het lijdt geen twijfel of elders in de Republiek moeten ook dergelijke optimisten 
werkzaam zijn geweest. Niettemin bleef Wiltschuts werk, bij het ontbreken van 
een totaalvisie op het gebied van Staats-Vlaanderen, in feite enkel marginaal ef
fect sorteren. 

Toen een nieuwe Franse inval werd verwacht, kwam het grote project om geheel 
Staats-Vlaanderen door middel van het water te beveiligen weer voor de dag. De 
plannen om de Staats-Vlaamse waterlinie als geheel weer te doen herleven bleken 
echter zeer gecompliceerd. Het Barrieretraktaat van 1718 moest men wijzigen, de 
landsgrens moest wat zuidelijker komen. Volgens Wiltschut dienden dan de Vlaamse 
parochies en plaatsen Knokke, Hoeke, Lapschuere, Middelburg, Assenede, Kiel
drecht en enkele forten bij Staats-Vlaanderen te worden gevoegd. Tevens moest 
men het Verdronken Land van Saeftinghe droogleggen en het Hellegat afsluiten. 
Dan zou vanafDoel tot Philippine een grote watervlakte ontstaan. Verder naar het 
westen zouden enkele aanpassingen nodig zijn met inbegrip van het project om de 
Polder Bewestereede te inunderen Y 

Bij deze plannen bleek dat Wiltschut reeds jarenlang bezig was met het maken 
van een nieuwe overzichtskaart van het gebied. De oude dateerde van 1699 en was 
door aile geografische veranderingen totaal achterhaald. Maar geplaagd door het 
vele werk en ziekte kwam Wiltschut er niet toe om de nieuwe kaart te voltooien. 
Bovendien wilde hij ook nog eens elke verandering, de diepte van elke geul en de 
hoogte van elk schor, liefst bij verschillende waterstanden opmeten. 28 In ieder ge
val was de kaart niet klaar toen de Oostenrijkse Successieoorlog uitbrak. En nog 
steeds ontbrak een totaalvisie op het gebied. 

6. De Franse inval van 1747-1749 en het veranderende denken over inunda
ties 

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog trokken de Franse legers op naar Staats
Vlaanderen. In de winter van 1744/45 en het voorjaar daarna werd een inundatie 
met zoet water uitgevoerd. Daardoor kwam het water tot een voet boven het maai
veld. De dreiging bleef echter: via de zeesluizen volgde een zoutwaterinundatie. 
Maar het inlopen van het water duurde te lang. Omdat er geen springtij was, duur
de het ruim een maand alvorens het water de gewenste hoogte had bereikt. In het 
oosten werd er doorgestoken bij de Ferdinanduspolder en bij de Papelekreek ten 
zuidwesten van Hulst. De Clinge- en Kieldrechtpolder ten zuiden van Hulst ston
den binnen enkele dagen onder water. Maar tijdens het droge zomerseizoen kwam 
het water op vele plaatsen niet hoog genoeg. Daarom werden de doorsteekgaten 

27 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr., 84.1, z.d. circa 1743. Over dit traktaak Stuij , ' Een 
grensscheiding ... ' 777-778. 
28 Zeeuws Archief, Wiltschut, inv.nr. 85.1. 
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verb reed en werden er kanaaltjes gegraven om de doorstroming van het water te 
bevorderen . In het westen werden enige binnendijken doorgestoken om het Land 
van Cadzand en IJzendijke te beschermen. Dit gebeurde ook bij Philippine en Sas 
van Gent op 18 juli " in een tijd dat de vrugten zeer voordeelig op het veld ston
den." Zelfs op Oostenrijks grondgebied werden dijken doorgestoken. Een kleine 
Staatse troepenmacht uit Sluis met wat boeren werd echter door de inwoners van 
de Vlaamse polders verjaagd. Daarbij kwam onder andere een Staatse ingenieur 
om.29 

Ondanks de inundaties veroverden de Fransen Staats-Vlaanderen door voor
zichtig langs de bestaande dijken te naderen. Achteraf concludeerden Van Doeve
ren en Van Dun, directeur der fortificatien in Staats-Vlaanderen, dat de zoute inunda
tie te veel afhankelijk was van springtij en dus niet voldeed. Gelet op de vele 
laagten en kreken in de polders was een zoetwaterinundatie aileen voldoende ge
weest. Onnodig waren de akkers aan zout water bloot gesteld en voor vele jaren 
lang beschadigd. Niet een ru'ineuze zoute inundatie was daarom de oplossing, maar 
een combinatie van zoetwaterinundatie met het fortificeren van de voornaamste 
toegangen tot het gebied. 30 

In het veranderende denken over inundaties speelde ook de inundatiesluis een 
rot. Het normale type sluis, met een koker, had twee deuren die bij opkomend 
water automatisch dichtsloegen en bij eb opengingen om het binnenwater te lozen. 
Bij de inundatiesluis diende er dus een aanpassing te komen om het water binnen 
te houden . Dit kon gebeuren door speciale balken aan te brengen die de deuren 
dicht zouden houden als het water de polder uit wilde lopen, of door aan de bin
nenzijde deuren te maken die precies tegenovergesteld werkten als de deuren aan 
de zeezijde. Bij het geleidelijk inunderen met zoet water werd dan geen water 
geloosd. DergeJijke inundatiesluizen met een of twee kokers lagen bij Zandberg, 
Absdale, Sas van Gent, Philippine en Sluis. Ook de houding ten opzichte van de 
gedupeerden veranderde enigszins. Van enige compensatie voor de boeren was 
immers nog nooit sprake geweest. De gelanden van de polder Groot-Kieldrecht, 
die al in 1744 onder water was gezet, kregen vrijstelling in de verponding (grond
belasting) voor een periode van drie jaar. De Raad van State betaalde twee derde 
van de herstelkosten .31 

29 Een verslag uit 1762 kijkt op deze peri ode terug . Algemeen Rijksarchief Den Haag, 
OMM (Genie), inv.nr. V31 verslag van Van Dun, directeur der fortificatien in Staats-Vlaan
deren en Van Doeveren. Zie over deze inval o.a. W.E.M. Bauwens, 'Het Hulsterambacht 
en de Oostenrijkse Successieoorlog, 1747', in: laarboek van de Oudheidkundige Kring 
"De Vier Ambachten" (1994-1995) 75-87. 
30 A1gemeen Rijksarchief Den Haag OMM (Genie), inv.nr. V31, Verslag van Van Dun en 
Van Doeveren uit 1762 over toestand in Staats-Vlaanderen. 
31 Deze tegemoetkomingen stond echter nog steeds niet in verhouding met de gemaakte 
kosten. Gemeentearchief Hulst, Waterschap Hulster Ambacht, fonds Groot-Kieldrecht
polder, nr.l. resolutie van 19 mei 1754. 
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In de loop van de achttiende eeuw was het toepassen van de inundatie als strate
gisch wapen en het denken daarover aanzienlijk verder geevolueerd dan in de 
zeventiende eeuw. De opvattingen van Van Coehoorn kregen langzamerhand een 
bredere weerklank onder de beleidsmakers. In 1775 liet generaal Dumoulin, hem 
door de Staten-Generaal gevraagd om advies inzake de defensie van Staats-Vlaande
ren, zich lovend uit over het project van Van Coehoorn uit ] 699, dat een volledige 
inundatie beoogde vanaf Sluis tot bij DoeJ.32 

Intussen waren deze plannen echter sterk achterhaald. Er waren in het gebied 
flinke wijzigingen opgetreden. Het uitgestrekte gebied met schorren tussen Sas 
van Gent en Hulst was inmiddels lo hoog opgeslibd dat inunderen geen enkele zin 
meer had. De an imo om dit gebied te bedijken was sterk toegenomen, juist vanwe
ge dit opslibbingsproces, met name bij Axel en in het Land van Waas.33 In maart 
1780 maakte ingenieur Van Suchtelen daarom een plan om het schorgebied in 
twee of meerdere stukken te bedijken.ln totaal konden 12.600 gemeten (ca. 5.500 
hal worden drooggelegd. Maar door een nieuwe oorlogsdreiging kwam hjer voor
lopig niets van terecht. Bij Sluis en bij Hulst werd er preventief ge·inundeerd. We
derom was de verhouding tussen de verschillende beleidsmakers, met name tussen 
generaal Dumoulin en de opzichter generaal van's lands zeewerken, Raven, niet 
optimaal. Met lede ogen stelde generaal Dumoulin tijdens zijn inspectietocht, die 
van september tot half november 1785 duurde, de funeste gevolgen van deze inun
datie vast. Toen hij begin november de Westerschelde bij Walsoorden afsloot en 
vernam dat er inmiddels vrede was gesloten, repte hij zich naar Den Haag. Toen 
hij bevel kreeg om het water af te laten, zei hij met "meedelijden over de rampen 
en ongevallen van zijn evennaasten" bezield te zijn. Anderzijds realiseerde hij 
zich het defensieve nut van de inundaties voor de veiligheid van de RepubJiek, al 
vond hij het erg jammer dat zij hun volledig nut ditmaal niet meer konden bewij
zen. 34 

Uit een memorie van 1789 blijkt echter dat op dat moment een volledige inunda
tie vanaf Sluis tot voorbij Hulst niet meer mogelijk was. De afdamming van de 
haven naar Aardenburg was een van de meest problematische punten. De Pass a
geule was ook inmiddels als lOver dichtgeslibd dat deze in 1786 was afgedamd. 35 

En ook al konden de Clingepolder en Klein-Kieldrecht nog steeds goed gei'nun-

32 Algemeen Rijksarchief Den Haag, OMM (Genie), inv.nr. V33, project van Dumoulin 
van 12 oktober 1775 met kaart. 
33 Algemeen Rijksarch ief Den Haag, OMM (Genie), inv.nr. V33, extract uit res. van 15 
april 1779; v!. ook de correspondentie 1782. De Axelaar Jozias Paulus, familie van Pieter 
Pau lus (voorzitter Nationale Vergadering in 1796). 
34 Algemeen Rijksarchief Den Haag, OMM (Genie), inv.nr. V46, minuut van 7 novem
ber 1785 van Dumoulin aan de Raad van State. 
35 M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Deel 4: Zeeuws-Vlaanderen 
(Vlissingen 1973) 44. 
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deerd worden door de zeesluis bij Zandberg, het schor bezuiden Axel zou droog 
blijven. Bij Liefkenshoek kon via twee zeesluizen weliswaar 1.070 ha onder water 
worden gezet, maar een gedeelte van het schor zou boven het water blijven uitste
ken.36 

7. Het einde van het inundatietijdperk 

Bij de opmars van het Franse leger werd het weinige effect van een gedeeltelijke 
inundatie al snel duidelijk, want eind juli 1794 staken de Fransen bij Turkeye met 
bootjes en zwemmend de Passageule over en namen op 24 augustus Sluis in . Ste
den als Axel en Hulst volgden kort daarnaY Voor het uiteindelijk mislukken van 
de inundatietactiek als defensief wapen zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Een 
totaalbeeld van de natuurlijke gesteldheid van Staats-Vlaanderen bestond niet. Ais 
gevolg daarvan kon niemand precies voorspellen wat het effect van een ingreep op 
een bepaalde plaats zou zijn. De functie van een boezemwater om havens en der
gelijke te laten schuren was al eeuwen gemeengoed. De theoretisch waterstaatkun
dige kennis van soorten getijen, verplaatsing van hoeveelheden water gerelateerd 
aan tijd, doorlaat en stroomsnelheid was midden achttiende eeuw reeds voorhan
den. Maar de technische mjddelen om uitgestrekte vlakten met water af te laten 
schuren en zelfs om hoog opgeslibde schorren te verwijderen, waren zeer ontoe
reikend. 

Een andere bijkomende factor van het uiteindelijk falen was het gebrek aan samen
werking tussen de deskundigen. Persoonlijke rivaliteit, opzettelijke tegenwerking 
en vertraging van elkaars projecten was geen uitzondering. Dit gold voor het tijd
perk Wiltschut in het bijzonder, maar ook bij Dumoulin waren er aanwijzingen in 
die richting. De plannen en projecten ter verbetering van de verdediging van Staats
Vlaanderen waren op zich niet van slechte kwaliteit, maar zelden werd er een 
volledig en consequent uitgevoerd.38 

Misschien is de belangrijkste oorzaak van het mislukken van de inundatietactiek 
gelegen in het feit dat niemand echt de moeite nam om zich te verplaatsen in de 
positie van de tegenstander, en zich afvroeg of deze werkelijk niets van de terrein
gesteldheid afwist. In 1794 kwamen de Fransen immers voor de vierde maal in 

36 Aigemeen Rijksarchief Den Haag, OMM (Genie), inv.nr. Y37, memorie van 7 mei 
1789. 
37 J.P.M. Brand, 'De Franse invallen in Staats-Ylaanderen in 1794' , in: laarboek van de 
Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (1994-1995) 87-10 I. Inspectie door Prins 
Hendrik in juni 1794. Op 23 oktober 1794 viel Hulst. 
38 Ygl. Stuij , 'Passageule linie ', 127-129; P.w. Stuij, 'De verdediging van Staats-Ylaan
deren in de 18de eeuw', in: laarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambach
ten " (1999-2000) 21-55. 
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Staats-Vlaanderen . Zo blijkt dat het Franse leger reeds lang beschikte over een 
massa gedetailleerde polderkaarten van Staats-Vlaanderen en allerlei plattegron
den van de forten. Deze waren gekocht, besteld of bij de verschillende bezettingen 
meegenomen of gekopieerd. Bovendien beschikte men over allerlei informatie, 
neergelegd in rapporten van speciaal uitgezonden spionnen in het Staats gebied. 39 

Een watertje van 3 meter diep en 30 meter breed kon een leger met platbodems, 
bruggen of met grondwerken zonder moeite oversteken, desnoods (zoals in 1794) 
lukte dat zelfs zwemmend. 

De Franse Tijd betekende het einde van het inundatietijdperk. De strubbelingen 
met de Belgen in 1830/J en 1918/9 veranderden hieraan weinig of niets. 40 In ras 
tempo werden de gebieden rondom Sluis, Biervliet, Sas van Gent, Axel en Hulst 
bedijkt. Als laatste werden het Hellegat en de Braakman drooggelegd. De vesting
werken van Sas van Gent, Hulst en Sluis hadden afgedaan. Met uitzondering van 
de fortificatie van Terneuzen, die nog tussen 1833 en 1840 werd voltooid, was 
samenwerking het credo geworden. Dit is ook niet zo vreemd als men bedenkt dat 
het gebied van 1794 tot 1830 met Belgisch-Vlaanderen was verenigd. Bestuurlijk 
maakte het gebied tot 1813 deel uit van het Departement van de Schelde met Gent 
als hoofdstad. Bovendien participeerden veel Belgische grondeigenaren in bedij
kingen in Zeeuws-Vlaanderen. Als gelanden bleef hun invloed ook na 1830 be
langrijk , onder meer in polderbesturen en via inning van landpachten. 

Die verbondenheid met het widen werd in de loop van de negentiende eeuw 
versterkt door de aanleg van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de jaren 18271 
8. Dit kanaal werd daarna nog enkele malen verbeterd. De laatste maal werd dit 
gevierd met een plechtige opening in 1968 door de staatshoofden van beide lan
den. Ook werden er spoorlijnen aangelegd. De aanleg van de spoorlijnen Terneu
zen-Mechelen en Gent-Terneuzen werd kort na 1900 gevolgd door de aanleg van 
nog enkele tramlijnen, die vrijwel aile het initiatief van Belgen waren. 4 1 

39 Vincennes (Frankrijk), Archives de I' Armee de Terre, afdeling kaartencollectie Neder
land , i.h .b. Flandre Hollandaise (nrs. 4.7.C.268; 4.7.C.266); Sas van Gent (4.7.B.282-283 
en 289; en Hulst (4.7.D.274-275, 278-280). Aanvullend onderzoek in Franse archieven 
zou het inzicht omtrent deze Franse kennis nog kunnen verduidelijken. 
40 A. Smits, 'Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1830', in: "Over den Vier Ambachten ", 819-
835. J .P.M. Brand, ' Hulst en de Hulster schutters tijdens de Belgische Opstand, 1830-
1831' , in: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (1994-1995) 
112-134. 
41 H.G. Hesseling, Geschiedenis del' Spoorwegen, 1865-1948, Gent-Terneuzen en Me
chelen-Terneuzen (Kloosterzande 1982). 
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8. Besluit 

In de loop der eeuwen is zowel de natuurlijke ontwikkeling als de maakbaarheid 
van het Zeeuws-Vlaamse polderlandschap door uiteenlopende factoren en steeds 
wisselende omstandigheden bepaald. Voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oor
log waren vooral de beschikbaarheid van voldoende kapitaal en mankracht op het 
juiste moment van bedijking en dijkherstel van doorslaggevend belang. Ander
zijds heeft de mens door veenafgraving, nalatig dijkonderhoud en in het bijzonder 
onder oorlogsomstandigheden cultuurland aan de natuur prijsgeven. 

Vanaf de Tachtigjarige Oorlog werden regelmatig gedeeJten van Staats-Vlaan
deren onder water gezet. In het begin werd het water gebruikt om de vijand te 
verdrijven, later om zich tegen de vijand te beschermen. Aanvankelijk had men er 
geen idee van welke aard en omvang de watervlakten zouden krijgen en welke 
veranderingen in het gebied zouden optreden. De inundaties werden meestal op 
goed geluk uitgevoerd, waarbij men vaak greep naar die doorstekingen die het 
meest drastische effect zouden opleveren. De regio werd daarbij bovenal als een 
bufferzone gezien voor Zeeland en voor de Republiek; de plaatselijke belangen 
werden daar duidelijk ondergeschikt aan gemaakt. 

Pas in de loop van de achttiende eeuw werd het inunderen van Staats-Vlaande
ren systematischer uitgevoerd en zelfs veel wetenschappelijker aangepakt. Men 
ging daarbij uit van een inundatiegebied dat zich kon beperken tot de lijn Sluis
I1zendijke-Philippine-Axel-Hulst-Doel. Zo kwamen er speciale inundatiesluizen 
op verschillende plaatsen. Men kon precies berekenen hoeveel water in bepaalde 
poldergebieden kon worden gebracht en hoe schuring veroorzaakt diende te wor
den. Niettemin bleek dat een project voor geheel Staats-Vlaanderen niet haalbaar 
was. Men slaagde er namelijk niet in een overzicht te krijgen van de snelle 
veranderingen die overal in het gebied door de natuur werden veroorzaakt. Boven
dien lieten de Staten-Generaal plaatselijke gelanden schorren bedijken, terwijl dat 
strategisch niet verantwoord was. Ook was er onvoldoende samenwerking tussen 
de deskundigen in de verschillende bestuurscolleges, waardoor projecten maar 
half werden uitgevoerd, of waardoor cruciale beslissingen te laat werden geno
men. 

Pas in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw begon men zich te 
realiseren dat het onbedijkt laten van gebieden een grote fout was geweest, omdat 
daardoor schorren te hoog opgeslibd waren om bij een onder waterzetting nog 
enig strategisch nut te kunnen hebben. Ook realiseerde men zich steeds beter dat 
een zoetwaterinundatie eenzelfde effect sorteerde als een zoutwaterinundatie. Zout 
water was immers zeer schadelijk voor het cultuurland en druiste in tegen de plaat
selijke belangen. Het lot van de boerenbevolking en de grondeigenaren liet men 
ook steeds zwaarder wegen. Maar bij de militair-strategische maakbaarheid van 
Staats-Vlaanderen is wellicht een van de meest schrijnende misrekeningen ge
weest, dat de Franse strategie om de watermassa's te passeren werd onderschat. 
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Na 1813 maakten internationale spanningen plaats voor een internationale 
samenwerking, die op het terrein van transport en landwinning tastbaar werd. [n 

velerlei opzicht werd Zeeuws-Vlaanderen het economische voorland van Belgie. 
Recentelijk yond nog een verdieping van de Westerschelde plaats ten behoeve van 
de scheepvaart op Antwerpen. Door die verdieping zal naar verwachting buiten
dijks natuurgebied verloren gaan. Door schuring zullen vooral de slikken en schorren 
in het Verdronken Land van Saeftinghe worden aangetast. Dit verlies dient te wor
den hersteld, immers het land (en ook de natuur) is maakbaar. Opnieuw dreigen 
polders onder water te worden gezet, ditmaal echter niet omwille van een militaire 
strategie, maar omwille van internationale economische belangen. Aileen massaal 
verzet van de Zeeuwse bevolking heeft grootschalige 'inundatie' voorkomen; voor
alsnog blijft het bij binnendijkse natuurcompensatie. 



IV 

Waardering voor jong polderland. De inrichting van 
het landschap in negentiende- en twintigste-eeuwse 
droogmakerijen 

A.J. GEURTS 

1. Inleiding 

Droogmakerijen behoren naast veenontginningen en veenkolonien tot die cultuur
landschappen die het meest kenmerkend voor Nederland zijn. Het zijn polders die 
ontstonden door het droogmalen van een meer of een plas. Ze worden beschouwd 
als man made-landschappen bij uitstek. Hun aanleg en inrichting zijn steeds plan
matig ter hand genomen. Droogmakerijen zijn te herkennen door een regelmatige 
verkaveling, een rechthoekig patroon van wegen en waterlopen, en verspreide be
woning. De meest karakteristieke landschapselementen zijn dijken , ringvaarten, 
boerderijen en weg- en erfbeplantingen. In enkele polders zijn nederzettingen tot 
ontwikkeling gekomen. ' 

Volgens een recente inventarisatie telt ons land maar liefst 445 droogmakerijen .2 
Ze vergrootten in de loop der eeuwen het Nederlandse grondgebied met ruim 
310.000 hectare. De meest bekende droogmakerijen zijn die welke in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw werden aangelegd, zoals de Beemster, de Schermer, 
de Purmer en de Heerhugowaard. De belangrijkste landaanwinst door middel van 
droogmakerijen yond echter plaats in de negentiende en twintigste eeuw. Een bij
zonder groot aandeel daarin hadden de Haarlemmermeer (18.100 hectare) en de 
vier I1sselmeerpolders: Wieringermeer (20.000 hectare), Noordoostpolder (48.000 
hectare), Oostelijk Flevoland (54.000 hectare) en Zuidelijk Flevoland (43.000 
hectare). 

A. Haartsen, 'Nederlandse cultuurlandschappen van internationale betekenis', in: His
torisch-geografisch tijdschrift 16 (1998) nr. 3, 109-114, met name 113-114. 
2 E. Schultz, Waterheheersing van de Nederlandse droogmakerijen. Van Zee tot Land 
58 (Lelystad 1992) 13, 25, 43-49 en 455-490. 
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Oat droogmakerijen typerend zijn voor een land dat zijn grondgebied in een voort
durende strijd met het water moet verdedigen, wordt inmiddels niet aileen door 
wetenschappers en liethebbers van het Nederlandse polderlandschap erkend, maar 
ook door bestuurders en politici . Beleidsmaatregelen om de cultuurhistorische 
waarden van de Nederlandse droogmakerijen ook voor de toekomst te waarbor
gen, hebben echter vooralsnog meer effect gehad ten aanzien van polders uit onze 
Gouden Eeuw dan inzake jonge droogmakerijen , gebieden die in de negentiende 
en twintigste eeuw werden drooggemalen.3 

In deze bijdrage wordt allereerst nagegaan waarom het aanzien van jonge droog
makerijen tot nu toe niet in aile opzichten dezelfde waardering heeft gekregen als 
de landschapsinrichting van hun voorgangers. Daarna voIgt een beschrijving van 
een aantal kenmerkende landschapselementen in de droogmakerijen van na 1800. 
Uitgaande van deze beschrijving komt in een afsluitende paragraaf opnieuw de 
beoordeling van jong polderland ter sprake. 

2. Beoordeling en invalshoek 

De stiefmoederlijke waardering voor jonge droogmakerijen hangt ongetwijfeld 
samen met het feit dat verschillende polders uit de negentiende en twintigste eeuw 
nogal omvangrijk zijn en visueel niet direct als duidelijk begrensde eenheden wor
den ervaren. Vaak is een deel van hun oorspronkelijke inrichting inmiddels opge
offerd aan nieuwe bestemmingen, die nauw verband houden met de ordening van 
de ruimte buiten het drooggemalen territorium.4 Daardoor is de scheiding tussen 
'oud land ' en 'nieuw land ' niet zelden vertroebeld. Vermeldenswaard is nog het 
feit dat velen er zich geen rekenschap van geven dat de IJsselmeerpolders, die 
tussen 1930 en 1968 in het kader van het Zuiderzeeproject werden aangelegd, ook 
als droogmakerijen moeten worden beschouwd. 5 Ze werden gerealiseerd in een 
afgesloten zeearm, waarbij moet worden aangetekend dat de Afsluitdijk pas ge-

3 De nieuwe Natuurbeschermingswet van 1999 kan daar verandering in brengen. De 
wet geeft provincies namelijk de mogelijkheid beschermde landschapsgezichten aan te 
wijzen. 
4 Een goed voorbeeld hiervan is de Haarlemmermeer, waar niet aileen de luchthaven 
Schiphol, maar ook bedrijven en personen die zich in haar nabijheid hebben gevestigd 
veel beslag leggen op de ruimte. Tegelijkertijd is waarneembaar dat activiteiten inzake 
tuinbouw en bloementee lt vanuit gebieden rondom de Haarlemmermeer de droogmakerij 
binnendringen. 
5 Over de aanleg en inrichting van de IJsselmeerpolders in kort bestek: R.H.A. van Duin 
en G. de Kaste, He! Zuiderzeeprojek! in zakformaat (4e druk; Lelystad 1995). 
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Afbeelding I. Medio 1931 was de ontginning van de Wieringermeer in volle gang: 
transport van drainbuizen met behulp van rupsvoertuigen, 20 juli 1931. Fotol 
copyright: Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland te Lelystad. 

reedkwam toen de ontginning van de eerste polder, de Wieringermeer, reeds in 
volle gang was.6 

In de eonstatering dat er in het algemeen een beperkt zieht is op aantal en om
yang van de negentiende- en twintigste-eeuwse droogmakerijen, ligt besloten dat 
beoordelingen van de in deze polders geereeerde landsehappen veelal als onvolle
dig en eenzijdig moeten worden aangemerkt. Van inbedding in een algemeen beeld 
van jonge landsehappen of van plaatsing in een ontwikkelingslijn is meestal geen 
sprake. Zonder serupules worden er vergelijkingen gemaakt met de inriehting van 
bekende zeventiende-eeuwse droogmakerijen. Veelalleidt dat tot oordeelsvorming 
zonder enige historisehe dimensie. Ook moet worden vastgesteld dat waarderin
gen vaak in termen van 'goed' of 'slecht' worden verwoord. Dit soort zwartwit
beoordelingen is mede bevorderd door de opkomst van stedenbouw als discipli
ne.7 De kraehtige oordelen die vertegenwoordigers van dit nieuwe vak in de eerste 

6 Het laatste sluitgat van de Afsluitdijk werd op 28 mei 1932 gedicht. Reeds op 2l 
augustus 1930 was de Wieringermeer officieel drooggevallen. Feitelijk is deze droogma
kerij dus geen IJsselmeer-, maar een Zuiderzeepolder. 
7 Interessante observaties inzake de vroegste ontwikkeling van de stedenbouwkunde in 
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helft van de twintigste eeuw naar voren brachten, hebben nog lang nagekJonken in 
de Iiteratuur over de geschiedenis van de ruimtelijke inrichting en vormgeving van 
ons land. 8 

In de meningsvorming over de kwaliteit van de na 1800 gerealiseerde droogma
kerijlandschappen speelt het rapport Het toekomstig landschap der Zuiderzeepol
ders, dat in 1928 door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stede
bouw (NIVS) werd uitgegeven , een belangrijke rol. 9 De samenstellers van dit 
rapport, 10 die wij heden ten dage als stedenbouwkundigen en planologen zouden 
bestempelen, pleitten ervoor in de IJsselmeerpolders een visueel aantrekkelijk land
schap tot stand te brengen. Dit zou gecreeerd moeten worden door vanaf het begin 
van de planvorming met aile inrichtingsfacetten rekening te houden. Bij eenjuiste 
afweging van aile belangen zou als het ware vanzelf een mooi landschap ontstaan. 

De rapporteurs meenden door bestudering van vroeger aangelegde polders te 
kunnen onderbouwen dat technische gegevens onvoldoende aanknopingspunten 
boden voor het creeren van een aantrekkelijk landschap. Derhalve werd er nogal 
negatief geoordeeld over de landschappen van de negentiende-eeuwse droogma
kerijen in Noord- en Zuid-Holland. Ze zouden slechts uitdrukking geven aan het 
streven naar een adequate waterbeheersing en een efficient agrarisch gebruik van 

de poldergronden. Het aanzien van de Beemster en de Schermer werd daarentegen 
geprezen vanwege het feit dat ook schoonheidsidealen nadrukkelijk een rol had
den gespeeld bij het opmaken van het verkavelingsplan en het inrichten van de 
polders. 11 

Nederland in: K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse 
regio /900-/945 (Rotterdam 1993). 
8 Dat de geschiedschrijving van het ruimtegebruik in Nederland inmiddels een andere 
weg is ingeslagen, is mede te danken aan de studies van A. van der Woud. Zie onder 
andere zijn vee I geprezen boek He! lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-
1848 (Amsterdam 1987). 
9 NIVS, He! !oekomstig landschap der Zuiderzeepolders (Amsterdam z.j.) . Over dit 
rapport: H.D. de Vries Reilingh, 'Het landschap der drooggelegde Zuiderzeepolders' , in: 
Melanges de Geographie Rurale. Hommage au Professeur F. Dussart (Luik 1980) 527-
541; Z. Hemel, He! landschap van de JJsselmeerpolders. Planning, inrichting en vormge
ving. Cornelis van Eesteren architect urbanist IV (Rotterdam 1994) 37 -41; A.J. Geurts, De 
'groene' Usselmeerpolders. lnrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoost
polder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum 
voor Flevoland 66 (Lelystad 1997) 26-28. 
10 Mr D. Hudig, ir H.E. Suyver, ir Th.K. van Lohuizen en ir P. Verhagen Lzn. 
11 Over de vormgeving van Beemster en Schermer: D. Blom en P. Hartman, Vierkant. 
Verborgen symbool voor eindige peifectie. Afstudeerscriptie Landschapsarchitectuur Land
bouwuniversiteit Wageningen (Wageningen 1995) 29-46, 61-64 en 66-72. Over de Beem
ster ook: P. de Zeeuw, C. Steenbergen en E. de long, 'De Beemster. Een arena van natuur, 
kunst en techniek', in: T. Lauwen, Nederland als kUllstwerk. Vijf eeuwen bouwen door 
ingenieurs (Rotterdam 1995) 153, 154 en 156-167; H. Renes, 'Op het water herwonnen: 
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Het rapport van het NIYS is vooral een pleidooi voor een bepaalde methodische 
aanpak van de landschapsinrichting. De samenstellers drongen erop aan het ma

ken van ruimtelijke plannen vooraf te laten gaan door een grondig en veelzijdig 
vooronderzoek. In de stedenbouw noemt men deze aanpak survey before plan. 12 

Concrete richtlijnen over de wijze waarop het landschap samengesteld zou moe
ten worden, komen in het rapport niet voor. Hierin en in het gegeven dat een des
tijds nog jonge discipline als stedenbouw zich inzake plattelandsinrichting nog 
diende te bewijzen, zagen degenen die met de ontwikkeling van de IJsselmeerpol
ders waren belast argumenten om het rapport lange tijd ter zijde te leggen. ' 3 Eerst 
bij de vormgeving van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bleek men bereid de door 
de NIVS naar voren gebrachte benadering van de landschapsinrichting een prakti
sche vertaling te geven. 

De beoordeling van de droogmakerijlandschappen die in negentiende en twin
tigste eeuw werden gecreeerd, is sinds het rapport over het Zuiderzeelandschap in 
belangrijke mate verbonden met een positieve waardering van het survey before 
plan-principe. De mening vatte post dat een op adequaat vooronderzoek gestoelde 
polderinrichting nimmer zou kunnen resulteren in een onaantrekkelijk landschap. 
Waar sprake was van een eenzijdig en eentonig landschap, was dus niet op de 
juiste wijze aan de opbouw en vormgeving van een gebied gewerkt. Indien beplan
tingen in een bepaald gebied zich uitsluitend naar waterstaatkundige en landbouw
technische gegevens richtten, moest afkeurend worden geconcludeerd dat een in
tegrale benadering van de polderinrichting achterwege was gebleven. Het landschap 
vertoonde dan per definitie gebreken. 

Door droogmakerijlandschappen slechts te beoordelen in het licht van de vraag 
of de gehanteerde ontwerpbenadering als juist kan worden aangemerkt, wordt on
voldoende recht gedaan aan de cultuurhistorische waarden die deze landschappen 
vertegenwoordigen. Aan de historische context waarin ze totstandkwamen wordt 
immers niet genoeg gewicht toegekend. Het volgen van gewoonten, de vooruit-

het droogmakerijenlandschap van de Beemster', in: Historisch-geografisch lijdschriJt 16 
(1998) nr. 3, 164-177. 
12 H. van der Cammen en L.A. de Klerk, Ruimlelijke ordening. Van plannen komen plan
nen. De ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland (4e druk; Utrecht 
1999) 72-73. Yoor de introductie van het survey in Nederland: A. van der Yalk, Het le
venswerk van Th.K. van Lohuizen /890-J956. De eenheid van het stedebouwkundige werk 
(Delft 1990) 6-12; K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 184-193. 
13 Dat het rapport bij de planvoorbereiding van iedere IJsselmeerpolder toch regelmatig 
werd aangehaald, hing waarschijnlijk samen met het feit dat het lange tijd een van de 
weinige documenten was met een visie op de functie van landschapsopbouw bij het vorm
gevingsproces en de rol van de ontwerper daarin. Zie: G. Andela en K. Bosma, 'Het land
schap van de JJsselmeerpo lderslThe landscape of the IJsselmeerpolders', in: Hel Nieuwe 
Bouwen. Amsterdam 1920-J960. Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 
(Delft 1983) 142-174, met name 145 en 147 . 
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gang op het terrein van de techniek, de toenemende staatslOrg op sociaal en eco
nomisch terrein, en de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen mogen bij een 
waardebepaling van jonge droogmakerijlandschappen niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan de uitgangspunten die inrichters en vormgevers bij hun creatieve ar
beid wens(t)en te hanteren. 

3. Verantwoording en uitvoering 

Een oproep tot een veelzijdige beoordeling van jonge droogmakerijlandschappen 
kan aan kracht winnen indien een aantal facetten van het aanzien van deze inpol
deringen nader onder de loep wordt genomen. Vooraf lijkt het zinvol twee vragen 
te beantwoorden: wie was in een droogmakerij verantwoordelijk voor de land
schappelijke planvorming en wie nam de daadwerkelijke realisering van het be
oogde landschap op zich? 

In de negentiende eeuw namen lOwe I particulieren als overheden (de Staat, pro
vincies en waterschappen) het initiatief tot de aanleg van droogmakerijen . Om een 
bepaald gebied in te kunnen polderen was in aile gevallen toestemming van de 
rijksoverheid nodig. Het fiat voor inpoldering, vastgelegd in een Koninklijk Be
sluit, werd gebaseerd op een kritische, vooral waterstaatkundige toetsing van een 
plan waarin de redenen voor droogmaking, de wijze van polderaanleg en de verka
veling van de drooggevaUen gronden waren vastgelegd. 14 Kon met de realisering 
van een droogmakerij worden begonnen dan werd meestal een 'commissie van 
beheer en toezicht ' in het leven geroepen. Deze moest leiding geven aan de werk
zaamheden. De commissie achtte haar taak voltooid lOdra de drooggevallen gron
den waren verkocht. Voor de bebouwing, de beplanting en de sociaal-economi
sche ontwikkeling van de onder haar supervisie aangelegde droogmakerij voelde 
ze zich niet verantwoordelijk. Dat alles werd overgelaten aan de grondeigenaren 
en -gebruikers. Een enkele maal was een commissie nog wei bereid een beschei
den bijdrage te leveren aan de ontginning van het gebied. Ze liet dan de percelen 
'zwart maken ', dat wil zeggen het maaiveld bedekken met grond die afkomstig 
was uit de aangelegde sloten en greppels. IS 

In de twintigste eeuw trok het Rijk de landaanwinning in Nederland geheelnaar 
zich toe. Het voornemen de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk in te polderen 

14 A.1. Thurkow, 'De overheid en het landschap in de droogmakerijen van de 16e tot en 
met de 1ge eeuw', in: Historisch-geografisch tijdschrift 9 (1991) nr. 2,49-56, met name 
52 en 54. 
15 Over dit 'zwart maken ': R.H.A. Cools, Sfrijd om den grand in het lage Nederland. Het 
proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vraegs fe tijden (Rotterdam/ 
's-Gravenhage 1948) 194. 
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werd in 1918 in een wet vastgelegd. ' 6 Toen was reeds duidelijk dat de Staat van

wege de omvang en de lange duur van het project zelf de aanleg van de Afsluitdijk 

en de Usselmeerdroogmakerijen ter hand zou nemen. Ruim een decennium later 
bleek dat ook de basisinrichting, de vorming van een poldersamenleving en de 
economische ontwikkeling van de droogmakerijen als rijkstaken werden be
schouwd. 17 De opvatting dat de opbouw van de Ilsseimeerpolders niet aan het 
vrije spel der maatschappelijke krachten zou mogen worden overgelaten, werd 
destijds geschraagd door het in 1925 verschenen sociografische proefschrift van 
H.N. ter Veen.IB Daarin werden de erbarmelijke toestanden die in de pioniersfase 
van de Haarlemmermeer waren voorgekomen uitvoerig beschreven en de achte
loosheid van de regering ten aanzien van de inpoldering bekritiseerd. ' 9 

De regering riep voor de uitvoering van het Zuiderzeeproject twee organisaties 
in het leven. In 1919 werd ten behoeve van de aanleg van dijken, het leegmalen 
van de toekomstige droogmakerijen, de afwatering en verkaveling van de droog

gevallen gronden, alsmede voor de realisering van de belangrijkste wegen de Dienst 
der Zuiderzeewerken ingesteld.20 De ontginning van de gronden, de initiele inrich
ting van de droogmakerijen en de kolonisatie van het nieuwe land werden in 1930 
toevertrouwd aan de (Voorlopige) Directie van de Wieringermeer; deze kreeg in 
1963 de naam Rijksdienst voor de Ilsselmeerpolders (RIlP).21 Zowel bij de plan-

16 'De Wet van den 14den juni 1918 tot Afsluiting en gedeeltelijke Oroogmaking van de 
Zuiderzee', in: Staatsblad nr. 354; ook in: Zuiderzee-Yereeniging, Handelingen en bijla
gen van de beide Kamers der Staten-Generaal betreffende het ontwerp van wet tot afslui
ting en droogmaking van de Zuiderzee benevens de tekst dier wet en van de wet tot instel
ling van eenfonds ten behoeve van de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Leiden 
1920) 1-4; L.T. van der Wal , Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee, met een chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922. 
Rapporten en Mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken I Cs-Gravenhage 1923) 116-
119. 
17 De omvang van de overheidsbemoeienis valt af te lezen lIit het eindrapport van een in 
1926 door de minister van Waterstaat ingestelde commissie, die onder leiding stond van 
rnr G. Yissering: Verslag der Commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuider
zeegronden ingesteld bi) besluit van den Minister van Waterstaat d.d. 24 dec. 1926, La. I, 
Afdeeling Waterstaat T. Cs-Gravenhage 1930). 
18 H.N. ter Yeen, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeve eener sociaal-geo
graphische monographie (Groningen 1925). 
19 Dat er bij de rijksoverheid eerder sprake was van voorzichtig handelen dan van laks
heid, werd naar voren gebracht door: Ch. Jeurgens, De Haarlemmermeer. Een studie in 
planning en beleid. NEHA-Series III-I 6 (Amsterdam 1991) 248. 
20 OJ. Wolffram, 70 jaar ingenieurskunst. Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989. Pu
blikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 69 (Lelystad 1997). 
21 A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en 
Wieringermeer. Rijksdienst voor de Ilsselmeerpolders J 930- 1 989. Pliblikaties van de Stich
ting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 54 (Zutphen 1991); 
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vorming als bij de uitvoering van werkzaamheden deden be ide diensten een be
roep op externe deskundigheid. Competent geachte personen en organisaties wer
den als adviseurs van of als participanten in multidisciplinair samengestelde werk

groepen en commissies bij de polderaanleg en -inrichting betrokken . Tegelijkertijd 

streefden de diensten ernaar zoveel mogelijk eigen expertise op te bouwen ten 
einde binnen de grenzen van het regeringsbeleid met grote vrijheid te kunnen ope
reren. Terwijl er vanaf het begin gerekend kon worden op een grote eigen deskun
digheid ten aanzien van waterstaat en landbouw, begon de toerusting op het terrein 
van de sociale wetenschappen, de stedenbouw, de planologie en de natuurontwik
keling eerst in de jaren veertig.22 

4. Begrenzing en bestemming 

Zij die in de negentiende en twintigste eeuw een droogmakerij aanlegden, voerden 
in belangrijke mate dezelfde werkzaamheden uit als in de peri ode v66r 1800. Ze 

groeven vaarten, wierpen ringdijken op en zetten bemalingsinstallaties in werking. 

Of schoon deze activiteiten telkens aan de plaatselijke omstandigheden moesten 
worden aangepast, verschilden ze qua aard weinig van die van vroegere inpolde
raars. Belangrijk was wei dat in toenemende mate handwerk werd vervangen door 
de combinatie 'mens en machine ' en dat bij de bemaling van de droogmakerijen 

H. Pruntel, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Heroverwogen en opgeheven. Publika
ties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 67 (Lelystad 1997). 
22 Over deze toerusting: Van Dissel , 59 jaar eigengereide doeners, 157-159; Geurts, De 
'groene· IJsselmeerpolders, 52-54 en 56-57; Wolffram, 70 jaar ingenieurskunst, 196-202 
en 223-226; 1.T.W.H. van Woensel , Nieuwe dorpen op nieuw land. Inriehting van de dor
pen in Wieringermeel; Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevo/and. Publikaties van 
het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 70 (Lelystad 1999) 75-77. In deze ook van 
belang: G. Andela en K. Bosma, 'De maakbaarheid van de Noordoostpolder. Mentaliteit 
en instrumentaliteit van de maatschappijwetenschappen ', in: Wonen TABK (1985) nr. 14 
(juli) 9-18; A. Geurts, ' De inrichting van de IJsselmeerpolders: een bijzondere onderne
ming' , in: Rooilijn. Tijdsehrijt voor wetensehap ell beleid in de ruimtelijke ordening 29 
( 1996) nr. 8 (oktober) 377-383; J.J.M. Hemel, 'Over de eenheid van het planologische 
werk; Cornelis van Eesteren en het sociografisch onderzoek in de IJsselmeerpolders 1943-
1963', in: G.H.L. Tiesinga (red.), Ruimte voor verandering. Cultuur Historisch laarboek 
voor Flevoland [4] (Lelystad 1994) 49-62; K. Bosma, ' Het Zuiderzeeproject', in: K. Bos
ma en C. Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak. De gesehiedenis van arehiteetuur en 
stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland (Rotterdam 1995) 144-
166; A. Geurts, 'Bewoonbaar verklaard. Vormgeving van landschap en gemeenschap in de 
IJsselmeerpolders' , in: Stichting Bruggelings, Onverklaarbaar bewoond. De eulturele 
context van utopisehe ideaalbeelden. Symposium 27 mei 1977 Stiehting Bruggelings Nieuw 
Land Poldermuseum Lelystad (z.p. z.j.) 5-12, met name 8-9; W. van der Ham, Heersen en 
beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel 1999) 290-295. 
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Afbeelding 2. De Lijnden, een van de drie stoomgemalen waarmee de Haarlem
mermeer werd drooggemalen. Steendruk uit 1849. Foto!copyright: RijksarchieJ 
in Noord-Holland te Haarlem. 

wind geJeideJijk plaatsmaakte voor andere energiebronnen Y Verder verdient het 
signaJering dat bij de vier 11sselmeerpoJders eigenlijk niet meer gesproken kan 
worden van een traditionele ringvaart. Deze droogmakerijen worden in belangrij
ke mate omgeven door' groot' water: het 11 sselmeer, het Markermeer en de rand
meren langs de zuid- en oostwal van de voormalige Zuiderzee.24 

23 Schultz, Waterbeheersing , 201-283; H.W. Lintsen, 'S toom en bemaling ', in: Geschie
denis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving /800-
1890, IV (Zutphen 1993) 131-148; G.P. van de Ven (red.), Leejbaar laagland. Geschiede
nis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 1993) 196-203. 
24 'Normale' ringvaarten waren wei voorzien in het Zuiderzeeplan dat ir C. Lely in de 
peri ode 1897-1892 in een aantal technische nota's vastlegde. Reeds in 1894 hield een 
commissie die Lely 's plan moest beoordelen er rekening mee dat, op waterhuishoudkundi
ge gronden, wellicht een deel van de vaarten uitgebreid lOU moeten worden tot een boe
zemmeer: Verslag der Staatscommsissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 8 september 
1892, No 21, tor het insrellen van een onderzoek omrrenr eene afsluiring en eene droogma
king van de Zuiderzee (,s-Gravenhage 1894) 52. Over de randmeren ook: J .Th. Thijsse, 
Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970 (Groningen 1972) 305-319; Wolffram, 70 
jaar Ingenieurskunst, 197-198,208-211 en 267-269. 
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De begrenzing van een droogmakerij door water en dijken was niet altijd volle
dig. De landschappelijke en waterstaatkundige situatie in aanpalende gebieden 
zorgde ervoor dat de noodzaak om een vaart of waterkering tot een doorlopend 

geheel te maken soms ontbrak. Zo sluit bijvoorbeeld de Noordoostpolder direct 

aan op het grondgebied van de kop van Overijssel. 25 Ook dient te worden opge
merkt dat in enkele geva\len stukken 'oud land ' binnen de ringvaart werden ge
trokken . Zo werden onder andere delen van de kleine polder Lisserbroek en de 
Huigslooterpolder in de Haarlemmermeer opgenomen.26 

Terwijl de vorm van negentiende-eeuwse droogmakerijen nagenoeg samenviel 
met de vorm van het meer of de plas die werd leeggemalen, werden de traces van 

de dijken van de IJsselmeerpolders bepaald door de hoeveelheid goede grond die 
men wilde inpolderen en de grootte van het boezemmeer dat men in het 'natte hart ' 
van Nederland wilde creeren. Uit kostenoverwegingen werd tegelijkertijd vastge
houden aan een zo rechtlijnig mogelijk verloop van de dijktraces. Eerst ten aan
zien van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden daar enkele uitzonderingen op 
gemaaktY 

Hoewel droogmakerijen in de loop der tijden uit nogal uiteenlopende motieven 

werden aangeJegd, kregen de drooggevallen gronden steeds een agrarische be
stemming. Eerst na de Tweede Wereldoorlog eisten ook de aanplant van bossen, 
de bouw van steden, en de aanleg van recreatievoorzieningen en natuurgebieden 
een substantieel dee I van het nieuw gewonnen land Op.28 Toch is in de meest recen-

25 Oit leidde in Kuinre en omgeving tot een ernstiger indroging van de landbouwgronden 
dan verwacht. In de jaren 1943-1957 werden waterstaatkundige en landbouwkundige maat
regelen genomen om de schade in het gebied te herstellen. Ook kwam er een financiele 
regeling voor gedupeerde boeren. Zie: 'Schadevoorzieningen in het randgebied ' , in: Wor
ding en opbouw van de Noordoostpolder. Flevobericht 169, III (Lelystad 1988) 161-183; 
Wolffram, 70 )aar ingenieurskunst, 209. 
26 Jeurgens, De Haarlemmermeer, 116- 117. Zie ook de kaart van de zuidpunt van de 
Haariemmermeer uit 1854 in: T. Lauwen, Nederland als kunstwerk. Vi)! eeuwen bouwen 
door ingenieurs (Rotterdam 1995) 143 . 
27 Hier zij gewezen op de ' indeuking' van de dijk van Oostelijk Flevoland ten nOOI'den 
van Lelystad om aldaar een baai te creeren. Nabij de Ketelburg, die Oostelijk Flevoland en 
de Noordoostpolder met elkaar verbindt, werd het dijktrace van Oostelijk Flevoland enigs
zins naar het noorden gebogen om de afstand tussen beide polders geringer te maken. 
Vanwege de recreatiefunctie van Zeewolde werd de oostelijke waterkering van Zuidelijk 
Flevoland zodanig verlegd dat het randmeer bij de lokatie van dit dorp vergroot kon wor
den tot het Wolderwijd. Het gebogen verloop van de dijk van Zuidelijk Flevoland langs 
Eem- en Gooimeer kan in verband worden gebracht met zowel landschappelijke overwe
gingen als de wens tot zandwinning in de randmeren. 
28 A.K. Constandse en P. Oavelaar, 'Veranderende functies van het Zuiderzeeproject' , 
in: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Oirectoraat-Generaal Rijkswaterstaat Oirectie 
I1sselmeergebied, Nieuwe ruimte. Sociaal-econol17ische en stedebouwkundige ontwikke
ling vall Zuideli)k Flevoland. (z.p. 1996) 236-247. 
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te droogmakerij van ons land, Zuidelijk Flevoland, nog altijd de helft van de ge
wonnen grond voor iand- en tuinbouw in gebruik.29 

5. Verkaveling en waterbeheersing 

Ten aanzien van de polderinrichting is er een grote mate van continu"iteit vast te 
stellen tussen droogmakerijen die v66r en die na 1800 werden aangelegd. Ook in 
de negentiende en twintigste eeuw zorgde een geometrisch raster van sloten, toch
ten en vaarten ervoor dat een drooggemalen gebied een adequate waterbeheersing 
kreeg. Zo'n raster bepaalde tegelijkertijd de verkaveling, de indeling in percelen, 
en vormde daardoor de basis van de ruimtelijke structuur van de polder. 

De verkavelingen van jonge droogmakerijen werden bijna altijd in kaarten vast
gelegd. Bij het opmaken van de verkavelingsplannen voor de IJsseimeerpolders 
werd ook nadrukkelijk rekening gehouden met de toekomstige bewoning van de 
droogmakerij en met andere dan landbouwkundige bestemmingen van de gron
den. Dit werd na de Tweede Wereldoorlog ingegeven door de voortschrijdende 
rationalisering en mechanisering in de landbouw en door het feit dat de IJsseJ
meerpolders in toenemende mate werden beschouwd als gebieden waar proble
men van het oude land ruimtelijk konden worden opgelost.30 Deze problemen hiel
den verband met de sterke concentratie van bevolking en werkgelegenheid in 
West-Nederland, het gebrek aan goede en snelle verbindingen in het hart van ons 
land, en de toenemende behoefte aan recreatievoorzieningen. Het verkavelings
plan van Zuidelijk Flevoland, ministerieel goedgekeurd in 1968, legde met het 
oog op het 'probleemoplossend vermogen' van de IJsselmeerpolders dan ook niet 
meer de nadruk op de perceelsindeling van de polder, maar op de verschillende 
functies die aan de poldergronden waren toebedacht. 31 Nadrukkelijk werd daarbij 
de mogelijkheid tot latere bestemmingswijziging opengehouden. 

Of schoon een verkavelingsplan in de jaren zestig evolueerde naar wat thans een 
structuurplan wordt genoemd, bleef voor de concrete landschapsopbouw in droog
makerijen de indeling in percelen bepalend. In de negentiende eeuw bestond er 

29 Over de bestemming van de grond in de IJsselmeerpolders: Van de Yen, Leefbaar 
laagland, 252 . 
30 AJ. Geurts, 'Vorm geven aan nieuw land; Facetten van de inrichting van de Zuider
zee- en IJsselmeerpolders ' , in: G.H.L. Tiesinga (red.), Ruimte voor verandering. Cultuur 
Historisch laarboek voor Flevoland [4] (Lelystad 1994) 9-26, met name 11-13. Zie ook: 
M. Spierings, HelUsselmeergebied in he! ruimtelijk beleid. Flevobericht 232 (Lelystad 1984). 
31 He! verkavelingsplan voor he! oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland. Nota Dienst der 
Zuiderzeewerken 273 Cs-Gravenhage (965). Zie ook: Actualisering van het verkavelings
plan voor hel oostelijke deel van Zuidelijk Flevoland. Structuurplan voor hef landelijk 
gebied van Zuidelijk Flevoland. Flevobericht 260 (Lelystad 1987) 12-13 en figuur 3. 



60 NEHA-JAARBOEK 2002 

een grote verscheidenheid in verkavelingen. Verschillen in polderdiepte, grond
soort, bemalingstechniek, gewoonte en beschikbare financien lagen daaraan ten 
grondslag. De kleinste kavels werden gerealiseerd in de in 1878 drooggeval\en 
Makkummermeer- en Parregaastermeerpolders. In deze Friese droogmakerijen 
waren de percelen 1,4 hectare groot. 32 In de Haarlemmermeer, drooggemalen tus
sen 1840 en 1852, werden daarentegen kavels van 20 hectare gerealiseerd. Tot 
deze grootte werd besloten uit financiele overwegingen. Men was er zich terdege 
van bewust dat een goede waterbeheersing een verfijnder net van waterlopen ver
eiste, maar Iiet de aanleg daarvan aan de toekomstige grondeigenaren en -gebrui
kers over. 33 

De schaal van een verkaveling wordt vooral bepaald door de breedte van de 
percelen. Ook hier geven in de negentiende eeuw de genoemde Friese droogmake
rijen met 37,5 meter en de Haarlemmermeer met 200 meter de uitersten aan. 34 

Opgemerkt moet worden dat onregelmatigheden in de vorm van een droogmakerij 
tot gevolg hebben dat binnen een polder lang niet overal dezelfde kaveloppervlak
ten of -breedtes gehanteerd kunnen worden. Afwijkingen kwamen in de negen
tiende eeuw vooral langs de randen van de polders voor. In de IJsselmeerdroog
makerijen werd ervoor gekozen om de onregelmatige kavels niet meer uitsluitend 
langs de randen te concentreren. Door bij het bepalen van de verkaveling zowel 
vanaf de grenzen als vanaf het centrum van de polder te werken, werden afwijken
de percelen over de gehele droogmakerij gespreid.35 

In de meeste Zuid-Hollandse droogmakerijen uit de negentiende eeuw vertaalde 
een lange ervaring met het exploiteren van zeer diep gelegen, met windkracht be
malen polders zich in een verkaveling met een land-waterverhouding van I: 10.36 

32 Thurkow, 'Droogmakerijen', 91 en 93. 
33 Jeurgens, De Haarlemmermeer, 115-133. 
34 Thurkow, 'Droogmakerijen ', 91; Jeurgens, De Haarlemmenn eer, 124. 
35 Een interessante vergelijking is hier te maken tussen een verkavelingskaart van de 
Wieringermeer die in 1870 werd gepubliceerd bij een plan tot droogmaking van dit ge
bied, verkavelingsvoorstellen uit 1924 en 1926, en de definitieve verkavelingskaart van de 
Wieringermeer uit 1929. Zie: Rapport van de besturen van Westfriesland, Wieringerwaard, 
den Anna Paulowna Polder, den Waard en Groef Polder, den Polder Waard-Nieuwland en 
het Dijkbestuur op Wieringen, opgemaakt door de cOl11l11issie lot onderzoek naar de moge
lijkheid eener indijking van de Wieringerl11eer (Haarlem 1870) 29-30 en kaart; Verslag der 
Commissie ingesteld bij besluit van den minister van Waterstaat d.d. 22 augustus 1922, 
La. D. Afdeeling Waterstaat T, tot het instellen van een hernieuwd onderzoek naar de 
baten, welke van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee l110gen worden verwacht 
Cs-Gravenhage 1924) 89; Hemel , Het landschap van de Usselmeerpolders , 34; Driemaan
delijksch Bericht betreffende de Zuiderzeewerken 10 (1929) nr. 4 (oktober) afb. 2. Zie 
ook: Geurts, De 'groene' Usselmeerpolders , 21 , 29 en 31 . 
36 A.J. Thurkow, 'De droogmakerij van Bleiswijk en Hillegersberg, een opmerkelijke 
onderneming', in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 22 (1990) 33-54, met name 
40-41. 
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Atbeelding 3. Kavelkaart van de Parragaastermeerpolder, 1878. Foto!copyright: 
RijksarchieJ in Friesland te Leeuwarden. 
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Ter vergelijking zij erop gewezen dat deze zogenaamde boezemverhouding in de 
Haarlemmermeer aanvankelijk 1:32 bedroeg. De ernstige en aanhoudende water
overlast in laatstgenoemde polder leidde ertoe dat reeds een jaar of acht na de 

drooglegging de perceelsbreedte moest worden teruggebracht tot 50 meter. De 
kavelgrootte kwam daarmee op 5 hectare en de boezemverhouding op 1: 14. Daar
mee werd uiteindelijk toch voldaan aan een in 1845 door waterstaatsinspecteur 
J .A. Beijerinck vervaardigd verkavelingsplan, dat evenwel niet voor realisering in 
aanmerking was gekomen Y 

In de loop van de twintigste eeuw werd in de Haarlemmermeer teruggekeerd 
naar de eerst aangelegde verkaveling.38 Verbeteringen in de bemalingstechniek, 
open en ondergrondse drainage en de bereidheid tegemoet te komen aan de roep 
om perceelsvergroting ten behoeve van landbouwmechanisatie lagen daaraan ten 
grondslag. Net als in de Haarlemmermeer werden ook in de Wieringermeer stan
daardkavels van 20 hectare gerealiseerd, ditmaal echter met een breedte van 250 
meter en een lengte van 800 meter.39 In deze IJsselmeerpolder werd ook geexperi
menteerd met andere kavelbreedtes en -lengtes.4o 

De ervaringen met de landbouwkundige exploitatie in de Wieringermeer leid
den ertoe dat in de Noordoostpolder de standaardkavel werd verbreed tot 300 
meter, hetgeen percelen van 24 hectare opleverde. De schaalvergroting zette ver
der door in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In eerstgenoemde polder waren per
celen van 30 en 45 hectare de norm. De kavelbreedtes bedroegen daar 300 en 450 
meter. Zuidelijk Flevoland werd ingedeeld in kavels met een breedte van 500 me
ter en een oppervlakte van 60 en 85 hectare.4 1 Vooral door de alsmaar groter wor
dende mogelijkheden van drainage42 kon de perceelsgrootte in toenemende mate 

37 Thurkow, 'De overheid en het landschap' , 54; Van de Ven, Leejbaar laagland, 192 ; 
Jeurgens, De Haarlemmermeer, 121-123 en 30 I. 
38 A. de Visser, 'De perceelsbreedte van de voornaamste droogmakerijen in de loop van 
hun bestaan ', in: Boor en spade. MededeLingen van de Stichting voor Bodemkartering 8 
( 1957) 112-125, met name 118 en 124. 
39 H. Hoeve, 'De verkaveling in de IJ sselmeerpolders ', in: 50 jaar onderzoek door de 
Rijksdienst voo,. de JJsselmeerpoLders. Flevobericht 163, IIB (Lelystad 1981) 107-1I9, 
met name 107- 109. 
40 In het westelijk deel van de Wieringermeer werden proeven genomen met variaties op 
de standaardkavels: bij een vaste breedte van 250 m paste men lengtes van 1.000 en 1.200 
m toe. In het zuidwesten van de droogmakerij kwamen naar idee van L.H. Mansholt perce
len tot stand met een breedte van 500 m en lengtes varierend van 500-1.500 m. 
41 Hoeve, ' De verkaveling in de IJsselmeerpolders', 110-113. 
42 P.M. van der Sluis, 'Drainage, moldrainage en begreppeling ', in : Cultuurtechniek. 
Voordrachten, behandeld op de B-cursus van 8- 11 September 1953 ( ... J (,s-Gravenhage 
1954) 49-77; W.A. Segeren en F.e. Zuidema, 'Ontwikkelingen in de drainagetechniek ', 
in: Cultuurtechnische verhandeLingen. Bewerking van de voordrachten gehouden in sep
tember 1966 op de B-cursus 'Cultuurtechniek' (,s-Gravenhage 1969) 325-357; 1. Biele-
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Afbeelding 4. Schema van afwatering en wegen, waarop de standaardverkave
ling van de Noordoostpolder is gebaseerd. Vir: D. Camp en M. Kamphuis, Archi
tectuur en stedebouw in Flevoland (. .. ) (ZwolleiZeist J 992) 25. 

worden afgestemd op de gewenste grootte van de landbouwbedrijven. Het streven 
was erop gericht een bedrijf uit een of twee naast elkaar gelegen kavels samen te 
stellen. 

Het scheppen van een goede uitgangspositie voor een profijtelijke exploitatie 
van de drooggevallen gronden is altijd het doel van de verkaveling geweest. Een 
passend grondwaterpeil moest door een juiste polderbemaling worden gegaran
deerd. Vandaar dat droogmakerijen een eigen, van de omgeving onafhankelijk sys
teem van waterbeheersing kregen. Hoogteverschillen binnen een polder maakten 
echter dat een eigen waterpeil geenszins een maximale agrarische benutting van 
de grond garandeerde. Vandaar dat er ten aanzien van de IJsselmeerpolders werd 
besloten in elke droogmakerij twee of drie polderafdelingen met eigen waterstan
den te creeren. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn waterstaatkundig een geheel 
en kennen gezamenlijk twee polderafdelingen. Bij de verkaveling van de IJssel
meerpolders is rekening gehouden met de begrenzing van de verschillende water
staatkundige afdelingen. 

Dat voor winstgevende landbouw naast een goede waterbeheersing, ook een 
juiste bemesting, verbetering van bodemprofielen en enkele jaren van op elkaar 
afgestemde teelten noodzakelijk waren, werd pas in het eerste kwart van de twin-
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tigste eeuw onderkend.43 Reeds eerder was men ervan overtuigd geraakt dat relief
verschillen in droogmakerijen de exploitatie van deze gebieden niet ten goede 
kwamen. Met name in droogmakerijen die ontstaan waren in gebieden waar veen 
was afgegraven, kwam het nogal eens voor dat de bodem als 'bultenrijk' moest 
worden aangemerkt. Als de oneffenheden al werden weggewerkt, kostte dat vaak 
grate moeite vanwege de ongelijkmatige inklinking van de bodem. Zo kenmerkte 
het landschap van de Prins Alexanderpolder, gelegen ten noordoosten van Rotter
dam en aangelegd in de jaren 1867-1873, zich lange tijd door hoogteverschillen 
van twee a drie meter.44 In de IJsselmeerpolders, die als zeekleidroogmakerijen 
kunnen worden aangemerkt, heeft het egaliseren van het maaiveld met het oog op 
de landbouwmechanisatie altijd veel aandacht gekregen. 

6. Wegen en paden 

Of schoon de verkaveling de basis-layout voor de droogmakerijlandschappen vormt, 
zijn er ook nog enkele andere elementen die het aanzien van een drooggemalen 
gebied nadrukkelijk bepalen. Te denken valt aan wegen, bebouwing en beplantin
gen. Wat de weginfrastructuur betreft, kan worden opgemerkt dat deze polderont
sluiting zich lange tijd als ' naar binnen gericht ' laat karakteriseren. Of schoon een 
droogmakerij vanuit het aangrenzende 'oude land' bereikt moest kunnen worden, 
ging het er in eerste instantie om boerderijen en eventuele poldernederzettingen 
met elkaar te verbinden. Ook de Wieringermeer en de Noordoostpolder werden, 
ondanks expliciete aandacht voor goede verbindingen met het oude land, wat weg
infrastructuur betreft nog autonoom vormgegeven. Pas bij de ruimtelijke planning 
van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werd er vanaf het begin rekening gehouden 

man, 'De cultuurtechnische verbouwing van Nederland. Bodemverbetering en waterbe
heersing ' , in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, 1Il (Zutphen 2000) 27-45, met 
name 40-44. 
43 Van eminent belang hiervoor was een rapport over de landbouwtechnische en de orga
nisatorische aspecten van de landaanwinning in de Zuiderzee, dat een commissie onder 
leiding van dr H.1. Lovink in 1924 uitbracht: Verslag der Commissie ingesteld bi) besluif 
van den minisfer van WalerSfaaf d.d. 22 augustus 1922, La. D. Afdeeling Waferstaaf T. Zie 
over inhoud en samenstellers van het verslag ook: S. Smeding, Terugblik op het ill 1924 
verschenen rapport van de Commissie Lovink. Flevobericht A 25 (Zwolle 1961); A.1. 
Geurts , Polders in culfuur gebrachf. Olltginning en ti)de/i)ke sfaafsexploitatie van de IJs
sell11eerpolders. Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 72 (Lely
stad 2000) 22-26. 
44 J.T.P. Bijhouwer, Het Nederlandse landschap (Amsterdam/Antwerpen z.j.) 137. Over 
de aanleg van deze polder: Van de Ven , Leejbaar laagland, 192-196. 
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met de aanleg van wegen van bovenregionaal belang.45 In de Wieringermeer, Oos
telijk en Zuidelijk Flevoland werd ook ruimte vrijgehouden voor de aanleg van 
spoorlijnen. Aileen in de twee laatste polders werden deze reserveringen voor het 
bestemde doe I benut.46 

Van een gecentraliseerde zorg voor de wegenaanleg in droogmakerijen kan pas 
worden gesproken sinds de inrichting van de eerste IJsselmeerpoJder. Hoewel daar
v66r een enkele keer een gemeente of een provinciaal bestuur de realisering van 
een weg noodzakelijk achtte, was de ontsluiting van een negentiende-eeuwse droog
makerij toch vooral een aangelegenheid van de landeigenaren en -gebruikers. Dit 
leidde ertoe dat vele wegen niet voldeden aan minimumeisen wat betreft kwaliteit 
en capaciteit. In de IJpolders, totstandgekomen in de zeventiger jaren van de ne
gentiende eeuw ten tijde van de aanleg van het Noordzeekanaal, bewogen men
sen en werktuigen zich over grintpaden die op een ondergrond van takkenbossen 
of riet waren aangelegd.47 De gevolgen van de geringe draagkracht van dergelijke 
wegen kan men zich gemakkelijk voorstellen. In de Zuidplaspolder waren de we
gen vanaf het begin te smal.48 In de IJsselmeerpolders werd bij het bepalen van de 
wegprofielen rekening gehouden met het verwachte toekomstige gebruik van de 
infrastructuur, hetgeen resulteerde in een hierarchisch opgebouwd wegenpatroon.49 

De toenemende zorgvuldigheid waarmee de wegenbouw in de loop van de tijd 
werd voorbereid, mede tot uiting komend in nadrukkeJijke aandacht voor de con
structie en de vormgeving van bruggen en viaducten, laat onverlet dat er ook in de 
twintigste eeuw steeds naar werd gestreefd in droogmakerijen geen infrastructuur 
aan te leggen die kostbaarder was dan strikt noodzakelijk. Derhalve raakten zelfs 
de polderwegen in de Usselmeerpolders bij voorkeur niet meer dan een korte kant 
van een kave\. Toch werd er in deze polders ook rekening mee gehouden dat de 
bewoners gemakkelijk en zonder omwegen voorzieningen als kerken, scholen, 
winkels en werkplaatsen moesten kunnen bereiken. De sterk toegenomen motori
sering na de Tweede Wereldoorlog leidde ertoe dat uit het oogpunt van verkeers-

45 Dienst der Zuiderzeewerken, Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders 
Cs-Gravenhage 1961) 12-17. 
46 H.T.A. de Heij, 'SpoorIijn', in: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie IJssel
meergebied, Westelijk van de Knardijk. Inrichting en ontwikkeling van Zuidelijk Flevo
land 1968-/996 (z.p. 1996) 205-217. 
47 H. Smits, 'Het land rond het Noordzeekanaal' , Land + Water 10 (1966) nr. 5 (septem
ber/oktober) 240-247. 
48 Bijhouwer, Her Nederlandse landschap, 137; Van de Ven, Leefbaar laagland, 188. 
49 Geurts, De 'groene' Usselmeerpolders, 64-65, 127-129 en 179-180. Zie ook: J.G. 
Constant (ed.), Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in over
dracht (Amsterdam/Utrecht 1993) 136-139. Tekeningen van wegprofielen in Wieringer
meer, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland: Planning en vormgeving. Ervaringen in 
de IJsselmeerpolders (z.p. 1966) 24, 32 en 43. 
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veiligheid aan het ontwerpen van wegen met meerdere rijstroken en aparte fiets
en voetpaden niet kon worden ontkomen. 

7. Bebouwing en verzorging 

Indien bemalingsinstallaties, grootschalige landbouwkundige exploitatiegebouwen, 
bovengrondse nutsvoorzieningen en recreatiefaciliteiten terzijde worden gelaten, 
kan de bebouwing van jonge droogmakerijen globaal worden onderscheiden in 
boerderijen en bevolkingskernen. Zoals reeds vermeld achtten degenen die in de 
negentiende eeuw verantwoordelijk waren voor de aanleg van een polder hun taak 
volbracht indien ze de verkavelde gronden hadden verkocht. De bouw van boerde
rijen moesten de nieuwe eigenaren of de landgebruikers zelf ter hand te nemen. 
Omdat in de IJsselmeerpolders de landbouwbedrijven aanvankelijk uitsluitend in 
tijdpacht werden uitgegeven , werd daar ieder bedrijf opgeleverd met woning en 
bedrijfsgebouwen. Pas toen in de zuidelijke IJsselmeerpolders gronden in erfpacht 
van de hand gingen of werden verkocht, liet het Rijk het bouwen van een boerderij 
aan de eigenaar of de exploitant over.50 

In de negentiende eeuw bestond de door ervaring gevoede verwachting dat boer
derijen in droogmakerijen automatisch langs de wegen gebouwd zouden worden. 
In de IJsselmeerpolders werd elke mogelijke afwijking van deze verwachting bij 
voorbaat uitgesloten door voor iedere boerderij een bouwplaats langs een weg te 
reserveren. Aileen in Zuidelijk Flevoland moest door het 'versnijden ' van kavels 
ten behoeve van de uitgifte van bedrijven die kleiner waren dan de perceelsgrootte 
een aantal boerderijen ' midden ' op het akkerland worden gesitueerd. Ze kwamen 
uiteindelijk te Jiggen aan speciaal aangelegde insteekwegen Y In de IJsselmeer
polders werd er steeds naar gestreefd de boerderijen in blokjes van twee, drie of 
vier te groeperen, onder andere omdat dit een besparing opleverde bij de aanleg 
van water- en gasleidingen, elektriciteitsvoorzieningen en telefoon.52 

Wat betreft de architectuur van boerderijen in de negentiende eeuw kan worden 

gesteld dat die nauw verwant was aan de vormgeving van agrarische gebouwen in 

50 GJ. van Lenthe, Boerderijen in de Usselmeerpolders. Rijkswaterstaat Directie Flevo
land Intern rapport 1988 - 37 cdb (Lelystad 1989) 9 en 38-39; Van Dissel, 59 jaar eigen
gereide doeners, 95, 154-156 en 225-226. Over de agrarische bedrijfsuitgifte; H. Pruntel, 
'Bedrijfsuitgifte in de JJsselmeerpolders', in: G.H.L. Tiesinga (red.), Agrarisch Flevo
land. Een twintigste-eeuws landschap door de Staat gepland. Cultuur Historisch laarboek 
voor Flevoland [10] (Lelystad 2000) 43-56; H. Pruntel , Het bijzonder domeinbeheer in de 
U sselmeerpolders en he! Lauwerszeegebied. Publikat ies van het Sociaal Historisch Cen
trum voor Flevoland 73 (Lelystad 200 I) 57-72, 104-127, 160-179, 234-255 en 325-327. 
51 Van Ouin en De Kaste, Het Zuiderzeeprojekt, 163. 
52 HJ. Stuvel , BOLlWen op nieuwe bodem. Ten behoeve van de gemeenschap in he! voor
malige Zuiderzeebekken (Assen 1967) 179-180. 
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de periode v66r 1800. Als een droogmakerij midden in een regio lag met een 
bepaalde bouwstijl en de kolonisten overwegend uit dat gebied afkomstig waren, 
overheerste in zo ' n polder de regionale architectuur. Voorbeelden zijn de Zuid
plaspolder met zijn vele Zuid-Hollandse langhuisboerderijen en de Makkumer
meer- en Parregaastermeerpolders met overwegend Friese stelpen. In droogmake
rijen die in het grensgebied van verschi ll ende bouwstijlen lagen of die kolonisten 
uit diverse regio's aantrokken, ontstond een grote verscheidenheid aan bouwwij
zen. Ook kwamen daar vele boerderijen voor die architectonisch als mengtypen 
kunnen worden aangemerkt. De Haarlemmermeer en de IJpolders behoren wat de 
boerderijenbouw betreft tot de 'gemengde ' droogmakerijenY 

In de boerderijenbouw van de twintigste eeuw stond de functionaliteit voorop. 
Dit vertaalde zich in grondige analyses van erfindelingen en het streven naar een 
efficient gebruik van bedrijfsgebouwen. De ontwerpen van de boerderijen voor de 
IJsselmeerpolders waren gerelateerd aan het functioneel ontleden van de 'boeren
werkplaats'. S4 De uiterlijke vormgeving van de aan de eisen des tijds aangepaste 
woningen, stallen en schuren bleef echter tot na de Tweede Wereldoorlog refere
ren aan traditionele boerderijtypen. In de Wieringermeer en de Noordoostpolder 
is dat nog steeds goed waarneembaar. In laatstgenoemde droogmakerij kwamen 
echter ook uit betonelementen opgebouwde schuren tot stand, evenals woningen 
die geheel vrijstonden van de bedrijfsgebouwen. In de beide Flevopolders zette de 
tendens om woonhuis en bedrijfsgebouwen van elkaar te scheiden door, evenals 
de toepassing van nieuwe bouwmaterialen. Ook kwamen er bij verschillende be
drijven voor de opslag van veevoer hoge silo's tot stand.55 

Ais ontwerper van de meeste boerderijen in de IJsselmeerpolders heeft de Di
rectie van de Wieringermeer/RIJP een belangrijk stempel gedrukt op de vormge
ving van de polderbebouwing. Er werd gestreefd naar een sobere architectuur, die 
degelijkheid uitstraalde.56 Het grote aantal gebouwen dat in relatief korte tijd ge
realiseerd moest worden, werkte standaardisatie en seriematige productie in de 
hand. Hierdoor kreeg de agrarische bebouwing een zekere mate van uniformiteit, 
die beeldbepalend is geworden voor de landschappen van de IJsselmeerdroogma
kerijen . 

Landarbeiders woonden in de negentiende eeuw meestal op het bedrijf van de 
boer. In de lJsselmeerpolders wilde de Directie van de Wieringermeer hen aan-

53 Thurkow, 'Droogmakerijen', 95-96. 
54 Zie: K. Limperg en W. van Gelderen m.m.v. Directie van de Wieringermeer, Boerderijen. 
Uitgave van het tijdschrift 'de 8 en opbouw' (Amsterdam 1938). 
55 Over de boerderijenbouw in de IJsselmeerpolders: Stuvel , Bouwen op nieuwe bodem, 
44-87; 160-197 en 242-264; Van Lenthe, Boerderijen in de Usselmeerpolders. 
56 D. Camp en M. Kamphuis, Architectuur en stedebouw in Fie voland. Urk 1850-1940. 
Noordoostpolder 1942-1962. Monumenten Inventarisatie Project Flevoland (Zwolle/Zeist 
1992) 7-8. 
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Afbeelding 5. Het uiterlijk van de Wieringermeerboerderijen refereerde onder 
andere aan de Friese kop-rompboerderijen: Wieringermeertype Q4, akkerbouw
boerder!i voor een bedrijfvan 45 hectare, mei 1936. Foto!copyright: Sociaal Histo
risch Centrum voor Flevoland te Lelystad. 
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vankelijk verspreid over het platteland huisvesten. ]n de Wieringermeer kwam 
daar wein ig van terecht, mede doordat de landarbeiders prefereerden in de dorpen 
te wonen. In de Noordoostpolder werden, als een soort compromis tussen de wen
sen van de boeren en de voorkeuren van de landarbeiders, de agrarische werkne
mers ondergebracht zowel in de dorpen als in woningen op het platteland. In Oos
telijk en Zuidelijk Flevoland kwamen aileen nog maar de boeren voor huisvesting 
op het platteland in aanmerking. De beroepsgroep landarbeiders verdween trou
wens in de jaren zestig nagenoeg geheeI.57 

Inzake verzorging op medisch, kerkelijk, onderwijskundig en ander terrein werd 
ervan uitgegaan dat de inwoners van een jonge droogmakerij in eerste instantie 
terecht zouden kunnen in het aangrenzende gebied. Mochten de voorzieningen 
echter op een te grote afstand liggen, dan bestond de verwachting dat zich op 
kruispunten van wegen 'spontaan' verzorgingscentra zouden ontwikkelen. In de 
Haarlemmermeer werden vooruitlopend daarop reeds terreinen voor twee polder
dorpen gereserveerd. Omdat er strikte richtlijnen golden voor de bebouwing van 
die terreinen kwam van het beoogde nederzettingenpatroon echter weinig terecht 
en ontstonden er op niet voorziene plaatsen dorpen en buurtschappen. 58 Ook ten 
aanzien van de Wieringermeer leefde de idee van de spontane stichting van ver
zorgingscentra, al werden er op basis van een nog weinig onderbouwd dorpenpa
troon in de jaren 1929-1931 wei ruimtelijke plannen voor enkele van deze kernen 
ontwikkeld. 59 

Wat betreft de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werd het aan
tal, de grootte en de geografische Jigging van de bevolkingskernen steeds nadruk
kelijker onderbouwd. Leidraad daarbij vormde de in 1948 gepubliceerde studie 
over een hierarchisch kernenpatroon voor de gehele zuidelijke IJsselmeerpolders,60 
waarin de toppositie werd ingenomen door een in Oostelijk Flevoland gesitueerde 
polderhoofdstad, die in 1952 de naam Lelystad kreeg. 61 Aangezien er veranderin
gen optraden in de voorspelde inwonertallen van de IJsselmeerpolders en in de 
verzorgingsbehoeften van de kolonisten werd het kernenpatroon van Oostelijk en 

57 Geurts, De 'groene' Ilsselmeerpolders, 34-35, 58-60 en 120-122; Van Woensel, Nieuwe 
dorpen op nieuw land, 47-49 en 85-98. 
58 leurgens, De Haarlemmermeer, 213-221 ; Van Woensel , Nieuwe dorpen op nieuw land, 
14-18. 
59 Van Woensel , Nieuwe dorpen op nieuw land, 30-41. 
60 Ch.A.P. Takes, Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land. Een onderzoek naar 
verspreiding en funetie van een aantal nederzettingen in enkele Nederlandse gebieden, 
ten einde inzicht te krijgen in de behoefte aan bevolkingscentra in de toekomstige Zuide
lijke U sselmeerpolders. Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de 
drooggelegde Zuiderzeepolders 12 (Alphen aan den Rijn 1948). 
61 Voor de discussie rond de naamgeving: A.1. Geurts, Lelsytad. Stedebouwkundige ont
wikkeling en vormgeving. Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 
61 (Lelystad 1995) 17-19; Wolffram, 70 jaar Ingenieurskunst, 206 en 227. 
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Zuidelijk Flevoland herhaaldelijk aangepast. 62 Steeds stond daarbij voorop dat 
zoveel mogelijk aan de almaar uitdijende wensen van de nieuwe polderbevolking 
tegemoet gekomen diende te worden. Yoor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gold 
bovendien dat een dorp niet aileen in combinatie met het omringende platteland, 
maar ook als op zichzelf staande eenheid zou moeten kunnen functioneren. 

De realisering van Almere, de grote meerkernige stad in het zuidwesten van 
Zuidelijk Flevoland, heeft weinig met de hierboven geschetste planning van pol
derkernen te maken. De bouw was een uitvloeisel van het streven van het Rijk om 
dicht bij de noordvleugel van de Randstad een grote nieuwe stad te bouwen ten 
behoeve van de overloop uit Amsterdam, het Gooi en de provincie Utrecht. De 
polynucleaire opzet van Almere, een stedenbouwkundig concept dat verwant is 
aan dat van de Engelse garden cities, had ten doel aantrekkelijke en gedifferen
tieerde woonmilieus te scheppen. De RIJP, die tot de gemeentewording van Alme
re in 1984 verantwoordelijk was voor de bouw van de stad, spiegelde zich graag 
aan het Gooi, dat voor veel mensen als een aantrekkelijk woongebied gold. Er 
waren daar vele dicht bij elkaar gelegen, groen ingebedde kernen van verschillen
de omvang en karakter te vinden. De stedenbouwkundige opzet van Almere had 
ook ten doel de stadsontwikkeling beter beheersbaar te maken. Gelouterd door het 
moeizame plan ningsproces van Lelystad, dat zich richtte op de bouw van een 
omvangrijke stad met een grote innerlijke samenhang, gaf de RIJP er de voorkeur 
aan Almere op te bouwen uit afgeronde kleinere entiteiten.63 

62 Van Woensel , Nieuwe dorpen op nieuw land, 179-20 1 en 232-256; J.T.W.H. van Woen
sel, 'S tichten van agrarische nederzettingen in Flevoland', in: G.H.L. Tiesinga (red.) , Agra
risch Flevoland. Een twinligste-eeuws landschap door de Staat gepland. Cultuur Histo
risch jaarboek voor Flevoland [10] (Lelystad 2000) 27 -41 , met name 33-41. Zie ook: A. K. 
Constandse, 'Van dorp tot dorp. Beschouwingen over zestig jaar planning van nieuwe 
nederzettingen in de IJsselmeerpolders' , in: W.F. Heinemeijer e.a . (red.), 50 jaar actief 
achIer de Afsluitdijk. lubileumbundel ( ... J. Publikat ies van de Stichting voor het Bevol
kingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 50 (Zutphen 1986) 69-83, met name 
78-81; C. van der Wal, In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical 
planning history of the new lowns in Ihe Ilsselmeerpolders (Rotterdam 1997) 127-131 en 
191-194. 
63 K.E. Nawijn, Almere hoe het begon. Achtergronden, herinneringen en feiten Uil de 
eerste ontwikkelingsjaren. Flevobericht 298 (z.p. z.j.); P. Brouwer, Van slad naar slede
lijkheid. Planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974 (Rotterdam 1997); 
Van der Wal, In praise of common sense, 194-243; P. Brouwer, 'Almere 1977. Ontwerp
Structuurplan', in: K. Bosma en H. Hellinga (red.) , De regie van de stad. Noord-Europese 
stedebouw 1900-2000, II (Rotterdam 1997) 338-345. Over Lelystad: Hemel , Het land
schap van de Ilsselmeerpolders, 163-1 86 en 240-288; Geurts, Lelystad; Van der Wal, In 
praise of common sense, 150-189; P. Brouwer, 'Lelystad 1964', in: K. Bosma en H. Hel
linga (red.), De regie van de stad. Noord-Europese stedebouw /900-2000, II (Rotterdam 
1997) 316-323. 
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De stedenbouwkundige vormgeving van de dorpen en steden in de I1sselmeer
droogmakerijen en de architectuur van de in deze bevolkingskernen gerealiseerde 
woningen weerspiegelen in belangrijke mate trends die vanaf 1930 ook elders in 
Nederland hun neerslag hebben gehad.64 Toch leidde met name de realisering van 
het dorp Nagele in de Noordoostpolder, ontworpen door aanhangers van het 'Nieu
we Bouwen ', tot veel discussie.65 De wandel promenade langs de winkels, de woon
hoven, de rijtjeshuizen met platte daken en de functionele architectuur van kerken 
en scholen hoorden volgens sommigen niet thuis in een agrarisch dorp. Oat zij 
ongelijk hadden, blijkt niet aileen uit de brede erkenning die de vormgeving van 
Nagele inmiddels heeft weten te verwerven in binnen- en buitenland, maar ook uit 
de inspiratie die van het 'Nieuwe Bouwen' is uitgegaan op de stads- en dorpsplan
ning en de architectuur in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 

8. Bornen en struiken 

Of schoon waterlopen, kavelgroottes, wegen en bebouwing in belangrijke mate 
bepalend zijn voor het aanzien van nieuw polderland, mag geenszins worden ver" 
onachtzaamd dat beplantingen v~~r het landschapsbeeld een even groot belang 
vertegenwoordigen. Tot in het eerste kwart van de twintigste eeuw waren droog
makerijbeplantingen vooral accentueringen van boerderijerven, vaarten en wegen. 
Net zoals de bouw van boerderijen lag de aanplant van groenvoorzieningen in 
handen van de polderbewoners. Oat zij ervoor kozen een even wicht te vinden 
tussen de beschutting die bomen en struiken konden bieden, en de hinder die ze 
konden opleveren bij de exploitatie van de grond, zal niet verbazen. In de IJpol
ders resulteerde deze afweging aanvankelijk in een nagenoeg ontbreken van be
plantingen.66 

De plannen om tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee 
over te gaan, deden in de eerste decennia van de twintigste eeuw de vrees ontstaan 
dat de toekomstige polders een zeer grofmazige verkaveling zouden krijgen. Tech
nische vooruitgang maakte het immers mogelijk steeds grotere percelen te cree-

64 AJ. Geurts, 'Wonen in Flevoland; Aspecten van de materiele vormgeving', in: G.H.L. 
Tiesinga (red.), Drooggelegd land - blootgelegd verleden. Cultuur Historisch Jaarboek 
voor Flevoland [3] (Lelystad 1993) 39-52. 
65 G. Andela, 'Nagele, een lusthof voor het nieuwe bouwen', in: Futura 17 (1982) or. 6 
Uuni) 2-23; Z. Heme1 en Y. van Rossem, Nagele. Een col/eetief ontwerp. 1947-1957 (Am
sterdam 1984); C.D. Saal , 'Een bijzonder dorp, dat is het en dat blijft het. De glamour van 
Nagele (NOP) opnieuw beschouwd', in: w.F. Heinemeijer e.a. (red.) , 50 jaar aerief aehter 
de Afsluitdijk. lubileumbundel (' .. J. Publikaties van de Stichting voor het Bevolkingson
derzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 50 (Zutphen 1986) 85-118; Van der Wal , In 
praise of common sense, 113-125; Van Woensel, Dorpen op nieuw land, 145-153. 
66 Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders, 53. 
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ren . Daaruit werd geconcludeerd dat landschappelijk gezien de nieuwe polders 
zouden worden opgebouwd uit enorme onherbergzame open ruimtes. De dreigen
de grootschaligheid en het hanteren van de traditionele meetlat bij de aanleg van 
de groenvoorzieningen moesten volgens bezorgde voorstanders van de inpolde
ring krachtig gepareerd worden. Met de negentiende-eeuwse tuinarchitectuur als 
inspiratiebron pleitten zij ervoor bomen en struiken op een meer natuurlijke wijze 
over de toekomstige droogmakerijen te spreiden. V oor het droogvallen van de 
eerste IJsselmeerpolder werd verschillende malen de hoop uitgesproken dat het 
landschap van de nog aan te leggen droogmakerijen zich niet louter zou richten 
naar technische gegevens.67 

De ontwikkeling van de IJsselmeerpolders overziende, moet worden vastgesteld 
dat bij de inrichters toch de utiliteit voorop stond. In de Wieringermeer en de 
Noordoostpolder betekende dit dat de groenaanleg zich richtte naar de agrarische 
exploitatie van nagenoeg het gehele polderareaal. Yo or de aanplant van bomen en 
struiken waren geen andere locaties beschikbaar dan enkele stukjes weinig vrucht
bare zand- en veengronden, wegbermen, boerderijerven en moeilijk voor de ge
mechaniseerde landbouw te benutten terreinen . Behoudens enkele bospercelen, 
kwamen in beide droogmakerijen dus geen andersoortige beplantingen tot stand 
dan die welke we ook al uit de negentiende-eeuwse polders kennen. In de Wie
ringermeer maakten noch een door Staatsbosbeheer voorgesteld plan om de be
plantingen uit te voeren in Engelse landschapsstijl , noch een door J .T.P. Bijhou
wer vervaardigd on twerp voor een landschapsopbouw die mede gebaseerd was op 
bodemgesteldheid en grondgebruik, enige kans op realisering. 6X De Directie van 
de Wieringermeer, die verantwoordelijk was voor de realisering van de polderin
richting, beschouwde beplantingen als een 'groene' stoffering van het landschap. 
Beplantingen hadden slechts nut als windbescherming langs wegen en boerderij
erven of als wandelbosje bij een dorp. Landschapsarchitectuur was in de ogen van 
de Directie een onderdeel van de landbouwwetenschap. Oat het wellicht niet aI
leen een kunde, maar ook een kunst was, drong bij haar pas door toen de inrichting 
van Oostelijk Flevoland aan snee was.69 

Hoe het landschap eruit kwam te zien hing vaak af van ailerlei praktische om
standigheden. De commissie die in de jaren 1943-1947 het landschapsplan voor 
de Noordoostpolder vervaardigde,1° wist weliswaar te bewerkstelligen dat deze 

67 Geurts, De 'groene' /Jsselmeerpolders, 22-32. 
68 Over deze plannen: Geurts, De 'groene' /Jsselmeerpolders, 36-41. 
69 Geurts, De 'groene ' /Jsselmeerpolders, 36 en 68; Geurts, 'Bewoonbaar verklaard', 8-
9. 
70 De publicatie van het plan liet vanwege drukke werkzaamheden in de naoorlogse we
deropbouwperiode enige jaren op zich wachten: G.A. Overdijkink en L.M. Wilmes, Be
plantingsplan en uitvoering van de beplanting in de Noordoostpolder. Van Zee tot Land 9 
(Zwolle 1953). 
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Afbeelding 6. Het goedgekeurde Algemeen Beplantingsplan voor de Noordoost
poldef: Fotolcopyright: Universiteitsbibliotheek Landbouwuniversiteit Wagenin
gen, Speciale Collecties. 
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droogmakerij in voor het oog te overziene compartimenten werd ingedeeld, maar 
zag haar wens om de wegenhierarchie te vertalen in meer en minder omvangrijke 
beplantingen in belangrijke mate sneuvelen toen in de uitvoeringsfase van de groen
aanleg wegprofielen aangepast rnoesten worden aan de groeiende verkeersintensi
teit. Vele bermen boden na wegverbredingen en de aanleg van faciliteiten voor het 
langzaam verkeer te weinig ruirnte voor de gewenste hoeveelheid bomen en strui
ken .7 ] Daarnaast werd er tijdens de realisering van de groenvoorzieningen nog 
regelrnatig afgeweken van het beplantingsplan. Gewijzigde inzichten bij landschaps
ontwerpers en klachten van boeren over bornen en struiken die door beworteling 
en schaduwwerking een goede agrarische exploitatie in de weg stonden, waren 
daar de oorzaak van. 72 

71 Geurts, De 'groene ' Ilsselmeerpolders, 80. 
n Geurts, De 'groene ' Ilsselmeerpolders , 76-77. 
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Wat betreft het te realiseren landschap in Oostelijk Flevoland gingen de opstel
lers van het verkavelingsplan - in hoofdzaak medewerkers en adviseurs van de 
Dienst der Zuiderzeewerken - echter niet meer uit van het primaat van de land
bouw. Zij wilden voorkomen dat Oostelijk Flevoland een onafzienbare agrarische 
productievlakte zou worden . Eenzijdig bodemgebruik op grote schaal werd om 
esthetische, economische en recreatieve redenen niet verantwoord geacht. Onder
breking van bouw- en weiland moest worden bewerkstelligd door de aanleg van 
bossen en ruim bemeten beplantingsstroken. Om deze opvattingen te visualiseren 
werd aan het verkavelingsplan een schematisch 'groenplan ' toegevoegd. Daaruit 
bleek dat de beplantingen niet meer beperkt zouden blijven tot voor landbouw 
ongeschikte gronden. Bossen zouden worden aangelegd in het oosten van de pol
der langs de randmeren , rond Lelystad en nabij de geplande dorpen . Verder waren 
er verschillende bosstroken en zware laanbeplantingen gepland langs de wegen 
die de dorpen met elkaar moesten verbinden en langs de uitvalswegen van de pol
der. Een zware beplantingsstrook werd bovendien voorzien tussen Lelystad en 
Harderwijk. 73 

Naar analogie van de beplantingen in de Noordoostpolder beoogde de groen
voorziening in Oostelijk Flevoland de droogmakerij in te delen in een aantal com
partimenten van overzichtelijke schaal. Die overzichtelijkheid werd tot in de jaren 
vijftig gerelateerd aan de ' modale' polderbewoner die zich lopend of fietsend door 
het landschap bewoog. Daarna ging men ervan uit dat het gebruik van motorvoer
tuigen bepalend was voor de wijze waarop het polderland werd ervaren. De com
partimenten in Oostelijk Flevoland zouden trouwens afwisselend een meer en min
der open karakter moeten krijgen. Beplante boerderijerven werden beschouwd als 
groene eilanden in open vlaktes. 74 

Bij de uitwerking van het verkavelingsplan moest het dorpenpatroon van Ooste
lijk Flevoland enkele malen worden bijgesteld en vroegen nieuwe bestemmingen 
als recreatie en natuurontwikkeling ruimere aandacht dan oorspronkelijk was voor
zien.75 Dientengevolge moest ook de vormgeving van het landschap worden aan
gepast. Daaraan gaf met name N .M. de Jonge, van 1960 tot 1977 hoofd van de 
Afdeling Landschapsarchitectuur van Staatsbosbeheer, richting .76 De Jonge was 

73 'Het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland', in: Driemaandelijks Bericht betref
fende de Zuiderzeewerken 38 (1957) (Ie kwartaal) 16-29 en bijlage IV-VI. 
74 Over nut en noodzaak van erfbep lanting: P. Kelder, 'Boerderijerfbeplanting', in: Land 
en Water 9 (1965) nr. 5 (augustus) 252-257. 
75 Geurts, De 'groene' Usselmeerpolders, 120-122, 132-138 en 158-163. 
76 N.M. de longe, 'Het landschapsplan voor Oostelijk Flevoland' , in: Stedebouw en Volks
huisvesting 44 ( 1963) nr. 4 (april) 76-83. Zie ook: Hemel , He! landschap van de Ussel
meerpolders, 234-239; Geurts, De 'groene' Usselmeerpolders, 139-142. Zie ook: Het fe
nomeen delta. Landschap van Nico de lange / Phenomenon delta. A Nico de longe's 
landscape (Wageningen 1996). 



GEURTS WAARDERING VOOR lONG POLDERLAND 75 

van mening dat landschapsontwerpen die voldoende gelegenheid boden tot een 
rijke ontwikkeling van een gebied vanzelf tot een fraai cultuurlandschap zouden 
leiden. Het landschap diende zich volgens hem te richten naar de bestemming van 
de grond en tegelijkertijd de hoofdstructuren van de polder te benadrukken. Bij 
zijn ontwerp liet De longe zich inspireren door tuin- en landschapsontwerpen uit 
de zeventiende eeuw. In velerlei opzicht toonde hij zich een erflater van de samen
stellers van het NIVS-rapport over het toekomstige landschap van de IJ sselmeer
polders. Dit belangrijke document had inmiddels een jongere evenknie gekregen 
in het rapport De opbouw van het landschap der Zuiderzeepolders, dat onder aus
picien van de Contact-Comrrilssie voor Natuur- en Landschapsbescherrrilng in 1946 
werd uitgegeven.77 

Het uitgangspunt dat de beplantingen moesten aansluiten bij de bestemmingen 
van de grond gold ook voor de planning van de groenvoorziening in Zuidelijk 
Flevoland. Daardoor kon deze droogmakerij uiteindelijk worden ingedeeld in vier 
deelgebieden met eigen ruimtelijke karakteristieken. Het middengebied van de 
polder kreeg vooral een agrarische functie en weinig beplanting. In de zogenaam
de zuidlob, het gebied dat vanuit het 'oude land' gezien tegenover Nijkerk en 
Bunschoten-Spakenburg ligt, werd menging van bestemmingen beoogd. Zowel 
landbouw, recreatie als natuurontwikkeling moesten hier aan hun trekken komen. 
Dit resulteerde in een landschap met open ruimten naast grootschalige bossen. 
Nogal omvangrijke elementen kwamen ook tot stand in het stedelijk gebied van 
Almere. Daarbij zij niet aileen gewezen op de stedelijke bebouwing, maar ook op 
de 'groene' ruimten tussen de verschillende woonwijken en industrieterreinen. Het 
unieke en omvangrijke natuurterrein de Oostvaardersplassen, het vierde deelge
bied van Zuidelijk Flevoland, kenmerkt zich al vanaf de jaren zeventig door ver
schillende droge en natte milieus .78 

De besluiten met betrekking tot de planvorming en planrealisering van de land
schapsopbouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden genom en in een spe
ciaal in het leven geroepen multidisciplinaire Werkgroep voor de Beplantingen. 
Hierin participeerden vertegenwoordigers van de RIlP, Staatsbosbeheer en de Dienst 
der Zuiderzeewerken. Staatsbosbeheer en de RIJP werkten ook nog nauw samen 
bij de detaillering en realisering van de beplantingen. 79 Na personele vernieuwin
gen bij de RIJP in de jaren zestig stond deze rijksdienst trouwens open voor een 
multifunctionele inrichting van de IJsselmeerdroogmakerijen. Daarin was behalve 

77 De opbouw van hef landschap der Zuiderzeepolders. Rapport uitgebracht door de 
Werkgroep voor het Landschap der Zuiderzeepolders, ingesteld door de Contact-Com mis
sie voor Natuur- en Landschapsbescherming (z.p. z.j .) . Over de totstandkoming en inhoud 
van dit rapport: Hemel, He! landschap van de Usselmeerpolders, 129-132 en 137-140; 
Geurts , De 'groene' Usselmeerpolders, 100-105. 
78 Geurts, De 'groene ' Usselmeerpolders, 167-200. 
79 Geurts, De 'groene' Usselmeerpolders, 139. 
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voor moderne landbouw ook plaats voor de bouw van steden, de realisering van 
bossen op gronden van goede kwaliteit, de aanleg van visplaatsen, campings, jacht
havens en stranden, de realisering van land art-objecten en het ontwikkelen van 
natuurgebieden.80 

Het visueJe aspect van bepJantingen wordt sterk be"invloed door de verschillen
de soorten bomen en struiken die werden aangeplant. In de negentiende eeuw be
stonden beplantingen voornamelijk uit plantsoen dat op waterrijke grond en in 
relatief lage gebieden gemakkelijk zou kunnen gedijen. In de IJsselmeerpolders 
werd bij de soortenkeuze niet aileen gelet op de kwaliteit van de bodem, maar ook 
op de groeisnelheid van de bomen. Omdat de beplantingen snel enig volume moesten 
krijgen, werden er nogal wat populieren gepoot. Ten einde de groenvoorzieningen 
minder eenzijdig van samenstelling en daardoor duurzamer te maken, werden reeds 
in de beplantingen van de Noordoostpolder verschillende soorten bomen en strui
ken gemengd aangeplant. 81 Het streven naar duurzaamheid werd in Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland ook beleid ten aanzien van de bosbouW. 82 Het inzicht dat pol
derbossen niet aileen als houtproducenten, maar ook als recreatieobjecten en om
zoming van stedelijke bebouwing waarde vertegenwoordigden, lag daaraan ten 
grondslag. Ten einde de duurzaamheid zo maximaal mogelijk te maken was er bij 
Staatsbosbeheer een voorkeur voor de aanplant van bomen en struiken van in
heemse herkomst. 

9. Continulteit en verandering 

In bovenstaande beschrijving van karakteristieke elementen van jonge droogma
kerijlandschappen is enkele malen aangegeven dat het jaar 1800 geen cesuur 
vormt.83 Tegelijkertijd is erop geattendeerd datjonge droogmakerijen zich in een 
aantal opzichten onderscheiden van hun voorgangers. Ook zijn er verschillen ge
signaleerd tussen territoria die in de negentiende eeuw werden drooggemalen en 

80 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners, 176-192 en 214-216; Geurts, De 'groene ' 
Usselmeerpolders, 118-119; Geurts, Polders in culluur gebrachl, 178-186. 
81 Geurts, De 'groene ' Usselmeerpolders, 80-84. 
82 A.J. van der Poel, 'Het stichten van een bosbedrijf' in: Aspeclen van her onderzoek in 
Ooslelijk Flevoland. Van Zee tot Land 49 (,s-Gravenhage 1971) 229-236; B. Groenhuis, 
'Ontwikkelingen van de bosbouwkundige visie en de modellen bij de aanleg en het beheer 
van beplantingen in de Flevopolders', in: B. Groenhuis (red.), 50 jaar bosbouw en bos
bouwkundig onderzoek in de Usselmeerpolders. Flevobericht 216 (Lelystad 1983) 19-44. 
83 Dit onderstreept de opvatting dat op vele terreinen de overgang van de achttiende naar 
de negentiende eeuw minder scherp is dan vroeger werd beweerd . Zie als laatste synthese: 
J. Kloek en W. Mijnhardt m.m.v. E. Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken voor een 
samenleving. Nederlandse cultuur in Europese context (Den Haag 2001). 
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polders die in de twintigste eeuw werden aangelegd. Of er ten aanzien van de 
inrichting van jonge droogmakerijen wellicht al een cesuur is te leggen rond het 
jaar 1870, zoals wei voor jonge landschappen als geheel is beweerd,84 komt uit het 
hier verzamelde materiaal niet naar voren. Evenmin kan worden onderschreven 
dat negentiende-eeuwse droogmakerijen zeer slecht waren ingericht. Deze opvat
ting, die in de eerste helft van de twintigste eeuw nadrukkelijk door stedenbouw
kundigen naar voren werd gebracht, deed lange tijd opgeJd in de historiografie van 
het ruimtegebruik in Nederland. 

Ook al kunnen jonge droogmakerijen niet bogen op een karakteristiek oorspron
kelijk landschap, helder is in elk geval wei dat de meeste gronden in deze negen
tiende- en twintigste-eeuwse polders een landbouwkundige bestemming kregen, 
geheel conform de traditie van de Nederlandse landaanwinning. Basisvoorwaarde 
voor een profijtelijke agrarische exploitatie was net als v66r 1800 een goede wa
terbeheersing. Deze moest worden bewerkstelligd door een adequate bemaling en 
dito verkaveling. Het indelen van een droogmakerij in percelen geschiedde lange 
tijd volgens bekende rasters en richtte zich naar beproefde land-waterverhoudin
gen. Of schoon men in de negentiende eeuw niet schuwde om uit kostenoverwegin
gen de rasters (tijdelijk) grover te maken dan waterstaatkundig wenselijk was, 
lukte het dankzij vooruitgang in de drainagetechniek pas in de twintigste eeuw om 
zonder problemen de perceelsgrootte te relateren aan de gewenste omvang van 
een landbouwbedrijf. 

De grootte van de kavels, de waterscheidingen tussen de percelen en de ontslui
tingswegen bepaJen al eeuwenlang het aanzien van droogmakerijen. Bebouwing 
en beplanting richtten er zich naar. Ook voor negentiende- en twintigste-eeuwse 
droogmakerijen geldt dat boerderijen zich langs wegen rijen , dat dorpen nabij 
verkeersknooppunten kunnen worden aangetroffen en dat beplantingen voorallijn
vormige landschapselementen en boerderijerven accentueren. Eerst bij de inrich
ting van Oostelijk Flevoland bleek het mogelijk op voor agrarische exploitatie 
geschikte gronden bossen aan te planten. Toen kwamen eveneens beplantingsstro
ken tot stand die zich weinig aantrokken van de verkaveling. 

Dat ter oplossing van nationale vraagstukken de op water gewonnen gronden 
benut zouden kunnen worden voor grootschalige woningbouw en industrie, de 
aanleg van recreatiefaciliteiten en natuurontwikkeling vroeg van polderinrichters 
na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe orientatie. Toen de rijksdiensten die ver
antwoordelijk waren voor aanleg en ontwikkeling van de [Jsselmeerpolders zich 
bereid toonden mee te werken aan een multifunctionele landschapsinrichting 
transformeerde het verkavelingsplan van een droogmakerij in een structuurplan. Daar
in was het aangeven van bestemmingen voor de gronden belangrijker dan de inde-

84 B. de Pater, 'Veranderend landschap. Van een vage orde naar een strakke ordening', 
in : Werkgroep Symposium Cluverius, lange landschappen 1800-1940. Het recente verle
den in de aanbieding (Utrecht 1994) 9-20, met name 11-12. 
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ling in percelen. Ook werd er nadrukkelijker rekening gehouden met het aangren
zende 'oude land'. 

Het aanzien van jonge droogmakerijen wordt behalve door de aanwezigheid van 
kenmerkende landschapselementen ook bepaald door de vorrngeving van deze ele
menten. De breedte van dijken, vaarten en wegen, de architectuur van boerderijen 
en woningen, en de variatie in de aangeplante soorten bornen en struiken zijn van 
grote invloed op het landschapsbeeld van een droogmakerij. In de negentiende 
eeuw werd bij de vormgeving nog een grote plaats ingeruimd voor gewoonte en 
traditie. In de twintigste eeuw werd vooral aangesloten bij de nieuwe ontwikkelin
gen op technisch, landbouwkundig, stedenbouwkundig en architectonisch terrein. 

Bestudering van jonge droogmakerijen rnaakt duidelijk dat hun landschappen 
wezenlijke onderdelen zijn van de inrichtings- en vormgevingsgeschiedenis van 
een van de meest typerende vormen van landaanwinning in Nederland: het droog
rnalen van een meer of plas. Aangezien onze droogmakerijtraditie niet eindigt in 
1800 mist een stiefmoederlijke waardering van deze landschappen elke grond. 
Gezien de achterstand in cultuurhistorische aandacht voor jong polderland is in
ventarisering van de karakteristieken van negentiende- en twintigste-eeuwse droog
makerijen een urgente zaak. Daarna dient toepassing van vigerend overheidsbe
leid en geschiedschrijving er voor te zorgen dat jonge droogmakerijen ook in de 
toekomst hun gerechtvaardigde bijdrage kunnen blijven leveren aan de rijke ver
scheidenheid van de Nederlandse cultuurlandschappen.85 

85 Over de ral van de geschiedschrijving bij cultuurhistarische waardebepaling: AJ. 
Geurts, 'Het scheppen van betekenis; Cultuurhistarie in het zoeklicht', in: G.H.L. Tiesin
ga (red.), In Flevoland verzameld. Cultuur Histarisch laarbaek vaar Flevoland [8] (Lely
stad 1998) 99-106. 
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De my the van verborgen tekorten: een dwaaltocht 
van Betz door de rekeningen van de begrotingen van 
1813-1818 van het Koninkrijk der Nederlanden 

PIERRE EIJGELSHOVEN 

1. Inleidingl 

In de historiografie van de staatsfinancien is een eenduidig oordeel geveld over de 
wijze waarop koning Willem I en diens regeringen het parlement hebben ingelicht 
over de inkomsten en uitgaven van de staat. Dit zou zijn gebeurd op een mislei
dende manier, die gericht was op het verbergen van begrotingstekorten. Aan de 
basis van dit oordeel staat een auteur wiens beschouwing in dezen tot op heden 
onomstreden is: G.H. Betz, minister van financien in het tweede kabinet Thor
becke. 'Zeiden wij te veel, toen wij als onze meening opgaven, dat men onzen 
werkelijken toestand, zooveel mogelijk, voor de vertegenwoordiging trachtte te 
verbloemen?,2 schreef Betz, nadat hij uit zijn analyse van de begroting 1816 had 
geconc1udeerd: 'C ... ) wij zagen verwarring en onduidelijkheid in de wijze waarop 
de verantwoording plaats had. De vertegenwoordiging kon onmogelijk denjuisten 
staat van zaken overzien; maar ook de regering misleidde wellicht zich zelve. Bei
den vermoedden wei een te-kort, maar het bed rag daarvan kende men niet.' 3 

En, nadat hij - over de begrotingsrekeningen 1813-1816 - had vastgesteld: 'Die 
grief werd in de Tweede Kamer toch gemaakt; men gevoelde dat de zaken niet 

Ik dank prof. dr. A. Nentjes, drs. M.A.T. Romer en de referenten van de redactie voor 
hun commentaar. 
2 a.H.Betz, 'Finantiele beschouwingen V', in: a .H. Betz (red.), Bijdragen tot de ken
nis van het staats-provinciaal-en gemeentebestuur in Nederland, deel6 (Rotterdam 1862) 
259. 
3 a.H. Betz, 'Finantiele beschouwingen IV ', in : a.H. Betz (red.), Bijdragen tot de 
kennis van het staats-provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland, deel 6 ( Rotterdam 
1862) 38. 
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naar waarheid werden voorgesteld, maar het was niet mogelijk die tot volkomen 
klaarheid te brengen. Hogendorp berekende dat er, op de diensten van 1813- I 816 
een overschot moest zijn van f 12,464,791.241;2, terwijl de regering volhield, dat 
het slechts f 3,616,691.19Y2 was.'4 Op basis van het door hem berekende slot, had 
Van Hogendorp betoogd dat het parlement, bij de behandeling van de financiele 
wetten van 1818, valselijk was ingelicht en daardoor had ingestemd met een staats
schuld van te grote omvang (45 miljoen gulden). Betz viel hem in 1862,45 jaar na 
dato, daarin bij. 

Aan die stelling is door latere auteurs niet getornd. De Bosch Kemper beschouwde 
de parlementaire behandeling van de financiele wetten van 18 I 8 als het begin van 
de financiele oppositie tegen het beleid van Willem J.5 Ook Riemens was het met 
Betz eens, maar voegde daar in 1937 weI aan toe dat de kritiek van Betz eenzijdig 
was, omdat hij aileen maar oog had voor de verborgen wijze waarop aan de Sta
ten-Generaal verslag werd gedaan van het beheer der financien. 6 am het beeld 
recht te trekken plaatste hij naast het financiele beleid ook de vruchten van het 
economische beleid van Willem I, dat door hem als ver vooruitziend werd geka
rakteriseerd. Colen brander had in 193 I hetzelfde standpunt ingenomen.7 Colen
brander, noch Riemens echter, hebben ooit getwijfeld aan het door Betz geschil
derde beeld van misleiding en verberging van tekorten . Riemens bijvoorbeeld sloot 
zich geheel aan bij de opvatting van Betz over het tekort op de begroting van 
1816: '( ... ) men heeft indertijd zowel het bestaan van dit tekort als de wijze waar
op er in werd voorzien verbloemd.' 8 

Dat aan de weergave van de feiten door Betz tot op heden niet wordt getwijfeld, 
blijkt uit de opvatting van Van Zanden: 'The most valuable analysis of financial 
policies in the years 1814-1821 is still presented in the studies published by G.H. 
Betz, Finantiele beschouwingen I ... VI.' 9 Welke opvatting recentelijk is herhaald 
in het in 2000 verschenen boek Nederland J 780-1914 , dat Van Zanden samen met 
Van Riel schreef. lO 

In dit artikellaat ik zien dat de argumenten die Betz in de ' Finantiele beschou
wingen 1-VI' aanvoert, om aan te tonen dat het parlement door koning Willem I en 

4 Betz, 'Finantiele beschouwingen V' , 257. 
5 J. de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis van Nederland 101 1830 (Amster
dam 1868) 534. 
6 Hk. Riemens, 'De finantieele politiek onder Koning Willem 1' , in: De Gids 101, 3 
(1937) 144, 166. 
7 H.T. Colen brander, 'Willem I als financier (1815-1824)" in : De Gids 95, 2 (1931). 
8 Hk. Riemens, Hel amortisatie-syndicaat (Amsterdam 1935) 41. 
9 J.L. van Zanden, 'The development of government finances in a chaotic period, 1807-
1850', in: NEHA, Economic and social history in the Netherlands (Amsterdam 1996) 72. 
10 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-/914: staal, instituties en economi
sche ontwikkeling (Amsterdam 2000) 432. 
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diens regeringen werd misleid, niet kloppen met de historische feiten. 11 In para
graaf 3 beschrijf ik de zoektocht van Betz naar het begrotingstekort over 1816 en 
zal ik aantonen dat hij onnauwkeurig te werk is gegaan, zowel inzake het aspect 
van de misleiding als inzake zijn berekening van de omvang van het tekort. In 
paragraaf 4 ga ik in op het verschil van mening tussen Van Hogendorp en de rege
ring over de omvang van het cumulatief slot op de begrotingsjaren 1813-1816. In 
mijn optiek had Van Hogendorp het bij het verkeerde eind. Betz had dat had kun
nen weten als hij de begrotingsrekening van 1813-1817 en het algemeen verslag 
van de parlementaire behandeling van de begroting 1819 had geraadpleegd. 

Een andere conclusie is dat de door Willem I aan het parlement verstrekte be
grotingsinformatie aan herwaardering toe is. Hier ben ik me er van bewust dat ik 
niet aannemelijk maak dat deze herwaardering bij voorbaat ook moet gelden voor 
de jaren mi 1818. De analyse van de historiografie van een tijdperk echter kan niet 
anders dan beginnen bij het begin. De conclusies uit dit artikel vormen, volgens 
mij, voldoende aanleiding om de door Willem I aan het parlement verstrekte be
grotingsinformatie van grond af aan opnieuw te onderzoeken. Dit me de ook omdat 
de betogen over de kwaliteit van de voorlichting zich hebben vermengd met de 
politieke meningsverschillen tussen Willem I en de oppositie over het te voeren 
financiele en economische beleid. Ik onderbouw dit laatste in paragraaf 5, waar ik 
laat zien dat de historiografische weergave van de discussies over de berekening 
van het cumulatieve batige slot van de begrotingsjaren 1813-1816, het zicht heeft 
ontnomen op het meningsverschil dat er bestond tussen regering en oppositie over 
de aanwending van dat slot. Dit meningsverschil betrof het standpunt van de oppo
sitie om het batige slot in mindering te brengen op de leensom van 45 miljoen 
gulden en het standpunt van de regering om dat niet te doen, omdat de omvang van 
de staatsfinancien van de Belgische provincies nog niet vaststond. 

Alvorens ik mijn betoog aanvang, geef ik in paragraaf 2 een beschrijving van de 
werking van het begrotingssysteem aan de hand van de relatie tussen begrotingsra
ming, kasrekening en begrotingsrekening. Ik licht dit verband toe aan de hand van 
een cijfervoorbeeld. Het doel dat ik daarbij voor ogen heb is te laten zien dat het 
systeem 10gisch in elkaar zat; op welke logic a 66k mijn betoog in de paragrafen 3 
tot en met 5 is gebaseerd. 

11 Betz schreef zestien financiele beschouwingen over het bewind van Willem I. De eer
ste verscheen in 1860 en de laatste, postuum, in 1869. In totaal bestrijken ze de peri ode 
1813-1827. De delen I-VI handel en over de reguliere begrotingen 1815-1820 en de delen 
VII-XVI over het Amortisatiesyndicaat, waarbij in de delen VII-XII de verschillende pa
ragrafen worden besproken van de wet van 27 december 1822 (Stb.59) tot instelling van 
het Syndicaat en in de del en XIII-XVI de leningen aan de orde komen waarbij het Amor
tisatiesyndicaat betrokken was. Mijn weerlegging van de conclusies die Betz trekt uit de 
rekeningen van de begrotingen van 1813-1818 betekent niet dat zijn beschouwingen in de 
delen VII-XVI bij voorbaat terzijde moeten worden geschoven. 
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2. De werking van het begrotingssysteem 

Stel dat in de begroting van het jaar t de uitgaven zijn geraamd op 100 euro en de 
inkomsten op 80 euro. Het geraamde tekort van 20 euro wordt volledig met een 
staatsJening gefinancierd. De Jening wordt gepJaatst in het jaar t. De werkeJijke 
uitgaven en inkomsten van dit begrotingsjaar vinden gedeeJteJijk in het kaJender
jaar t plaats, gedeeJtelijk in het kalenderjaar t+ 1. In het jaar t+ 1 is er weer een 
begroting, waarbij de uitgaven geraamd worden op 120 euro en de inkomsten op 
130 euro. Ook bij deze begroting is sprake van uitgaven en inkomsten die in wer
kelijkheid gedurende het kalenderjaar t+ 1 geschieden, naast de eerder gemelde 
werkelijke uitgaven en inkomsten op het begrotingsjaar t. Deze feitelijke betalin
gen worden weergegeven in kasrekeningen. In Tabel 1 is een voorbeeld van deze 
kasrekeningen te zien. 

Tabel 1. Cijfervoorbeeld met de samenstelling van de kasrekeningen 

Categorie Kalenderjaar t Kalenderjaar t + 1 

Begrotings- Begrolings- Begrolings- Tolaa! 

iaar I iaar I iaar t+ J 

1. Inkomsten 50 40 100 140 
2. Uitgaven 70 50 80 130 
3. Financiering 20 
4. Bijdrage aan schatkist (= I + 3 - 2) 0 -10 20 10 

Hieruit blijkt dat in het kalenderjaar t, voor de begroting van het jaar t, in werke
lijkheid 50 euro aan inkomsten kon worden geboekt, 20 euro kwam binnen van de 
lening, en de werkelijke uitgaven bedroegen 70 euro. De bijdrage aan de schatkist 
was aldus 0 euro. In het jaar t+ 1 kwam over het begrotingsjaar t nog 40 euro 
binnen, de uitgaven over t waren 50 euro. Daarnaast bedroegen voor het begro
tingsjaar t+ 1 de feitelijke inkomsten 100 euro, de feitelijke uitgaven van t+ 1 wa
ren 80 euro. De samengesteJde kasrekening van het kalenderjaar t+ 1 bevat dus 
gegevens over twee begrotingsjaren, t en t+ 1, en de som laat zien dat de bijdrage 
aan de schatkist uiteindelijk 10 euro bedraagt. 

In tabel 1 is de kasrekening van het jaar t+ 1 uitgesplitst naar de beide begro
tingsjaren . Deze uitsplitsing treft men ook aan in de onder WiJlem I aan het parle
ment verstrekte kasrekeningen. De uitsplitsing maakt het mogelijk om, aan de hand 
van de opeenvoJgende kasrekeningen, de begrotingsrekening samen te stellen. De 
begrotingsrekening geeft de stand weer - meestal per ultimo december - van de 
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gerealiseerde begrotingsinkomsten, -uitgaven, -tekort, eventuele financiering van 
het tekort met staatsleningen en het slot van de begroting. Het begrotingsslot is de 
som van begrotingstekort plus financiering van het tekort met staatsleningen. Is 
het slot positief dan neemt de kas van het rijk toe. Er kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen het gerealiseerde slot (tekort), op basis van de kasrekeningen, en 
het te verwachten tekort (slot), op basis van de begrotingen. Pas als het begrotings
jaar is afgesloten is het gerealiseerde tekort (slot) definitief. 

Aan de hand van deze begrippen heb ik in tabel 2 de rekening van het begro
tingsjaar t samengesteld naar de stand van utimo t en ultimo t + I. Aan het eind van 
hetjaar t is het verwachte tekort (slot) gelijk aan het geraamde tekort (slot) omdat 
zowel de inkomsten als de uitgaven lager uitvielen dan de ramingen. Aan het einde 
van het jaar t + 1 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven overschreden, maar 
omdat de overschrijding van de uitgaven 10 euro meer bedraagt dan de overschrij
ding van de inkomsten stijgt het tekort met 10 euro tot 30 euro en resulteert er een 
nadeJig slot van 10 euro. 

Tabel 2. Cijfervoorbeeld van de begrotingsrekening van het begrotingsjaar t, per 
ultimo van jaar t en per ultimo van jaar t + I 

Gerealiseerd tekort (slot) Verwacht tekort (slot) 

Categorie Ultimo t Ultimo HI Categorie Ultimo t Ultimo t +1 

Inkomsten 50 90 Geraamde inkomsten 80 80 
Uitgaven 70 120 Geraamde uitgaven 100 100 
Tekort -20 -30 Geraamd tekort -20 -20 
Financiering 20 20 Geraamde financiering 20 20 

Geraamd slot 0 0 
Nog te verkrijgen inkomsten 30 0 

Nog te verrichten uitgaven 30 0 
Verwacht tekort -20 -30 

Slot 0 -10 Verwacht slot 0 -10 

Zoals opgemerkt waren onder Willem I de kasrekeningen uitgesplitst naar begro
tingsjaren. Deze uitsplitsing was mogelijk omdat volgens artikel 15 van de Wet, 
houdende bepalingen omtrent de werkzaamheden van de Algemeene Rekenkamer 

12 De uitsplitsing van de kasrekening over verschillende begrotingsjaren loste ook het 
probleem op dat artikel 72 van de Grondwet 1814 en artikel 128 van de Grondwet 1815 
hadden gelaten. Uit beide artikelen was niet duidelijk of de aan de Staten-Generaal over
gelegde rekening het gebruik der geldmiddelen in het kalenderjaar of in het begrotingsjaar 
(dienstjaar) betrof. 
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der Vereenigde Nederlanden van 9 juli 1814 (Stb. 76) de Algemene Rekenkamer 
er voor diende te waken dat de betalingen werden geregistreerd op die onderdelen 
van het begrotingsjaar waartoe ze behoorden (cursief P. E) .12 Zo beperkte de kas
rekening van 1816 zich niet aileen tot bedragen van het begrotingsjaar 1816, maar 
bevatte ze ook nog bedragen van de begrotingsjaren 1813, 1814 en 1815. De voor
naamste redenen waarom de kasrekening van het kalendeljaar t en de begrotings
rekening van het jaar t niet samenvallen zijn: (I) het feit dat ontvangsten op basis 
van uit de begroting voortvloeiende verkregen rechten voor het rijk nog in latere 
jaren tot daadwerkelijke ontvangsten konden lei den en verplichtingen door het 
rijk aangegaan op basis van de begroting ook nog in latere jaren tot betalingen 
konden leiden; (2) het feit dat de Aigemene Rekenkamer aan het eind van het 
kalenderjaar t nog niet aile voorbetalingen (het begrip voorbetaling wordt uitge
legd in de volgende paragraaf) van het begrotingsjaar thad verevend. Beide rede
nen hadden tot gevolg dat een begrotingsjaar pas na een aantal jaren kon worden 
gesloten. 

De eerste rekeningen, die van 1814, 1815 en 1816, waren louter kasrekeningen. 
De rekeningen werden door de koning aan het parlement overlegd tezamen met 
het aan de orde zijnde begrotingsvoorstel; de rekening van 1814 werd ingediend 
tezamen met de suppletoire begroting voor 1815 ; die van 1815 met de begroting 
voor 1817 en die van 18 I 6 met de begroting voor 1818. Yanaf de begroting 18 I 9 
werd er jaarlijks naast de kasrekening ook een begrotingsrekening overlegd. De 
eerste begrotingsrekening bevatte de begrotingen 1813-1817. 

De in de rekeningen vervatte financiele informatie berustte op de door de Alge
mene Rekenkamer uitgevoerde controle op de betalingen en de ontvangsten. Yoor 
de uitoefening van de controle was de rekenkamer afhankelijk van de medewer
king van de departementen. Hoewel er in de literatuur op wordt gewezen dat deze 
informatieverschaffing door de departementen niet altijd even vlot verliep, zijn er 
geen aanwijzingen dat hierdoor de in de rekeningen vervatte financiele informatie 
onjuist was. 13 Overigens biedt de eerste begrotingsrekening die aan het parlement 
werd overlegd, de mogelijkheid om de daarin vermelde informatie te vergelijken 
met de informatie in de kasrekeningen van 1814, 1815 en 1816. De uitkomst van 
deze vergelijking is dat de financiele informatie van de successievelijke kasreke
ningen exact overeenstemt met die van de begrotingsrekening en dat dus de kasre
kening even betrouwbaar is als de begrotingsrekening. Het parlement werd des-

13 Men zie voor een uitvoerige beschrijving van de controle door de Algemene Rekenka
mer in de onderhavige peri ode: !. Capadoce, De aigemeene rekenkamer en de rekenplig
tigheid in Nederland (Den Haag 1856) 87-96; H.C. de Bruyn, Sehers van de rijkseompta
bilireit (Alphen aan den Rijn 1937) 18-22; Th.A. Stevers, De aigemene rekenkamer (Leidenl 
Antwerpen 1979), 15-17; 30-3 1; 41-50; 277-278; M.G. Buist, ' De algemene rekenka
mer, 1814-1840', in : P.1. Margry et.a!. (red.), Van eamere vander rekeninghen tot algeme
ne rekenkamer (Den Haag 1989) 157-184. 
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tijds door de minister van financien op deze overeenkomst in informatie tussen 
kasrekening en begrotingsrekening geattendeerd bij de presentatie van de eerste 
begrotingsrekening. 14 Het enige verschil dat er bestaat heeft te maken met de aard 
van de beide rekeningen. Zo worden, bijvoorbeeld, de kosten verbonden aan de 
inning van belastingen in de kasrekening als uitgave geboekt en in de begrotings
rekening in mindering gebracht op de inkomsten. De lezer treft in bijlage A bij dit 
artikel een bevestiging van de overeenkomst tussen beide rekeningen aan. Aldaar 
heeft de gepresenteerde informatie tot doel om te laten zien dat Betz ongelijk had 
toen hij beweerde dat er sprake was van dienst (= begroting) vermenging van de 
begroting van 1816 met de begrotingen van 1813-1815. 

Het cijfervoorbeeld uit deze paragraaf geeft de structuur weer van het begro
tingssysteem. Het enige verschil tussen het voorbeeld en de in de volgende para
grafen gepresenteerde rekeningen bestaat uit een nadere onderverdeling van de 
inkomsten en de uitgaven. 

3. Het tekort op de begroting van 1816 

Op 29 december 1815 werd bij het parlement het begrotingsvoorstel 1816 inge
diend. Het was de eerste volledige begroting van het rijk voor het grondgebied van 
de Nederlandse en de Belgische provincies: de uitgaven waren geraamd op 82 
miljoen gulden, de inkomsten op 75,5 miljoen gulden en het tekort op 6,5 miljoen 
gulden. IS Artikel 1 van de Wet op de middelen 1816 schreef voor dat het tekort 
moest worden gedekt door de batige sloten van de begrotingsjaren 1813-1815. 16 

Aan de hand van vier bronnen die Betz ten tonele voerde, trachtte hij zijn lezers 
te overtuigen, dat het parlement werd misleid over de omvang van het werkelijke 
tekort op de begroting 1816 die hij berekende op ruim 10 miljoen gulden. De vier 
bronnen zijn: de kasrekening van 1816, de Staatscourant van maandag 9 februari 
1818, de begrotingsrekeningen van 1813-1817 en de begrotingsrekeningen van 
1813-1818. 

3.1 De kasrekening van 1816 
Op 13 november 1817 ontving het parlement de kasrekening van 1816. Deze was 
een verantwoording van de feitelijke inkomsten en uitgaven gedurende het kalen
derjaar 1816. In de tabellen 3 en 4 presenteer ik de betalingen respectievelijk de 
ontvangsten zoals die op deze rekening verschenen. Vervolgens laat ik in tabel 5 
zien hoe uit de kasrekening de stand van het gerealiseerde begrotingssaldo en de 

14 Handelingen der Staten-Generaal (HSG) 1818-1819, 20 november 1818,49. 
15 HSG 1815-1816, 29 december 1815, 50; Bijlagen bi) de Handelingen der Staten-Ge
neraal (BHSG)1815-1816, 106-147. 
16 HSG 1815-1816, 29 december 1815, 51. 
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stand van het verwachte begrotingssaldo op de dienst 1816 kan worden vastge
steld; beide saldi vanzelfsprekend naar de stand van 31 december 1816. Tot slot 
beschrijf ik het gebruik dat Betz van de kasrekening heeft gemaakt. 

De begrotingsuitgaven die in de kasrekening zijn verantwoord, werden gesplitst 

in uitgaven die reeds door de Aigemene Rekenkamer waren verevend (regell van 
tabel 3) - dat wil zeggen gecontroleerd op hun rechtmatigheid - en in uitgaven die 
nog niet waren verevend. Deze laatste categorie werd aangeduid met geautoriseer
de voorbetalingen en soms ook met uitgaven om nader te verrekenen (regel 2 van 
tabeI3). In tegenstelling tot hetgeen in onze tijd gebruikelijk is, had onder Willem 
I de controle door de Aigemene Rekenkamer plaats v66rdat de uitgave werd ver

richt. De voorbetalingen waren een uitzondering op dit systeem van preventieve 
controle, omdat ze werden verevend nadat de betaling had plaatsgevonden. 17 

Tabel 3. De betalingen in de kasrekening van 18/6 (in guldens) 

Categorie Begr. jaar Begr. jaar Begr. jaar Begr. jaar Totaal 
1813 1814 1815 1816 1816 

I. Verev. uitgaven 862.896 2.008.116 26.090.893 50.945.958 79.907.863 
(w.v.oorlog) (856.479) (1.478.526) (17.139.979) ( 7.653.588) (27.128.572) 

2. Voorbetalingen 14.796.271 14.796.271 
3. Buiten begroting 11.806 10.687 136.254 813.515 972.262 
4. Voorschot 1.320.000 1.320.000 
5. Totaal 874.702 2.018.803 26.227.147 67.875.744 96.996.396 

Bron: BHSG 1817-/818, 97,131-133. 

De geautoriseerde voorbetalingen treft men vooral aan op de departementen met 
afdelingen in den lande zoals het leger te velde in het geval van het departement 
van oorlog en de lokale belastingontvangers in het geval van het departement van 

financien. Omwille van de vergelijking met Betz heb ik de verevende uitgaven van 

het departement van oorlog in tabel 3 apart vermeld. In de kasrekening werden 
ook de uitgaven verantwoord waartegenover geen begrotingsposten stonden (re
gel 3). In de kasrekening 1816 was deze post samengesteld uit: rectificaties, verre
keningen op objecten die nog stamden uit de voormalige Franse administratie en 
uit het verlies op de herleiding van muntspecien. Het betrof zaken, die meestal nog 
stamden uit de Franse tijd en zaken, die niet te voorzien waren. Het ontbreken van 
een begrotingspost terzake betekende niet dat bij de raming informatie werd ach
tergehouden. Door de boeking in de rekening werd alsnog aan het parlement over 
deze uitgaven bericht. De laatste post bestaat uit verstrekte voorschotten; in het 

17 Zie voor het onderscheid tussen preventieve en repressieve controle en de plaats van 
de voorbetalingen daarbij: Stevers, De algemene rekenkamer, 277-278. 
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vermelde bed rag zat voor 1,2 miljoen gulden aan niet restitueerbare voorschotten, 
die waren verstrekt voor de aankoop van graan vanwege de economische recessie 
die zich in 1816 inzette. 

De begrotingsinkomsten omvatten de belastingen en de overige ontvangsten. De 
belastingen bestonden uit directe belastingen, indirecte belastingen (accijnzen), 
douanerechten en de successie-, zegel-, registratie- en hypotheekrechten. De ove
rige inkomsten bevatten de ontvangsten inzake posterijen, domeinen, loterijen , 
tollen grote wegen, borgtochten en een post diversen. 18 Om aanstonds bij de ver
gelijking met Betz de aandacht op de hoofdzaken te kunnen vasthouden, heb ik de 
post diversen in tabel 4 apart vermeld. Deze post bestond uit: de ontvangsten uit 
de recognitie van theeverkopingen , ontvangsten uit verkochte olien en specerijen, 
het aandeel van Nederland inzake vergoeding - door Frankrijk - voor soldijen en 
uitrusting der troepen, uit de verkoop van overtollige objecten door de departe
menten van marine en oorlog en uit de ontvangsten van de verkoop van de Staats
courant. 

Zoals ik bij de uitgaven heb opgemerkt, werden de feitelijke uitgaven in de kas
rekening gesplitst in verevende uitgaven en in geautoriseerde voorbetalingen. In 
hetjaar dat de geautoriseerde voorbetaling werd verevend, werd ze 66k opgeno
men onder de verevende uitgaven. Om dubbeltellingen op het begrotingsjaar te 
voorkomen - de voorbetaling werd namelijk een keer geboekt als niet verevende 
uitgave en daarna nog eens als verevende uitgave - had er aan de ontvangstenkant 
een tegenboeking plaats onder de naam geregulariseerde voorbetalingen (regel 3 
van tabel 4).19 De restitutie heeft betrekking op de restitutie van overheidsuitga
yen. Het bedrag van 40 miljoen gulden aan financieringsmiddelen was de eerste 
lening van het Syndicaat der Nederlanden en diende hoofdzakelijk voor de finan
ciering van de extra militaire uitgaven , die waren verricht vanwege de hervatting 
van de oorlog met Napoleon. In de lening was door het parlement toegestemd 
middels goedkeuring van de suppletoire begroting voor 1815. Tot slot werden in 

18 De borgtochten werden door ambtenaren aan de regering betaald en later door deze 
gerestitueerd. In feite zijn het geen inkomsten maar leningen. Vanuit het parlement is dan 
ook vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de borgtochten onder de 
inkomsten. Ik volg hier toch de boeking van de regering omdat dit de vergelijking met de 
andere rekeningen en de vergelijking met Betz vergemakkelijkt. Bovendien valt de boe
king als inkomsten, niet onder misleiding: ze was duidelijk zichtbaar zowel in de raming 
als in de rekening. Gedurende 1816 beliepen de borgtochten 724 duizend gulden. 
19 In tegenstelling tot hetgeen W. Fritschy beweert in 'Staatsvorming en financieel beleid 
onder Willem 1', in: CA. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem /'s 
Koninkrijk 1815-1830 (Brussel/ Naarden 1992) 234, zijn de geregulariseerde voorbetalin
gen wei uitgesplitst naar de onderwerpen van staatszorg en kan voor de gehele regerings
periode van Willem I per begrotingsjaar en per kalenderjaar de omvang van de werkelijke 
militaire uitgaven worden vastgesteld. 
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Tabel4. De ontvangsten in de kasrekening van 1816 (in guldens) 

Categorie Begr.jaar 1813 Begr.jaar 1814 Begr.jaar 1815 Begr.jaar 1816 Totaal 1816 

I. Belastingen 111.700 281.241 2.536.216 54.369.920 57.299.077 

2. Overige OnlY. 27.067 228.649 2.096.974 11.713.838 14.066.528 

(w.o.diversen) (24.293) ( 197.231) ( 1.000.649) (4.940.5 14) (6. 162.687) 

3. Geregular. voorbet. 137.649 6.309.2 18 19.920 6.466.787 

4. Restituties 229.700 229.700 

5. Financiering 40.000.000 40.000.000 

6. Remb. voorsch. 150.000 150.000 

7. Buiten begroting(a) 2.033.543 2.033.543 

8. Totaal 138.767 797.539 50.942.408 68.366.921 120.245.635 

Bron: BHSG 1817-1818, 96,108-113. (a). Er zij op gewezen dat de raming op de begroting 
van 1816 ontbrak omdat de post thuishoort op de begroting van 1817. Het bed rag was wei 
ge"ind in het kalenderjaar 1816 en was dus terecht opgenomen in de kasrekening van 1816. 
De correcte boeking in de kasrekening van 1816 had moeten luiden , 'dienst 1817: ontvan
gen anterieur aan I januari 1817'. De vergissing werd gecorrigeerd in de eerste door het 
rijk samengestelde begrotingsrekening, waar het bedrag inderdaad niet meer voorkwam in 
de rekening van de begroting van 1816 maar in de rekening van de begroting van 1817, 
zie: BHSG 1818-1819,66. 

de kasrekening aan de ontvangstenkant het remboursement van verstrekte voor
schotten verantwoord en de ontvangsten waar geen begrotingsposten tegenover 
stonden (regel 7; het in de tabel vermelde bedrag van 2 miljoen gulden was de 
afk.oop van oorlogsbelasting). 

Het saldo van de totale ontvangsten en de totale betalingen geeft, lOals gezegd, 
de mutatie in de schatkist weer. Aan het eind van het kalenderjaar 1816 was een 
bedrag van 120 miljoen - 97 miljoen = 23 miljoen in de schatkist gestort. 

Aan de hand van de kasrekeningen 1814, 1815 en 1816 konden de begrotingsre
kening van 1813,1814,1815 en 1816 worden opgemaakt naar de stand van 31 
december 1816. Deze in paragraaf 2 beschreven procedure was bij het parlement 
bekend. Ik citeer uit deel III van de Bijdragen van Van Hogendorp. Het citaat is 
afkomstig uit het advies dat Van Hogendorp voorlas in een bijlOndere bijeen
komst van de centrale afdeling van het parlement. De bijeenkomst was belegd om 
te overleggen hoe men het onderzoek van de begroting in de afdelingen zoveel 
mogeJijk kon stroomlijnen. Het advies is van 30 november 1818 en is toegeschre
yen op de kasrekening 18 I7 en op de begrotingsrekening 1813-18 I7, maar lOals 
uit het citaat blijkt, wordt verwezen naar de voorgaande kasrekeningen (van 1814-
1816). 

'Er zij n er in dit jaar twee, de eerste is het vervolg der voorgaande, de tweede 
omvat aIle voorgaande begrootingen. De rekening van denjare 18 I7 is conform 
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met de voorgaande: het is eene kasrekening. Men ziet daar uit, al wat successie
velijk in de schatkist gekomen is. C ... ) Men kan deze vergelijken met de begroo
tingen, om over derzelver juistheid te oordeelen. Men kan ook de ware ont
vangst, tegen de ware uitgave, en de begrootte deficits tegen de wezenlijke , zoo 
als de ondervinding die heeft doen blijken over stellen. Men kan over den aard 
en de nuttigheden der belastingen oordeelen, door derzelver wezenlijke ver
meerdering en vermindering. Maar al die opmerkingen, en nog andere van dien 
aard vereischen de bijeenvoeging van verscheidene jaar-rekeningen, omdat de 
ontvangst en uitgave van een jaar nooit geheel en al in de rekening van dat jaar 
vervat is, en men er altijd een groot gedeelte van moet zoeken in de rekening van 
volgende jaren. De tweede rekening die ons dit jaar is voorgelegd, en die aile 
vroegere begrootingen tot op het einde van 1817 omvat, verligt ons den ge
noemden arbeid , door het opgeven van eenige resultaten die wij niet meer de 
moeite zullen hebben van zelve te zoeken.'20 

Zo bevatte de kasrekening 1816 de eerste stand van de begrotingsrekening 1816, 
namelijk die per 31 december 1816. Ik heb deze begrotingsstand weergegeven in 
tabel5 . Omdat het hier om de begroting gaat blijven de inkomsten en de uitgaven, 
waar geen begrotingspost tegenover staat, buiten beschouwing. De stand is bere
kend aan de hand van de vierde cijferkolom van de tabellen 3 en 4. De rekening
stand van de begroting 1816 per 31 december 1816, liet een feitelijk overschot 
zien van 591 duizend gulden. Het verwachte tekort beliep 6,5 miljoen gulden en is 
gelijk aan het geraamde tekort, omdat per 31 december 1816 zowel de inkomsten
raming als de uitgavenraming waren onderschreden. 

Op welke wijze heeft Betz de kasrekening gebruikt in zijn speurtocht naar het 
tekort op de begroting van 1816? Hij verzuimt om er de begrotingsrekening van 
1816 uit samen te stellen naar de stand van 31 december 1816. In plaats daarvan 
tracht hij zijn lezers ervan te overtuigen dat er in de kasrekening 1816 sprake was 
van begrotingsvermenging. 

'Zoo vindt men in de staatsrekening van 1816, voor de dienst ( lees: begroting 
P.E.) van datjaar, ten behoeve van het departement van oorlog eene som van slechts 
f 7,653,588.44 C zie tabel 3, P.E), terwijl daarvoor f 29,000,000 was op de be
grooting gebragt. Maar nu werd, uit diezelfde som, betaald: voor de dienst van 
1815 f 17,139,979.1 1; voor 1814 f 1,478,526.85; voor 1813 f 856,479.57. Zoo
dat in 18 I 6, voor vier dienstjaren werd betaald f 27,128,573.97 (zie tabel 3, P.E). 
In volgende jaren werd dan weder voldaan, wat in 1816 was onbetaald gebleven.' 

Betz doet het hier voorkomen alsof uit het voor 1816 op de begroting van het 
departement van oorlog uitgetrokken bed rag van 29 miljoen gulden 66k de in 1816 

20 G.K. van Hogendorp, Bijdragen 101 de huishouding van staal in het koningrijk der 
Nederlanden, III (Amsterdam z.j .) 127. 
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Tabel 5. De stand van het gerealiseerde begrotingssaldo 1816 per 31 december 
1816 en de stand van het verwachte begrotingssaldo 1816 per 31 december 1816, 
bekend per 13 november 1817 (in guldens) 

Gerealiseerd saldo 

Inkomsten: 

I. Belastingen 54.369.920 
2. Overige ontvangsten 11.713.838 
3. Totale inkomsten 66.083.758 

Uitgaven: 

4. Verevende uitgaven 50.945.958 
5. Nog niet verevende 14.776.35 I (a) 

voorbet 
6. Restituties 
7. Totale uitgaven 
8. Gerealiseerd saldo 

(= 3-7) 

-229.700 
65.492.609 

591.149 

Verwacht saldo 

9. Geraamde inkomsten 
10. Geraamde uitgaven 
11. Geraamd tekort 
12. Geraamde financiering 

13. Nog te verkrijgen middelen 
14. Nog te verrichten uitgaven 

75.500.000 
82.000.000 
-6.500.000 

o 

9.416.242 
16.507.391 

15. Verwacht tekort (= 8+ 13-14) -6.500.000 

(a): 14.796.271 (tabel 3) - 19.920 (tabeI4) 

gerealiseerde uitgaven op de begrotingen 1813-1815 werden betaald en er dus 
sprake zou zijn van begrotingsvermenging. En hij vervolgt: 

'En die wijze van handel en had plaats, niet met het departement van oorlog 
aileen, maar met aile andere hoofdstukken der staatsrekening. ( ... ) Trekt men nu 
al de betalingen, gedaan in 1816 op de begrootingsposten van dat jaar, te zamen, 
dan blijkt dat de uitgaven bedragen eene som van f 79,909,866.19.' 

Op de ontvangsten werd volgens Betz hetzelfde beginsel toegepast. Hij beschrijft 
dit aan de hand van de gewone inkomsten; dit zijn de belastinginkomsten en de 
overige ontvangsten, waarbij hij de in tabe14 vermelde 'diverse ontvangsten' ver
geet mee te nemen. 

'Blijkens de staats-rekening, werd in 1816, uit de gewone middelen ontvangen 
(zie tabel4, P.E): van het dienstjaar 1813 f 114,476.07; van het dienstjaar 1814 
f 312,662.52; van het dienstjaar 1815 f 3,632,548.08; van het dienstjaar 1816 
f 61,143,249.03; te zamen f 65,202,935.70.' 

En hij conc1udeert: 
'Wilde men dus afgaan op de staatsrekening van 1816 dan zou het te-kort bedra
gen eene som van f 14,706,930.49, in plaats van 6'12 millioen zoo als de begroo-
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ting aanwees. De uitgaven toch bedroegen f 79,909,866.19 en de ontvangsten 
f 65,202,935.70.'21 

In tabel 6 heb ik de in het citaat genoemde bedragen samengevat aan de hand van 
de termen, die in de tabellen 3 en 4 zijn gebruikt. Alvorens ik Betz volg op zijn 
tocht, wijs ik er nogmaals op dat hij aan de ontvangstenkant bij de overige inkom
sten de post diversen buiten beschouwing laat. Dit zal hem verder op in zijn ver
haal, zonder dat hij dat heeft beseft, het spoor doen bijster raken (zie Bijlage A bij 
dit artikel). 

Tabel6. Betz' gebruik van de kasrekening van 1816 (in guldens) 

Categorie Begr. jaar Begr. jaar Begr. jaar Begr. jaar Totaal 
1813 1814 1815 1816 1816 

I . Belastingen 11 1.700 28 1.241 2.536.216 54.369.920 57.299.077 
2. Overige (excl.div.) 2.774 31.418 1.096.325 6.773 .324 7.903 .841 
3. Totaal 114.474 312.659 3.632 .541 61.143.244 65.202.918 
4. Yerev.uitgaven 862.896 2.008.116 26.090.893 50.945.958 79.907.863 

(w.v.oorlog) (856.479) ( 1.478.526) (17.139.979) (7.653.588) (27.128.572) 

5. Tekort - 14.704.945 

Dat Betz de sommatie van de verevende uitgaven abusievelijk 2000 gulden te 
hoog heeft vastgesteld, maakt geen onderdeel uit van mijn betoog. 

Ik heb aan de hand van het citaat, uit het advies van Van Hogendorp, laten zien 
dat de parlementariers op de hoogte waren van de manier waarop uit de kasreke
ningen de begrotingsrekeningen konden worden afgeleid. Betz past deze manier 
niet toe, waarschijnlijk omdat hij niet in de gaten had wat de relatie tussen kasre
kening en begrotingsrekening was (zie ook paragraaf 3.3). Bij hem zoekt men dan 
ook tevergeefs naar de stand van de begrotingsrekening 1816 per 31 december 
1816. In plaats daarvan richt hij de aandacht op het door hem berekende bedrag 
van f 14.706.930. Ik citeer uit het vervolg van zijn betoog: 

'Men gevoelt het echter, het werkelijke te-kort op de dienst 1816 was dat niet, en 
kon dat, om de aangevoerde redenen, ook niet wezen. Het was een deficit op de 
kasrekening: men had meer betaald dan ontvangen. (oo.) Dat er echter ook op de 
eigenlijke staatsdienst een te-kort was, is zeker. Deed de begrooting dat reeds 
vermoeden, en maakte de rekening het waarschijnlijk (oo.). '22 

Hoewel Betz weet dat het bedrag niet het tekort op de begroting 1816 kan zijn, 
suggereert hij dat de omvang van het bed rag de voorbode is van een tekort van 

21 Betz, 'Finantiele beschouwingen IV', 32-34. 
22 Betz, 'Finantiele beschouwingen IV' , 34. 
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behoorlijke omvang. Alvorens ik overga naar de tweede door Betz gebruikte bron, 
wil ik er op attenderen dat aan het door hem berekende bedrag geen enkele beteke
nis kan worden toegekend. Volgens Betz gaf het bed rag van 14,7 miljoen gulden 
een tekort op de kasrekening weer. Oat is onjuist. Het saldo van de kasrekening is 
het verschil tussen de totale ontvangsten en de totale betalingen, en dat beliep aan 
het eind van het kalenderjaar 1816, 23 miljoen gulden en was bovendien positief. 
Het door hem berekend tekort bevat zelfs geen indicatie van het verschi I tussen de 
inkomsten en de uitgaven op de begrotingen 1813-1816 die gedurende het kalen
derjaar 1816 plaatsvonden, want, om dat te kunnen vaststellen had ook het belang
rijke sal do van geautoriseerde en geregulariseerde voorbetalingen in de bereke
ning moeten worden betrokken. Samengevat: het door Betz berekende bedrag van 
f 14.706.930 stelt niets voor. 

3.2. De Staatscourant van 9februari 1818 
'Oat er echter ook op de eigenlijke staatsdienst een te-kort was, is zeker. Deed 
de begrooting dat reeds vermoeden, en maakte de rekening het waarschijnlijk 
C .•• ). uit de later gehouden discussien en vooral uit de door de regering, in 1818 
en 1819 overgelegde stukken verkrijgt men daaromtrent volkomen zekerheid. 
Vooreerst werd bij de behandeling der groote finantiele wetten in het begin van 
1818, het deficit op de staatsdienst van 1816, aangedu id door den een op 
f 7,157,352, en door den ander op 9 millioen. Op welke gegevens die cijfers 
zijn gegrond, weten wij niet, maar dat het feit zelf volkomen juist was, blijkt 
daaruit: dat het door de regering niet werd weersproken. '23 

De bedragen die Betz noemt heeft hij gelezen in de Staatscourant van 9 februari 
1818, die het vervolg bevatte van het verslag van de algemene beraadslagingen 
over de financiele wetten van 1818. Betz wist niet op welke gegevens de genoem
de bedragen waren gegrond. Wei wekt hij de indruk dat ze niet van de regering 
afkomstig zijn, maar dat ze weI juist waren, omdat ze door de regering niet werden 
weersproken. Oat hij niet wist waarop de bedragen waren gebaseerd, komt omdat 
hij de primaire bronnen, in casu, de staatsstukken, niet had geraadpJeegd. V oor de 
aJgemene beraadslagingen over de financiele wetten van 1818 namelijk, had de 
regering aan het parlement een suppletoire rekening van de begroting 1816 over
legd met als rekeningstand 31 oktober 1817.24 Ik heb deze rekeningstand vermeld 

23 Idem, met verwijzing naar Sraatscourant 1818, no. 34. 
24 Als Betz de Staatscourant aandachtig had gelezen dan had hij in ieder geval kunnen 
weten uit welk stuk het bed rag van f - 7.157.353 stamde: ' ( ... ). sedert 1815, hebben onze 
uitgaven, ieder jaar, onze inkomsten met eenige millioenen overtroffen; gij ziet het daaren
boven uit de stukken, die u voorgelegd zijn, dewijl de rekeningen van den dienst over 
1816 een deficit van 7,157,352 gulden opleveren , ( ... ). ' , zegt de Belgische afgevaardigde 
De Serret volgens de Nederlandse vertaling uit de Staatscourant , 1818, no.34, kolom 8. 
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in tabel 7 tezamen met de stand per 31 december 1816, zodat de ontwikkeling van 
het begrotingssaldo kan worden gevolgd. 

Tabel 7. De stand van het gerealiseerde en de stand van het verwachte begro
tingssaldo 1816, per 31 december 1816 en per 31 oktober 1817, bekend per 28 
januari 1818 (in guldens) 

Categorie 31 december 1816 31 oktober 1817 

I. Begrotingsinkomsten 66.083 .758 71.333 .942 
2. Begrotingsuitgaven 65.492.609 72.847.332 
3. Gerealiseerd saldo 591.149 -1.513.390 
4. Raming inkomsten 75.500.000 71.333.942 
5. Nog te verkrijgen middelen ( = 4-1) 9.416.242 0 
6. Raming uitgaven 82.000.000 78.491.295 
7. Nog te verrichten uitgaven ( = 6-2) 16.507.391 5.643.963 
8. Verwacht saldo ( = 3 + 5 - 7) - 6.500.000 - 7.157.353 

Bron: Stand per 31 december 1816, zie tabel5; stand per 31 oktober 1817, BHSG 1817-

1818, 210-2 I I. 

Behalve het feit dat in de peri ode 31 december 1816 - 31 oktober 1817 ontvang
sten en betalingen op de begroting 1816 zijn geboekt, is het belangrijkste verschil 
dat in de suppletoire rekening zowel de uitgaven- als de inkomstenraming naar 
beneden toe zijn bijgesteld (regel4 en regeI6). De bijstelling van de inkomstenra
ming - vanwege de recessie - had zelfs plaats tot op het niveau van de op dat 
moment verkregen inkomsten, reden waarom de regering aan het slot van de sup
pletoire rekening noteerde: 'Vermits er waarschijnlijk geene ontvangsten van ee
nig be lang op de dienst van 1816 meer zullen plaats hebben, blijkt het dat er op de 
dienst een te kort be staat, en dat deze uit de restanten van vroegere dienstjaren zal 
moeten worden gesubsidieerd. '25 Hetjuiste bedrag was een tekort van f 7 .1 57.353 
en vanzelfsprekend werd dit bedrag door de regering niet weersproken, ze had het 
zelf uitgerekend en het parlement er via de suppletoire rekening van in kennis 
gesteld. 

3.3. De begrotingsrekeningen 1813-1817 en 1813-1818 
'( ... ) maar dat het feit zelf volkomen juist was, blijkt daaruit dat het door de 
regering niet werd weersproken. Maar in de tweede plaats blijkt het te-kort uit 
de later, door de regering, overgelegde rekeningen der begrootingen . '26 

25 BHSG 1817-1818, 211. 
26 Betz, 'Finantiele beschouwingen IV' , 34. 
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Betz bedoelt de rekening der begrotingen van 1813-1817 en de rekening der be
grotingen van 1813-1818. In tabel 8 heb ik uit deze rekeningen de inkomsten en de 
uitgaven gelicht, die betrekking hebben op de begroting 1816, en het verwachte 
tekort op deze begroting berekend naar de stand van 31 december 1818. 

De begrotingsrekening 1813-1818 laat uiteindelijk een tekort zien op de begro
ting 1816 ten bed rage van f 6.171.822. Onder andere vanwege de neerwaartse 
bijstelling van de uitgavenraming Czie paragraaf 4) bleef dit tekort onder het ge
raamde tekort van 6,5 miljoen gulden. 

Wat heeft Betz met deze rekeningen gedaan? Volgens hem was het bedrag van 
f 6,171,822 niet het ware tekort en had de regering, geleid door haar zucht om de 
staat van zaken zo voordelig mogelijk te doen uitkomen, onder de ontvangsten 
gedaan in 1816, 66k opgenomen hetgeen in datjaar ontvangen werd van de begro
tingsjaren 1813, 1814, 1815. Deze begrotingsvermenging was volgens Betz niet te 
zien, omdat deze ontvangsten van de begrotingsjaren 1813-1815 niet apart waren 
vermeld. Maar, aldus Betz, we weten wei hoe groot die ontvangsten van 1813-
1815 ongeveer zijn geweest, indien we de ontvangsten op de kasrekening van 
1816 vergel ijken met de ontvangsten, die in de begrotingsrekening 1813-1817 
zijn opgegeven als anterieur aan 1817: 

'C ... ) welke ciJfers tamelijk weI overeenkomen Ccursief P.E) . De ontvangsten 
namelijk bedroegen , zooals wij zagen, vo lgens de staatsrekening 1816 
f 65,202,935.70 (zie tabel 6, P.E) en volgens de rekening der begrootingen 
f 66,005,481.30 Czie tabel 8, P.E.) . Maar nu waren , zooals wij mede zagen, in 
die som van f 65,202,935.70 begrepen f 4,059,686.87 van de diensten van 1813, 
1814 en 1815 Czie tabel 6, P.E) . Wil men nu het eigenlijke deficit van het dienst
jaar 1816 berekenen, dan behoort de som van f 4,059,686.87 van de ontvang
sten te worden afgetrokken C ... ). En doet men dat, dan stijgt het zuiver te-kort op 
de dienst van 1816 tot de belangrijke som van f 10,231,507 .26Y2. '27 

Betz is hier het spoor bijster. Zijn berekening berust op een onnauwkeurige raad
pleging van de rekeningen waardoor hij fout op fout stapelt. In Bijlage A heb ik 
zijn fouten uitgewerkt en weerleg ik ook zijn bewering dat er sprake zou zijn ge
weest van begrotingsvermenging. Op deze plaats vo lsta ik met een samenvatting, 
waarbij ik zijn fout cursief heb weergegeven in tabel 9. 

Allereerst heeft hij niet in de gaten dat anterieur aan I januari 1817, in de begro
tingsrekening 1813-1817, verwijst naar de ontvangsten op de begroting van 1816, 
die v66r I januari 1817 waren verkregen Czie kolom I van tabel 8 en kolom 6 van 
Bijlage A) en niet verwijst naar de begrotingen v66r 1816. Dan beweert hij dat van 
de ontvangsten op de begrotingen van v66r 1816 geen melding zou zijn gemaakt. 
Deze bewering is onjuist. In staat 7 van de begrotingsrekening 1813-1817 staan de 
ontvangsten op de begroting 1813. In staat 8 die op de begroting 1814 en in staat 

27 Betz, 'Finantiele beschouwingen IV', 35-36. 
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Tabel 8. De omvang van het verwachte tekort op de begroting 1816 naar de reke
ningstand van 31 december 1818, bekend per 28 oktober 1819 (in guldens) 

Categorie 

1.lnkomsten 

2.Uitgaven 

3. Gereal i seerd tekort 

4.Bijgestelde inkomsten 

5.Nog te verkr.inkomsten (= 4-1) 

6.Bijgestelde uitgaven 

7.Nog le verr. uitgaven ( = 6-2) 

8. Verwacht tekort 

3 1 december 

18 16 

66.005.481 (a) 

50.299.051 (b) 

Gedurende Gedurende 31 december 

1817 

5.516.193 

23.578.938 

1818 

2.606.446 

1818 

71.521.674 

76.484.435 

- 4.962.761 

71.333.942 

o 
77.693.496 

1.209.061 

- 6.171.822 

Bron: Stand per 31 december 1816 en gedurende 1817: BHSG 1818 -1819, 54-55. Bijge
stelde inkomstenraming (regeI4), zie tabel7. Bijgestelde uitgavenraming (regeI6), BHSG 
1818-1819,66. Gedurende 1818: BHSG 1819-1820,101,115,123. (a) Het verschil met 
de bedragen in de eerste kolom van tabel 5 heeft voornamelijk te maken met het feit dat in 
de begrotingsrekeningen een aantal administratieve kosten, die verbonden waren aan de 
inning van belastingen, op de inkomsten in mindering werden gebracht, terwijl ze in de 
kasrekening bij de uitgaven werden opgeteld. (b) Het verschil met het bed rag aan vereven
de uitgaven uit tabel 5 wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat overeenkomstig 
de begrotingsrekening 1816 naar de stand van 31 december 1817 er een restitutie van 
fondsen heeft plaats gehad, vanuit het Speciaal Fonds tot bevestiging en armeering van het 
Zuidelijk Frontier, naar de begroting van het departement van oorlog. 

9 die op de begroting 1815.28 Omdat Betz deze staten over het hoofd heeft gezien, 
denkt hij dat er sprake is van begrotingsvermenging en dat de inkomsten op de 
begrotingen 1813-1815 die gedurende het kalenderjaar 1816 waren ontvangen in 
het bedrag van f 66.005.481, dat betrekking had op de begroting 1816, moeten 
zijn ondergebracht. 

Vervolgens redeneert hij: in de kasrekening 1816 was onder de ontvangsten van 
f 65.202.935 een bed rag van f 4.059.686 begrepen dat op de diensten 1813-1815 
betrekking had. Omdat het bedrag f 65.202.935 niet vee I verschilt van f 66.005.481 
zal het bed rag van f 4.059.686 ook wei zijn verdisconteerd in f 66.005.481. Hij 
trekt dit bedrag af van de ontvangsten ad f 66.005.481 en komt zo tot de onjuiste 
bewering dat het tekort op de begroting 1816 f 10.231.507 heeft belopen; welke 
uitkomst volgens Betz en volgens Riemens nooit aan het parlement werd meege
deeld. 29 

28 BHSG 1818-18J9, 60-62. 
29 Riemens, Her amortisatie-syndicaat, 41. 
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Tabel 9. Betz ' foutieve berekening van het tekorf op de begroting 1816 (in gul
dens) 

Categorie 

la. Inkomsten v66r I jan. 1817, volgens begrotingsreke
ning 1813-1817 
1 b. minus de ontvangs/en op de diens/en 
1813-1815 gedurende 1816 

I c. Totaal i nkomsten v66r 1817 

2. Inkomsten gedurende 1817 

3. Inkomsten gedurende 1818 
4. Stand inkomsten per 31-12 -1818 
5. Uitgaven per 31-12-1818 
6. Nog te verrichten uitgaven 
7. Verwacht tekort (= 4-5-6) 

Bedrag 

66.005.481 

- 4.059.686 

61.945.795 

5.516.193 

67.461.988 
76.484.434 

1.209.061 
- 10.231.508 

Bron: Betz, 'Finantiele beschouwingen IV ' 35-36 ; Bijlage A bij dit artikel. 

De redenen waarom men dit bed rag tevergeefs zal zoeken in de rekeningen moge 
uit mijn betoog in deze paragraaf duidelijk zijn: een tekort van die omvang heeft 
nooit bestaan, maar is een hersenspinsel van Betz en zijn latere copiisten. 

4. Het cumulatieve slot op de begrotingsjaren 1813-1816 

De financiele wetten, die op 13 november 1817 bij de Staten Generaal werden 
ingediend, mondden uit in een schuldvergroting van 45 miljoen gulden. Deze le
ning staat bekend als de tweede syndicaatslening. Het bedrag was als voigt samen
gesteld: (herziene) raming van het tekort op de begroting 1817 van 12,3 miljoen 

gulden; geraamd tekort op de begroting 1818 van 6,5 miljoen gulden, versterking 
van de zuidgrens van het koninkrijk voor 20 miljoen gulden, vergoeding vanwege 
de intrekking van het octrooi op de theehandel ten bed rage van 750.000 gulden, 
compensatie voor nog uit de Franse tijd stammende onteigeningen voor 800.000 
gulden, en een bed rag van (afgerond) 4,6 miljoen gulden vanwege de onzekerheid 
omtrent de toekomstige belastingopbrengsten. Het parlement had geen moeite met 
het herziene tekort op de begroting 1817, welke herziening een gevolg was van de 
economische recessie, waardoor de inkomsten op de begroting 1817 9 miljoen 
gulden naar beneden toe waren bijgesteld, en de uitgaven met ruim 3 miljoen gul
den waren verhoogd, vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud voor ge
vangenen, soldaten en legerpaarden. Het parlement had even min moeite met de 
versterking van de zuidgrens. Het betrof een overeenkomst, die was gesloten bij 
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het Tractaat van London van 13 augustus 1814 en dus was het rijk er aan gebon
den; bovendien zouden Engeland en Frankrijk elk een even groot bed rag spende
ren aan de beveiliging van de zuidgrens van het koninkrijk en leverde de verster
king werkgelegenheid op, hetgeen vanwege de heersende recessie alleen maar werd 
toegejuicht. De oppositie richtte zich tegen het gevraagde bed rag van 4,6 miljoen 
gulden inzake de onzekere opbrengst van de toekomstige belastingen, omdat toe
stemming daarin in strijd werd geacht met het budgetrecht en tegen het tekort op 
de begroting 1818. Volgens Nes van Meerkerk konden de militaire uitgaven met 
6,5 miljoen gulden worden verJaagd. Bovendien was de oppositie van mening dat 
de leensom omlaag kon worden gebracht door het batig slot op de diensten 1813-
1816 aan te wenden ter dekking van de uit de wetsvoorstellen voortvloeiende uit
gaven. 

Van Hogendorp deelt op 28 januari 1818, tijdens de algemene beraadslagingen 
over de financiele wetten van 1818, mee, dat hij op basis van de huidige en de 
voorgaande kasrekeningen een cumulatief slot heeft berekend van 16 a 17 miljoen 
gulden. 3D Hij lichtte niet toe hoe hij aan deze bedragen kwam. Wei was hij er 
voorstander van dat het door hem berekende bed rag in mindering zou worden 
gebracht op de leensom van 45 miljoen. De regering was een andere mening toe
gedaan (zie paragraaf 5). Ondanks de felle oppositie werden aile wetten aangeno
men, maar het aantal tegenstemmers was nog nooit zo groot geweest. Het wetsant
werp strekkende tat regeling der middelen am te vaarzien in s Rijks financien, 
waarvan de lening van 45 miljoen gulden deel uitmaakte, kreeg van aile financiele 
wetsvoorstellen de meeste stemmen tegen : 36 (en 61 v66r). 

Een jaar later, tijdens de parlementaire behandeling van de begroting 1819, kreeg 
de discussie over de omvang van de lening van 45 miljoen gulden een vervolg, 
vanwege een meningsverschil tussen de regering en een parJementaire sectie over 
de juiste omvang van het cumulatieve slot op de begrotingsjaren 1813-1816. Het 
algemeen verslag van de centrale afdeling van het parlement vermeldt, dat een 
sectie heeft berekend, dat uit de bij de begrotingsrekening 1813-1817 gevoegde 
generale staat van de publieke schatkist voigt, dat er per 31 december 1817 een 
cumulatief batig slot op de begrotingsjaren 1813-1816 bestond van f 12,464,790. 
Dit overschot, vol gens de sectie, was opgebouwd uit f 5,566,839 zijnde het over
schot van de ontvangsten boven de uitgaven op de begrotingsjaren 1813-1815 
plus een bedrag van f 3,281 ,260, dat gedekt werd door hetgeen zou worden bezui
nigd op de begrotingen van 1816 en vroeger, plus het batige saldo van de schatkist 
ten bedrage van f 3,616,790. En, aldus het algemeen verslag, concludeert de sec
tie: 

'Zoo vindt men een montant van omtrent 12 en een half millioen als overschot 
op de diensten 1813, 1814, 1815 en 1816. Hoezeer moet men zich dan niet 

30 HSG /8/7-1818, 28januari 1818, 197; Van Hogendorp, Bijdragen 11,3 11-312. 
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verwonderen, wanneer wij de onderscheidene deficits nagaan, in het vorig jaar 
bekend gemaakt en waarop de noodzakelijkheid van bezwarende leeningen en 
verlengde buitengewone belastingen is gegrond geworden, zonder een zoo aan
merkelijk overschot in mindering te doen strekken, hetwelk toen zowel als he
den bestond. Een gedeelte van dit overschot onder de ontvangsten van 1819 
ziende voorkomen , moet men natuurlijk gelooven, dat aile de vorige deficits 
door dit meerdere gedekt zijn , en dat er nog ter dekking van een toekomstig 
deficit overblijft. In dit geval zouden, wat het toen aangekondigd deficit aan
gaat, de leening van het voorledene jaar onnodig geweest zijn ( ... ). ' 31 

De bewering van de afdeling werd, tijdens de algemene beraadslagingen over de 
begroting 1819, in felle bewoordingen van de hand gewezen door de minister van 
financien, die uitlegde dat de berekening niet klopte en dat het werkelijke cumula
tieve batige slot op de diensten 1813-1816 per 31 december 1817 veel lager was 
en uitkwam op f 3.616.691, met verwijzing naar de overlegde begrotingsreke
ning. 

In deel V van zijn 'Finantiele beschouwingen' voert Betz dit verschil van menig 
op als bewijs dat de regering het parlement misleidde. Nadat hij heeft gewezen op 
het feit dat het cumulatieve batige slot op de begrotingsjaren 1813-1815 was ont
staan door de opbrengst van de eerste lening van het Syndicaat der Nederlanden 
en door de opbrengst van de gedwongen lening, die gekoppeld was aan de conver
sie van de staatsschu1d bij de wet van 14 mei 1814 (Stb.58) schrijft hij: 

'Maar het jaar 1816 dan, dat ook hier werd opgegeven als een overschot te heb
ben opgeleverd? Dat was weder eene van die mystificatien die zamen hingen 
met de toenmalige finantiele politiek. Dat bleek zowel uit de begroting die sloot 
met een deficit van 6V2 millioen, a1s uit de opvolgende rekeningen zooals wij 
duidelijk meenen te hebben in het licht gesteld. Maar de regering moest hetjaar 
1816 voegen bij dier van 1813-1815, vooral om twee redenen. Vooreerst moest 
daardoor de bedenking worden voorkomen dat in het te-kort van 1816, zonder 
tusschenkomst der wet, was voorzien door vroegere leeningen; en in de tweede 
p1aats zou anders het overschot dier 1eeningen te groot zijn geworden, en eene 
grief zijn geweest tegen het cijfer van 45 mi lIioen, dat de Regering in 1815 (sic!), 
voor de 2C syndicaats1eening, als noodzakelijk had opgegeven. Die grief werd in 
de Tweede Kamer toch gemaakt; men gevoelde dat de zaken niet naar waarheid 
werden voorgeste ld, maar het was niet mogelijk die tot volkomen klaarheid te 
brengen. Hogendorp berekende dat er, op de diensten van 1813-1816 een over
schot moest zijn van! 12,464,791 V2 , terwijl de regering volhield dat het slechts 

! 3,616,691 V2 was. Beide putten hunne berekeningen uit de bijlagen, gevoegd 
bij de rekening der begrootingen van de jaren 1813-1818 (sic!). Maar terwijl die 
bij lagen licht zouden moeten verspreiden over de staat der finantien van dat 

31 BHSG 1818-1819,137. 



EIJGELSHOVEN DE MYTHE VAN VERBORGEN TEKORTEN 99 

strijdperk, zijn ze daarentegen zoo gecompliceerd en duister, dat er zoo als wer
kelijk bleek, de meest tegenstrijdige berekeningen uit zijn af te leiden.' 32 

In het vervolg van deze paragraaf zal ik allereerst laten zien dat de regering het bij 
het rechte eind had, vervolgens geef ik een overzicht van de fouten die Van Hogen
dorp heeft gemaakt, en aan het slot toon ik aan dat Betz dit alles had kunnen weten, 
indien hij de staatsstukken en de 8ijdragen III van Van Hogendorp nauwkeurig 
had geraadpleegd. Doch alvorens ik daartoe overga, wil ik er op attenderen dat 
ook de bewering van Betz, dat de regering het jaar 1816 moest voegen bij 1813-
1815 om daardoor de bedenki ng te voorkomen dat in het tekort van 1816 zonder 
tussenkomst der wet was voorzien, niet juist is. Zoals ik in paragraaf 3 heb ver
meld schreef de Wet op de middelen 1816 voor dat een tekort op de begroting van 
1816 moest worden gefinancierd door het batige slot dat de begrotingen 1813-
1815 zouden laten. 

4.1 Het door de regering berekende slot 
De begrotingsrekening 1813-1817 bestond uit een generale staat met bijlagen. 
De generale staat vermeldde een batig slot op de begrotingsjaren 1813-1816 van 
f 3.616.691, 19Y2 en verwees daarbij naar staat 13 van de bijlagen. Staat 13 is zelf 
weer het sluitstuk van aile bijlagen die bij de rekening waren gevoegd. 

Aan de hand van de bijlagen berekende de regering het cumulatieve slot 1813-
1816 naar de stand van 31 december 1817. Dit gebeurde in twee stappen. De 
eerste stap was de berekening van het verwachte slot door nu ook zo veel mogelijk 
op de begrotingen 1813-1815 de inkomsten en uitgaven in de zuidelijke provin
cies te verwerken. De tweede stap bestond uit bijstelling van de na 31 december 
1817 nog te verrichten uitgaven en nog te verkrijgen middelen. Ik heb de beide 
stappen weergegeven in tabel 10 (eerste stap regel 1-12; tweede stap regel 13-15). 
Door het opnemen van de inkomsten en uitgaven van de zuidelijke provincies 
zouden de begrotingen 1813-1816 naar verwachting een cumulatief tekort opleve
ren van f 66.016.570 (regel 8). Daar kwamen dan nog bij een bedrag van f 6.009.932 
aan uitgaven waar geen begrotingsposten tegenover stonden en een bed rag van 
f 1.200.000, vanwege niet restitueerbare voorschotten (graanaankopen), waardoor 
er een tekort op de begrotingsjaren 1813-1816 zou resulteren van f 73.226.502. 
Daar stond een bed rag aan financieringsmiddelen tegenover van f 69.945 .241. De 
begrotingsjaren 1813-1816 zouden dus naar verwachting een nadelig slot te zien 
geven van f 73 .226.502 - f 69.945.241 = f 3.281.261 (regel 12); hetgeen bete
kende dat er zou worden ingeteerd op de kas van het rijk. 

Om deze intering te voorkomen werd er bezuinigd. De grootste bezuiniging had 
plaats op de begroting van 1815. Van het genoemde bedrag van 5,7 miljoen kwam 
80% voor rekening van het departement van oorlog. De op een na grootste bezui
niging op de uitgaven trof de dienst 1816 waar het departement van oorlog 50 % 

32 Betz, 'Finantiele beschouwingen V', 256-257. 
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Tabel 10. De berekening van het verwachte cumulatieve slot op de begrotingsja
ren 1813-1816 volgens de begrotingsrekening 1813-1817, stand per 31 december 
1817 (in guldens) 

Categorie Begrotingsjaren 

1813 1814 1815 18 13- 1815 1816 1813-1816 

I. Inkomsten 4 .403.693 45.705 .247 58.830.403 108.939 .343 7 1.52 1.674 180.46 1.0 17 

2. Uitgaven 4.3 13.022 60.026.606 88 .789.302 153.128.930 73.877.989 227.006.9 19 

3. Te kort (-) 90.67 1 - 14.32 1.359 -29.958.899 - 44 .1 89.587 -2.356.3 15 - 46.545.902 

4. Ram. inkomsten 4 .403.693 45.705.247 58.830.403 75 .500.000 

5. Nog te verkr.ink 0 0 0 0 3.978.326 3.978.326 

6. Ram. uitgaven 4.7 10.307 6 1.086.469 102.659. 137 82 .000.000 

7. Nog te verr. uitg. 397.285 1.059.863 13.869 .835 15.326.983 8.1 22.0 11 23.448.994 

8. Ve rwac ht tekorl -306.6 14 - 15.381.222 - 43.828.734 - 59.516.570 -6.500.000 - 66 .01 6.570 

9. Financiering 0 29.945.24 1 40.000.000 69.945.24 1 0 69.945.24 1 

10. Voorsc hotten 0 0 0 0 1.200 .000 1.200.000 

II. Uitg. bui!.begr. 4.861 .833 1.148.099 6.009.932 

12. Verwacht slot 5.566.838 -8.848.099 - 3.28 1.261 

13. Bij st.te verkr.ink 0 3.436 52.269 55.705 -3.947.546 - 3.891.841 

14. Bij s!. te verr.uitg. 66.842 - 726.588 - 5.689.857 - 6.483.28 - 4.306 .504 - 10.789.791 

15. Bij s!. verwacht s lot 12. 105.830 -8.489. 141 3.6 16.689 

Bron: de hierna genoemde staten en paginanummers verwij zen naar BHSG 1818-1819 
(Regel I): ( ISI3), staat 7, p.60; ( ISI4), staat S, p.61; ( ISIS), staat 9, p.62; (ISI6), staat I, 
p.50-51. (Regel 2): (ISI3) , staat 10, p.63 ; (ISI4), staat II, p.64; (ISIS), staat 12, p.65: 
(ISI6), staat 4, p.54-55. (Regel 4): zie (Regel I); (Regel 5): zie (Regel 2). (Regel 9): 
(ISI4), staat S, p.61 ; ( ISIS ), staat 9, p.62. (Regel 10): (ISI6), p.4S. (Rege l II ): (l S I3-
ISIS) , p.59. (Regel 13 en 14) voor aIle diensten, staat 13, p.66 

van de bezuiniging voor z ijn rekening nam. Op de dienst 1816 werden ook de nog 

te verkrijgen inkomsten naar beneden toe bijgesteld, en wei om dezelfde reden als 

indertijd was geschied in de suppletoire rekening van de begroting 1816, namelijk 

33 Er zij op gewezen dat in de eerste stap de oorspronkelijke inkomstenraming op de 
begroting ISI6 is gebruikt en niet de bijgestelde raming uit de suppletoire rekening ISI6 
(zie tabel 7 uit paragraaf 3). Deze bijgestelde raming werd in de begrotingsrekening ISI3-
IS17 in de tweede stap verwerkt. 
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vanwege de economische recessie. 33 Het eindresultaat van de bijstellingen was dat 
het verwachte nadelige slot omsloeg in een verwacht batig slot van f 3.616.689. 

4.2 De vergissing van Van Hogendorp 
Uit de redevoering, die Van Hogendorp van plan was te houden, tijdens de alge
mene beraadslagingen over de begrotingswet van 1819, maar die hij wegens ziek
te niet kon bijwonen, en welke redevoering naderhand is opgenomen in deel III 
van zijn Bijdragen tot de Huishouding van Staat blijkt dat het overschot van 
f 12.464.790 uit zijn koker stamt. Ik citeer: 

'Om over de begrooting van het aanstaande jaar te oordelen, moeten wij een blik 
achterwaarts wenden, en de jaarlijksche rekeningen die men ons voorlegt zullen 
ons in de uitgaven en inkomsten der vorige jaren gemakkelijker inzage verschaf
fen . ( ... ) Eindelijk zien wij uit deze over vijf jaren loopende rekening, dat er een 
aanzien lijk overschot is geweest; voorleden jaar erkende men nog slechts dat er 
iets zou overschieten. Het montant van dit overschot is echter nog een punt van 
geschil, waarover de gevoelens uiteenlopen. Wat mij betreft, ik zie in deze reke
ning twaalf en een half millioen ( .. . ).' 34 

Met tabel 10 en het betrokken citaat uit het algemeen verslag is gemakkelijk na te 
gaan welke vergissingen Van Hogendorp heeft gemaakt. Hij neemt als vertrekpunt 
het cumulatieve batige slot van de begrotingsjaren 1813-1815 ten bedrage van 
f 5.566.838, zoals dat gold v66r de bijstelling van de nog te verrichten uitgaven en 
de nog te verkrijgen middelen. Vervolgens telt hij daarbij op het nadelige slot van 
f 3.281 .260 van de begrotingsjaren 1813-1816 (zoals dat bestond v66r de bijstel
ling), als ware dit een overschot en telt daar vervolgens weer bij op het cumulatie
ve batige slot van de begrotingsjaren 1813-1816 ten bedrage van f 3.616.689, 
zoals dat resulteerde 0<1 de bijstelling. De berekening van Van Hogendorp is der
halve onjuist, want hij telt tekorten mee als overschotten en verricht bovendien 
dubbeltellingen. 

4.3 Betz misleidt de leur 
Volgens Betz waren de rekeningen dermate duister dat als batig cumulatief slot 
van de begrotingsjaren 1813-1816 zowel een bedrag van f 3.616.391 als een be
drag van f 12.464.490 kon worden berekend. Deze bewering kan geen stand hou
den. De in de rekeningbijlagen opgenomen staten 6 - 9 en de staat 13 leiden recht
streeks naar de berekening zoals ik die in tabel 10 heb weergegeven. Betz had op 
zijn minst kunnen vermelden war er niet scheen te kloppen aan de berekeningen 
van Van Hogendorp. Ze bleef, zoals gezegd, niet zonder commentaar van de mi
nister van financien. Deze reactie is eveneens vermeld in het aigemeen verslag. Ik 
citeer: 

34 Van Hogendorp, Bijdragen 1II, 130-131. 
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'De Minister van Financien ontkent stellig de berekeningen, en de gegrondheid 
van het verwijt in deze woorden vervat door aan te merken, dat men te zamen 
getrokken heeft: 
Ie f 5.566.839 

3.281.260 
3.616.691 

f 12.464.790 

meerdere ontvangsten dan uitgaven 
meerdere uitgaven dan ontvangsten 
batig slot ten behoeve van de schatkist; 

Oat deze vermenging van drie sommen, welke met elkander niets gemeens heb
ben, en waarvan de tweede juist het tegenovergestelde van de eerste is , gevolge
lijk eene geheel valsche stelling aanbiedt ( ... ).' 35 

Betz vermeldt deze bedragen niet. Toch moet hij , ook al heeft hij het algemeen 
verslag niet geraadpleegd, er van op de hoogte zijn geweest. Hij heeft het over
schot van f 12.464.790 miljoen ontleend aan deel III van de Bijdragen, in welk 
deel oak het in paragraaf 4.2 genoemde advies van Van Hogendorp is afgedrukt. 
In dit advies zegt Van Hogendorp: 'Men heeft geantwoord, dat ik sommen heb 
opgeteld, die men veeleer van elkander moest aftrekken. De ingeleverde rekening 
zal, voar elk die dezelve wil raadplegen, beslissen, of de opgetelde sommen niet 
aile zijn opgegeven als wezenlijke baten, dienende om een te kort te dekken.' 36 

Men kan zich afvragen waarom Betz de rekening niet heeft geraadpleegd. Ik 
vermoed dat twee verschillende uitkomsten hem goed uitkwamen, omdat ze pas
ten in het beeld (of is het vooroordeel?) dat hij had van de begrotingsvoorlichting. 
Hij plaatst dan ook geen vraagtekens bij de opvatting van Van Hogendorp dat toen 
het parlement het groene licht gaf voor de lening van 45 miljoen gulden, datzelfde 
parlement onjuist was voorgelicht. 'Die grief werd in de Tweede Kamer toch ge
maakt; men gevoelde dat de zaken niet naar waarheid werden voorgesteld, maar 
het was niet mogelijk die tot volkomen klaarheid te brengen. '37 Volgens mij mis
leidde Betz hier zijn lezers . 

5. Een andere visie 

Een van de politieke standpunten van de oppositie, over de financiele wetten van 
1818, was dat het cumulatieve slot van de begrotingsjaren 1813-1816 moest wor
den gebruikt ter verlaging van de leensom van 45 miljoen gulden. Toen Van Ho
gendorp een batig slot van 12,5 miljoen gulden had berekend, was zijn volgende 
bewering dat dit bedrag ook al een jaar daarv66r bestond. Aangezien vol gens hem 
de regering destijds had meegedeeld dat er slechts iets zou overschieten was, vol
gens hem, het parlement destijds misleid. Betz volgde hem hierin. Tn werkelijk-

35 BHSG 1818-1819, 137-138. 
36 Van Hogendorp, Bijdragen JII, 13. 
37 Betz, 'Finantiele beschouwingen V', 257. 
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heid bedroeg het verwachte slot van de begrotingsjaren 1813-1816 3,6 miljoen 
gulden. Zouden we de denktrant van Van Hogendorp en Betz volgen dan zou dit 
bed rag van 3,6 miljoen ook al een jaar daarvoor bekend zijn geweest en dan zou
den we kunnen concluderen dat de regering het destijds bij het rechte eind had 
indien ze beweerde dat er slechts iets zou overschieten. Echter het feit is, dat de 
regering nimmer heeft beweerd dat er slechts iets zou overschieten. Van Hogen
dorp en zijn parlementaire sectie verzinnen hier historie. Er wordt volledig voorbij 
gegaan aan de argumenten die de regering destijds gebruikte om het batige slot 
niet te gebruiken ter vermindering van de leensom en waarbij noch iets, noch het 
bed rag van 12,5 miljoen gulden, noch het bed rag van 3,6 miljoen gulden voorko
men. 

De regering maakte haar argumenten al direct bekend toen ze de financiele wet-
ten van 1818 indiende: 

'Hetzelve (bedoeld wordt hier de omvang van de lening P.E) zoude kleiner dan 
45 miljoen gulden hebben kunnen zijn (oo.) wanneer het overschot, dat vroegere 
diensten misschien zullen overlaten ten profijte van dien van 1817, konde blij
yen bespaard: maar het is hier de plaats om U Edel Mogenden bekend te maken 
met de onmogelijkheid, die er bestaat om dit hulpmiddel ten voorschreven einde 
te bezigen, eensdeels omdat de hoegrootheid daarvan onbekend blijft zoo lang 
die vroegere diensten niet geheel gesloten zullen zijn: anderdeels, en wei hoofd
zakelijk, om dat de zelfde duurte der eerste behoeften van het leven, waarvan 
hiervoren reeds meermalen is gewag gemaakt, buitengewone middelen van voor
ziening en in het bijzonder inkoopen van granen voor 's Rijks rekening vereischt 
heeft, waarvan het bezwaar voor de schatkist, die daartoe de nodige voorschot
ten gedaan heeft, nog niet volkomen bekend is; doch hetwelk de Koning hoopt 
dat geheel of grootendeels uit de baten dier vroegere diensten zal kunnen wor
den gedekt. ' 38 

Ter toelichting op de argumenten geef ik in tabel 11 de ontwikkeling van het cu
mulatieve slot van de begrotingsjaren 1813-1815 en 1813-1816. De berekening 
van het in de tabel genoemde bedrag, voor de jaren 1813-1815 naar de rekening
stand van 31 december 1816, heb ik als bijlage B bij dit artikel opgenomen. 

Toen in november 1817 het wetsvoorstel met daarin opgenomen de leensom van 
45 miljoen gulden bij het parlement werd ingediend, kon aan de hand van de kas
rekeningen van 1814, 1815 en 1816 worden berekend dat per 31 december 1816 
het verwachte cumulatieve slot van de begrotingsjaren 1813-1815 17,1 miljoen 
gulden bedroeg en op de diensten 1813-1816 15,9 miljoen gulden .39 Aangezien de 

38 HSG 1817-1818, 13 november 1817, 36. 
39 Zoals ik aan het begin van paragraaf 3 heb opgemerkt deelde Van Hogendorp tijdens 
de algemene beraadslagingen over de financiele wetten van 1818 aan zijn collega 's mee 
dat hij een cumulatief slot had berekend van 16 a 17 miljoen gulden. Hij lichtte echter zijn 
berekening niet toe . lk vermoed dat het bed rag van 16 miljoen gebaseerd was op het slot 
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Tabel II . De omvang van het cumulatieve slot van de begrotingsjaren 1813-1 81 5, 
de omvang van het slot van het begrotingsjaar 1816, de omvang van het cumula
tieve slot VQn de begrotingsjaren 1813-1816. Standen per: 31-12-1816,31-10-
1817 en 31-12-18/7 (voor bijstelling) (in guldens) 

Stand 1813-1815 1816 1813-1816 

31 december 1816 17.105.096 -1.142.607 15 .962.489 
31 oktober 1817 17.105 .096 -7.157.360 9.947.736 
31 december 1817 5.566.838 - 8.848.099 - 3.281.261 
v66r bijstelling 

Bron: cumulatief slot 1813-1815, per 31-12-1816, bijlage B bij dit artikel; per 31-12-
1817, zie tabel 8. Begrotingsjaar 1816, per 31-12-1816, BHSG 1817-1818, 96-135, per 
31-10-1817, zie tabel5 , per 31-12-1817, zie tabel 8. 

begrotingsjaren 1813-1816 nog niet waren afgesloten en de financien van de zui
delijke provincies nog niet volledig waren verwerkt in de rekeningen van de be
grotingsjaren 1813-1815, stelde de regering terecht dat het werkelijke cumulatie
ve slot van de begrotingsjaren 1813-1816 niet vaststond en daarom niet kon worden 
gebruikt om de omvang van de lening te verkleinen. Ten tijde van de algemene 
beraadslagingen (28 januari 1818) over de financiele wetten van 1818 kon aan de 
hand van deze kasrekeningen en aan de hand van de suppletoire rekening voor de 
begroting 1816 worden vastgesteld dat de stand van het cumulatieve slot van de 
begrotingsjaren 1813-1816 inmiddels was gedaald tot 9,9 miljoen gulden. Deze 
daling kwam voor rekening van de begroting 1816, waarvan het verwachte tekort 
inmiddels was opgelopen tot 7, I miljoen. In de begrotingsrekeningen 1813-1817 
werden dan zoveel mogelijk de financien van de zuidelijke provincies verwerkt. 
Hoe daarbij te werk was gegaan, valt op te maken uit de reactie van de minister 
van financien op een opmerking uit het parlement, dat de begrotingsrekening er 
ingewikkeld uitzag: 

'( ... ) de rekening der budgetten is ingewikkeld geworden daar dezelve de resul
taten van vijf verschillende diensten moeten bevatten en tevens de invloed aan
wijzen van die resultaten op den toestand van de schatkist op een bepaald tijd-

van de begrotingsjaren 1813-1816 en het bed rag van 17 miljoen op het slot van de begro
tingsjaren 1813-1815. Als dit vermoeden juist is dan had Van Hogendorp indertijd correc
te berekeningen gemaakt. Het is dan merkwaardig dat hij een jaar later niet op de bereke
ning van 16 a 17 miljoen terugkwam, maar beweerde dat het door hem berekende bed rag 
van 12,5 miljoen ook reeds een jaar eerder bestond. Misschien was hij toch niet helemaal 
zeker van de 16 a 17 miljoen of meende hij aan het bed rag van 12,5 miljoen genoeg te 
hebben om de in zijn ogen valse voorlichting te onderbouwen. 
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stip; dat van den 1 sten januarij 1818. Geen der diensten gesloten zijnde, zoo 
heeft men zich van geen verkieslijker middel ter vereenvoudiging kunnen bedie
nen, dan om te gelijk, met en naast de eerst ontworpen begrootingen, de wezen

Jijke begrootingen op te geven. Daar men te gelijk eene nauwkeurige aanwijzing 
wilde doen van hetgeen de werkelijke ontvangsten beneden de ramingen geble
yen zijn , zoo heeft men zoo veel mogelijk deze ramingen moeten opgeven. C ... ) 

Hij doet verder opmerken, dat de rekening de eerste van dien aard is C ... ), dat 
dezelve tijdvakken omvat C ... ), waarin de financieie administratie der Zuidelij
ke provincien geheel van de schatkist was afgescheiden; dat men vele hindernis
sen heeft moeten te boven komen, om de tegenwoordige rekening zoo compleet 
mogeJijk te maken. '40 

Bijlage B bij dit artikellaat zien dat de verwerking van de financien van de zuide
lijke provincies vooral gevolgen had voor het begrotingsjaar 1815, waarvan het 
verwachte tekort steeg met bijna 12 miljoen gulden met als gevolg dat het cumula
tieve slot van de begrotingsjaren 1813-1815 daalde van de genoemde 17,1 mil
joen tot 5,5 miljoen. En dan ziet men dat de regering een jaar daarv66r inderdaad 
een valide reden had om voorzichtig te zijn en het slot van de begrotingsjaren 
1813-1816 niet te gebruiken ter financiering van de uit de financieie wetten 1818 
voortvloeiende uitgaven. Uiteindelijk zou blijken dat deze begrotingsjaren geen 
batig slot zouden opleveren, maar een negatief slot van f 3.281.261.41 

Het gebruik van het slot van de begrotingsjaren 1813-1816 was een politieke 
aangelegenheid waarover de meningen uiteenJiepen. De oppositie wilde het slot 
gebruiken ter vermindering van de leensom van 45 miljoen. De regering wilde dat 
niet omdat de uitkomst van het werkelijke slot nog niet vaststond. In de historio
grafie is niets vermeld over dit politieke meningsverschil, maar is aileen plaats 
ingeruimd voor de vis ie, die de oppositie had ten aanzien van de door de regering 
in de rekeningen gegeven informatie over de stand van het slot. Ik heb laten zien 
dat deze visie onjuist is. Ze is gebaseerd op een onnauwkeurige kennisneming van 
de staatsstukken, evenals dat ook het geval is met Betz' visie op het tekort op de 
begroting van 1816. Herwaardering van de kwaliteit van de door Willem I aan het 
parlement verstrekte begrotingsinformatie is volgens mij dan ook op zijn plaats. 

40 BHSG 18/8-/8/9, 137. Over het ontbreken van de volledige financien van de Bel
gische provincies in de rekeningen was reeds aan het parlement bericht bij de indiening 
van de begroting 1817; HSG 1816-1817, 5 november 1816, 18. 
41 Uit tabel 8 kan men aflezen dat in dit tekort reeds het niet restitueerbare voorschot van 
1,2 miljoen gulden is verwerkt. In december 1816 was voor 6,5 miljoen gulden aan voor
schotten verstrekt voor de aankoop van granen. Het resterende bedrag van 5,4 miljoen 
drukte op de begroting van 1817 en is naderhand gerestitueerd. Het grootste dee I van deze 
restitutie werd verantwoord in de kasrekening van 1820; BHSG 1819-1820, 143. 
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Bijlage A. De berekening van de omvang van de ontvangsten op de begrotingen 
1813, 1814, 1815 en 1816 aan de hand van de kasrekeningen 1814, 1815 en 1816 
en overeenkomstig de begrotingsrekening 1813-1817 (in guldens) (kasrekening 
exclusief diversen) 

Categoric Kasrekening Kasrekening Kasrekelling Stand 3 1· 12 Stand 3 1·12 
18 14 18 15 18 16 18 16 vol gens 181 6 vol gens 

kasrekeningen begrotings-
rekening 

1813·1817 

Begroting 18 13 
Dir. Belast ingcn 2.054.226 59.089 109.141 2.222.456 2.222.457 
Ind. Belastingen 1.086.580 14.007(a) 2.559((1) I 11 5.344(a) 1.11 5.345(a) 
Douancrcchtcn 12. 198 
(Totaal bel as!.) (3. 153.004) (73.096) ( 111 .700) (3.337.800) (3.337.802) 
Domeinen 203.549 13.785 2.774 220. 108 220. 108 
Poslerijen 10.000 10.000 10.000 
(Tolaai overi ge) (2 13.549) ( 13.785) (2.774) (230.108) (230.108) 
Totaal181 3 3.366.553 86.881 114.474 3.567 .908 3.567.9 10 

Begrot ing 1814 
Dir. Belast ingen 12.875.742 1.993.168 238.909 15. 107.8 19 14.935.493(b) 
Ind. Belast ingen 14.592. 152 777.954 30.012 15.400.118 15.352.672(b) 
Douanerechtcn 5.24 1.608 172.066 12.320 5.425.994 5.430.996(b) 
(Totaal belas!.) (32.709.502) (2.943. 188) (281.24 1) (35 .933.931 ) (35.7 19.16 1) 
Domeinen 761.617 316.606 30.284 1.108.507 1.108.507 
Posterijen 500.000 100.000 / . /34 601.134 60 1.1 34 
Loterijen 425.654 425.654 425 .654 
Borgtochten 1.532.882 1.025 1.533.907 1.507.833(d) 
(TOIaa i overige) (3.220.153) (4 17.63 1) (31.418) (3.669.202) (3.643. 128) 
Totaa l1 8 14 35 .929.655 3.360.8 19 3 /2.659 39.603. 133 39.362.289 

Begrating 1815 
D ie Beiaslingen 14.801.539 536.599 15.338. 138 15.051.710(b) 
Ind. Beiastingen 16.867.974 1.661.001 18.528.975 18.474.927(b) 
Douanerechten 4.625.961 338.6/6 4.964 .577 4.964.580 
(Totaal belas!. ) (36.295.474) (2.536. 216) (38.83 1.690) (38 .491 .2 17) 
Domeinen 105.645 223. /2/ 328.766 328.766 
Poslcrije n 520.000 53.1 22 573. 122 573.122 
Loterijen 358.59 1 340.344 698.935 698.936 
Borgtochten 1. 293.3 16 1.293.5 16 1.293.516 
Tol. gr. Wegen 479.738 479.738 479 .738 
(Totaaloverige) (2.277.752) ( / .096.325) (3.374.077) (3.374 .078) 
Totaal1 8 15 38.573.226 3.632.541 42.205.767 4 1.865.295 

Towal begro!. 1813· 18 15 39.296.208 42.020.926 4.059.674 85.376.808 84 .795.494 

Begroting 18 16 
Dir. Belastingen 24.479.049 24.479.049 24.479.049 
Ind. Belastingen 23.794.295 23.794.295 26. 164.9 19(c) 
Douanerechten 6.096.576 6096576 6.096.576 
(Totaal bel as!.) (54.369.920) (54.369.920) (56.740.544) 
Domeinen 2.387.042 2387.042 
Posterijen 1.01 2.050 1.012.050 1.01 2.050 
Loterijen 1.583.653 1.583.653 1.583.653 
Tol. gr. Wegen 1.066.342 1.066.342 1.059.047(b) 
Borgtochtcn 724.237 724.237 675.249(d) 
(Totaaloverige) (6.773.324) (6.773.324) (4.329.999) 
f); versen 4.934.930 
Totaal1816 61.143.244 61.143.244 66.005.473 

TOlnal begrot. 1813· 18 16 39.296.208 42.020.926 65.202 .9 18 146.520052 150.800.967 
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Bron: kasrekening 1814, BHSG 1815-1816,18-37; kasrekening 1815, BHSG 1816- /817, 
171-201; kasrekening 1816, BHSG 1817-1818,96-135. 
Toelichting: 
(a): inc1usief douanerechten 
(b): het verschil met de bedragen op de dienovereenkomstige inkomstencategorieen vol
gens de kasrekeningen heeft betrekking op een verschillende boeking van de administra
tiekosten van de belastingen in de kasrekening en in de begrotingsrekening 
(c): inc1usief domeinen 
(d) het verschil met f 724.237 bestaat uit de restitutie van borgtochten. De successie-, 
registratie-, zegel-, en hypotheekrechten zijn opgenomen onder de indirecte belastingen. 

In zijn betoog vergelijkt Betz de bedragen f 65.202.918 en f 66.005.473 met 
elkaar. Omdat ze dicht bij elkaar liggen, trekt hij de conclusie dat het bed rag van 
f 4.059.674 is verwerkt in het bedrag van f 6.005.473 en dat er derhalve sprake 
was van begrotingsvermenging, omdat het bedrag van f 4.059.674 betrekking had 
op de begrotingen 1813-1815, en het bed rag van f 66.005.473 betrekking had op 
aileen de begroting 1816. Betz maakt deze vergissing, omdat hij in de begrotings
rekening 1813-1817 de staten over het hoofd heeft gezien, die betrekking hadden 
op de begrotingen 1813, 1814 en 1815. Ik heb de ontvangsten op deze staten 
opgenomen in de laatste kolom van de tabel om te laten zien dat de betrokken 
bedragen uit de kasrekening 1816 (door mij cursief weergegeven) in de begro
tingsrekening zijn verwerkt zoals het hoort. Dit laatste blijkt uit vergelijking van 
de bedragen in de voorlaatste met die in de laatste kolom van de tabel. De voor
laatste kolom geeft de rekeningstand weer van de betrokken begrotingsjaren per 
31 december 1816 zoals die uit de kasrekeningen kon worden vastgesteld en de 
laatste kolom geeft deze stand weer overeenkomstig de begrotingsrekening. De 
tabellaat ook zien wat de verklaring is voor het zo dicht bij elkaar liggen van de 
ontvangsten in de kasrekening 1816 en de ontvangsten in de begrotingsrekening 
1816. Zoals reeds bleek bij tabel 6 in de hoofdtekst heeft Betz bij de berekening 
van f 65.202.918 de post diversen niet meegeteld - ik heb hem daarin in boven
staande tabel gevolgd . Bij de berekening van f 66.005.473 heeft hij daarentegen 
de post diversen wei meegeteld - ook daarin heb ik hem in bovenstaande tabel 
gevolgd. Door de ene keer de post diversen weg te laten en de andere keer de post 
diversen mee te tellen, kwamen toevalligerwijs de omvang van de ontvangsten 
gedurende het kaiendeljaar 1816 dicht in de buurt te liggen van de ontvangsten in 
het begrotingsjaar 1816. Als Betz niet zo slordig was geweest dan had zijn betoog 
wellicht een andere wending genomen. 
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Bijlage B . De berekening van het verwachte cumulatieve slot van de begrotings
jaren 1813-1815, per 31 december 1816 (in guldens) 

Categorie Begr. jaar 18 13 Begr. jaar 1814 Begr. jaar 1815 1813-1815 

I. Inkomsten 4.298.506 46.021.433 58.901.551 109.221.490 
(i nc!. noordelijke 
kas per 1-12-1813 ( 559.929) ( 13.477.319) ( 559.929) 
(inc!. zuidelijke kas) ( 13.477.319) 

2. Uitgaven 4.488.357(a) 61.723. 168(a) 83.454.561 149.666.086 

3. Tekort - 189.851 - 15.701.735 - 24.553.0 I 0 - 40.444.596 

4. Geraamde ink. 2.900.000 38.480.000 40.656.357 
5. Nog te ve rkr.ink. 0 0 0 0 
6. Geraamde uitg. 2.900.000 59.800.000 91.000.000 
7. Nog te verr.uitg. 0 0 7.545.439 7.545.439 

8. Verwacht tekort - 189.851 - 15 .70 1.735 - 32.098.449 - 47.990.035 

9. Financiering 0 29.938.888 40.000.000 69.938.888 
10. Uitg.buit. begr. 189.3 12 3.999.966 654.479 4.843.757 

II. Verwacht slot - 379.163 10.237. 187 7.247.072 17.105.096 

Bron: (Regel 4) 1813 en 1814, HSG 1814, 6 mei 1814 ,12; (regel 4) 1815 , HSG 1814-
1815,23 november 1814, 35-36. (Regel 6) 1813 en 1814, HSG 1814-1815,23 november 
/814,26; (regeI6) 1815, HSG /814-1815, 23 november 1814, 26; 35-36 (oorspronkelijke 
raming 51 miljoen gulden) en BHSG 1815-1816, 5 (suppletoire raming ad 40 miljoen 
gulden). Aile overige bedragen zijn berekend aan de hand van : kasrekening 1814, BHSG 
/S/5-/S /6 , 18-37; kasrekening 1815, BHSG 1S16-/S/ 7,171-201 ; kasrekening 1816, BHSG 
1S17-/8 /S, 96-135. 
Toelichting: 
(a): de reden dat de feitelijke uitgaven per 31 december 1816 groter zijn dan per 31 decem
ber 1817 (zie tabel 10 in de hoofdtekst) vloeit voort uit het feit dat de bedragen in tabel 10 
zijn ontleend aan de begrotingsrekening en de bedragen in deze bijlage zijn ontleend aan 
de kasrekening. In de begrotingsrekening zijn restituties op de betalingen op de uitgaven 
in mindering gebracht. In de kasrekening is dat niet het geval. Bovendien werd in de 
kasrekening 1814 op het begrotingsjaar 1814 een voorschot aan de Amortisatiekas ge
boekt als nog niet verevende uitgave. In de begrotingsrekening 1813-1817 werd deze uit
gave ten laste gebracht van het begrotingsjaar 1815. Dit werd in de rekening aan het par
lement meegedeeld. In bovenstaande tabel is dit voorschot dus verwerkt in 1814 en in 
tabel 10 uit de hoofdtekst is deze uitgave verwerkt in het begrotingsjaar 1815. 

De begrotingen van december 1813 en van 1814 zijn nimmer ter goedkeuring aan 

het parlement voorgelegd. Ze werden ter kennis gegeven in de toelichting bij het 

wetsontwerp ter conversie van de staatsschuld (6 mei 1814). De inkomsten en de 
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uitgaven voor de maand december van 1813 werden beide geraamd op 2,9 miljoen 
gulden. De inkomsten op de begroting van 1814 waren geraamd op 38,5 miljoen 
gulden. De uitgaven waren oorspronkelijk geraamd op 63,5 miljoen gulden, maar 
werden reeds een half jaar later, bij de indiening van de begroting 1815, terugge
bracht tot 59,8 miljoen. De geraamde inkomsten op de begroting van 1815 belie
pen 40,7 miljoen. De uitgaven waren oorspronkelijk geraamd op 51 miljoen gul
den , maar werden vanwege de hervatting van de oorlog met Napoleon met 40 
miljoen verhoogd. 

Het overzicht laat zien dat, reeds v66r de begrotingsrekening 18l3-1817, een 
deel van de ontvangsten uit de zuidelijke provincies in de rekening van het begro
tingsjaar 1815 was verwerkt. Het genoemde bed rag van f l3.477.319 bestond uit 
de volgende posten : (I) subsidie ad f 6.749.750 uit de Belgische schatkist voor de 
uitgaven van oorlog; (2) credit-saldo ad f 1.792.049 van de Belgische schatkist en 
(3) kassaldo ad f 4.935.520 van de Belgische belastingontvangers. De posten (l) 
en (2) werden verantwoord in de kasrekening 1815, BHSG 1816-1817, 173 en (3) 
werd verantwoord in een aparte staat die was gevoegd bij de kasrekening van 
1816, BHSG 1817-1818, staat 1, 98-99. 

Vergelijking van bijlage B met tabel 10 uit de hoofdtekst laat zien dat de daling 
van het slot van f 17.105.096 naar f 5.566.838 voar rekening komt van het begro
tingsjaar 1815, waarop het verwachte tekort steeg van f 32.098.449 (per 31 de
cember 1816, deze bijlage) naar f 43.828.734 (per 31 december 1817, tabel 10), 
welke verslechtering een gevolg was van de stijging van de geraamde uitgaven van 
f 91.000.000 naar f 102 .659.137. 
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The International Trade of a Small and Open Eco
nomy. Revised Estimates of the Imports and Exports 
of Belgium, 1835-1990 

EDWIN HORLINGS 

1. Introduction 

In countries as small and open as Belgium long-term macroeconomic trends are 
generally reflected in international trade. The growth and composition of imports 
and exports can give an implicit view of the development of the economy as a 
whole. Hence, foreign trade statistics are among the favourite tools of economic 
historians. Unfortunately, trade returns can be a methodological nightmare, espe
cially in the early years of statistical history. In the nineteenth century trade was 
usually valued at official prices that did not necessarily correspond to actual mar
ket rates. I The recorded origins and destinations rarely if ever reflected the actual 
geographical distribution of trade. The registration of volumes was sometimes 

This article is based on research during my stay at the Centrum voor Economische Studien 
of the Catholic University of Leuven. I am particularly grateful to Antoon Soete, Erik 
Buyst, and the members of the Economic History section of the Centrum voor Economi
sche Studien for their support and comments. This research was made possible by the 
generous financial support of the Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek. 
I The statistics of the Netherlands provide an extremely ludicrous example. Imports and 
exports were valued at a set of fictitious prices that were held constant for decades. The 
first set dated from 1846; it was revised in 1872; and on ly from 1917 on did prices follow 
the market. Cf. 1.Th. Lindblad and 1.L. van Zanden, ' De Buitenlandse Handel van Neder
land, 1872-1913 ', Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 52 ( 1988) 231-269; 1.P. 
Smits, Economic Growth and Structural Change in the Dutch Service Sector 1850-1913 
(Amsterdam 1995). 
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subject to the inaccurate declaration of the nature of commodities or to changing 
classifications of trade, not to mention outright fraud and smuggling.2 

The statistics of small transit countries can contain a particularly nasty distor
tion. The general reduction in trade tariffs after 1850 encouraged merchants to 
evade the time-consuming process of declaring goods as transit: by declaring them 
as imports for domestic consumption and exports of domestic origin their transac
tions gained speed at the slight expense of customs duties. Transit is not conside
red trade and has no bearing on a country's economic development. The problem 
of 'disguised transit' consequently undermines the reliability and usefulness of 
international trade statistics.3 At least until 1913 it is almost impossible to recon
struct the development of imports and exports by simply copying the source mate
rial. Some form of adjustment is always required. 

The Belgian trade statistics are no exception . Until the First World War the Ta
bleau General used official prices, while imports and exports contained an as yet 
unknown degree of disguised transit. Daniel Degreve has collected and processed 
all data on the volume and value of imports and exports for the entire period 1835-
1939 and has noted some of the problems associated with the Tableau General.4 

Yet, he has failed to construct consistent and reliable figures on foreign trade. This 
article is a continuation of his work, even though it spans a longer period, viz. 
1835-1990. The primary aim is to construct time series of volumes, values, and 
prices, by adjusting for disguised transit and inadequate price series, by creating a 
consistent classification of trade, and by constructing weighted deflators for im
ports and exports. The results will be used to make a first quantitative analysis of 
Belgian international trade in relation to its economic development. 

2. The Quality of the Trade Statistics of Belgium 

Ever since the nineteenth century statisticians and historians have expressed con
cern over the reliability of trade statistics. The nature and origin of the associated 

2 Fraud and smuggling were at their peak during the early nineteenth century when the 
international climate was dominated by protectionism and warfare. 
3 In many countries the trade statistics do not distinguish between general trade (all 
international flows of goods including transit) and special trade (imports for domestic 
consumption and exports of domestic origin). The distinction is, however, only necessary 
when transit accounts for a significant proportion of general trade. Small countries with a 
large hinterland -such as Belgium or the Netherlands- were outstanding candidates for 
disguised transit. To this day the international trade statistics of the United States only 
provide data on general trade, since transit is almost non-existent. Cf. OECD, Foreign 
trade by commodities (Paris 1993). 
4 D. Degreve, Le Commerce Exterieur de la Belgique, /830-19/3-/939: Presentation 
Critique des Donnees Stafistique (2 vols.; Brussels 1982). 
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problems is consequently well-defined. However, little is known of the extent of 
the inaccuracies and even fewer attempts have been made to remedy them. Follo
wing in the footsteps of Morgenstern, Federico and Tena have developed a test for 
the accuracy of trade statistics.5 It involves a confrontation between a direct esti
mate of the value of imports or exports derived from a country's own official trade 
statistics and an indirect estimate made by adding up the total exports to or imports 
from a specific country according to the trade returns of all other countries in the 
sample. The ratio between the direct and indirect figures represents the degree of 
accuracy or 'accuracy index'. Their sample comprises the statistics of 35 coun
tries , including the main trading nations of the world. Table 1 shows the accuracy 
indices of Belgium, the Netherlands, the industrialized nations, and 'the world'. 

Table 1. Accuracy Indices of Trade Statistics, 19091/3, 1928 and 1935 

I 909/! 3 1928 1935 

Imports Belgium 105 78 97 
Netherlands 218 83 92 
industrial countries 117" 108 113 
world 114" 110 112 
Exports Belgium 97 78 94 
Netherlands 284 78 82 
industrial countries 98" 93 96 
world 87" 94 92 

Note: The index measures the relation between the recorded value of a nation's imports 
and exports and the sum of the trade of 'all' other countries with that nation on the basis of 
their respective trade statistics. a Excluding the Netherlands. The official values of Dutch 
trade were highly unreliable as a result of the use of a completely outdated set of prices. 
Source: Federico and Tena, 'On the accuracy' 10 and 18. 

The estimates of Federico and Tena show that on aggregate trade statistics were 
fairly reliable even before the Second World War, although official imports were 
generally higher and exports were lower than the indirect estimates suggest. It is 
nonetheless remarkable that Belgium and the Netherlands consistently scored be
low the average for the industrialized nations, particularly in 1928.6 This does not 

5 G. Federico and A. Tena, 'On the Accuracy of Historical International Foreign Trade 
Statistics. Morgenstern Revi si ted' EIU Working Papers no. 89/373 (San Domenico 1989); 
O. Morgenstern, On the Accuracy of Economic Observations (Princeton 1950). 
6 In 1913 the Dutch trade returns were the most unreli able statistics in the world accor
ding to the calculations of Federico and Tena, which can be attributed to the use of an 
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necessarily mean that the Belgian and Dutch trade figures are less useful or relia
ble. It is quite likely that the methods used by Federico and Tena are inconclusive 
insofar as the overall quality of statistics is concerned. Their results pertain mainly 
to the total value of general trade and to its division among countries of origin or 
destination. They have not tried to ascertain the source of the recorded inaccura
cies. Instead, Federico and Tena measure the total effect of errors in prices, volu
mes, and geographic distribution. The only way to make a definitive statement will 
be to repeat their method on the level of the individual good for a representative 
sample of products. 

There is, however, a fairly straightforward reason why Belgium and the Nether
lands scored lower than many other countries . Both were outspoken transit coun
tries that shared the problem of 'disguised transit'. Even after this phenomenon 
had been officially eliminated there remained a difference between the direct and 
indirect estimates of Dutch and Belgian imports and exports. 7 The remaining gap 
can probably be ascribed to differences in the registration of origins and destina
tions: goods that were recorded as transit in Belgium or the Netherlands were to 
some degree classified as imports from or exports to Belgium or the Netherlands 
by the other trading nations. 

The trade statistics of Belgium -Tableau general du commerce exterieur- were 
set up shortly after national independence in 1830. Almost from the beginning 
they provide a vast amount of detailed information on imports and exports. Daniel 
Degreve -a member of the Liege group responsible for I' Histoire Quantitative de 
La Belgique [The Quantitative History of Belgium]- has constructed a database 
containing the quantities and values of Belgian imports, exports and transit in the 
period J 835-1939, classified into more than 140 commodity groups.8 At first glan
ce his enormous effort seems to have made the task of analysing the long-term 
development of the international trade of Belgium comparatively simple. Yet, on 
closer examination it appears that his attempt to provide coherent time series has 
left in place two of the most damaging inadequacies: the use of incorrect price data 
to calculate trade values , and the phenomenon of disguised transit whereby transit 
commodities were 'mistakenly ' declared as special imports and exports. 

The Tableau General used a set of official prices that was adjusted annually. 
Yet, the official prices were not equally good for every commodity, while in some 
periods (notably between 1860 and 1890) many goods were declared in value 
only. Degreve uses rather crude methods to estimate quantities when their registra-

obsolete set of fixed prices and to the phenomenon of disguised transit (Federico and 
Tena, 'On the Accuracy' , 15). 
7 The present-day Dutch trade statistics still mention the problem of disguised transit 
(CBS, Statistiek van de buitenlandse handel (Voorburg 1993). 
8 Degreve, Le Commerce Exterieur. 
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tion was briefly interrupted.9 He has not tried to incorporate alternative price in
formation -such as wholesale prices reported by merchant companies, industrial 
price series, or foreign prices- into his estimates to replace faulty price data. De
greve has apparently failed to test the quality of his implicit prices (values divided 
by quantities), which would inevitably have shown the weakness of certain se
ries. lo 

Disguised transit poses an even greater threat, especially since there is no infor
mation on its absolute extent. In his discussion of the quality of the Belgian trade 
statistics Degreve regularly points out that disguised transit may pose a serious 
problem. II He is, however, sceptical when it comes to the possibility of an adjust
ment. Degreve does discuss the estimates of De Lannoy who has tried to calculate 
the amount of disguised transit in 1909. 12 De Lannoy distinguishes a number of 
products that were not produced in Belgium (such as rice and coffee), not produ
ced in sufficient amounts for domestic consumption but nonetheless exported (such 
as grains), or imported and re-exported after minor processing (such as wood, 
crude tin, and manure). He estimates that c. 24 percent of special imports and c. 33 
percent of special exports actually consisted of transit. Degreve suggests that the 
actual extent of disguised transit can be measured by comparing the official value 
of Belgian imports (and exports) with the exports to (or imports from) Belgium 

according to the statistics of a sample of other countries. 13 He arrives at a gap of I 
to 6 percent, which is much lower than De Lannoy's estimates. 14 

Yet, the international comparison of aggregate trade values essentially measures 
the entire range of potential statistical problems and it can really only be made for 
general trade, which includes transit. 15 Moreover, Degreve demonstrates that there 
were considerable differences in the share of foreign goods -i.e. goods not produ-

9 For example, to calculate the volume of the trade in woollen textiles in 1892-1900 he 
applies the average price of this product in 1901/05 (Degreve, Le Commerce Exterieur, vol 
I: product 7). For paper he uses the average price in 1866/75 to calculate quantities for the 
period 1835-1865, whereas he explicitly refuses to apply the same method to the trade in 
crude animal materials for a period of similar length: 'On ne peut pas valablement les 
[prices) intrapoler pour 37 annees! ' (Degreve, Le Commerce Exterieur, vol II: products 95 
and 107). 
10 The nature of the official prices of the nineteenth-century trade statistics is unclear. 
They were presumably wholesale prices rather than c.i.f.- and f.o.b.-prices. 
I I Degreve, Le Commerce Exterieur, 1: 70, 92. 
12 Degreve, Le Commerce Exterieur, I: 139-14l. 
13 Essentially the same method as that of Federico and Tena, albeit based on a smaller 
number of countries. 
14 Degreve, Le Commerce Exlerieur, l: 147-149. 
15 Special exports from Belgium to Germany do not have to be equal to special imports 
into Germany from Belgium, especially when one of the two trade statistics contains disgui
sed transit. Data on the origin and destination of trade are notoriously unreliable. 
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ced in the exporting country- in Belgian trade according to a direct measure of 
Belgian exports and an indirect measure for the four surrounding economies (the 
United Kingdom, the Netherlands, Germany and France) .16 He concludes that all 
foreign trade returns will have contained disguised transit. It is, however, more 
likely that the Belgian statistics were the main source of inaccuracy and that disgui
sed transit was more important than Degreve assumes. 

In short, the values and quantities presented by Degreve do not present an accu
rate picture of Belgian international trade. This affects the absolute level of trade, 
the quality of deflators, and the composition of imports and exports. Casually ad
justed official prices, awkward manipulations by Degreve, and disguised transit 
require a solution before consistent time series of Belgian foreign trade in the long 
nineteenth century can be presented. After the First World War, or at least after 
1922, the quality of the trade statistics was raised significantly: disguised transit 
was virtually eliminated and trade was valued at real and appropriate prices (f.o.b . 
and c.i.f.). All that needs to be done is to reclassify imports and exports and to 
construct reliable deflators for the entire period. 17 

3. Adjusting Prices 

In general the official price series for the nineteenth century display a reliable 
pattern of development. For most products prices were adjusted annually and ad
ditional price series often correspond closely with the official data. Yet, for 56 
products prices are completely or partially inadequate. Constant levels -usually 
for relatively short periods but in some instances for the entire century- and sud
den radical breaks in price series undermine the reliability of trade values and 
deflators . 18 

The attempt to repair faulty price data immediately reveals that there is an ur
gent need to improve the state of Belgian price history. Comparatively few Bel-

16 Degreve, Le Commerce Exterieur, I: 148. 
17 The Standard International Trade Classification of the United Nations has been ap
plied to construct a consistent image of compositional changes in Belgian international 
trade: UN, Standard International Trade Classification (New York 1986). Twelve catego
ries are distinguished, namely (1) livestock products, (2) arable products, (3) luxury food
stuffs, (4) crude materials, (5) mineral fuels , (6) oils, fats and waxes, (7) chemicals, (8) 
manufactured goods, other than textiles and metals, (9) textiles, (10) metals, (11) machi
nery and transport equipment, and (12) other merchandi se. Groups (1) through (3) are 
agricultural, groups (4) through (6) comprise crude materials and fuels, and groups (7) 
through (11) are the industrial commodities (semi-manufactures and finished products). 
18 A deflator that includes these prices is basically unreliable, whereas their exclusion 
reduces the representativeness of the deflator. 
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gian series are available. ' 9 For some products there is no alternative but to use 
foreign prices. 20 It is fairly unproblematic to introduce the prices of one nation's 
trade statistics into those of another nation, since they essentially reflect the deve
lopment of world market prices. However, when strictly national prices are con
cerned -retail prices or prices of commodities that were mainly consumed on the 
domestic market- they cannot simply be applied. Whenever alternative data are 
used to improve the quality of Oegreve's data, their introduction is preceded by a 
comparison with the official prices. An adjustment is only made when there is at 
least a fair degree of similarity, even if it only concerns the general pattern of 
development. 

The first type of problem is the occurrence of radical -and clearly artificial
breaks in price series, usually in the mid-fourties and mid-nineties.21 The aim is to 
replace the observed change in prices with an assumed price change and thus cal
culate a revised price level before or after the break. The official prices of the 
remaining years are then adjusted to the revised price level. Where possible the 
assumed price change is based on a comparison with representative additional 
price series (Belgian or foreign). It is not always necessary to adapt the prices of 
the entire period preceding or following a break; for some products the adjustment 
can be restricted to a short period in which the problem was concentrated. 

Alternative data were required to repair longer periods of inadequate prices. 
Two different methods have been applied. First, when prices are inadequate from 
the beginning of the period until a certain year, they are replaced with an index of 
alternative prices and linked on the first year for which prices can be considered 

19 Antoon Soete has kindly provided me with a large number of price series. Other Bel
gian price data were found 1. Gadisseur, Le Produit Physique de la Belgique /830-/9/3: 
Presentation Critique des Donnees Statistiques, vol. A (Brussels 1990) and 1. Blomme, 
The Economic Development of Belgian Agriculture /880-/980: A Quantitative and Qua
litative Analysis (Leuven 1993). 
20 The database of the Dutch project ' Reconstruction of the National Accounts of the 
Netherlands 1800-1940' yields a sufficient number of price indices with which to comple
te the task at hand (Smits, Economic Growth; 1.P. Smits, E. Horlings , and 1.L. van Zanden, 
Dutch GDP and its Components, 1800-/913 (Groningen Growth and Development Cen
tre Monograph Series No.5; Groningen 2000). E. Horlings, The Economic Development 
of the Dutch Service Sector /800-/850. Trade and Transport in a Premodern Economy 
(Amsterdam 1995). A. van Rie l, Prices and Economic Development in the Netherlands 
/800-1913. A Growth-Analytical Approach to Price History (University of Utrecht, forth
coming Ph.D. thesis). It must be noted that some of these prices were in fact taken from 
British and German sources . 
21 Two of the most extreme examples are ash and unprocessed steel. In 190811909 the 
official price of ash fell from 20 BF per ton to l.3 BF per ton ; the price of unprocessed 
steel dropped from 50 BF per kilogram in 1864 to 1.2 BF per kilogram in 1865 (Degreve, 
Le Commerce Exterieur, vol II: products 87 and 141). 
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reliable. If, however, prices have to be replaced for an intermediate period, a so
mewhat more subtle approach is required. The general method for introducing 
additional price information into an existing series is as follows. The existing offi
cial price data are used to set the actual level of prices at the extreme ends of the 
period for which prices have to be replaced. For example, if new prices are needed 
for the period 1851-1864, the first step is to determine the level of prices in 1850 
and 1865. The same is done for the alternative price series. The intervening years 
between the official and alternative benchmark prices are then filled in by means 
of linear interpolation. The ratios between actual values and interpolated values of 
the alternative price series are then used to adjust the linear interpolated values of 
the official price series for annual fluctuations , that are derived from the additional 
price series. The end result is a revised price series in which the fluctuations of an 
alternative price series have been combined with the absolute values of the official 
prices. 

Unreliable price data especially appear to have affected the early years of the 
period. The most substantial changes to the value of trade were made for the pe
riods 1835-1845 and 1855-1865. In the first period the value of exports was redu
ced by about 6 percent. During the remainder of the century the revision of price 
data caused a change of between 1 and 3 percent of import and export values . The 
benefits of this exercise will be noticed in the quality of deflators rather than the 
nominal values of trade. 

4. The Removal of Disguised Transit 

The liberalization of international trade, which began around the middle of the 
nineteenth century, had a beneficial effect on the economies of Europe. It was, 
however, also responsible for the emergence of disguised transit. Merchants who 
wanted to avoid the red tape and waste of time associated with transit instead 
declared their goods as special imports and exports at the slight expense of import 
duties . The trading community will have considered it an excellent loophole, whi
le the government -although aware of the problem- was at the very least confron
ted with higher customs revenues. However, from a statistical point of view disguised 
transit is a dreadful phenomenon. It distorts the structure and level of special im
ports and exports and must therefore be eliminated. Yet, much like fraud and smug
gling there are no statistical data with which to measure the extent of the problem. 
How can disguised transit be removed? 

In order to revise the trade figures for the Netherlands in the period 1872-1913 
Lindblad and Van Zanden developed a test for the presence of disguised transit. 22 

22 Lindblad and Van Zanden, 'De buitenlandse handel' , 236-240. Smits has constructed 
revised series of the value of imports and exports by using better price data and by remo-
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It is based on two measures: (i) the size of the balance of imports and exports of a 
given commodity expressed as a percentage of the largest of the two trade flows, 
and (ii) the degree of correlation between imports and exports. A small balance 
points towards a high degree of disguised transit: the greater part of the goods that 
entered the country was re-exported. 23 A high degree of correlation indicates that 
imports and exports were intimately related, which may have been caused by a 
high degree of disguised transit. Since their correlations include the aggregate 
trend -they correlate actual values instead of first differences- Lindblad and Van 
Zanden apply a more careful interpretation of the results : a low correlation implies 
the absence of disguised transit, but a high correlation does not necessarily signify 
the reverse. Although their test is basically simple, setting limits of tolerance is 
less straightforward. Lindblad and Van Zanden divided their sample of commodi
ties into three groups. Disguised transit was absent when the balance of imports 
and exports exceeded 70 percent and the correlation (R) fell below .70; it was 
present when the balance was lower than 50 percent and the correlation was above 
.95 ; and the results were inconclusive with a balance of 50 to 70 percent and a 
correlation of .70 to .95.24 

The methodology of Lindblad and Van Zanden is the starting point for the ad
justment of Belgian imports and exports. The basis of the test for disguised transit 
consists of the size of the balance and the degree of correlation between imports 
and exports. Table 2 shows the probability of the presence of disguised transit 
according to the results of these two tests. Disguised transit will in all likelihood 
only be found with products that have a probability of medium, high or very high. 

Table 2. Probability of the Presence of Disguised Transit 

Balance of trade 

Correlation <50% 50-70% 
>.95 very high high 

.70-.95 high medium 
<.70 low low 

>70% 
high 

medium 
low 

ving disguised transit for the entire period 1850-1913 (Smits, Economic Growth , appen
dix VI). 
23 There is a fundamental difference between transit and re-exports: re-exported goods 
pass through the national trade apparatus, whereas transit merely concerns transshipment 
and transport. 
24 Lindblad and Van Zanden , ' De buitenlandse handel' , 238. 
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When the selection criteria are applied, Degreve's 172 products can be divided 
according to the probability of the presence of disguised transit. Table 3 clearly 
reveals that before 1850 and after 1919 disguised transit was either absent or in
significant, whereas in 1850-1913 approximately half of the products was eligible 
for adjustment. In addition, the practice of disguised transit appears to have beco
me more intense after 1880: in 1850-1880 14 percent of commodities had a high 
or very high probability as against 25 percent in 1880-1913. 

Table 3. A Division of Commodities in Belgian Trade according to the Probability 
of the Presence of Disguised Transit (0/0) 

1835-1850 1850-1880 1880-1913 1919-1939 

very high 2 4 
high 12 21 8 
medium 6 31 25 15 
Low 94 55 51 77 
total 100 100 100 100 

Note: Share in the total number of commodities. 

The two basic tests lead to ambiguous conclusions: weak results indicate the ab
sence of disguised transit but strong results need not prove the opposite. Therefo
re, two additional tests were used. First, the correlation between the first differen
ces (i.e. annual changes) of imports and exports has been added to support the test 
results. Another indicator for the presence (or absence) of disguised transit is the 
ratio between the volume of transit on the one hand, and the sum of the largest of 
the two other trade flows (special imports or exports) and transit itself on the other 
hand, the latter sum as a proxy for general trade. The transit ratio serves as an 
indicator for the propensity to declare goods as transit. A large share of transit may 
indicate that it was generally recorded as such, whereas a low share of transit may 
imply that there was disguised transit. The correlation of first differences and the 
transit ratio are only used to break a potential gridlock after the two first tests. It is 
important to note that none of the four tests is decisive by itself. Disguised transit 
is assumed present only when a commodity responds positively to every test. The 
presence (or absence) of disguised transit is determined in a four-step procedure: 

(I) A comparison of the size of the balance of imports and exports and the degree 
of correlation with the limits of tolerance in table 3. 

(2) A check of the development of the balance and correlation between 1850/ 
1880 and 188011913. Judging by the percentages in table 4 disguised transit 
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occurred more frequently in 1880/1913 than in 1850/1880, which is why I 
expect a decline in the balance and an increase in the degree of correlation. 

(3) A test of the share of transit in general trade. A high percentage indicates that 
merchants tended to declare their goods as transit rather than as special im
ports and exports. I expect a decline in the share of transit between 1850/ 
1880 and 188011913. 

(4) In the event of lasting doubt the correlation of the first differences of imports 
and exports can be used to pass final judgement. 

Table 4 lists the test results for the commodities that tested positive to the presence 
of disguised transit. Most of the selected products are bulk commodities, crude 
rather than processed. The exceptions are drugs and sundries, paints and colours, 
and other chemical goods. In such diverse groups of products a test based on ag
gregate trade figures does not reveal differences in the quality of imports and ex
ports. If Belgium imported large quantities of one type of paint and exported equally 
large quantities of another type, and if both trades were subject to the same general 
trend in world trade, then the test would find disguised transit where none was 
present. However, the test results are comparatively strong, especially for the two 
chemical products. Drugs and dyestuffs were also important commodities in trans
port on the Rhine, the main transit route into Germany.25 

25 H.P.H. Nusteling, De Rijn vaarl in hel Tijdperk van SIOOIl1 en Sleenkool 1831-1914 
(Amsterdam 1974) 132, 137 and 273. 
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Table 4. Results of the Tests for Disguised Transit 1850-1913, Selected Products Only 

IS50-1 9 13 IS50- 1880 1880-1 9 13 

commodities by probability first year 

adjust- balan - RI. R I'D trans it balance RI. Rm transit balance RL RFD transit 

ment ce 

Medium (balance>70, R .70-.95) 

fodder cakes 188 1 74.9 .944** .393** 1.1 SO.7 -.244 -.401 1.0 70.2 .925** .451 * 1.2 

barley, mail 187 1 86.4 .929*' .735*' 6.0 92.0 .909** .513* 8.7 S I.I .762** .782** 3.5 

crude zinc 1858 91.0 .940** .4 12" 12.9 92. 7 .494* .086 15.7 89.7 .940*' .435' 10.5 

Note: * = significance < .0 I, ** = significance < .00 I. Balance is the difference between the volume of imports and exports as a percentage 
of the largest of the two flow s. Transit is the share of the amount of goods declared in transit as a percentage of imports or exports 
(whichever is larger). RL is the correlation coefficient for actual levels. RFD is the correlation coefficient for first differences. 
a) No quantities until 1901. Test of values 1835-1913 supports selection (1850/80 Balance=26.9, RL=.223; 188011913 Balance=31.9, 

RL=·867) 
b) No quantities until 1901. Test of values 1835-1913 supports se lection (1850/80 Balance=66.3 , R

L
=.953 ; 188011913 Balance=18.2, 

RL=·897) 
c) The main item within this group of products (all drugs without chicory ; 95-100% of trade) justifies selection. In 1850/80-188011913 its 

balance of trade declined, R remained above .90, and transit fell sharply. 
d) Two subgroups justify selection; the remaining product (crude petroleum) is insignificant. Refined petroleum tests negative in 1880/ 

1913, but its share in trade fell considerably. The remaining product (resin and asphalt) became more important and tests positive. 
e) No quantities until 1901. Test of values 1835-1913 supports selection (1850/80 Balance=21.3, RL =.909; 188011913 Balance= 16.6, 

RL=·980) 
o The decline in the share of guano in 1880-1913 added to the strength of the test results. 
g) Unpeeled rice tests negative, but its share declined sharply between 1880 and 1913. Peeled rice tests positive . 
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Graph I. The Effect of Revised Price Series and the Removal of Disguised Transit 
on the Value of Imports and Exports, 1835-1921 (%) 
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Note: New minus original value divided by original value. 

It is visually determined when the phenomenon first occurred in the trade of each 
of the selected products . Disguised transit began to appear after 1850, but the 
starting point was different for every product. 26 Its removal from the values of 
international trade requires more drastic measures, since the actual size of the 
problem cannot be ascertained. The real volume of trade is set equal to the balance 
of imports and exports, thus assuming that the smallest of the two trade flows 
consisted entirely of disguised transit. For example, if imports are 2,000 tons and 
exports 1,800 tons, the new volume of imports will be 200 tons while exports are 
reduced to zero. The method of adjustment is rather radical. It is, however, impos
sible to assign a specific share to disguised transit and any assumptions on such a 
percentage would only serve to obscure the quality of the adjusted trade series. 
Quantitative analysis and a comparison with macroeconomic trends will have to 
prove the value of the revised import and export data. The new values of trade are 
calculated by mUltiplying the revised quantities of imports and exports with their 

26 The Tableau General first mentioned disguised transit in 1854 (Degreve, Le Commer
ce Exterieur, I: 136). It intensified in the course of the second half of the nineteenth centu
ry. For example, duties on foodstuffs were lowered in the 18505 and abolished in 1873 
(Degreve, Le Commerce Exterieur, 1: 35), while disgui sed transit appears to invaded the 
trade in grains from the seventies on. 
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original unit value ratio (after the correction of price data). The correction was 
also made for the years 1919-1921: the Act of 28 August 1921 imposed an ad 
valorem duty of one percent on special imports, which virtually ended the practice 
of disguised transitY 

The elimination of disguised transit has profound consequences for the growth 
and composition of trade. Graph I shows that the extent of the problem increased 
rapidly between 1850 and 1880. In 1913 the removal of disguised transit (and the 
adjustment of prices) lowers the value of imports and exports by 33 and 44 per
cent. This is even more than was suggested by De Lannoy (24 and 33 percent).28 
Since he did not take into account the disguised transit of goods that were also 
produced in Belgium, the results appear to be in line with expectations. 

The adjustment has its most profound impact on the trade in crude materials and 
fuels. Table 5 shows that 70 percent of disguised transit was found in that category 
of trade. Arables, livestock products, and luxury foodstuffs added another 14 to IS 
percent. Unprocessed metals (semi-manufactures included among manufacturing 
commodities) add another 6 percent. The results thus confirm the notion that the 
phenomenon was mainly concentrated in low-taxed, low-value bulk commodities. 

Table 5. The effect of the removal of disguised transit on the value and structure of 
imports and exports in 1913 (0/0 ) 

effect on the value share in total adjustment 
of trade for disguised transit 

imports exports imports exports 

arables -17 -60 10 10 
livestock products -20 -70 3 4 
luxury foodstuffs -6 -19 1 1 
crude materials -51 -79 63 61 
mineral fuels -10 - 28 2 4 

oils, fats, and waxes -56 -83 5 5 
chemicals -71 -86 II 10 
metals -33 -18 6 6 
total -33 -44 100 100 

The correction for disguised transit drastically alters the development of the com
position of Belgian international trade. Imports have undergone moderate change 
(table 6). The downward adjustment of crude materials and fuels was distributed 
more or less evenly among agricultural and industrial commodities. Exports have 

27 Degreve, Le Commerce EXferieur, 1: 136-137. 
28 Degreve, Le Commerce Exterieur, I: 141. 
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become much more industrial. In Degreve's estimates a growing proportion of 
Belgian exports in the second half of the nineteenth century was made up of prima
ry commodities; the share of industrial commodities actually fell. The new estima
tes indicate an increase in the share of industrial semi-manufactures and finished 
goods. Manufacturing commodities account for 68 percent of exports in 1913 as 
against only 40 percent in Degreve 's estimates. 

Table 6. Effect of the Removal of Disguised Transit on the Value and Composition 
of Imports and Exports (Total = lOa percent) 

agricultural goods crude manufacturing 
and fuels materials commodities 

Share in the total correction 
for disguised transit 

imports 14 70 17 

exports IS 70 16 
Composition of trade before 
and after revision 
imports 1850 41 35 24 

Degreve 1913 30 52 18 
revised 1913 36 41 23 

exports 1850 23 31 46 
Degreve 1913 14 45 40 
revised 1913 II 21 68 

Note: The category of 'all other products' was left aside. It accounted for 3 to 5 percent of 
the value of exports. 
Sources: Revised database. Degreve, Le Commerce Exterieur. 

5. Deflation 

Deflation is commonly used to distinguish between the effect of changes in prices 
and volumes. The recorded volume of trade (i.e. quantities imported and expor
ted) is insufficient if not irrelevant. Only values can adequately measure the im
portance of a good and quantities do not take into account changes in relative 
prices.29 Similarly, the ratio between the total value and total volume of trade -the 
aggregate unit value ratio- cannot be used as a deflator. It is standard practice to 
adjust nominal values by means of a representative weighted deflator. The con-

29 Horlings, The Economic Development, 99-101. 
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struction of price indices for Belgian imports and exports presents a number of 
interesting challenges: the need to adjust for faulty price data prior to 1913; the 
use of unit value ratios for groups of products rather than prices of individual 
commodities; and the need to select a uniform group of products (with reliable 
price data) for each separate weighting scheme. 

The most popular and simplest price index formulas are those of Paasche and 
Laspeyres. They are internally consistent (they disaggregate values into volumes 
and prices without leaving a residual) and consistent in aggregation (a direct appli
cation of the formula to the indi vidual commodities should yield the same result as 
an indirect application in which the formula is used to make partial deflators that 
are then weighted into an aggregate deflator). 3o However, Paasche and Laspeyres 
not only distinguish between changes in prices and quantities , they also measure 
the effects of structural change during a period. An average weighting scheme 
would eliminate this problem. I have therefore applied the so-called ideal formula 
of Fisher, which is equal to the geometric average of a Paasche and a Laspeyres 
price index. It combines the simplicity of the constituent formulas with the added 
advantage of an average weighting scheme. 

The main methodological problem is that the deflators will not be based on 
prices, but on unit value ratios (the ratio between the value and volume of trade in 
a group of commodities). Such ratios present an indication of price movements, 
but their reliability is highly dependent on the size and composition of the sub
groups. The unit value ratio of a group of products measures both actual price 
movements and relative shifts between constituent goods; the more individual com
modities per group (or the less individual groups of products are distinguished or 
the more heterogeneous they are) the more serious this problem can potentially be. 

Degreve 's groups of products are generally homogeneous . This mainly follows 
from the large number of individual products he distinguishes. The summary ta
bles for the period 1936-1990 divide imports and exports into fewer commodity 
groups, but these are based on a logical classification. From 1951 on the trade 
statistics of the BLEU are divided following the guidelines of the United Nations 
-the Standard International Trade Classification. Although there will have been 
qualitative shifts, it seems safe to assume that the unit value ratios are representa
tive of the average development of prices of the various subgroups.3] 

30 G. den Bakker, ' De keuze van indexcijferformules en gewichten. Een gevoeligheids
analyse aan de hand van macro-reeksen voor het interbellum', in: CBS, Statistische onder
zoekingen M38 (The Hague 1990) 6-7. 
31 A test of the effect of aggregation on the quality of weighted price indices for Belgium 
in the twentieth century suggests that as the number of commodity groups declined the 
price index increased at a higher rate. The effects were, however, only significant when a 
small number of heterogenous groups was used . 
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Strictly speaking the choice of benchmark years should be based on movements 
in relative prices: the index has to be reweighted after a period of strong relative 
price changes. 32 This may seem fairly straightforward when weighting a few price 
series (e.g. aggregate indices for agriculture, industry and services), but when a 
very large number of series is involved, relative price changes are anything but 
easy to identify. In order to avoid radical changes in weights and to make the most 
of the available price series the distance between these years was set at around a 
decade: the benchmark years were 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 
1910,1924,1937, 1950, 1960,1970, 1980, and 1990. Each of the subseries over
laps the previous and following series by three years: e.g. 1849-1861 is weighted 
on 1860, 1839-185 I on 1850, and the two series are linked on the average ratio in 
1849-1851 .33 

Partial deflators are constructed for each category of trade using the same me
thods and excluding the same products as in the aggregate deflator. Since each 
deflator is based on a much smaller sample than the aggregate price index, some 
partial indices are less reliable due to a lack of adequate or representative price 
series. Consequently, the values at constant prices are also less reliable. 34 

On average the nineteenth-century series (1840-1910) cover 87.3 percent of the 
value of imports and contain 83 commodity groups; the coverage of exports is an 
average of 85.5 percent of value and 74 commodity groups. Coverage is substan
tially higher in the twentieth century: 97.0 percent of imports and 95.3 percent of 
exports. However, the number of products decreases from more than one hundred 
in the interbellum period to just under ninety in the 1950s and 1960s, and 50 to 60 
groups of products in the decades thereafter. Considering that in terms of value 
coverage is exceptionally high and that the classification of products results in 
fairly homogeneous groups of commodities the deflators can nonetheless be regar
ded as reliable. 

6. Aggregate Trends in Size and Structure 

In the absence of independent data on international trade the best way to test the 
reliability of the results is to chart the quantitative development of imports and 
exports and to confront it with macroeconomic estimates on the Belgian economy 

32 O. Krantz, 'Historical National Accounts - Some Methodological Notes' , Scandina
vian Economic History Review 31 (1983) 109-131. 
33 Some products were excluded from the deflators. It concerns the remaining inadequate 
price series of the nineteenth century as well as products for which either the numerator or 
the denominator of the Paasche or Laspeyres price index was zero. 
34 This problem is largely restricted to the nineteenth century and to three small groups of 
products: (I) oils, fats and waxes, (2) chemicals, and (3) unspecified products. 
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Graph 2. The Value of Imports and Exports at Constant 19/0 Prices, 1835-/990 
(millions of Belgian Francs; semi-logarithmic scale) 
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in the nineteenth and twentieth centuries. Do the revised trade figures provide an 
accurate and consistent image of general macroeconomic trends? 

Graph 2 displays the aggregate values of imports and exports at constant prices 
of 19 I O. One final correction was needed to make the entire series consistent. 
Starting on May 1, 1922 all trade figures relate to the Belgian-Luxemburgian Eco
nomic Union [BLEU]. On aggregate only a minor correction is needed to isolate 
the foreign trade of Belgium from the data pertaining to the entire Economic Union: 
the value of imports must be reduced by 4.64 percent and that of exports by 2.14 
percent.35 This procedure has no effect on the structure of imports and exports. 
Luxemburg was quite simply too small to have a significant effect on the size and 
composition of the international trade of the Union.36 The time series of total im-

35 The adjustment had to be made by means of data from the 1920s. Since then all Bel
gian-Luxemburgian trade has been considered domestic. Tableau General (1922) 29-31, 
504. Annuaire Statistique de la Belgique 9 (Brussels 1920-21) 217. The correction remo
ves the imports and exports of Luxemburg and restores Belgian trade with Luxemburg. 
36 At the end of 1922 Belgium had 7.6 million inhabitants as against 262 thousand in 
Luxemburg (Tableau general 1922, 20-21) . The effect of the creation of the BLEU was 
tested to make sure that the removal of Luxemburg did not affect the structure of trade. 
Conversion ratios (Belgian imports or exports relative to Union imports or exports) were 
calculated for four general categories (live animals, foodstuffs and beverages, raw materi
als and semi-manufactures, and manufactured goods) and applied to value of trade of the 



130 NEHA-JAARBOEK 2002 

ports and exports provide a consistent picture of Belgian international trade. The 
two World Wars did not represent a break in the development of either trade flow. 

The pattern of development appears to fit in with the available evidence on ma
croeconomic performance (table 7). In general the growth rates of trade match 
those of real per capita GDP. The industrial revolution of the period 1850-1870 
went along with a rapid expansion of international trade, most notably imports of 
crude materials (8.7 percent per year) and exports offinished industrial commodi
ties (6.9 percent per year). Growth rates remained fairly high until the Great De
pression hit the Belgian economy and international trade went into decline. The 
Second World War dealt another blow, albeit less severe than its predecessor. After 
1950 the Belgian economy resumed its growth with renewed vigour; imports and 
exports increased by more than 7 percent per year. A long-term perspective on the 
growth of GDP and international trade confirms that the achievements of the fif
ties and sixties of the twentieth century can rightly be called the Belgian Miracle. 
As a matter of fact, the same holds true for the fifties and sixties of the nineteenth 
century. 

Table 7. Compound Average Growth Rates of Imports and Exports at Constant 
1910 Prices, /835/37-/988/90 (%) 

real 
per capita imports exports 

GDP primary crude industria l total primary crude industrial total 

1836-1850 1.2 1.7 2. 1 0.4 1.8 4.5 4.4 3.5 4.3 
1850-1870 2.9 5.5 8.7 5.7 7.0 2.8 4.2 6.9 5.5 
1870-1890 0.9 3.6 1.9 4.0 2.5 3.3 2.9 4.5 3.6 
1890- 1910 0.9 2.8 4.4 5.0 3.9 0.2 2.1 3.8 2.3 
1836- 1910 1.5 3.5 4.4 4.0 3.9 2.5 3.3 4.8 3.9 
1910- 1929 0.5 0.7 3.3 2.9 2.2 4.1 3.3 3.9 3.5 
1929-1937 -0.5 0.5 0.7 -3.4 -0.8 -4.3 4.1 -1.6 -0.7 
1937-1950 0.9 -1.0 -1.6 3.7 1.0 -1.3 -5.2 1.8 0.4 
1910- 1950 0.4 0.1 1.2 1.9 1.2 0.6 0.6 2.1 1.6 
1950-1970 3.4 4.9 4.7 9.0 7.2 10.3 5.1 6.6 7.4 
1970-1989 2.4 3.9 1.0 4.3 3.9 6.6 3.4 3.7 4.3 

1950-1989 2.9 4.4 2.9 6.7 5.6 8.5 4.2 5.2 5.8 

Sources: E. Horiings, The Contribution of the Service Sector to Gross Domestic Product 
in Belgium, 1835-1990 (Unpublished research memorandum; Utrecht 1997); CBS, Statis
tisch laarboek 1938-1991. 

BLEU in 1923. It emerged that the trade of Luxemburg had only a minor effect on the 

structure of imports and exports of the entire Union: Annuaire Statistique ( 1920-21 ) 217, 
( 1923-24) 224. 
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Graph 3. The Value Exports as a Percentage of GDP according to Degreve and 
the Revised Estimates, 1835-1939 (%) 
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Belgium is traditionally grouped among the small and open economies of Europe. 
According to the original trade figures for 1910 imports and exports amounted to 
53 and 41 percent of GDP at current prices. Countries of comparable size -such as 
Sweden, Denmark or Switzerland- had export ratios of only around 20 percent. 37 

What is more, the import share of 1910 would only have been surpassed in 1968 
and the export share in 1981 , which seems rather unlikely. After adj ustment the 
ratios of imports and exports to GDP are much lower and their development is 
more gradual than in the original estimates (graph 3). 

Long-term growth entailed economic shifts. Graphs 4 and 5 display the develop
ment of the composition of imports and exports. The most outstanding feature of 
the two graphs is that the revised figures result in an uninterrupted image of the 
structure of Belgian international trade. The two world wars and the elimination of 
disguised transit in 1921 no longer represent a break in the time series. 

Imports 
The trade figures reflect the ongoing modernisation of the Belgian economy in the 
nineteenth century. The growth of imports was dominated by primary commodi
ties , although industrial imports grew vigorously after 1850. The composition of 

37 In 1913 the unweighted average ratio of exports to GDP (at current prices) in a sample 
of fourteen countries (excluding Belgium and the Netherlands) was 17.9 percent: A. Mad
dison , Dynamic Forces in Capitalist Development (Oxford 1991) 326. 
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imports changed very little until 1913. The most notable developments were the 
decline in the share of textiles as domestic production increased, and the relative 
rise of arable imports during the 'agricultural invasion'. Despite their dynamic 
development industrial products had a modest share in the value of imports; agri
cultural goods, crude materials, and fuels accounted for 75 to 80 percent of the 
value of imports. 

After the First World War imports quickly returned to pre-war levels. The im
ports of machinery experienced a remarkable expansion (4.9 percent in 1910-1924) 
which was presumably related to the destruction of plant overhead capital by the 
German army. The growth of imports was cut short by the depression of the 1930s. 
Only arables, crude materials and metals achieved a fair amount of growth. The 
other categories performed poorly (livestock products, chemicals, textiles and 
machinery in particular). In the early 1920s the structure of imports was little dif
ferent from that of the nineteenth century and shifts in the period 1924-1937 were 
modest. The most notable changes were the rising importance of fuel imports, a 
decline in the share of arables and textiles, and a compensating increase in the 
share of metals and machinery. 

The Second World War was a watershed in the development of Belgian imports . 
The continuous expansion of household demand for imported goods and the emer
gence of processing industries -the automobile industry in particular- transformed 
Belgian international trade. Whereas most primary imports declined (arables, cru
de materials) or grew slowly (fuel, luxury foodstuffs) , industrial imports expanded 
rapidly. Metal manufactures were the only exception. As a result the post-war com
position of imports was quite different from that of the interbellum. The share of 
foodstuffs and crude materials had decreased (arables in particular) and industrial 
commodities had become more important (especially machinery). During the after
war period the centre of imports shifted decisively towards industrial products, 
from 40 percent in 1946 to 72 percent in 1990. Between 1950 and 1970 industrial 
imports grew at an average annual rate of 9.0 percent. After 1970 -or more preci
sely after the oil crisis- the growth rate of crude materials and fuel plummeted, 
while industrial goods still achieved an average rate of 4.3 percent. 

Exports 
Throughout most of the nineteenth century industrial commodities were the engi
ne behind the growth of Belgian exports . Particularly the period 1850-1870 was 
one of exceptional growth. During the final decades of the long nineteenth century 
(1890-1910) when foodstuffs , fuel , fat and waxes, and textiles performed poorly, 
the other industrial products as well as the crude materials saved the day. Unlike 
imports there was already a clear trend in the composition of Belgian exports in 
the nineteenth century. The share offoodstuffs declined steadily, from 20 percent 
in 1836 to 11 percent in 1910. To a lesser extent the same was true for crude 
materials; their share declined from 31 percent in 1836 to 21 percent in 1910. 
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Industrial commodities were clearly the dynamic element of Belgian exports, ac
counting for 50 to 80 percent of its value. What is more, there was a clear shift 
away from textiles -the basic product of early industrialization- towards metals, 
machinery and other manufactured goods. In 1836 textiles accounted for as much 
as 38 percent of the value of exports as against only 8 percent for metals, manufac
tures and machinery. By 1910 textiles had dropped to 20 percent, while the other 
three categories made up 44 percent of exports . 

The interbellum witnessed an increase in the share of primary commodities, 
crude materials in particular. Between 1910 and 1924 growth was concentrated in 
livestock products, luxury foodstuffs, crude materials, and fats and waxes. Manu
factures , textiles and mineral fuels performed poorly, while machinery exports 
barely reached the average rate of growth. The main trend in the development of 
the composition of exports was the continued relative rise of crude materials and 
metals (33 percent in 1910 and 50 percent in (937). During the depression of the 
thirties metals and crude materials as well as fuel and chemicals were the only 
categories to surpass the average growth rate of exports. The other commodities 
performed well below par. The exports of textiles and machinery increased, but in 
1937 their share was much lower than before the Great War (31 percent in 1910 
and 19 percent in 1937). 

After the Second World War another dramatic shift occurred. Between 1937 and 
1950 exports were almost stagnant (0.4 percent per year). However, primary ex
ports (A through F) were in terrible shape. The trade in crude materials and fuel 
fell by about 5Y2 percent and ceased to be a significant part of exports. Instead, 

Graph 4. The Composition of Imports at Current Prices, 1835-1990 (0/0) 

O MC13is 

.T'·~IIk's 

. Ch~mlCals 

. M mc:rJ!Cucl$ 

o CrudcmateNls 

oLu:o.uryroodstuffs 

.I.I"t':5IOCkprudUdS 

. Arubk producu 



134 NEHA-JAARBOEK 2002 

Graph 5. The Composition of Exports at Current Prices, 1835-1990 (0/0) 
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industrial commodities -semi-manufactures and finished products- became the 
mainstay of Belgian exports, accounting for about 80 percent of their value. Du
ring the 1950s and 1 960s total exports increased at astonishing rates. Chemicals, 
manufactures and machinery increased by 8 to 9 percent per year, while arable and 
livestock products surpassed even that rate. After 1970 growth slackened, albeit to 
a more than respectable level of growth. Between 1950 and 1989 industrial ex
ports changed shape. Textiles continued to decline, but the share of metal products 
also fell dramatically from 37 percent in 1950 to a mere 15 percent in 1989. These 
trends were offset by the rise of chemicals (from 8 to 15 percent) , various manu
factures (from 6 to 13 percent), and most of all by the expansion of machinery 
exports (from 11 to 27 percent). Graph 6 shows the development of the shares of 
the three main industrial exports of Belgium. 

The pattern of Belgian industrial development can described on the basis of 
structural shifts in exports. In the middle of the nineteenth century textiles were the 
main export product, accounting for 35 to 40 percent in the late thirties and 20 to 
25 percent of exports until the mid-1880s. After 1880 the importance of textiles 
began to dwindle to only c. 5 percent in 1990. The rise of metal exports marks the 
second phase in industrial growth. From 1880 the share of metals and metal pro
ducts increased from about 10 percent until 1880 to 20 percent in 1913, almost 30 
percent in 1939, and 35 to 40 percent in the 1950s. After 1960 the metal age ended 
in an abrupt decline: by 1990 its share had dropped to a mere 15 percent of ex
ports. Machinery and chemicals were the new elements of Belgian international 
trade. Machinery and transport equipment went from about 10 percent in the late 
1940s to almost 30 percent in 1990, while the share of chemical products went 
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Graph 6. The Development of the Share of Textiles, Metals, Machinery and Che
micals in Belgian Exports, 1835-1990 (%) 
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from c. 8 percent in 1950 to 15 percent in 1990. In the course of the nineteenth and 
twentieth centuries the structure of exports had shifted from the basic commodities 
of early industrialization to high-grade exports and a more diverse supply of goods. 

The balance of trade 
Finally, an examination of the balance of trade can shed some more light on the 
nature of the Belgian economy. Table 8 presents figures on the value of net exports 
at current prices. Throughout the entire period Belgium was a net importer of 
foodstuffs, arables in particular. However, at the end of the period -from 1967 on
Belgium became a net exporter of livestock products, which corresponds to the 
astounding growth of this category after the Second World War (10.5 percent per 
year in 1950-l989). In spite of the domestic production of coal, imports of fuel 
and crude materials far surpassed their exports. On the other hand, Belgium was 
always a net exporter of industrial commodities, with the exception of chemicals 
in the nineteenth century and machinery in 1937 and 1950. Nevertheless it took 
until the end of the 1980s before the aggregate balance of trade became consistent
ly positive. 

By expressing the balance of trade at constant prices of 1910 it becomes possi
ble to compare the size of the deficit in the various benchmark years. It appears 
that the trade gap was at its worst in 1910. At the end of the nineteenth century, and 
especially between 1900 and 1913, most European economies experienced a rapid 
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Table 8. The balance of trade distinguished by category of product, 1850-1989 
(millions of BF at current prices) 

1850 1910 1937 1950 1989 

Livestock products 5 -105 -217 -4,005 36,744 
Arables -II -552 -3,221 -8,318 -31,074 
Luxury goods -37 -78 -635 -3,613 -11 ,937 
Crude materials -43 -573 -3,397 -19,726 -138,378 
Mineral fuels 27 -83 -449 -4,440 -159,039 
Oils , fats, and waxes I -25 -150 -552 2,825 
Chemicals -8 -46 321 2,570 90,234 
Manufactured goods 10 12O 782 1,477 13,116 
Textiles 17 157 1,653 10,253 87,325 
Metals 15 207 3,797 26,767 202,241 
Machinery 4 101 -550 -3,411 56,663 
Other goods -1 -5 -108 -598 -88,273 
Total -current prices -21 -880 -2,174 -3 ,596 60,448 
-constant 1910 prices') -19 -886 -369 -158 594 
Foodstuffs -43 -735 -4,073 -15,936 -6,267 
Crude materials -16 -656 -3,846 -24,166 -297,417 
Industrial goods 39 515 5,854 37,104 452,405 

" Deflated with a Fischer index for imports. Note: No attempt was made to adjust the 
nineteenth-century prices to c.i.f. and f.o.b. prices. All data refer to three years around a 
benchmark. Sources: Revi sed database. 

expansion of their domestic market. Imports grew at a much higher rate than ex
ports, and Belgium was no exception. In addition the terms of trade -an index of 
export prices as a percentage of an index of import prices- deteriorated during the 
second half of the nineteenth century: from 99 in 1850 to 67 in 1910. After the 
First World War the Belgian balance of trade steadily improved. 

7. Conclusion 

The growth and compositional change of international trade can help chart a na
tion's long-term macroeconomic development. This essentially requires reliable 
time series of imports and exports, with adequately weighted deflators as well as a 
consistent and rational classification of commodities. The importance of trade data 
is considered especially considerable for small and open economies. The limited 
extent of their domestic market and a relative lack of natural resources would 
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make them more dependent on world trade, which would in turn enhance the value 
of trade data as an indicator for economic development. 

The Belgian trade statistics were in dire need of revision. The nineteenth-centu
ry data contained a large amount of faulty price data and were corrupted by the 
widespread practice of disguised transit. After these shortcomings had been remo
ved, the construction of weighted deflators and the consistent classification of 
commodities have made it possible to examine growth rates and compositional 
shifts in the entire period 1835-1990. The adjustment for disguised transit and 
inadequate prices, the construction of weighted deflators, and the classification of 
imports and exports into homogeneous commodity groups results in a consistent 
and reliable view on the long-term development of the Belgian economy. Contrary 
to the original data there are no longer breaks in such time series as aggregate 
imports and exports, export shares of specific commodity groups, and ratios of 
trade to GOP. 

A first quantitative analysis of revised imports and exports revealed the trends in 
the development of the Belgian economy. In the nineteenth century trade grew 
rapidly, particularly in 1850-1870. This upward trend was interrupted by two world 
wars and a severe international crisis. After the Second World War -notably in 
1950-1970- Belgian trade achieved rampant growth once again. The composition 
of imports and exports reflects the changing nature of the economy of Belgium. In 
the nineteenth century the structure oftrade was characterized by large imports of 
crude materials and agricultural inputs as well as a strong increase in the share of 
industrial commodities in the value of exports (especially in 1870-1910). The in
terbellum was a bad period for the trade in industrial products, but after 1945 
industrial semi-manufactures and finished goods came to dominate the internatio
nal trade of Belgium, much like in other western industrialized economies. What 
is perhaps most insightful is the changing nature of industrial exports during the 
nineteenth and twentieth centuries. There appears to have been a clear sequence of 
'export leaders' from textiles (until the I 880s) to metals (until 1960) and finally 
machinery. During the final decades of the period industrial exports have become 
more diverse, with growing shares of chemicals and other manufactured products. 

Thus, the results correspond to and confirm the current perspective on macroe
conomic trends in the nineteenth and twentieth centuries. 38 They tally with the 
available evidence on macroeconomic development, reflecting the expansion of 
industry as well as changes in domestic demand. The new estimates result in a 
clearer and more reliable picture of the international trade of Belgium, truly tur
ning international trade data into a mirror of macroeconomic development. 

38 E. Horlings and J .-P. Smits, 'A Comparison of the Pattern of Growth and Structural 
Change in the Netherlands and Belgium, 1800-1913', lahrbuchfur Wirtschaftsgeschichte 
2 (1997) 83-106. 
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THE TOTAL VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS AT CURRENT AND 
CONSTANT 1910 PRICES 

Imports Exports 

value at va lue at va lue at value at 

current Fischer constant current Fischer constant 

prices price index prices prices price index prices 

mlnBEF 1910=100 mlnBEF mlnBEF 1910=100 mlnBEF 

1835 181 130 139 131 123 107 
1836 202 136 149 140 129 109 
1837 196 124 158 123 126 97 
1838 202 124 163 146 126 116 
1839 182 130 140 130 130 100 
1840 214 128 167 130 129 101 
1841 212 126 168 144 125 115 
1842 216 118 182 132 123 108 
1843 205 118 174 144 120 120 
1844 179 114 157 160 lI8 136 
1845 229 120 190 171 120 143 
1846 221 122 18 I 152 108 140 
1847 242 128 189 174 108 161 
1848 179 106 168 154 108 142 
1849 204 110 185 180 103 175 
1850 218 118 185 207 107 195 
1851 229 lIS 200 201 103 194 
1852 295 119 249 235 104 225 
1853 293 130 226 289 109 264 
1854 351 140 251 392 120 328 
1855 370 144 257 329 122 270 
1856 418 148 283 358 126 285 
1857 441 142 310 411 128 320 
1858 447 137 326 400 127 314 
1859 464 135 343 408 125 325 
1860 492 138 355 465 122 381 
1861 535 143 374 446 124 361 
1862 532 145 366 478 125 384 
1863 564 146 387 500 126 397 
1864 643 148 435 557 130 427 
1865 694 145 479 561 13 I 429 
1866 717 146 490 608 136 446 
1867 697 136 513 531 120 441 
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Imports Exports 

value at value at value at va lue at 

current Fischer constant current Fischer constant 

prices price index prices prices price index prices 

mlnBEF 1910=100 mlnBEF mlnBEF 1910=100 mlnBEF 

1868 765 136 561 565 123 461 
1869 837 128 652 579 117 494 
1870 891 127 700 623 120 518 
1871 1,232 142 870 793 124 639 
1872 1,310 145 905 897 142 633 
1873 1,259 139 903 947 151 627 
1874 1,158 134 863 902 137 660 
1875 1,348 131 1,027 884 136 649 
1876 1,185 137 867 776 131 592 
1877 1,189 138 863 815 125 654 
1878 1,208 132 914 823 125 656 
1879 1,198 128 932 851 122 696 
1880 1,369 136 1,006 888 124 718 
1881 1,289 132 973 957 121 792 
1882 1,283 122 1,054 958 115 836 
1883 1,295 117 1,110 1,000 111 903 
1884 1,109 109 1,014 943 102 923 
1885 1,027 104 985 896 97 920 
1886 1,025 102 1,003 885 94 945 
1887 1,102 103 1,068 917 92 1,001 
1888 1,205 107 1,130 928 96 967 
1889 1,197 106 1,135 1,101 98 1,120 
1890 1,300 107 1,220 1,090 98 1,107 
1891 1,364 106 1,282 1,098 100 1,102 
1892 1,177 99 1,187 1,028 95 1,085 
1893 1,212 96 1,263 992 92 1,079 
1894 1,197 90 1,336 928 87 1,069 
1895 1,291 90 1,431 989 86 1,145 
1896 1,380 90 1,533 1,054 87 1,213 
1897 1,384 90 1,544 1,070 86 1,248 
1898 1,452 91 1,603 1,126 87 1,300 
1899 1,574 93 1,697 1,210 92 1,319 
1900 1,602 97 1,646 1,281 97 1,324 
1901 1,572 95 1,653 1,168 93 1,258 
1902 1,723 96 1,803 1,228 93 1,315 
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Imports Exports 

value at value at value at value at 

current Fischer constant current Fischer constant 

prices price index prices prices price index prices 

mlnBEF 1910=100 mlnBEF mlnBEF 1910=100 mlnBEF 

1903 1,933 98 1,968 1,339 94 1,419 
1904 2,005 99 2,022 1,358 93 1,458 
1905 2,150 98 2,198 1,398 92 1,514 
1906 2,368 103 2,298 1,690 96 1,760 
1907 2,600 106 2,460 1,710 97 1,765 
1908 2,220 99 2,252 1,483 89 1,658 
1909 2,413 99 2,439 1,564 97 1,6 17 
1910 2,608 100 2,608 1,736 100 1,736 
1911 2,775 99 2,797 1,855 99 1,874 
1912 3,024 103 2,935 2,129 100 2,139 
1913 3, III 103 3,023 2,018 98 2,059 
1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 4,438 289 1,534 1,393 331 421 
1920 10,273 417 2,464 5,866 530 1,106 
1921 8,083 358 2,256 5,146 429 1,198 
1922 9,214 298 3,096 6,580 331 1,985 
1923 12,198 415 2,942 8,810 405 2,176 
1924 16,450 501 3,282 12,641 490 2,582 
1925 16,328 540 3,021 13,542 536 2,527 
1926 20,465 672 3,045 17,895 634 2,82 1 
1927 26,512 816 3,248 23,867 774 3,083 
1928 28,365 764 3,713 27,218 808 3,368 
1929 32,373 786 4,116 28,697 836 3,434 
1930 28,529 703 4,060 24,659 778 3,169 
1931 21,477 545 3,937 20,919 686 3,05 I 
1932 15,394 467 3,294 13,913 563 2,469 
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Imports Exports 

va lue at value at va lue at value at 

current Fischer constant current Fischer constant 

prices price index prices prices price index prices 

mlnBEF 1910=100 mlnBEF mlnBEF 1910=100 mlnBEF 

1933 14,069 349 4,036 13 ,309 507 2,628 
1934 13, I 01 383 3,422 13,122 480 2,734 
1935 15,909 486 3,271 14,660 514 2,853 
1936 19,651 552 3,562 17,933 588 3,048 
1937 25,025 628 3,982 23 ,347 663 3,521 
1938 20,908 586 3,570 19,641 685 2,869 
1939 17,807 555 3,211 19,651 664 2,959 
1940 7,907 740 1,068 10,577 957 1,106 
1941 6,945 1,208 575 5,194 1,278 407 
1942 6,264 1,504 416 5,130 1,766 290 
1943 6,122 1,796 341 8,719 2,313 377 
1944 3,486 1,982 176 5,303 2,356 225 
1945 13, 124 1,451 904 3,90 1 2,959 132 
1946 54,531 1,643 3,319 29,198 2,466 1, 184 
1947 81,589 2,029 4,021 60,336 2,823 2, 137 
1948 83,457 2,223 3,755 72,535 2,750 2,638 
1949 77,927 2,102 3,707 78,081 2,676 2,918 
1950 92,979 2,135 4,355 80,804 2,561 3,155 
1951 121 ,300 2,611 4,646 129,731 3,391 3,826 
1952 117,3 15 2,59 1 4,528 119,927 3,380 3,548 
1953 115,508 2,442 4,730 110,549 2,911 3,797 
1954 121 ,578 2,3 16 5,250 112,710 2,567 4,391 
1955 135,604 2,329 5,823 135,988 2,613 5,205 
1956 156,032 2,375 6,570 154,740 2,832 5,465 
1957 163,659 2,477 6,607 155,893 3,015 5,171 
1958 149,423 2,338 6,390 149,440 2,799 5,338 
1959 164,612 2,192 7,510 161,797 2,675 6,049 
1960 188,674 2,368 7,968 184,732 2,826 6,537 
1961 201 , 164 2,517 7,993 192,021 2,840 6,760 
1962 217,202 2,580 8,417 211 ,553 2,938 7,200 
1963 243 ,743 2,652 9, 192 236,781 3,158 7,498 
1964 282,383 2,714 10,404 273 ,508 3,268 8,370 
1965 309,772 2,755 11,245 312,255 3,375 9,252 
1966 342,057 2,850 12,002 334, 143 3,575 9,345 
1967 347,432 2,830 12,279 346,554 3,612 9,595 
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Imports Exports 

va lue at va lue at va lue at value at 

current Fischer constant current Fischer constant 

prices price index prices prices price index prices 

mlnBEF 1910=100 mlnB EF mlnBEF 1910=100 mlnBEF 

1968 400,281 2,992 13,380 399,816 3,723 10,739 
1969 476,259 3, 112 15,306 492,482 3,974 12,393 
1970 544,169 3,207 16,970 567,569 4,071 13,940 
1971 599,874 3,222 18,619 606,965 4,164 14,576 
1972 650,139 3,241 20,062 695 ,765 4,166 16,699 
1973 816,404 3,605 22,648 85 1,499 4,608 18,478 
1974 1, 106,829 4,592 24, 104 1,076,289 5,774 18,641 
1975 1,078 ,469 4,886 22,072 1,034,262 5,982 17,290 
1976 1,305,441 5,281 24,718 1,239,355 6,382 19,419 
1977 1,380,795 5,480 25 , 195 1,3 15,927 6,483 20,297 
1978 1,455,236 5,647 25,770 1,380,078 6,694 20,616 
1979 1,701 ,559 6,205 27,422 1,625,674 7,390 21,999 
1980 2,003,330 7,261 27,589 1,849,905 8,431 21 ,942 
1981 2,202,588 8,267 26,643 2,018,182 9,114 22,144 
1982 2,530,246 9,552 26,488 2,341 ,940 10,534 22,232 
1983 2,689,977 10,324 26,054 2,594,602 11 ,251 23,060 
1984 3,047,485 11 ,331 26,895 2,928,085 12,066 24,266 
1985 3,163,866 11 ,328 27,929 3,099,902 12,646 24,513 
1986 2,923,012 9,864 29,632 3,004,622 11,630 25 ,836 
1987 2,965 ,782 9,523 31 ,144 3,033,806 11,203 27,081 
1988 3,236,097 9,748 33,197 3,309,946 11 ,664 28,376 
1989 3,699,397 10,620 34,835 3,855,759 12,588 30,630 
1990 3,825,451 10, 183 37 ,567 3,860,050 12,188 31 ,671 
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Het samenspel tussen het bankwezen in het Hollands 
Noorderkwartier en de Nederlandsche Bank 1865-
1997 

M.M.G. FASE EN J. Moon 

1. Inleiding en vraagstelling 

In het navolgende wordt beschreven hoe een agentschap van de Nederlandsche 
Bank als onderdeel van het regionale bankwezen functioneerde in een sterk agra
rische samenleving. Hiervoor is het Agentschap te Alkmaar als historisch archety
pe gebruikt. De rechtvaardiging daarvan is dat dit kantoor het langst heeft bestaan. 
Het werd geopend op 2 januari 1865 en gesloten per 1 januari 1997. 

Hierbij staan drie vragen centraal. Ten eerste wordt een beeld geschetst van het 
functioneren van een agentschap in het bijzonder uit het oogpunt van kredietverle
ning en verzorging van het betalingsverkeer. Ten tweede wordt ingegaan op de 
vraag in hoeverre de activiteiten van het agentschap Alkmaar beschouwd kunnen 
worden als afspiegeling van de economische activiteit in de regio en derhalve in
zicht verschaffen in de economische bedrijvigheid van het Hollands Noorderkwar
tier. Ten derde wordt aandacht geschonken aan de wisselwerking tussen dit speci
fieke kantoor en de lotgevallen van het lokale bankwezen, waardoor een licht wordt 
geworpen op de veranderende regionale rol van de Nederlandsche Bank. De voor
naamste bron hierbij zijn de archieven van het agentschap geweest, maar niet uit
sluitend. De agent maakte namelijk voor zijn verslaggeving steeds in ruime mate 
gebruik van externe bronnen, zoals krantenberichten en andere plaatselijke infor
matie die hem ter ore kwam. Dit moest hij trouwens wei, omdat lokale economi
sche informatie tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog niet systematisch werd ver
zameld. 

In de negentiende eeuw werd het economisch leven in het Hollands Noorder
kwartier gedomineerd door akker- en tuinbouw, veeteelt en de handel in agrari
sche producten en was industriele bedrijvigheid van ondergeschikte betekenis. De 
agrarische producten werden per schip vervoerd naar de markten en dat gebeurde 
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reeds eeuwen ZOo Door haar gunstige ligging binnen het net van waterwegen in de 
provincie Noord-Holland had Alkmaar zich kunnen ontwikkelen tot een knoop
punt van scheepvaartverbindingen en mede daardoor tot een marktplaats van bete
kenis.1 Het lag dan ook voor de hand dat de Nederlandsche Bank invulling gevend 
aan haar wettelijke verplichting van 1863 in deze stad op 2 januari 1865 een agent
schap opende, tegelijk met een correspondentschap in Den Helder en Hoorn. Dit 
agentschap zou tot I januari 1997 bestaan. In de tussenliggende 132 jaren hebben 
in de kop van Noord-Holland vijf correspondentschappen bestaan, namelijk in 
Den Helder (1865-1969) , Hoorn (1865-1950) , Schagen (1879-1950), Enkhuizen 
(1890-1963) en Purmerend (1865-1933), die aile onder de verantwoordel ijkheid 
van de agent te Alkmaar vielen.2 

De handel op de Alkmaarse markten vergde evenals de loonbetalingen betaal
middelen en met de toenemende marktactiviteit als gevolg van de verbeterde trans
portmogelijkheden - het gereedkomen van het Noordhollands Kanaal en de aanleg 
van spoorwegen naar Alkmaar - intensiveerde het betaalverkeer zich. Hierdoor 
nam de behoefte aan betaalmiddelen toe evenals de noodzaak van versoepeling 
van kredietverlening aan de lokale handel. Dit laatste is in de moderne samenle
ving bij uitstek de taak van het bankwezen, dat een brugfunctie vervult tussen 
huishoudingen met middelenoverschotten en -tekorten. Met de versnelling van de 
economische ontwikkeling in Nederland sinds ongeveer 1850 groeide de krediet
behoefte. De voorziening daarin werd echter ernstig belemmerd door het gebrek 
aan een enigszins volgroeid bankwezen en soepellopend betalingsverkeer. In het 
betaalverkeer overheersten munten en het gebruik van papieren geld was beperkt 
tot de groothandel en betrof overwegend grote coupures, terwijl van giraal geld 
nog lang geen sprake was.3 

* De auteurs danken de twee anonieme referenten voor hun nuttige opmerkingen en 

suggesties. 
I J. Kok, Stoomtrams rond Alkmaar: boot-, treill- en tram verbindingen met Alkmaat; 
alsmede de Alkmaarse sladstram (Schoorl 1981) 7-9; J.J . Schilstra, 125 Jaar Kamer. Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier 1853-1978 (z.p. z.j.); 1.]. 

Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Neder
land 1795- 1940 (Den Haag 1960). 
2 Purmerend viel tot de tijdelijke sluiting in 1933 onder de Hoofdbank. Bij de he rope
ning in 1933 kwam het onder de verantwoorde1ijkheid van de agent te Alkmaar te vall en. 
3 Zie bijvoorbeeld P.w. Klein , 'De geschiedenis van het Nederlandse bankbiljet' , in: 
M .M.G. Fase et al. (red.), Het Nederlandse bankbiljet in zijn verscheidenheid. Monetaire 
Monografieen Nr. 6 (Amsterdam/Deventer 1986) 16-19. In 1904 werden de bankbiljetten 
van de Nederlandsche Bank overigens tot wettig betaalmiddel verklaard. Anders dan J.L. 
van Zanden en A. van Riel in hun Nederland J 780- J 914. Staat, instituties en economische 
ontwikkeling (Amsterdam 2000), op pag. 20 I stellen, kreeg de Bank het wettelijk bankbil
jettenmonopolie pas met de Bankwet van 1948. Zie A.M. de long , De wetgeving nopens 
de Nederlandsche Bank 1914-1948 Cs-Gravenhage 1960) 424-425. 
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Zoals in 1814 de door Koning Willem I gestichte Nederlandsche Bank beoogde 
de krediet-verlening te bevorderen, zo werd rond 1860 veel verwacht van de uit
breiding van haar taak door vestiging van een kantorennet. De gedachte daarbij 
was dat op grond van de kredietverlening door de Bank bankbiljetten in omloop 
zouden komen, vooral ook omdat Nederland voor deze functie nog geen wijdver
takt bankwezen bestond. Bovendien was ten gevolge van de institutionele opzet 
van 1814 de Nederlandsche Bank voornamelijk een Amsterdamse aangelegen
heid. Dit kantorennet was dan ook een institutionele doorbraak en uitvloeisel van 
de Bankwet van 1863, die aansloot bij de thans moderne gedachte van geld als een 
netwerkgoed waarvoor een stelsel van banken de noodzakelijke infrastructuur ver
schaft. Deze wet verplichtte de Bank in Rotterdam een Bijbank en in elke provin
cie tenminste een agentschap te openen, met naar behoefte correspondentschap
pen. Zodoende open de de Nederlandsche Bank de Bijbank in Rotterdam, twaalf 
agentschappen en 56 correspondentschappen. Daarmee was de Bank de eerste fi
nanciele instelling met een landelijk filialennet geworden en ging zij het destijds 
gefragmenteerde commercieIe bankwezen voor in de vorming van een netwerk 
van bankkantoren.4 Van deze bancaire infrastructuur zou het lokale commerciele 
bankwezen dankbaar gebruik maken, in het bijzonder wegens de geboden krediet
faciliteiten .5 Bovendien raakten door de agent- en correspondentschappen van de 
Nederlandsche Bank sinds 1864 de bankbiljetten in Nederland ingeburgerd. 6 Van
af de Eerste Wereldoorlog, toen schaalvergroting in de bankensector opkwam, 
begonnen de algemene banken eveneens een eigen netwerk van kantoren op te 

4 Zie J. Kymmell , Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, IIA 
(Amsterdam 1996) 54; A.M. de long, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1864-
1914, II (Amsterdam 1967) 127-148. 
5 Jonker stelt op grond van een vergelijking met het buiten1and, dat het kantorennet van 
de Bank de ontwikkeling van het commerciele bankwezen eerder heeft belemmerd dan 
bevorderd. Zijn vergelijking met de situatie in de naburige landen gaat geheel voorbij aan 
het verschil in grootte van ons land ten opzichte van het omringende buitenland. Vgl. J. 
Jonker, ' Spoilt for choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital 
market, 1900-1940', in: Y. Cassis et aI. , The evolution offinancial institutions and mark
ets in twentieth-century Europe (Aldershot 1995) 188-208, aldaar 190. 
6 Tijdens de voorbereidingen van het wetsontwerp van 1863 gaf de minister van Finan
cien een definitie van wat een bankbiljet was, namelijk een bankbiljet was 'eene geldelijke 
verbintenis, blijkbaar bestemd om als ruilmiddel om te loopen ', aldus geciteerd door De 
long, Geschiedenis 1I, 84. 
7 Zie Joh. de Vries et aI., Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999 (Amsterdam 
1999) ; l.A. van der Lugt, 'Het commerciele bankwezen in Nederland in de twintigste 
eeuw - een historiografisch overzicht' , in: NEHA laarboek voor economische, bedrijfs
en techniekgeschiedenis 62 (1999) 388-421 , aldaar 391-392. 
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zetten.7 Deze netwerken zouden op hun beurt op den duur de kantoren van de 
Nederlandsche Bank overbodig en onrendabel maken.8 

2. Het agentschap Alkmaar als kredietinstelling 

Werkzaamheden en personeelsbezetting in hoofdlijnen 
Tot 1864 te1de de Nederlandsche Bank slechts een vestiging en wei te Amsterdam. 
Dat veranderde, zoals gezegd, door de Bankwet van 1863, die de Nederlandsche 
Bank verplichtte ook elders in het land kantoren te openen. Deze nieuwe kantoren 
waren ondergeschikt aan de vestiging in Amsterdam. Dat kwam onder meer tot 
uitdrukking in de uitgebreide voorschriften en administratieve procedures waar
aan de kantoorleiding in de provincie zich diende te houden. De Bank telde buiten 
de Hoofd- en de Bijbank, twaalf agentschappen. Het merendeel daarvan werd ge
leid door een agent, die aanvankelijk werd bijgestaan door een of twee bedienden. 
Ook in Alkmaar waren in die tijd twee bedienden werkzaam.9 

Het publiek kon op de Bankkantoren en dus ook in Alkmaar terecht voor discon
teringen, beleningen en de verwerving van Bankassignaten, een ongelukkig geko
zen naam voor een soort orderbriefjes tot betaling, op de Hoofd-, Bijbank of agent
schappen. Zij waren bedoeld om het betalingsverkeer tussen inwoners in de 
verschillende delen van Nederland te vergemakkelijken. 1o De kredietverlening 
geschiedde door het disconteren - kopen van wissels - en belening op onderpand. 

In 1867, toen de Bank besloot tot verdere uitbreiding van haar werkzaamheden 
in de provincie door de opening van nog een aantal correspondentschappen, ver
anderde er niets in het ressort Alkmaar. Pas in de laatste kwart van de negentiende 
eeuw zou de Bank in het ressort Alkmaar naast de bestaande correspondentschap
pen te Den Helder en te Hoorn, vertegenwoordigingen openen in Schagen (1879) 
en ten slotte in Enkhuizen (1890). 

De correspondentschappen waren in tegenstelling tot de agentschappen geen 
kantoren maar slechts vertegenwoordigingen van de Bank. Zij waren gewoonlijk 
ondergebracht bij een notaris, advocaat, kassier of commissionair in effecten. De 

8 M.M.G. Fase, Tussen behoud en vernieuwing. Geschiedenis van de Nederlandsche 
Bank 1948-1973 (Den Haag 2000) 421-462. 
9 In dejaren zeventig kwarn daar nog een kantoorloper bij. In 1884 werd het personeel 
wederom met een persoon uitgebreid. Oat gebeurde eveneens in 1903 en in 1919 en 1920. 
In 1920 bestond het personeel van het agentschap uit zeven personen. 
10 Bankassignaties waren evenals het kantorennet een product van de Bankwet van 1863, 
maar bleken in de praktijk geen succes. Het tegenvallende resultaat werd door de Bankdi
rectie toegeschreven aan de omstandigheid dat de Bankassignaties op grond van de Zegel
wet van 1843 onderworpen waren aan een evenredig zegelrecht. De long, Geschiedenis II , 
343-344. 
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aard van de werkzaamheden op de correspondentschappen was beperkter, dan die 
welke op de agentschappen werden verricht. Toch kon het publiek bij de corres
pondentschappen in veel gevallen terecht voor een aantal bankzaken, zoals dis
conteringen, beleningen en voor de verluijging van Bankassignaties. De meeste 
correspondentschappen beschikten bovendien over een zogenaamde verwisselings
kas. Deze voorziening bood het publiek de mogelijkheid direct en kosteloos bank
biljetten om te wisselen tegen andere coupures of tegen munten en omgekeerd 
munten te verwisselen tegen bankbiljetten. Verder bestonden de werkzaamheden 
op deze correspondentschappen uit het toetsen van de Iuedietwaardigheid van 
personen en firma 's die met de Bank zaken wilden doen. Deze zaken betroffen, 
zoals gezegd, hoofdzakelijk Iuedietverlening, in de vorm van het in disconto ne
men van handelspapier en het verstrekken van leningen op onderpand van effecten 
of goederen, incasso en het verstrekken van inlichtingen over het werkterrein van 
de Bank. 

Reeds in oktober 1864 solliciteerde B. Preijer, tot dan toe werkzaam als kandi
daat-notaris bij de uit 1804 stammende kassiersfirma De Lange & De Moraaz, 
naar de functie van agent in Alkmaar. Terugkijkend kan worden vastgesteld dat 
aile agenten tot de sociaal-economische bovenlaag van Alkmaar behoorden. Het 
waren over het algemeen vermogende personen die in staat waren de voor deze 
functie vereiste persoonlijke of zakelijke borgtocht te stellen. 11 Verder hadden de 
meeste van hen evenals de meeste plaatsvervangers tot de jaren zestig van de twin
tigste eeuw een juridische achtergrond. Een enkeling had daarnaast bancaire erva
ring. Voorts werden er per agentschap twee adviseurs benoemd. Alhoewel de Bank 
bij het aanstellen van die adviseurs streefde naar pluriformiteit, bleek het in de 
praktijk moeilijk in Alkmaar geschikte kandidaten te vinden, die afkomstig waren 
uit handel of industrie. Dit hing ongetwijfeld samen met de economische structuur 
van het gebied. Een van de weinige adviseurs met industriele banden was P.A. de 
Lange Apz. , voormalig directeur van de conservenfabriek W. van Hoogenstra
ten.1 2 Een alternatief vormde de advocaten en notarissen, maar in Alkmaar was in 

11 Zie M.M.G. Fase en 1. Mooij , Het bankwezen in het Hollands Nooorderkwartier en 
hef agentschap Alkmaar van de Nederlandsche Bank, 1865-1997, De Nederlandsche Bank, 
Onderzoeksrapport WO&E nr. 644, december 2000. Dit rapport waarop het onderhavige 
artikel is gebaseerd bevat ook een nagenoeg volledig kwantitatief overzicht van activitei
ten van het agentschap en van het personeel. 
12 Deze fabriek was een onderdeel van W. Roogestraten & Co, fabriek van verduurzaam
de levensmiddelen te Leiden. 
De Lange had tevens het initiatief genomen tot de oprichting van de Groentenexportvei
ling te Alkmaar, waarvan hij naderhand president-commissaris was. Verder vervulde De 
Lange een aantal commissariaten, waaronder van de Noordhollandsche Maatschappij van 
Levensverzekering N.V. Alkmaar en van de N.V. Alkmaarsche Bank. Verder bevonden 
zich onder de plaatsvervangers en adviseurs van de agent te Alkmaar een voormalige hy
potheek-zegelbewaarder en een hoge belastingambtenaar. 
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Figuur I. Disconteringen agentschap Alkmaar J 865-1948 (in miljoenen guldens) 
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dat opzicht, evenals bijvoorbeeld in Leiden, de keuze beperkt. 13 Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden ten gevolge van de industriele ontwikkeling in de regio de 
keuzemogelijkheden wat ruimer. 

Kredietverlening in de vorm van het in disconto nemen van handelspapier en het 
verstrekken van leningen op onderpand van effecten of goederen, was de belang
rijkste bezigheid van een agentschap. Aan krediet bestond in de marktplaats Alk
maar grote behoefte getuige het feit dat in het eerste kwartaal na oprichting reeds 
twaalf personen werden toegelaten tot het disconto. Tot 1915 lOU het disconto
volume in Alkmaar, met uitzondering van de duur van de agrarische crisis (1880-
1895), elk jaar blijven toenemen om vervolgens vanaf het midden van de Eerste 
Wereldoorlog ge\eidelijk te velminderen en uiteindelijk als activiteit van het agent
schap Alkmaar geheel te verdwijnen (Figuur I) . Daarnaast, maar in mindere mate, 
hield het agentschap zich bezig met het incasseren van Bankremisen, alsmede met 
het afgeven en betalen van Bankassignaties, als ook met het verwisselen van bank
biljetten en munten. Deze werkzaamheden maakten deel uit van de wettelijke taak 
van de Bank om het betalingsverkeer in goede banen te leiden. Hiertoe beschikte 
het kantoor te Alkmaar evenals de andere agentschappen over een verwisselings
kas. Hiermee konden kosteloos grote coupures bankbiljetten tegen kleinere COll

pures of munten worden gewisseld. Vooral de Rijksbetaalmeester maakte hiervan 
gebruik door voor aanzienlijke bedragen bankbiljetten tegen specie te verwisse
len. De plaatselijke kassiers gingen daarentegen naar het agentschap om de ont
vangen specie tegen bankbiljetten te verwisselen. Het belang van de verwisse-

13 Zie M.M.G. Fase en 1. Mooij , ' De Nederlandsche Bank in Leiden ', 1865-1969; een 
antwoord op het wisselende economische tij', in: Leids Jaarhoekje 2001 ,89-118. 
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lingsfaciliteit lag vooral in de kostenbesparing voor het publiek, want voordien 
was het dikwijls lastig geweest papier of specie te verkrijgen of moest men voor 
dergelijke wisseltransacties een hoge provisie betalen aan de commercieel wer
kende kassiers. Vermeldenswaard, en well icht tekenend voor de ontwikkeling van 
de regio is, dat aan het einde van de jaren zestig van de negentiende eeuw de 
aannemers van de nieuwe spoorlijnen Nieuwe Diep-Alkmaar en Alkmaar-Zaan
dam, tot de grootste verwisselaars van het agentschap Alkmaar behoorden. 

Disconteringen 

In de eerste jaren van het agentschap waren de meeste disconteringen afkomstig 
van de agrarische sector en in het bijzonder van de wol-, de vee-, de graan- en de 
kaashandel. 14 Mede hierdoor vertoonden de disconteringen bij het agentschap een 
duidelijk seizoenspatroon. De grootste disconteringen vonden plaats in de maan
den maart en april, wanneer de vee-, injuli wanneer de wol- en in oktober wanneer 
de graan- en kaashandel veel kapitaal nodig hadden. Aangezien deze handel voor
namelijk in contanten werd afgewikkeld, waren de handelaren genoodzaakt de 
hulp van kassiers of bankiers in te roepen .IS Die financieIe hulp werd meestal ver
leend in de vorm van promessen, dat wil zeggen een betalingsbelofte door de ko
per, waarop een kassier of lokale bank krediet verleende voor de duur van enkele 
maanden. 16 De kassiers waren echter uiterst voorzichtig in het verlenen van derge
lijk krediet en deden dit pas, nadat zij zich hadden vergewist van de soliditeit van 
de kredietvrager. Overigens had het kredietpapier dat voorvloeide uit de veehan
del meestal een langere looptijd dan de gebruikelijke drie maanden. Dit had te 
maken met het feit dat de handelaren in het vOOIjaar 'mager' vee kochten, dat pas 
na een tijdsbestek van meer dan drie maanden als 'vet' van de hand kon worden 
gedaan. De verkoop van runderen en schapen geschiedde overwegend in de herfst. 
Noord-Holland was in die tijd onder meer bekend om zijn schapenfokkerij. Veel 
schapen waren bestemd voor Groot-Brittannie, waar men trachtte door middel van 
kruisen met Engelse schapenrassen de kwaliteit van de wol te verbeteren. 17 

14 Er werden wekelijks in Alkmaar twee veemarkten, een kaas- en een graanmarkt ge
houden. Voorts waren er drie grote koemarkten per jaar. 
15 Zie voor een beschrijving van de situatie in Friesland: D.C.J. van der Werf en loh. de 
Vries, 'De modernisering van de Friese economie door de Nederlandsche Bank en de 
Friese kassiers van 1865 tot 1919', in: H. Diederiks, et aI., Het platteland in een verande
rende we reid. Boeren en he! proces van modernisering (Hilversum 1994) 235-253. 
16 Archief De Nederlandsche Bank (ADNB) 1.226/99/9211 verslaggeving bankkantoren 
aan directie; jaarverslag Alkmaar over 1869-1870. 
17 A. van Otterloo, De Nederlandsche koopman. Nieuw volledig handboek voor den han
delsstand, II (Dordrecht 1871) 82. 
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Tijdens het boekjaar 1875-1876 liepen de disconteringen in Alkmaar voor het 
eerst sinds de opening van het agentschap licht terug. Volgens de agent was de 
voornaamste reden ' ( ... ) mimte van geld, dat vroeger gewoonlijk in effecten werd 
belegd'. De effectenbelening bereikte daarentegen in die tijd een topjaar, waaraan 
met name de in Hoorn gevestigde Westfriesche Crediet- & Depositobank een be
langrijke bijdrage leverde.18 Ook daarna gaven de disconteringen een opmerkelij
ke stijging te zien. Deze werd veroorzaakt door de verkoop van talloze landerijen 
in het gebied, de veilingen van de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij, de hoge 
prijzen van alle onroerende zaken en de 'mimte van kapitaal'. De kassiersfirma 
Coster & Van Leeuwen bijvoorbeeld disconteerde dat boekjaar voor bijna 2,5 
miljoen gulden, bijna het dubbele van het gangbare bedrag. ' 9 In deze jaren bleek 
er sprake van een aanzienlijke groei van de handel in onroerend goed, stegen de 
prijzen van vee en van landbouwproducten en nam de kredietverlening door kas
siers en notarissen fors toe, waardoor ook het discontovolume bij het agentschap 
Alkmaar steeg. AI met al kan worden vastgesteld, dat er in de jaren voorafgaande 
aan de agrarische crisis van 1880 in het Hollands Noorderkwartier een ongekende 
kredietbehoefte bestond. Tegelijkertijd wijst de fikse toe name van de disconterin
gen erop, dat er mogelijk niet aan al het bij de Bank in die jaren gedisconteerde 
papier een reele transactie ten grondslag lag, maar soms aIleen geldleningen op 
onderpand betroffen. Dit ondanks het feit, dat de Bank hiertegen reeds meermalen 
bezwaar had gemaakt. 20 

De vijf grootste discontanten , dat wil zeggen voor meer dan een half miljoen 
gulden per jaar, waren destijds de firma Coster & Van Leeuwen, de firma De Lan
ge & De Moraaz, de Westfriesche Crediet- & Depositobank te Hoorn de Platte
landse Bankvereeniging te Bassingerhorn en de Westfriesche Bank te Schagen. 
Over hun activiteiten merkte de agent in zijn verslag over het boekjaar 1879-1880 
op: 

'Uit eene vergelijking der discontocijfers van dit en het vorige jaar blijkt, dat 
aile discontanten ; wegens hunne vrees voor ernstige gebeurtenissen, die uit den 
ongunstige stand van den handel eventueel konden voortkomen; hunne transac
tien belangrijk hebben ingekrompen. Menige geldaanvraag bij de Bankiers, No
tarissen en Credietbanken is door dezen geweigerd geworden ; terwijl zijn hunne 
hulp aileen aan oude relatien verleenden.- De Notarissen in 't bijzonder, hebben 

18 ADNB 1.226/99/93/1 verslaggeving bankkantoren aan directie; jaarverslag Alkmaar 
over 1875-1876. 
19 Bovendien was er in januari 1878 voor het eerst sinds jaren weer een belening op 
goederen en wei op houten balken door de firma Blikman & Co te Nieuwediep ter waarde 
van 60.000 gulden Eind maart 1878, bij het afsluiten van het boekjaar 1877/1878 was het 
uitstaande bedrag der belening evenwel weer teruggelopen tot 27.000 gulden. 
20 Vgl. De Jong, Geschiedenis, II , 184-185. 
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veel minder dan vroeger gedisconteerd; deze oordelen die bemoeijing eigenlijk 
niet tot hunnen werkkring te behooren, en verwezen dan ook de meeste geldaan
vragers naar de diverse Bankiers en Credietbanken. In de praktijk kunnen zij er 
echter niet altijd buiten blijven eenig crediet, b. v. bij verkoopingen of boedelbe
handelingen, te geven.' 21 

Hij was niet geheel gerust, vanwege de opkomende importen van landbouwpro
ducten uit Amerika. Verder was de handel in onroerend goed in het voorafgaande 
jaar mede door de stijging van de grondprijs belangrijk minder geweest. De wol
handel werd in 1881 bovendien getroffen door de gevolgen van een schapenziek
te, waardoor de kredietwaardigheid van de lokale handelaren aanmerkelijk ver
zwakte. Omtrent de soliditeit en de aard van het discontopapier merkte de agent 
op, dat de discontanten 'alleen solide, gegoed en vertrouwbaar zijn, en de crediet
waardigheid hunner cIienten kennen;-de bronnen van die kennis zijn: hunne be
kendheid met de wijze van doen en den staat van leven van de geldaanvragers; 
terwijl de hypotheekregisters in vele gevallen door hen worden geraadpleegd' .22 
Niettemin was er gegrondheid voor zijn vrees zoals de lotgevallen met het notaris
papier in samenhang met de agrarische teruggang laten zien. 

De agrarische crisis en kredietproblemen 
De zogenaamde agrarische crisis, die volgens historici duurde van 1880 tot 1895, 
was zo blijkt uit de verslagen van de agent te Alkmaar in zijn regio voorafgegaan 
door grootschalige grondspeculatiesY Dit ging gepaard met geldleningen onder 
hypothecair verband, 'welke tegenwoordig bij advertentien en door Makelaars en 
door Notarissen worden gedaan.' De agent waarschuwde in zijn rapport ages aan 
Amsterdam, dat dergelijke praktijken niet in het belang van de boerenstand waren, 
omdat als het maar even tegen zat in het agrarisch bedrijf, de financiele lasten te 
zwaar zouden worden. 

In het boekjaar I april 1881 - 1 april 1882 Jiepen bij het agentschap te Alkmaar 
de disconteringen terug doordat de kredietgevers alom voorzichtiger waren ge
worden. Desondanks baarde de kredietverlening de Bankdirectie grote zorgen. De 
notarissen begaven zich namelijk meer en meer op het terrein van de kassierderij. 
'Het maakt bij ons een ernstig punt van overweging uit of de Nederlandsche Bank 
mag voortgaan, den notarissen het betreden van dien weg gemakkelijk te maken' , 
aldus een bericht van directeur-secretaris H.P.G. Quack aan de agent te Alkmaar. 

21 ADNB 1.226/99/93/1 verslaggeving bankkantoren aan directie; jaarverslag Alkmaar 
over 1879-1880. 
22 Ibid. over 1880-1881. 
23 Voor de agrarische crisis zie onder meer J.L. van Zanden, De economische ontwikke
ling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Wageningen/Utrecht 
1985) 246 e.v.; Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, hfd. 8. 
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Quack was zich ervan bewust dat een plotselinge koersverandering een schok te
weeg zou brengen, maar hij concludeerde tegelijkertijd, dat: 

'( ... ) in de toekomst moet onze leiddraad deze zijn, dat wij dan aileen het cre
dietpapier van notarissen nemen, wanneer het onmiddellijk uit het notarisbedrijf 
zijn oorsprong neemt. Wij hebben het oog op b.v. papier bij boedelscheiding, bij 
hypotheek, zeer tijdelijk gecreeerd totdat de boedel is gescheiden, totdat de hy
potheekakten verleden is enz. Waar echter de notaris als gewone kassier op
treedt, waar het credietpapier moeilijk kan worden afgeleid uit het notarisbedrijf 
zelf, daar moet alsdan zijn papier geweerd worden.' 24 

De directie verzocht in dit verband de agent om nadere informatie over de krediet
verlenings-activiteiten van de notarissen. De Alkmaarse agent antwoordde dat de 
notarissen die waren toegelaten tot het disconto van de Bank uit concurrentieover
wegingen vaak waren gedwongen tot kredietverlening, omdat in Noord-Holland 
meer dan in andere provincies de notaris 'de voornaamste geldbezorger, de spil, 
waarom het geheele landbouwcrediet draait. '25 Overigens meende hij dat de mees
te notarissen omwille van hun professionele integriteit een koerswijziging door de 
Bank zeer zouden toejuichen. De Bank besloot even weI de zaak voorlopig te laten 
rusten, omdat zij zich niet verantwoordelijk achtte voor notarissen die het kas
siersbedrijf wensten uit te oefenen. Het notarispapier behield echter, en zoals spoe
dig bleek terecht, de aandacht van de Bank. In 1885 werd zij op pijnlijke wijze met 
haar neus op de feiten gedrukt door het overlijden van notaris mr. O. Alewijn uit 
Medemblik. Oeze notaris, die bij de Bank was toegelaten tot het disconto, had als 
'soliede ' te boek gestaan, maar diens boedel zag er 'treurig' uit, aldus een aanteke
ning van Bankpresident N.G. Pierson op 27 augustus 1885: 'C ... ) en is bij gemis 
van balans , grootboek,ja van de meest noodige bescheiden, moeilijk metjuistheid 
na te gaan. '26 Uiteindelijk viel de schade voor de Bank mee. 

Oit voorval was voor de Bankdirectie aanleiding om een onderzoek in te stellen 
naar de omvang van notarispapier dat de Bank in portefeuille had. Oaaruit bleek, 
dat het notarispapier voor de Bank in het aigemeen van weinig betekenis was, 
behalve in de provincie Noord-Holland. Tegen weigering van dit kredietpapier 

24 ADNB 2.12/97/23411 geldmarktbeleid. Brief Quack aan agent te Alkmaar 4 november 
1882. Idem 1.832.2211991115/l J. de Vries geschiedenis van de agentschappen; notarispa
pier. 
25 Ibid. , 7 november 1882. V gl. F.S. van Nierop, 'Europeesch landbouwcrediet ', Over
druk uit de Gids 1885, no. 12, 8. 
26 ADNB 1.121.11199/211 1 N .G. Pierson, Kroniek 27 augustus 1885. Aan het einde van 
het boekjaar moest van de oorspronkelijke 75.900 gulden nog iets meer dan 18.800 gulden 
worden betaald. ADNB 1.226/99/93/ I verslaggeving bankkantoren aan directie, jaarver
slag Alkmaar 1885/1886. 
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zag de Bankdirectie op, mede omdat dit de 'overige kredietverleners, zoals kas
siers, kredietverenigingen en de plattelands-banken te veel zou belasten.'27 WeI 
drong de Bankdirectie bij haar agent te Alkmaar aan op terughoudendheid in de 
acceptatie van notarispapier, zonder even wei over te gaan tot een algeheel verbod, 
omdat de Bank dan kredietaanvragers zou drijven naar minder kapitaalkrachtige 
of 'sterk geengageerde' instellingen. Dit motief zou echter vervallen , aldus de di
rectie in een schrijven aan de Alkmaarse agent, wanneer er in Noord-Holland 'een 
krachtige wei bestuurde kredietinstelling verrees.' 28 Eerder had adviseur van het 
Alkmaarse agentschap mr. De Lange zich in dezelfde geest geuit. Mogelijk heeft 
dit ertoe bijgedragen dat kort nadien onder auspicien van de Amsterdamsche Bank 
in Alkmaar 'het Noord-Hollandsch Landbouwcrediet' werd opgericht. De Lange 
was overigens nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe bank, die 
getuige het tempo waarin zij filialen opende duidelijk in een behoefte voorzag. 
Binnen enkele jaren ontwikkelde het Noord-Hollandsch Landbouwcrediet zich tot 

de grootste discontant van het agentschap Alkmaar. 29 Het succes van deze bank 
verklaart vermoedelijk in belangrijke mate waarom de elders in het land vaak zo 
succesvolle boerenleenbanken in deze regio nauwelijks een voet aan de grond 
kregen. Zo slaagde bijvoorbeeld de Cooperatieve Centrale Christelijke Boeren
leenbank te Alkmaar, in 1904 ontstaan uit een afsplitsing van enkele boerenleen
banken in Noord-Holland van de Centrale in Utrecht, er niet in om op den duur 
voldoende leden en middelen te krijgen. 30 De agent had echter, zo blijkt uit zijn 
jaarverslagen, nog geen enkele weet van deze achteraf bezien toch tamelijk unieke 
regionale financiele infrastructuur. 

Aan het einde van de negentiende eeuw, toen de landbouwcrisis voorbij was, 
lieten de disconteringen bij het agents chap te Alkmaar voor het eerst sinds jaren 
weer een toename zien. Figuur I illustreert dit. In het boekjaar 191211913 waren 
er bij het agentschap te Alkrnaar zes discontanten van meer dan een miljoen gul
den , waarvan het Noord-Hollandsch Landbouwcrediet met ruim 17,4 miljoen gul-

27 ADNB 2.12/97/234/1 geldmarktbeleid. Brief van directeur-secretari s De Hoop Schef
fer aan de agent te Alkmaar, 9 oktober 1885. 
28 Ibid. Brief van directeur-secretaris De Hoop Scheffer aan de agent te Alkmaar 19 ok
tober 1885. Zie ook Nota De Lange aan agent te Alkmaar, II oktober 1885. Zie voor 
uitvoerige uiteenzetting van deze nota. Joh. de Vries, 'Het notarispapier en de Nederland
sche Bank, 1880- 1900', in: H.W.J. Bosman en J.e. Brezet red., Sparen en investeren. Geld 
en Banken (Leiden 1987) 398-411 , aldaar 407-408. 
29 De agent te Alkmaar Preijer en diens opvolger Boelmans ter Spill hadden zilting in de 
'commissie belast met het nazien der balans'. Zie Jaarverslagen van het Noordhollandsch 
Landbouwcrediet. 
30 Deze Alkmaarse centrale zou in 1924 vastlopen. Zie Joh. de Vries, De Cooperatieve 
Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland /928-1973. Van exponent tot component 
(z.p. 1973) 19. 
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Figuur 2. Samenstelling opererend kapitaal van her agentschap Alkmaar 1865-
1958 (in miljoenen guldens) 
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den al enige jaren verreweg de grootste was. De overige vijf waren: de Zaanland
sche Spaar- & Voorschotbank te Krommenie met ruim 3,7 miljoen gulden, de fir
ma J . de Lange CJzn uit Alkmaar met 2,4 miljoen gulden, de firma Wisselink, 2,1 
miljoen gulden, de Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank te Enkhuizen met 1,5 mil
joen gulden en de Noordhollandsche Bank uit Nieuwe Niedorp met 1,4 miljoen 
gulden. Deze opsomming laat enerzijds zien dat de grootste discontanten van 1880 
door de relatief jonge financiele instellingen waren voorbij gestreefd en ander
zijds toont zij hoe krachtig het lokale bankwezen in de regio Alkmaar sindsdien 
was geworden. 

Beleningen en voorschotten in rekening-courant 
De beleningen in het ressort Alkmaar vonden overwegend plaats op onderpand 
van effecten. Naast deze gewone effectenbeleningen waren er beleningen in ver
band met de verbetering en het onderhoud van de infrastructuur. Zo verstrekte het 
agentschap Alkmaar in het boekjaar 187911880 beleningen voor schuldbekente
nissen afgegeven door het polderbestuur van de Schermer voor herstelwerkzaam
heden aan vijzelmolens, sloten en voor bestratingen. Ook was er in dat jaar een 
belening van 160.000 gulden op promessen van het waterschap van de Hondsbo
sche en Duinen te Petten afgegeven ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan 
de Zeewering. Incidenteel kwamen ook goederenbeleningen voor zoals in 1880/ 
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1881 op karwijzaad. Dat er bij het agentschap Alkmaar nauwelijks goederenbele
ningen voorkwamen, hield ongetwijfeld verband met het feit dat agrarische pro
ducten, door hun bederfelijkheid, niet voor belening in aanmerking komen. 

Nadat het in 1889 mogelijk was geworden bij de Bank voorschotten in reke
ning-courant op te nemen, won deze vorm van kredietverlening snel aan populari
teit, zoals blijkt uit Figuur 2. Deze geeft de samenstelling weer van het gemiddeld 
opererend kapitaal, dat wil zeggen de som van disconto, beleningen en voorschot
ten in rekening-courant, waarbij dit laatste kan worden gezien als een modern 
alternatief voor de goederenbelening. 31 

In het boekjaar 1896-1897 nam het aantal rekeninghouders bij de Bank als geheel 
toe van 110 tot 604, waarvan in totaal 413 een rekening bij een agentschap aan
hielden. De ranglijst van het aantal rekeninghouders per agentschap werd in 1897 
aangevoerd door het agentschap Den Haag met 110 rekeninghouders, onmiddel
lijk gevolgd door Leiden met 59. Op deze ranglijst nam het agentschap Alkmaar 
met slechts zes rekening-couranthouders een zeer bescheiden plaats inY In 1914 
telde het agentschap 33 rekeninghouders , waarvan aan achttien een voorschot in 
rekening-courant was verleend voor een bedrag varierend tussen de 5.000 en 
150.000 gulden. Dit aantal van 33 rekeninghouders zou tot de jaren zestig vrijwel 
onveranderd blijven, aangevend dat na 1914 de hoogtijdagen voor het agentschap 
voorbij waren. Deze indruk wordt bevestigd door het beloop van het opererend 
kapitaal, zoals weergegeven in Figuur 2. 

Betalingsverkeer en overige diensten 
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw gaf het correspondentschap te Hoorn 
Bankassignaties af op het agentschap Dordrecht. Waarom dit gebeurde is niet meer 
met zekerheid te achterhalen, maar mogelijk hield dit verband met zoutaankopen 
in Dordrecht door een ondernemer uit de regio Alkmaar ten behoeve van de kaas
fabricage en de conservering van groente, haring of ansjovis. In de loop van de 
jaren nam zowel het aantal als de verspreiding van de Bankassignaties nog verder 

toe. In Alkmaar werden gedurende het boekjaar 188711888 bijvoorbeeld 458 Ban-

31 Onder het hoofdstuk rekening-couranthouders stond in het jaarverslag 187811879 het 
volgende te lezen: 
'Er bestaat alhier geene behoefte aan de tusschenkomst van het Agentschap tot het inkas
seren van papier, hetwelk dadelijk opvorderbaar is, in die behoefte wordt door de verschil
lende kassiers en het postkantoor ruimschoots voorzien- de kassiers die zich daarmede 
belasten doen daarop voorschotten, en nemen of geven renten van hunne Rekening-cou
ranthouders ; en terwijl deze wijze van handelen door de bank niet wordt gevolgd. is zulks 
eene zeer overwegende reden, waarom het publiek geen Rekening-courant met ' t agent
schap zoude houden.' ADNB 1.226/99/93/ I verslaggeving bankkantoren aan directie; jaar
verslag Alkmaar over 1878-1879. 
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kassignaties afgegeven, waarvan 273 op de Hoofdbank, 61 op de Bijbank en 124 
op de agentschappen en de correspondentschappen. Behalve op het correspon
dentschap Room, waren Bankassignaties afgegeven op de correspondentschap
pen te Raarlem, Leiden, Gouda, Schiedam, Gorinchem, Tiel, Breda, Nijmegen, 
Zutphen en Kampen. Wat Room betreft meldde de agent in 1889, dat de corres
pondent aldaar 'het zeer in belang en in het gerief van de ingezetenen aldaar en 
van 't reizend handelspubliek te achten , indien bij dat correspondentschap 'direct' 
bankassignatien op de Roofdbank, Bijbank, Agentschappen en correspondentschap
pen te verkrijgen waren; daarvan zoude dan zekerlijk ruimer gebruik worden ge
maakt; wegens 't ontbieden der assignatien bij dit agentschap verloopt thans te 
vee I tijd .'33 Ret gebruik van Bankassignaties zou in de volgende decennia blijven 
toenemen, maar na de Eerste Wereldoorlog snel aan belang inboeten, wat niet kan 
worden los gezien van de opkomst van de Postcheque- en Girodienst en het filia
Jennet van het commerciele bankwezen sindsdien. 

Ondanks de agrarische crisis, breidde de Bank haar activiteiten in de kop van 
Noord-Holland uit. Zo werd per I januari 1890 in Enkhuizen een correspondent
schap tweede klasse gevestigd en verkreeg het correspondentschap te Den Helder 
de status van een eerste klasse kantoor. In zijn verslag over 188911890 meldde de 
agent dat in zijn ressort de toestand van de landbouw 'wegens ruime hooiteelt en 
hooge kaasprijzen , gunstiger [was], dan in het vorige jaar; -hoewel de prijs der 
landbouwproducten laag bleef, was de waarde der landerijen stijgende. De meer
dere welstand van de boeren oefent in dit district een weldadigen invloed uit; han
del en nijverheid profiteeren daarvan in hooge mate; terwijl de operatien van het 
agentschap het bewijs van dien invloed zijn. '34 De opkomst van de groenteteelt en 
met name van kool in het Hollands Noorderkwartier en het opkomende veilingwe
zen bieden een verklaring voor de uitbreiding van de dienstverlening door de Bank 
aan het einde van de negentiende eeuw in de streek rond Alkmaar. Deze uitbrei
ding yond echter nauwelijks zijn neerslag in de omzet van de disconteringen en 
beleningen. De betekenis lag vooral in de mogelijkheid voor het lokale bedrijfsle
yen en publiek tot verwisseling van bankbiljetten en specie. WeI ontwikkelde Alk
maar zich in het eerste decennium van de twintigste eeuw tot een centrum van de 
kaashandel , terwijl de akkerbouw en groenteteelt, en in samenhang daarmee het 
veilingwezen, eveneens goede tijden beleefden. Dat gold met name voor de vei
ling te Broek op Langedijk, waar de handelsomzet tussen 1907 en 1911 vervier
voudigde tot bijna 2,8 miljoen gulden. Al met al waren de jaren aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog economisch gezien gunstige jaren voor de agrarische 

32 Zie M.M.G. Fase en J. Mooij , ' Ruim een eeuw de Nederlandsche Bank in Haarlem: 
1865- J 969 ', in: Haerlem laarhoek 1997 (Haarlem 1998) 53-81. 
33 ADNB 1.226/99/94/1 1 verslaggeving bankkantoren aan directie; jaarverslag Alkmaar 
over 188811889. 
34 Ibid. over 1889/1890. 
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sector in het ressort Alkmaar, dat aldus ten volle deelde in wat door Van der Wou
de is aangemerkt als de tweede periode van seculaire groei in de landbouw. 35 

3. Agentschap en regionale economische ontwikkeling 

De economische bedrijvigheid in een regio weerspiegelt zich in de kredietverle
ningsactiviteit van het desbetreffende agentschap voor zover de lokale onderne
mers en financiele instellingen een beroep doen op het agentschap en niet terug
vallen op het landelijk bankwezen. Dit laatste bestond tot de Eerste Wereldoorlog 
nog nauwelijks. Het bankenlandschap werd nog gekenmerkt door een gefragmen
teerd, kleinschalig en lokaal bankwezen dat voor herfinanciering een beroep deed 
op het agentschap. Het is derhalve redeJijk in een dergeJijke wereld de activiteit op 
het agentschap, zoals weergegeven in figuur 1 en 2, tot 1914 op te vatten als af
spiegeling van de regionale bedrijvigheid of conjunctuur. De meest directe maat
staf hiervan biedt het aantal faillissementen in de regio. De omgekeerde parallelli
teit tussen enerzijds het beeld uit de figuren 1 en 2 en anderzijds de grafiek van 
figuur 3 geeft steun aan deze veronderstelling, die bevestigd wordt door de bere
kende correlatiecoefficient van respectievelijk -0,33 en 0,04 tussen respectieve
Jijk een periode voorlopend de disconto-omzet of opererend kapitaal en het aantal 
faillissementen, waarbij met name de eerste een overtuigende conjunctuurindica
tor lijkt. Binnen dit conjunctuurbeeld tot 1914 was de agrarische crisis vanaf on
geveer 1880 een absoluut dieptepunt, zoals elk van de figuren onmiskenbaar laat 
zien. 

De agrarische crisis had ook ernstige gevolgen voor de winkelstand en nering
doenden in de regio Alkmaar. Dit blijkt uit het in de eerste helft van de jaren 
tachtig stijgend aantal faillissementen in de kop van Noord-Holland (Figuur 3). 
Soms raakte de Bank in deze jaren bij een faillissement betrokken. Indien het 
aantal faillissementen een indicatie is van de economische situatie in de regio rond 
Alkmaar, dan ZOU op basis daarvan kunnen worden vastgesteld dat de agrarische 
crisis nog tot begin twintigste eeuw veel slachtoffers maakte. 

In de kop van Noord-Holland was echter meer aan de hand. In 1886 moesten 
twee belangrijke financiele instellingen - de Westfriesche Crediet- en Deposito
bank te Hoorn en de firma Coster & Van Leeuwen te Alkmaar - hun betalingen 
staken. De eerstgenoemde bank raakte begin april 1886 door een toevallige sa
menloop van omstandigheden in liquiditeitsproblemen, die nog werden verergerd 
door het plotselinge overlijden van hoofdfirmant P. Brinkerink.36 De schade voor 
aile betrokkenen, inclusief de Nederlandsche Bank, bleef echter beperkt. Datzelf-

35 A.M. van der Woude, Landbouw en geschiedenis in: Leven met geschiedenis (Amster
dam 2000) i.h.b . op biz. 273-274, hfd. 1, 20. 
36 ADNB 1.121.11/99/2111 N.O. Pierson, Kroniek april 1886. 
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Figuur 3. AantalJaillissementen in her ressort Alkmaar 1878-1902 
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de jaar ging ook de commissionairs- en kassiersfirma Coster & Van Leeuwen in 
liquidatie. Na 1895 zo leren de figuren 1 tot en met 3 trad een economische ople
ving op binnen het ressort Alkmaar, die zou aanhouden tot ver in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw met van tijd tot tijd incidenten in het bancaire landschap, 
die uiteindelijk zouden resulteren in de vorming van een filialennet van de lande
lijk werkzame banken.37 Dit ging, zoals nog aan de orde zal komen, ten koste van 
het landelijk net van agent- en correspondentschappen van de Nederlandsche Bank. 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog berokkende het Hollands Noorder
kwartier in economisch opzicht weinig schade. De mobilisatie bracht in Den HeI
der een groot garnizoen, maar ook in Alkmaar werden meer manschappen dan 
normaal gelegerd. Verder hadden in dat jaar de land- en tuinbouw alsmede de 
veeteelt, hoofdbronnen van bestaan van deze streek, een zeer gunstigjaar mede als 
gevolg van de stijgende prijzen voor granen, zaden, kool en vlees. De keerzijde 
was de stijging van de prijzen voor veevoeder. Tegenslag was er ook, zoals in 
1916 het onderlopen van de Anna Paulownapolder. De financiele instellingen le
den door deze watersnood echter geen schade, volgens de agent, 'dankzij de om
standigheid dat door de boeren vele oude credieten afgelost en geene nieuwe aan
gevraagd waren.' Evenals elders, daalde vanaf 1916 het totaal aan disconteringen 
bij het agentschap Alkmaar. Volgens de agent was dit te wijten aan zowel 'de 
groote geldruimte' als aan de handelswijze van de banken. In dit verband vermeld
de hij dat van de 'zeer belangrijke' bedragen door het NV Noord-Hollandsch Land
bouwcrediet aan de ondergelopen polders als krediet was verstrekt, terwijl slechts 

37 Zie hiervoor H.M. Hirschfeld, Her ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland 
(Rotterdam (922); Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 394-398. 
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voor 50.000 gulden bij de Bank was gedisconteerd en wei door de Amsterdam
sche Bank. Yoor een dee I was de daling van de disconto-omzet te wijten aan de 
overs tap per 1 januari 1917 door kassier en commissionair J. de Lange eJz van het 
agentschap naar de Nationale Bankvereeniging.38 Deze nieuwe bank had de West
friesche Bank Timmerman Koelwijn & Co in Schagen en haar filiaal te Purmerend 
overgenomen. Niet lang daarna zou zij ook de firma P. Groen, correspondent van 
de Nederlandsche Bank, te Den Helder overnemen. Er waren echter meer tekenen 
van beginnende bankconcentratie in de regio Alkmaar. Via de bovengenoemde 
kassier en commissionair 1. de Lange had de in liquidatie zijnde NY Credietbank, 
die overigens door de agent als 'een onbeduidend bankje ' werd gekenschetst, haar 
papier bij het agentschap gedisconteerd. 39 Haar zaken werden overgenomen door 
de in 1917 door de NV Noord-Hollandsche Levensverzekering-maatschappij op
gerichte NY Alkmaarsche Bank, die overigens in 1975 zou opgaan in de Neder
landse Credietbank. In 1916 werd de Zaanlandsche Spaar-Voorschotbank in Krom
menie omgezet in de naamloze vennootschap de Zaanlandsche Bank, terwijl de 
Cooperatieve Centrale Christelijke Boerenleenbank voortaan als de Cooperatieve 
Centrale Land- en Tuinbouw-Bank te boek stond.40 Voorts waren er geruchten, dat 
de sedert enkele jaren kwijnende Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank zou wor
den overgenomen. Intussen werd het kantoor van H.G. Preijer, kassier en commis
sionair te Alkmaar, per 1 april 1917 overgenomen door de Amsterdamsche Bank.41 
In 1917 ging voorts de Hollandsche Spaar-Deposito en Commissie Bank te Alk
maar over in handen van de Hoornsche Crediet- en Effecten Bank. Voor het agent
schap betekenden deze overnames een daling van het aantal rekening-couranthou
ders en derhalve van een structurele terugloop van de omzet aan disconteringen en 
verwisselingen op het agentschap, die los stond van de conjuncturele ontwikke
ling. Met dit laatste ging het goed. 

Na de Vrede van Versailles trok de economie weer aan en dit weerspiegelde zich 
onder meer in de toename van de disconteringen (Figuur 1). Het waren dan ook 
geen slechte jaren voor de agrarische sector en de visserij in de kop van Noord
Holland al werden de boeren weI met dalende prijzen geconfronteerd. In 1919 
zette de reeds lang verwachtte daling van de grondprijzen in; een ontwikkeling die 
volgens de agent nog werd versterkt 'door de omstandigheid dat het schier onmo
geJijk is geld op hypotheek te bekomen. Waar de winsten der oorlogsjaren voor 
een belangrijk deel aangewend zijn juist tot aflossing van de rustende hypotheken, 
doet deze moeilykheid zich sterk gevoelen. Er is veel te veelland gescheurd, maar 

38 Directeur van deze nieuwe bankvestiging in Alkmaar was diens zoon, die voorheen als 
procuratiehouder bij zijn vader was opgetreden. 
39 ADNB 1.226/99/95/1 verslaggeving bankkantoren aan de directiel agentschap Alk
maar over 1915-1916. 
40 Ibid over het 4< kwartaaal 1916 . 
41 Ibid. jaarverslag over 1915-1916. 
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men vertrouwt door de verbouw van suikerbieten dit nadeelig surplus belangryk te 
doen slinken. '42 Niettemin lieten in 192011921 de disconteringen bij het agent
schap een forse toename zien. Yoor een dee I was conjunctureel en voor een ander 
dee I was dit echter een rechtstreeks gevolg van het beleid van de agent. Deze 
kreeg veel papier aangeboden van kredietnemers die onroerend goed hadden ge
kocht, maar voor de financiering tevergeefs bij de hypotheekbanken hadden aan
geklopt. De agent meldde de directie dat hij onder gegeven omstandigheden had 
gemeend, dit papier voor zover de looptijd kort was niet te moeten weigeren. De 
stijging van de disconteringen was echter ook het gevolg van de hoge veeprijzen 
en de gunstige vooruitzichten voor de veehouderij. Yoor de agrarische sector was 
1920 geen slecht jaar. Dat was niet het geval in andere sectoren. Zo werden door 
de inmaakfabrieken, de zaadhandel en de visserijsector forse verliezen geleden. 
Hoewel de economische depressie van 1921-1923 aan het Hollands Noorderkwar
tier niet geheel voorbij ging, hield de agrarische sector zich aardig staande. 'Het 
landbedrijf is in dit ressort de ruggegraat en deze is nog sterk', aldus de agent 
terugkijkend op het boekjaar 1923/1924. Yoorts merkte hij op: 

'Ook handel en midden stand, die het grootendeels van boer en landbouwer moeten 
hebben, slaan zich beter door de moeilykheden heen dan men had kunnen ver
wachten. Onder de talrijke faillissementen komen er nagenoeg geene voor van 
eenige beteekenis, noch van goedgefundeerde zaken, de wissels worden Czij het 
wat trager) behoorlijk voldaan, de bankinstellingen hebben Cop enkele uitzonde
ringen na) geene belangrijke verliezen geleden.'43 

Dat gold niet voor de NY Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank noch voor de Noord
Hollandsche Bank, die beide in 1924 vrij onverwacht surseance van betaling moes
ten aanvragen. De eerstgenoemde bank raakte in de problemen door haar te nauwe 
banden met een drietal industriele ondernemingen in Enkhuizen. De verliezen 
werden voor een dee I opgevangen door de eerdergenoemde firma Tjeenk uit Am
sterdam, waardoor liquidatie kon worden afgewend.44 Yo oral de agent had zich 
tegen liquidatie van deze bank verzet, omdat hij bezorgd was voor de gevolgen 
voor de financiele stabiliteit in een kleine gemeenschap als Enkhuizen. In 1925 
stegen de discontoaanvragen vanuit de industrie en daarmee samenhangend het 
beroep van Lakenman & Zoon's Bank op de Nederlandsche Bank, die in reactie 
daarop de mogeJijkheid tot disconteren tot 500.000 gulden begrensde. Toch was 
de situatie weinig stabiel, zeker toen tot overmaat van ramp de firma Tjeenk in 
1929 zelf uitstel van betaling moest aanvragen. Haar belangen in Lakenman & 

42 ADNB 1.226/99/96/1 versiaggeving bankkantoren aan directie/jaarversiag Alkmaar over 
191911920. 
43 Ibid. over 1923/1924. 
44 ADNB 9/97/435/1 Wed S. Lakenman & Zoon's Bank nv; onbetaald disconto. 
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Zoon's Bank werden overgenomen door de Ontvang- en Betaalkas, de Kasvereni
ging en naderhand ook door de Nederlandsch-Indische Handelsbank. Tien jaar 
later, op 7 november 1936, raakte de inmiddels gereorganiseerde Lakenman's Bank 
wederom in prob1emen, nadat zij enkele maanden lang getracht had zich door 
middel van herdiscontering bij de Nederlandsche Bank middelen te verschaffen 
om een dreigende ondergang af te wenden. De Bank gaf haar agent te Alkmaar 
echter instructie geen verdere disonteringen toe te staan. Toen vervolgens een van 
Lakenmans grootste klanten in betalingsmoeilijkheden raakte en een van haar twee 
directeuren, M.A. Emmerling, plotseling overleed, zag de overgebleven directeur 
zich genoodzaakt andermaal uitstel van betaling aan te vragen.45 De Bank had op 
dat moment nog ruim 450.00 gulden aan kredietpapier in portefeuille. Ditmaal 
volgde Iiquidatie. Deze zou ruim tien jaar in beslag nemen en de Bank uiteindelijk 
in 1950 een schadepost van 50.000 gulden opleveren. 

Ondanks een buitengewoon natte en koude zomer, tegenvallende oogsten en de 
uitbraak van mond- en klauwzeer, leek in 1924 het economisch tij weer ten goede 
te keren. Dit bleek nochtans van korte duur. De met name op de export gerichte 
zuivelindustrie in de regio ondervond een terugslag van de hogere Franse en Duit
se invoerrechten op agrarische producten ter protectie van hun eigen zuivelsec
tOr.46 Bovendien sloot Engeland niet lang daarna zijn grenzen voor Nederlands 
vlees. Een en ander vertaalde zich in het ressort Alkmaar in een snel dalende kre
dietbehoefte van de banken. De agent schreef dit toe aan het feit, dat: 

'C ... ) zij zelf belangryke bedragen van derden onder zich hebben. Deze uit ren
tabiliteits-oogpunt voor banken zoo gunstige toestand is voor een groot deel 
mede toeteschrijven aan de byzonder goede jaren, die de zuivel-industrie gehad 
heeft. Doch thans zyn deze vette jaren voorby. Er heerscht onder de veehouders 
een gedrukte stemming, daar de zuivelpryzen sedert geruimen tyd zeer laag zyn. '47 

Niet aileen in de zuivelsector was de conjuncturele stemming gedrukt, maar ook in 
de groenteteelt en in het veilingwezen daalde de bedrijvigheid. De kaashandel 
deed daarentegen goede zaken, wat mede werd bevorderd door de kwaliteitskeu
ring. Daar tegenover stond dat de cacaofabrieken sterke buitenlandse concurrentie 
ondervonden. Ook de volgende jaren gaven een wisselend conjunctureel beeld te 

4S Emmerling was behalve bankdirecteur tevens een van de belangrijkste financiele steun
pilaren van de bank sinds de crisis van 1926. Verder was hij voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Ie Hoorn en commissaris bij een aantal bedrijven, die tot de grootste klanten 
van zijn bank behoorden. 
46 Zie ook: M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and Insti
tiona I Change (Amsterdam 1993). 
47 ADNB 1.226/99/98/1 verslaggeving bankkantoren aan directie; verslag Alkmaar Ie 
kwartaal 1926/1927. 
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Afbeelding I. Op de hoek van de Koorstraat en Heul verrees in 1922 het nieuwe 
onderkomen van het agentschap Alkmaar van de Nederlandsche Bank. Het ge
bouw was ontworpen door de architecten P.N. Leguit en A.D.N. Gendt. Op 18 juni 
1923 betrok het agentschap zijn nieuwe huisvesting. Het zou hier ruim zestig jaar 
gevestigd blijven (Collectie AVM van De Nederlandsche Bank NV). 

zien. In de loop van 1931 waren de gevolgen van de economische depressie goed 
merkbaar. De prijzen waren dermate sterk gedaald, dat de zuivelsector om rege
ringssteun vroeg. De kaasproductie liep ten gevolge van de dalende prijzen met 
acht procent terug en de export van kaas liet al sinds 1927 een teruggang zien. Ook 
in de veeteelt was het, mede door het opnieuw uitbreken van veeziekten, kommer 
en kwel. De tuinbouw en de bollenteelt stagneerden eveneens. Voor de industriele 
sector was het beeld evenmin rooskleurig. In 1931 werden maar liefst 94 faillisse
menten uitgesproken tegen 6S een jaar eerder. Het in deze jaren fors toegenomen 
aantal werklozen werd voor een deel ingezet bij het in cultuur brengen van de 
jonge Wieringermeerpolder.48 Hier werd als het ware een structureel tegenwicht 
geboden voor de conjuncturele vraaguitval. 

Dankzij een aantal steunmaatregelen van de overheid ging het rond het midden 
van de jaren dertig weer wat betel' met de zuivelindustrie. De devaluatie van de 

48 Ibid. ; verslag Alkmaar 3' kwartaal 1933-1934. 
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Figuur 4. Omzet veilingen in het Hollands Noorderkwartier, 1927-1940 (in mil
joenen guldens) 
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Belgische frank, in 1935, zorgde voor een forse toename van de export van kaas 
naar Belgie, terwijl ook de export naar Frankrijk zich enigszins herstelde. Een 
succesvolle productinnovatie van de zuivelfabrieken was de vervaardiging van 
consumptie-ijs. Minder goed verging het de Zuiderzeevisserij, wat onmiddeUijk 
zijn weerslag had op de visserijafslagen in Hoorn, Enkhuizen, Den Helder en Wie
ringen. Deze zagen hun totale jaaromzet in vijf jaar met ruim dertig procent terug
lopen van 966.00 gulden in 1934, tot 659.000 gulden in 1938. 

Het klink bizar, maar de gespannen internationale situatie was voor de agrari
sche sector en de daarmee samenhangende industrie niet ongunstig. Aanvankelijk 
spon vooral de metaalnijverheid garen bij de oorlogsdreiging. Zo draaiden de Alk
maarsche IJzer- en Metaalgieterij, de Nederlandsche Spoorwegen en de lokale 
scheepswerven op volle capaciteit, waardoor aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog de economische situatie in de regio Alkmaar niet ongunstig was. De 
daling van het aantal faillissementen van boven de honderd rond het midden van 
de jaren dertig tot veertig in 1939, geeft steun aan dit niet ongunstige beeld. Ook 
de stijging van de omzetcijfers van de veilingen in Noord-Holland sinds diepte
punt in de jaren 1932/1933, zoals Figuur 4 laat zien, bevestigen dit voorzichtig 
economisch herstel. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou dit gunstige 
beeld drastisch verstoren. 
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4. Veranderend regionaal bankwezen en neergang agentschap 

Een van de opvallendste financiele ontwikkelingen in de peri ode na de Eerste 

Wereldoorlog is de concentratie in het bankwezen en de terugslag daarvan op de 
rol van het agentschappen, die geleidelijk hun betekenis zagen teruglopen. Ook in 
Alkmaar deed zich dit voor. De voorsprong van weleer verkeerde door deze ont
wikkeling in haar tegendeel en leidde de neergang in van het kantorennet van de 
Bank. De rond 19 J 8 ingezette concentratie in het bankwezen zette door in het 
Interbellum, zoals tal van voorbeelden illustreren voor de kop van Noord-Hol
land. Zo nam de Noord-Hollandsche Bank Van del' Stok, Kaan & Co te Nieuwe 
Niedorp, de Wolff Courrech's Bank te Hoorn , alsmede in 1920 de Alkmaarsche 
Crediet- en Effectenbank over. Voorts ging in 1918 op instignatie van de Twent
sche Bankvereeniging de in Alkmaar gevestigde Bank van Wisselink samen met 
de Heldersche Bank te Den Helder. In beide huizen had de Twentsche Bankveree
niging overigens sinds 1911 een klein belang, wat dit proces versoepelde. 49 Ook 
de Zaanlandsche Bank breidde haar activiteiten in de regio uit door de opening 
van bijkantoren in Broek op Langedijk en Amsterdam, alsmede de overname van 
de uit 1872 stammende Beemster Bank.50 De Zaanlandsche Bank moest echter op 
27 april 1926 haar betalingen staken en kreeg uitstel van betaling. In oktober 1927 
was de bank grondig gereorganiseerd en werd de surseance opgeheven. Echter, 
nog geen tien jaar later trokken de donkere wolken zich opnieuw samen boven 
deze bank en ditmaal was zij niet meer te redden . 

Een andere ontwikkeling betrof de expansie van banken, die van oorsprong bui
ten de kop van Noord-Holland waren gevestigd. Zo vestigden zich in Alkmaar 
achtereenvolgens de Zuivelbank - die in nauwe relatie stond met de Cooperatieve 
Centrale Raiffeisenbank te Utrecht - en de Land- en Tuinbouwbank uit Leiden. 
Ook de middenstandsbanken in het ressort Alkmaar wonnen aan terrein. 51 In deze 
tijd van concentratie zag echter een nieuwe bank het licht en wei de Bank voor 
West Friesland te Hoorn . Deze in 1923 opgerichte bank zou evenwel in 1942 wor
den opgeheven. 

Ais gevolg van al deze veranderingen verminderden in de loop van de jaren 
twintig de disconteringen door de banken in de regia Alkmaar, een proces dat nag 
werd versterkt door de hoge tarieven van de Bank. De jonge Nationale Bankvere-

49 Zie Kymmell , Geschiedenis, IIA, 85. De Bank van Wissel ink , zoals de firma vanaf 
1918 heette, zou in 1930 zelf worden overgenomen door de Twentsche Bank. Zie De Vries 
et a!. , Wereldwijd bankieren. 
50 Zie ook S. Kaatee, Nederlandse Jinanciele instellingen in de twintigste eeuw: balans
reeksen ennaamlijst van handelsbanken, DNB Statistisch Cahiers Nr 3 (Amsterdam 2000). 
51 Zie voor ontstaansgeschiedenis van de middenstandsbanken: J. Schoffer, Her ontstaan 
van de NMB. De geschiedenis van /war voorgangers in de jaren 1900-1927 (Deventer 
1985). 
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eniging kwam vanaf 10 juni 1922 al niet meer als zodanig in de boeken voor. 
Volgens de agent was het rentetarief van de Bank te hoog. Van de bij het agent
schap Alkmaar toegelaten bankinstellingen was het Noord-Hollandsch Landbouw
crediet namelijk de enige die haar door borgtocht gedekte kredieten bij de Bank 
kon disconteren in wisselvorm, waardoor zij viel onder het lagere wisseItarief.52 

De andere bankinstellingen die hun kredieten bij de Nederlandsche Bank discon
teerden deden dat in de vorm van promessen, waarvoor het hogere promessetarief 
gold. Het verschil bedroeg zo'n 0,5 procentpunt. De agent bepleitte de faciliteit 
die het Noord-Hollandsch Landbouwcrediet genoot ook aan enkele andere banken 
te verlenen. De rentederving, zo verwachtte de agent, zou ruimschoots opwegen 
tegen de grotere bedragen die zouden worden gedisconteerd.53 De Bankdirectie 
had geen bezwaar, mits '( ... )een werkelijke goede derde handtekening ' was ver
kregen en '( ... ) het disconteeren van credietpapier tegen lage rente niet tot een 
vasten regel mag uitgroeien. '54 

Kijkend naar de omvang van de disconteringen, valt op dat deze sinds het begin 
van de jaren dertig geleidelijk aan terugliepen, met in de jaren 1937-1938 een 
voorlopig dieptepunt. De jaren 1939-1940 gaven weer een lichte opleving te zien, 
waarna de disconteringen tot 1948 nog slechts enkele duizenden guldens per jaar 
bedroegen om daarna, zoals Figuur 1 laat zien, geheel te verdwijnen. 

Gedurende de oorlogsjaren zette de afbrokkeling van de werkzaamheden bij het 
agentschap door, zoals blijkt uit de fikse vermindering van het aantal gediscon
teerde stukken van 188 tot 2. WeI waren na mei 1940 de tel- en sorteerwerkzaam
heden van bankbiljetten en specie flink gestegen. 55 Gedurende de vijf oorlogsjaren 
was de agent niet aIleen erg terughoudend in zijn rapportage, maar had hij na 1940 
bovendien veel moeite om de gewenste gegevens te verzamelen. Het gevolg was 
dat het gebruikelijke hoofdstuk 'Mededelingen over den toestand van handel, nij
verheid en landbouw in het ressort van het bankkantoor' achterwege bleef of werd 
volstaan, zoals in het verslag over het boekjaar 19441' 45, met de opmerking: 'Door 
de onoverzichtelykheid van den toestand in dit district is het niet mogelyk, waar
devolle gegevens te verstrekken. '56 Hierdoor tast ook de geschiedschrijver in het 
duister. Na 1945 kwamen er tijdelijk extra werkzaamheden voortvloeiende uit de 
geldsanering en deviezenbeleid en de deblokkering. Dit laatste vergde veel tijd, 
doordat op het platteland de afhandeling van de desbetreffende formulieren was 

52 Per 1 januari 1940 werd het Noord-Hollandsch Landbollwcrediet overgenomen door 
de Amsterdamsche Bank. 
53 ADNB 2.41/99/3400/1 Noord-Hollandsch Landbollwcrediet. Brief agent Alkmaar aan 
directie ONB, 10 december 1926. 
54 Ibid. Brief van directie aan agent te Alkmaar, 29 december 1926. 
55 Zie Fase en Mooij, Her bankwezen in her Hollands Noorderkwartier, bijlage O. 
56 AONB 1.226/99/1 03/1 verslaggeving bankkantoren aan directie; jaarverslag Alkmaar 
over 1944/1945. 
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opgedragen aan de kassiers van de Boerenleenbanken, die volgens de agent in vele 
gevallen niet tegen deze taak waren opgewassen. In totaal kreeg het agentschap 
tussen september 1945 en juli 1946 rond de 12.000 deblokkeringsaanvragen te 
verwerken.57 In de daaropvolgende jaren zouden de deblokkeringswerkzaamhe
den, als gevolg van de vrijmaking van het betalingsverkeer, geleideJijk teruglopen 
om in december 1949 definitief op te houden. 

De overige werkzaamheden waren in 1947 nog niet op het vooroorlogse peil 
teruggekeerd. Met name de disconteringen bleven achter. De agent weet dit voor 
een dee I aan het wegvallen van de export naar Duitsland, dat v66r de oorlog een 
belangrijke afnemer van Noordhollandse landbouwproducten was geweest en on

derkende vermoedelijk niet dat het een structurele ontwikkeling was, die niet meer 
te keren vie!. De herstelwerkzaamheden van de oorlogsschade verliepen in het 
ressort Alkmaar traag, maar de behoefte aan bankkrediet was groot. Hiervoor deed 
men echter geen beroep meer op de Bank, zoals het beloop van de disconteringen 
bij het agentschap laat zien, omdat het bankwezen als gevolg van de oorlog over
liquide was geworden. Ook de Bankassignatie als typisch Bankproduct verdween 
geleidelijk uit de boeken van het agentschap Alkmaar. De economische situatie in 
deze regio vertoonde van jaar tot jaar echter sterke verschillen, wat kenmerkend is 
voor dit gebied met een belangrijke agrarische sector. De export van de land- en 
tuinbouwproducten herstelde zich redelijk, maar tegelijkertijd liep de werkgele
genheid in deze bedrijfstak terug door een toenemende mechanisatie met nauwe
lijks vervangende industrie om de groeiende beroepsbevolking werk te bieden. De 

voornaamste werkgevers in de kop van Noord-Holland buiten de agrarische sector 
waren de Marine in Den Helder en de Hoogovens in [J muiden. 5R De verslagen van 
de agent leren, dat voor vervangende werkgelegenheid de beroepsbevolking voor
al was aangewezen op de regio Amsterdam. De agent wees in dit verband op de 
gebrekkige verbindingen tussen de kop van Noord-Holland en het zuidelijk deel 
van de provincie, die naar zijn mening, een ernstige belemmering vormden voor 
de ontwikkeling van het industriele klimaat in zijn ressort. 59 Yoor tuinbouw, bol
len- en veeteelt waren de beginjaren vijftig echter niet slecht, mede omdat zich 
geen ernstige conjuncturele terugslag voordeed. Ook de zuivelindustrie en -handel 

57 ADNB 1.226/99/104/1 verslaggeving bankkantoren aan directie; verslag Alkmaar 2' 
kwartaal over 1946. 
Zie ook H. Koolwijk, 'Geschiedenis van de Rabo Zuivelbank: 75 jaar beeldbepalend ba
ken in woelige wereld van het ge ldverkeer' , in: M.L. Pop-Jansen en C. Streefkerk, Geld in 
Alkmaar (Alkmaar 1993) 121 -137, aldaar 128-129. 
58 1oh. de Vries, Hoogovens Ilmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisin
dustrie (IJmuiden 1968) en 1.1 . Dankers en 1. Verheul , Hoogovens 1945-1993. Van staal
bedrijf tottwee-metalenconcern: een stuc/ie in industriele strategie (Den Haag 1993). 
59 Vgl. J.L. van Zanden, Een klein lalld in de 20' eeuw. Economische geschiedenis van 
Nederland 1914-1995 (Utrecht 1997) 35. 
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bleven dankzij de export naar West-Duitsland goede vooruitzichten houden. An
dere sectoren profiteerden eveneens van de gunstige conjunctuur en werden, zoals 
de toeristensector in deze streek, een structureel niet onbelangrijke bron van in
komsten en werkgelegenheid. Sinds de jaren dertig mochten de Noord-Hollandse 
badplaatsen zich namelijk elk jaar verheugen op de komst van dagjesmensen en 
vakantiegangers. 

Toch bleef de regio sterk agrarisch, met een dientengevolge teruglopende werk
gelegenheid, en kwamen de industrie en de dienstensector nauwelijks van de grond. 
Regelmatig sprak de agent in zijn rapportages dan ook bezorgdheid uit over de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in zijn ressort. Telkens benadrukte hij de 
wenselijkheid van een verbetering van de infrastructuur, waaronder de aanleg van 
tunnels onder het Noordzeekanaal, om de bereikbaarheid van de regio Amsterdam 
te vergroten. Intussen, zo blijkt uit diezelfde rapportages, namen de activiteiten bij 
het agentschap steeds verder af. In dat licht besloot de Bankdirectie omstreeks 
1960 aile vijf bestaande correspondentschappen in het ressort Alkmaar (Den Hel
der, Hoorn, Schagen Purmerend en Enkhuizen) te sluiten, mede in verband met 
haar op kostenoverwegingen nagestreefde stroomlijning van het kantorennet. 

Beginjaren zestig behoorde het agentschap Alkmaar met dat te Meppel, Middel
burg en Zwolle tot de kleinste agentschappen . Zij zouden vooralsnog om uiteenlo
pende redenen gehandhaafd blijven . In 1969, stelde de Bank echter vast '( ... ) dat 
het instituut der correspondentschappen ' zichzelf had overleefd dat aile 
correspondentschappen, ook die in eigen beheer, konden worden opgeheven mede 
op grond van de aangescherpte beveiligingseisen. 60 Dat betekende het einde voor 
het correspondentschap te Den Helder. Maar ook in Alkmaar liepen de activiteiten 
terug. Toch zag de Bank vooralsnog geen reden om het agentschap Alkmaar te 
sluiten. In tegendeel , in april 1986 verruilde het agentschap de behuizing in de 
Alkmaarse binnenstad voor een nieuw pand op een bedrijfsterrein in het noorden 
van de stad. Omstreeks diezelfde tijd kwam een proces van verdere stroomlijning 
van de kantoororganisatie op gang. Een van de maatregelen bestond uit een perso
neelsreductie die onder meer werd bereikt door de aanstelling van een agent -
inmiddels regio-directeur geheten - voor de agentschappen Alkmaar en Amster
dam. Ook elders in het land werden dergelijke combinaties gemaakt. Ontwikkelin
gen in de bankbiljettendistributie als gevolg van de opkomst van de telcentrales van 
de grote handelsbanken maakten dat de bankbiljettenstromen anders gingenlopen, 
waardoor rond het midden van de jaren negentig de werkzaamheden bij een aantal 
kantoren sterk was afgenomen. Dit deed de Bankdirectie in 1996 besluiten het 
aantal bankkantoren, de benaming agentschap werd niet meer gebezigd, terug te 
brengen van elf naar vier in het jaar 2000. Op basis van deze beslissing zou het 

60 Een uitzondering maakte de Bank voor ' s-Hertogenbosch en Deventer, omdat daar de 
hoofdkantoren van twee onafhankelijke bank waren gevestigd . ADNB 1.226.1/99/15/1 
algeheJe opheffing correspondentschappen. 
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agentschap Alkmaar per 1 januari 1997 zijn werkzaamheden definitief beeindi
gen.61 

5. Besluit 

Het agentschap Alkmaar was een van de oudste agentschappen van de Nederland
sche Bank. Per 2januari 1865 opende het zijn deuren en per 1 januari 1997 gingen 
die weer dicht als onderdeel van de inkrimping van het kantorennet van de Bank 
dat een antwoord was op de geheel veranderde positie van het commerciele bank
wezen sinds het midden van de jaren zestig van de negentiende eeuw. In de tussen
liggende 132 jaar voltrok zich de groei en krimp van dit kantoor. Met name gedu
rende de eerste halve eeuw van zijn bestaan maakte het agentschap een periode 
van bloei door, die in feite aileen werd verstoord door de agrarische crisis in de 
jaren 1880-1895. Als agentschap stond het kantoor Alkmaar aan het hoofd van 
een regionaal netwerk van correspondentschappen die waren gevestigd in Den 
Helder, Hoorn, Schagen, Enkhuizen en Purmerend. 

De Bank was door de verplichting neergelegd in de Bankwet van 1863 de eerste 
financiele instelling in Nederland met een landelijk kantorennet. Via haar kanto
ren in de provincie gaf de Bank de plaatselijke financiele instellingen en het lokale 
bedrijfsleven de mogelijkheid om bij haar krediet op te nemen. Bovendien bood 
het in de steden, waar een correspondentschap der eerste klasse was gevestigd, de 
mogelijkheid om kosteloos bankbiljetten en specie te verwisselen en daardoor het 
betalingsverkeer te vergemakkelijken. Dit was niet zonder belang in een agrarisch 
gebied, lOals het Hollands Noorderkwartier, waar lange tijd de handel in contan
ten werd afgerekend. De concentratie in het bankwezen en de daaruit voortvloeiende 
komst van de filialen van de handelsbanken rond 1920 leidde ertoe dat de vraag 
naar kredietverlening bij de Bank geleidelijk terugliep en zich verplaatste naar de 
handelsbanken. De behoefte aan het kosteloos verwisselen van bankbiljetten en 
specie bleef echter lange tijd een motief voor de Bank om de in vele gevallen 
verliesgevende correspondentschappen open te houden. De maatschappelijke ba
ten rechtvaardigden kennelijk voor de Bank de bedrijfseconomische verliezen, 
daarmee haar maatschappelijke functie benadrukkend. Na 1948 lOuden de corres
pondentschappen in het ressort Alkmaar echter verdwijnen. De komst van de grote 
telcentrales van de algemene banken en ontwikkelingen in het chartaalverkeer sinds 
1960 lOuden uiteindelijk ook het einde van het agentschap Alkmaar en de meeste 
andere Bankkantoren betekenen. De rol van waarnemer en afspiegeling van de 
regionale conjunctuur was toen door een sinds de Tweede Wereldoorlog voort
schrijdende binnenlandse financieel-economische integratie eveneens verdwenen. 

61 DNB, Jaarvers/a g /996, 157-158 en ibid., 155. 



VIII 

"Sauvons Anvers!" De maritieme toegangsweg van 
de haven van Antwerpen vanuit bedrijfshistorisch 
perspectief (1870-1940) 

STEPHANE HOSTE EN REGINALD LOYEN 

1. Inleiding 

Onder de melodramatische titel "Sauvons Anvers" begon de Antwerpse krant Nep
tune anna 1924 een reeks artikels rond de tanende maritieme toegankelijkheid van 
de haven van Antwerpen.' De journalisten hekelden vooral de houding en de on
kunde van de Belgische regering. Ze citeerden reders, loodsen, scheepsagenten en 
ingenieurs om hun standpunt, dat de maritieme toegangsweg tot de haven van 
Antwerpen lange tijd verwaarloosd werd , kracht bij te zetten. Het wegbLijven van 
de stoomschepen van de Red Star Line vormde de concrete aanleiding tot de arti
kelenreeks . Deze rederij had haar schepen naar de haven van Londen afgeleid 
omdat in de nacht van 4 op 5 april 1924 een zeeschip was vastgelopen op de 
drempel van Bath. Daardoor ontstond er een polemiek die zelfs de internationale 
pers haalde. 

De vraag die ons hier bezighoudt, is of de tijdeJijk verhuis van deze lijnschepen 
een eenmalige gebeurtenis was ten gevolge van een kortstondige verzanding of 
niet. Kunnen we Neptune's opinierende campagne af doen als onterechte laster 
aan het adres van de Belgische zeevaartautoriteiten? Maakte de artikelenreeks deel 
uit van de aanhoudende klaagzang naar meer havencapaciteit vanwege de lokale 
havenbedrijven ? Het is onze stelling dat de gebeurtenissen van J 924 geen los
staand feit waren maar eerder een triest hoogtepunt in de geschiedenis van een 
~tructureel probleem. 

Vele auteurs situeren de oorsprong van de diepgangperikelen echter pas in de 
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. De toenmalige schaalvergroting, die 

Neptune, 12113113116117118/24/29 april , 1/2115116/18/21122 mei en 1/3/4/5/6/7/ 11 juni 
en I juli 1924. 
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met de opkomst van speciale schepen voor het vervoer in bulk van ertsen en brand
stoffen ongekende hoogten bereikte, zou aan de basis liggen voor de -gepercipi
eerde- achteruitgang van de toegankelijkheid. 2 Sommige transporteconomen voor
spellen momenteel zelfs de ondergang van stroomopwaartse havensteden zoals 
Antwerpen en Hamburg.3 In het licht van de toenemende schaalvergroting in de 
containervaart wijzen zij verdere investeringen in stroomopwaartse containerter
minals van de hand ten voordele van locaties aan de kust (zoals de Maasvlakte te 
Rotterdam). Anderen wijzen op het feit dat het kunnen ontvangen van de aller
grootste schepen een accent legt op de goederensoorten (massagoederen) waar
voor de schaalvoordelen het meeste profijt opleveren . Omdat het hier om massa
goederen - met beperkte mogelijkheid tot het genereren van toegevoegde waarde 
in het havengebied - gaat, stelt zich de vraag naar het nut van radicale verdiepin
gen. Voorlopig laat de Vlaamse overheid de Schelde verder uitbaggeren. Dit zou 
moeten lei den tot een getij-ongebonden vaart van 12,8 meter.4 

Zoals bij elke rivierhaven is de staat van de maritieme toegangsweg uiteraard 
doorslaggevend. Het belang van de Schelde voor Antwerpen kan nauwelijks over
dreven worden. De haven van Antwerpen profileert zich sinds meerdere decennia 
namelijk als een zeer centraal, landinwaarts gelegen haven.s In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Rotterdam wordt zodoende een lastig en duur stuk landvervoer ge
elimineerd. Dit impliceert dat menige bestemming snel en goedkoop vanuit Ant
werpen bereikbaar is. In deze context is de toegankelijkheid of de diepte van de 
Schelde van levensbelang. 

De bedoeling van voorliggend artikel is dan ook het toegankelijkheidsvraagstuk 
nader te onderzoeken. De hypothese die we daarbij naar voor schuiven is dat de 
problemen met de maritieme toegangsweg tot de Antwerpse haven zich al meer 
dan een eeuw stelden. We tonen dit aan door op steekproefbasis de evolutie van de 
diepgang van de schepen die Antwerpen aanliepen doorheen de tijd te analyseren . 
Vervolgens vergelijken we de diepgang met het hydraulisch systeem en de diepte 
van de Schelde. Dit leidt tot de conclusie dat het toegankelijkheidsprobleem zich 
voor het eerst manifesteerde in 1905. Een lakse overheidsadministratie speelde 
hierin een nefaste rol. We concentreren ons in deze bijdrage voornamelijk op de 
periode 1870-1940. Bewust opteerden we voor deze tijdspanne omdat de toegan-

2 F. Suykens, 'The metamorphosis of a world port', in: F. Suykens et aI., Antwerp, port 
for all seasons (Antwerpen 1986) 472. P. Alderton, Port management and operations 
(London 1999) 46-47. 
3 J. Baird, 'Containerisation and the decline of the upstream urban port in Europe', in: 
Maritime policy and management XXIII-2 (1996) 145-156. Rechtgezet in: T. Notteboom 
et aI., 'Containerisation and the competitive potential of upstream urban ports in Europe', 
in: Maritime policy and management XXIV -3 (1997) 285-289. 
4 Zie berichtgeving in : Financieel Economische Tijd, 18-01 , 19-01,06-02, 27-04 en 19-
05 200 I. 
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kelijkheidsproblematiek, zoals die zieh vanaf de jaren 1950 stelt, voldoende be
kend is. De terminus a quo ligt voor de hand: de doorbraak van het ijzeren (en later 
stalen) stoomschroefschip in de Europese wateren veranderde het havenlandschap 
drastisch.6 In zijn proefschrift stelt Veraghtert 1873 voorop als eindpunt van een 
derde lange groeifase. 7 

Voorliggend artikel heeft een belangrijk bedrijfshistoriseh luik gezien verzan
dings- of andere diepgang-gerelateerde problemen vaak eerst aangekaart werden 
door de grote lijnvaartrederijen. Ondernemingen zoals de Norddeutscher Lloyd of 
de Red Star Line onderhielden regelmatige verbindingen op Antwerpen. Ze aar
zelden niet om de (internationale) pers in te schakelen ten einde de Belgische 
autoriteiten onder druk te zetten. Zij waren het ook die met de grootste en meest 
luxueuze sehepen het meest te verliezen hadden. De vraag stelt zich hoe we de 
klaehten van de rederijen moeten insehatten. Steen en been klagende rederijen 
horen nu eenmaal tot de dagelijkse realiteit van de havenexploitatie. Oit is niet 
onbelangrijk omdat sommige reders de bevaarbaarheid van de Schelde inroepen 
om hun vertrek uit Antwerpen (naar bijvoorbeeld Rotterdam) te verantwoorden. 
We onderzoeken daarbij de validiteit van dit argument door de aeties van de Red 
Star Line en de Norddeutseher Lloyd tegen het lieht te houden. 

Rekening houdend met deze vraagstelling, hebben we onze bijdrage als voigt ge
structureerd. In de eerstvolgende paragraaf bestuderen we de evolutie van de ma
ritieme toegangswegen tot de haven van Antwerpen. Deze paragraaf is integraal 
gewijd aan een onontbeerlijke en vrij teehnisehe bespreking van de ontwikkeling 
van de Sehelde. Immers, om de diepgang van de sehepen te kunnen evalueren, 
moeten we weten welke vaargeulen de dienst uitmaakten en welke die pte ze had
den. We staan ook stil bij het juridische statuut van de Sehelde in de bestudeerde 

5 Het Berlijnse Institut fUr Wirtschaftsforschung bevestigt de centrale ligging van Ant
werpen ten opzichte van de belangrijkste Europese bevolkingscentra aan de hand van de 
zogenaamde centraliteitsindex. Zie bijvoorbeeld: Havenbestuur Antwerpen, Masterplan 
(Antwerpen 1996) 67-70 (Voorontwerp). 
6 1.M. Dirkzwager, ' Scheepsbouw', in: H.W. Lintsen et aI. , Geschiedenis van de tech
niek in Nederland. De wording van een moderne samenleving (1800-1890), deel IV, 67-
105. R. Gardiner en A. Couper, eds., The shipping revolution. The modern merchant ship 
(London 1992). (Conway's history of the ship). G.S. Graham, 'The ascendancy of the 
sailing ship, 1850-1885', in: Economic history review IX (1956) 74-88. K.c. Harley, 'The 
shift from sailing ships to steamships: a study in technological change and its diffusion ', 
in: D.N. McCloskey, ed. , Studies in a mature economy Britain after 1840 (London 1971) 
215-237. Y. Kaukiainen , 'Coal and canvas: aspects of the competition between steam and 
sail (circa 1870-1914)" in: International journal of maritime history IV-2 (1992) 175-
192. 
7 K. Veraghtert, De havenbewegingen Ie Antwerpen tijdens de negentiende eeuw. Een 
kwantitatieve benadering (Leuven 1977) Deel II, 86. 
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periode. Vervolgens onderzoeken we in de derde paragraaf de diepgang van de 
schepen. Bronnenmateriaal en methodologie komen daarbij uitgebreid aan bod. In 
de vierde sectie confronteren we de scheepsgrootte met de morfologie van de ri
vier en presenteren we de belangrijkste resultaten van het onderzoek. 

2. De mariti erne toegangsweg tot de haven van Antwerpen 

De driehonderd dertig kilometer lange Schelde wordt traditiegetrouw in vier grote 
delen opgesplitst. De term Bovenschelde duidt het deel tussen de bron in het Noord
Franse St.-Quentin en Gent aan. De Bovenschelde is slechts gekanaliseerd over 
een afstand van honderd achtendertig kilometer. Van Gent tot aan de Nederlandse 
grens spreekt men van de Zeeschelde. Een onderscheid wordt gemaakt tussen 
Boven- of Beneden-Zeeschelde naargelang op- of afwaarts Antwerpen bedoeld 
wordt. Het meer stroomopwaartse dee I van de Schelde op Nederlands grondge
bied -Westerschelde genaamd- kent een ingewikkeld stelsel van geulen, scharen 
en platen. De Wester- en Zeeschelde zijn aan het getij onderhevig. Tenslotte is er 
de Westerscheldemond of het eigenlijke estuarium van de Westerschelde. Dit ge
deelte bevindt zich tussen de lijn Breskens-Vlissingen en de lijn Westkapelle-Blan
kenberge en omvat de twee vaarpassen naar de Westerschelde (Oostgat en Scheur/ 
Wielingen) alsmede uitgestrekte plaatgebieden8 (zie kaart) . 

De maritieme toegangsweg tot de Antwerpse haven bestaat met andere woorden 
uit de Westerscheldemond, de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. 

2.1. Morfologie en stromingspatroon van de Westerschelde 
Kenmerkend voor de Westerschelde is het meergeulenstelsel: een hoofdgeul met 
daaraan parallel een ofmeerdere nevengeulen. 9 De ligging en de grootte van deze 
geulen bepalen mee de structuur van de platen, die in de binnenbochten van de 
geulen en tussen de geulen in gelegen zijn , alsook de ruimte voor slikken 10 en 
schorren. 11 Men onderscheidt drie types geulen: ebgeulen, vloedgeulen (scharen) 

8 J. Claessens, 'Het hydrauli sch systeem van de Schelde ', in: Water XXXXTlI (1998) 
163-169. B. Weemaes , De bereikbaarheid en attraetie van de haven van Antwerpen (on
uitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1995), 2-5. 
9 J. Claessens, De stu ring van de baggerwerkzaamheden in de Westersehelde (Antwer
pen 1999). O. De Mulder en M. Van Strydonck, De Sehelde. Verhaal van een rivier (Leu
yen 2000). B. Van Eck (ed.), De SeheldeAtlas, een beeld van een estuarium (Middelburg 
1999) 31-55. Weemaes, De bereikbaarheid van Antwerpen, 2-5. 
10 Buitendijks aangeslibte, onbegroeide grand, die bij eb bovenkomt. 
11 Buitendijks gebied met zoutminnende vegetatie, die aileen bij hoge vloed door zout en 
brak water wordt overspoeld. Het meest gekende voorbeeld hiervan is het Verdranken 
Land van Saeftinghe. 
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Afbeelding I. Stromingspatroon van de Westerschelde 

en kortsluitgeulen. (i) De ebgeulen voeren voornamelijk het uitgaande water af en 
zijn over het algemeen relatief diep. Deze geulen worden meestal als hoofdvaar
water gebruikt. In de Westerschelde kent de ebgeul een meanderend verloop. Ze 
slingert ononderbroken met grote bochten van de ene oever naar de andere. Deze 
ebgeul wordt stroomafwaarts vanaf de Belgisch-Nederlandse grens gevormd door 
de Pas van Rilland, het Nauw van Bath, het Zuidergat, het Middelgat, de Pas van 
Terneuzen, de Honte en tenslotte de Wielingen (zie kaart). (ii) Gedurende de vloed, 
de periode van het opkomend tij, dringt zeewater met een sterke stroming het 
mondingsgebied binnen. Deze vloedstroom voigt slechts gedeeltelijk de ebgeul en 
schuurt vloedscharen, met een overwegend rechte strekking uit. Deze vloedscha
ren zijn over het algemeen minder diep dan de ebgeulen.ln de Schelde zijn dit van 
opwaarts naar afwaarts de scharen van de Ouden Doel , Appelzak, Noord, Waarde, 
Hansweert, Everingen en Spijkerplaat. (iii) De kortsluitgeulen zijn de meest on
diepe geulen. Zij vormen een verbinding tussen de eb- en de vloedgeulen. Twee
maal daags stroomt er tijdens de vloed een miljard kubieke meter water vanuit het 
mondingsgebied de Westerschelde binnen om er enkele uren later tijdens eb weer 
uit te stromen. De continue verplaatsing van een dergelijke hoeveelheid water beln
vloedt de bodem van de rivier, zeker wanneer deze bestaat uit fijn zand zoals de 
Westerschelde. 

Tijdens de vloed heeft het opgestuwde water de neiging om zoveel mogelijk 
rechtdoor te stromen. Hierdoor worden rechte en brede vloedscharen in de Schel
debodem getrokken. In het begin van de vloed, wanneer de geul nog niet gevuld is, 
ontstaat er een groot verhang in de vloedgeul. Het verhang is de verhouding tussen 
het verval -het verschil in hoogte van de waterspiegel van een rivier op twee plaat
sen- en de afstand waarover het verval gemeten wordt. Dit groot verhang gaat 
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gepaard met hoge watersnelheden. Wanneer de vloedschaar gevuld raakt, loopt 
een gedeelte van het inkomende water over de platen naar de naastliggende eb
geul. Hierdoor vergroot het doorstroomprofiel en daalt de snelheid en als gevolg 
daarvan het uitschurend vermogen van het water. De ebgeulen worden tijdens de 
vloed uiteraard ook gevuld met water doch wegens hun bochtig karakter is het 
verhang hier kleiner. 

Tijdens de eb zien we een totaal andere stroming in het estuarium. De rivier 
loopt leeg onder invloed van de zwaartekracht. Zij voigt hierbij de wetten van 
Fargue, zoals het meanderen van de rivierloop, het ontstaan van diepe geulen in de 
bochten en de vorming van ondiepe drempels -van groot belang voor de scheep
vaart op Antwerpen- in de overgang van twee bochten . Hierdoor ontstaat een eb
geul die zich tussen de twee oevers van de rivier slingert. De ebgeul bevindt zich 
langs de hoBe oevers van de rivier. De vloedscharen zitten in de plaat tussen de 
ebgeul en de boBe oever van de Schelde. Zo ontstaan er twee naast elkaar liggende 
geulen. De vloedscharen lopen uiteindelijk dood ter hoogte van de rechte over
gang tussen twee bochten van de ebgeul. Ze eindigen dus ter hoogte van de drem
pels waar een groot doorstroomprofiel aanwezig is met stroomverlamming als ge
volg. Dit resulteert in zandafzetting op de drempel die in evenwichtstoestand door 
de ebstroom weer wordt opgeruimd. Nochtans is zo'n drempel een van nature 
ondiepe plaats en bijgevolg een geliefde aanzandingszone. In geval van een kunst
matig verdiepte drempel zal hier dan ook aanzanding plaatsvinden waardoor de 
drempeldiepten zowel tijdens de vloed als tijdens de eb belaagd worden. In de 
Beneden-Zeeschelde bevinden zich van opwaarts naar afwaarts de Drempels van 
Krankeloon, de Parel , Lillo, Frederik en Zandvliet. In de Westerschelde komen we 
in stroomafwaartse richting de Drempels van Bath, Valkenisse, Hansweert, Baar
land en Borssele tegen . 

2.2. Het morfologisch verleden van de Westerschelde 
De morfologie van de Westerschelde onderging in de loop der jaren belangrijke 
veranderingen. 12 Tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw zijn deze wijzi
gingen voornamelijk toe te schrijven aan natuurlijke ontwikkelingen maar ook aan 
inpolderingen. Gedurende de laatste decenniahebben de baggerwerken en de daaruit 
vloeiende stortingen eveneens invloed uitgeoefend. Inpolderingen fungeerden vaak 
als katalysator voor veranderingen. De verminderde vloedstroming, veroorzaakt 

12 1.1. Peeters et aI., Westerschelde Draft Baseline Report (Antwerpen 2000) 30-34. (efr. 
Appendix 1 van dit rapport: Assessment of the morphological changes in the Scheidt estuary, 
1-6.) Van Eck, De ScheldeAtlas, 24-37 . Verdieping Westerschelde. Studierapport program
ma 48' 43' (Antwerpen/Middelburg 1984) 29-32 en 114-119. Weemaes, De bereikbaar
heid van Antwerpen, 2-5 . S. Haste, Het toegankelijkheidsvraagstuk val! de Antwerpse 
haven 1870-1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 2001), 44-45. 
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door de inpoldering, lag mee aan de basis van een meer meanderend verJoop van 
de Westerschelde. 

Het exacte verJoop van de vaarroute in de eerste helft van de negentiende eeuw 
is ongekend omdat de hydrografische kennis van de toegangsweg tot de eeuwwis
seling eerder bescheiden bleef. 13 De morfologie van de Westerschelde kreeg in de 
peri ode 1865-1938 een meer typische en eenvoudige vorm, met een duidelijker 
systeem van vloedscharen en ebgeulen. Aile vloedscharen eindigden in een delta 
waarover de vloedstroom het sediment kon verspreiden, terwijl de ebstroom werd 
geconcentreerd in een continue meanderende ebgeul. 

Door inpoldering ontwikkelde de Pas van Terneuzen zich tot hoofdgeul. Door
dat -meer stroomopwaarts- de Everingen voor de aanvoer van sediment voor de 
Plaat van Baarland zorgde, ontstond er een tweegeulensysteem met in het westen 
het Middelgat en in het oosten het Gat van Ossenisse. Rond 1865 had de Everin
gen zich ontwikkeld als een volwaardige vloedschaar, hoewel ze voomamelijk 
gericht was op het Middelgat. Meer opwaarts zien we dat de drempel zeewaarts 
van Hansweert geerodeerd werd door de verschuiving van de geul naar het noOf
den. 

Tegen het begin van de twintigste eeuw had de Pas van Terneuzen zich ontwik
keld tot hoofdvaarwater. Zowel de Pas van Terneuzen als het Zuidergat waren aan 
de benedenloop uitgebocht en naar het westen verschoven. De Pas van Terneuzen 
was in het westen dichter tegen de oever gaan liggen, kreeg een boiler verJoop en 
stroomde als ebgeul aan ter hoogte van Borssele. Door de afsluiting van de Sloe
dam was de Sloe daar in betekenis afgenomen en was er een diepe turbulentieput 
ontstaan. 

Van 1896 af greep men systematisch in op de drempels van de Zeeschelde. In de 
loop der jaren werd meer en meer stroomafwaarts gebaggerd. Anno 1900 was de 
drempel van Lillo de meest stroomafwaarts van Antwerpen gelegen baggerplaats. 
Op de drempel van Zandvliet baggerde men systematisch vanaf 1902. Vanaf 1905 

13 Uitgezonderd: de kaart van Beautemps-Beaupre en verschillende bijdragen van Stes
sels in de Annates des Tra vaux Publics, (1864, 1865 en 1887). Rochet verhielp deze lacu
ne rond de eeuwwisseling. Tijdens het Interbellum bereikte de kennis van de stromingspa
tronen in de Westerschelde een hoogtepunt dankzij bijdragen van Bonnet en Haenecour in 
hetzelfde tijdschrift (1905 , 1922, 1923, 1927,1936,1939, 1944, 1945 en 1957). De op
richting van het Waterbouwkundig Laboratorium in 1933 stimuleerde deze ontwikkeling. 
Na een pioniersstrijd van 1933 tot 1939, specialiseerde het laboratorium zich na de Twee
de Wereldoorlog onder meer in de verbetering van de bevaarbaarheid van tijrivieren door 
normalisatiewerken, in de invloed op stromingen, erosie en aanzandingen door toegangs
geulen, in de beveiliging tegen overstromingen en in het onderzoek naar geschikte stort
plaatsen voor baggerspecie. Zo bouwde het Laboratorium het eerste tijmodel reeds in de 
jaren veertig. Het omvatte de Schelde van Vlissingen tot Gentbrugge. Ministerie van Open
bare Werken, ed ., Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout 1933-1983, (Antwerpen, 
1983), 16-18. 
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werd op de drempel van Bath en vanaf 1907 op de drempel van Valkenisse inge
grepen.14 

Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de werken slechts langzaam op gang. Het 
gebaggerde jaarvolume bedroeg net geen half miljoen kubieke meter. Tijdens het 
lnterbellum werd het Middelgat zodanig in noordelijke richting uitgebocht dat van 
de Pas van Kapelle weinig overbleef. Het Gat van Ossenisse nam verder toe als 
vloedschaar, terwijl de Pas van Terneuzen zich verder westwaarts verlegde. De 
turbulentieput nabij Borssele schoof eveneens in westelijke richting op waardoor 
de Honte in noordelijke richting uitbochtte. Vanaf 1923 waren achtereenvolgens 
de drempels van Bath, Valkenisse (1924) en Hansweert (1935) de meest afwaarts 
gelegen baggerplaatsen. In 1927 baggerde men v~~r het eerst meer op Nederlands 
(Westerschelde) dan op Belgisch grondgebied (ter voorbereiding van de indienst
neming van de Kruisschanssluis). Tussen 1927 en 1960 vond twee derde van het 
baggerwerk op Nederlands territorium plaats. ' 5 Vanaf 1923, en vooral na het ope
nen van de Kruisschanssluis in 1928, rekende men met eenjaarlijks baggervolume 
van drie a vier miljoen kubieke meter. 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de hoeveelheid baggerwerk, vooral in wes
telijke (Nederlandse) richting. 16 Door de talrijke baggerwerken en de daarmee 
verwante speciestortingen versterkten de ebgeulen zich en namen de vloedscharen 
in betekenis af. De ontwikkeling van het Gat van Ossenisse (de latere Overloop 
van Hansweert) is exemplarisch. In 1960 werd de Overloop van Hansweert van 
betonning voorzien en als nevenwater gemarkeerd. De dieperstekende vaart bleef 
echter door het Middelgat varen. Het Zuidergat was weer geheel tegen de oever 
gaan aanliggen. Vanaf 1969 werd de Overloop van Hansweert dan als hoofdvaar
water gebruikt. 

Het hoofdvaarwater wordt sindsdien gevormd door de Honte, de Drempel van 
Borssele, de Pas van Terneuzen, de Drempel van Terneuzen, de Overloop van 
Hansweert, de Platen van Ossenisse, de Drempel van Hansweert, het Zuidergat, de 
Overloop van Valkenisse, het Nauw van Bath, de Drempel van Bath en de Pas van 
Rilland. Met uitzondering van de schaar van Ouden Doel zijn de scharen op Bel
gisch grondgebied verder minder uitgesproken en praktisch verdwenen. Stroom
opwaarts zijn enkel de Drempels van Zandvliet, Frederik, Lillo en de Parel nog 
van belang voor de scheepvaart. 

2.3 Het juridisch statuut van de Westerschelde: enkele grondbeginselen 
Het juridisch statuut van de Westerschelde ligt vast in artikel 9 van het Belgisch
Nederlands Scheidingsverdrag van 19 april 1839. Artikel 9 neemt in eerste instan-

14 H. Belmans, ' Verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken in Wester- en Zeeschelde', 
in: Water XXXXlIl ( 1988) 186. 
15 Belmans, 'Verdiep ing ', 186-187. 
16 Belmans, 'Verdieping' , 186. Verdieping Westerschelde, 13-20. 
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tie de artikels 108 tot en met 117 van de Algemene Akte van het Congres van 
Wenen over. Oeze artikels stipuleren dat mogendheden , gescheiden door dezelfde 
rivier, de bevaarbaarheid van en de vrije handelsvaart op de rivier in onderlinge 
overeenstemming moeten garanderen. Om deze onderhoudskosten te compense
ren, mogen de oeverstaten een recht heffen evenredig met de getransporteerde 
goederen. In tweede instantie schrijft artikel 9 van het Scheidingsverdrag ook voor 
dat het loodswezen en de betonning van de Westerschelde onderhevig is aan ge
meenschappelijk toezicht. 17 Oit leidde tot de oprichting van de Permanente Com
missie voor Toezicht op de Scheldevaart. 18 

In het kader van haar diplomatiek offensief na afloop van de Eerste Wereldoor
log, streefde de Belgische regering naar een herziening van het Scheidingsverdrag 
van 1839. De internationale politi eke situatie had zich met de Ouitse aanval op het 
neutrale Belgie immers drastisch veranderd. De onderhandelingen met Nederland, 
dat zich buiten de Grote Oorlog wist te houden, verliepen moeizaam en resulteer
den uiteindelijk in 1925 -mede onder Geallieerde druk- in een nieuw Belgisch
Nederlands ontwerpverdrag. 

Oit ontwerpverdrag voorzag dat de Westerschelde, wat de bevaarbaarheid be
treft, altijd zou moeten beantwoorden aan de eisen die zowel door de vooruitgang 
van de scheepsbouw als door de toenemende behoeften van de scheepvaart zou
den worden gesteld. Oaarbij zorgde elk van de staten voor het onderhoud en de 
investering in haar deel van de rivier. De Permanente Commissie VOor Toezicht 
werd vervangen door een Commissie van Beheer, wat aan Belgie feitelijk medebe
heer verleende. Antwerpen verkreeg bovendien twee nieuwe verbindingen met de 
Rijn . Enerzijds zou het Moerdijkkanaa l Antwerpen via Roosendaal met de Moer
dijk en het Hollands Oiep verbinden. Anderzijds vOQl'zag het ontwerpverdrag de 
aanleg van het Ruhrortkanaal dat Antwerpen rechtstreeks koppel de met de Rijn . 19 

17 Het Scheldestatuut werd v66r de Eerste Wereldoorlog verder uitgewerkt in het Bel
gisch-Nederlands Verdrag van 5 november 1842 en in de reglementen van de Belgisch
Nederlandse overeenkomst van 20 mei 1843. Op 12 mei 1863 werd de Scheldetol afge
kocht. Hierdoor wijzigde het internationaal statuut van de Westerschelde echter nauwelijks. 
Gezien het tijdskader bespreken we de andere wijzigingen hier niet. 
18 P.A. Bovard, La Liberte de navigation sur l' Escaut (Lausanne 1950) 83-89 en 121-
134. M. Debal , De Waterverdragen, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Antwerpen, 
1998) 11-15. J. Strubbe, 'Het verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde in hi sto
risch perspectief', in: Water LXXXV (1995) 234. J. Strubbe, 'De politieke geschiedenis 
en het internationale statuut van de Westerschelde', in: Water XXXXIII (1988) 238-239. 
F. Suykens, 'De waterverdragen met Nederland', in: TiJdschrift van het Gemeentekrediet 
XXI (1967) 32-37. F. Suykens, 'De problematiek van de Waterverdragen ', F. De Nave et 
aI. , 'Antwerpen, geschenk van de Schelde. De Antwerpse haven door de eeuwen heen ', in: 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet CLXXXV -3 (1993) 69-72. 
19 Bovard, La Liberte, 103-118 en 135-156. Suykens, 'De waterverdragen ', 37-39. F. 
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De Nederlandse publieke opinie bleek echter niet rijp voor dit verdrag. De Ne
derlanders wensten Belgie te handhaven als een neutrale barrierestaat tegenover 
Frankrijk. verder was er de overheersende pro-Duitse houding en vreesde Rotter
dam voor de impact die een nieuwe Schelde-Rijnverbinding op haar concurrentie
positie zou hebben.20 Uiteindelijk ratificeerde de Nederlandse Tweede Kamer het 
verdrag met een meerderheid van drie stemmen. De Eerste Kamer verwierp het 
verdrag daarentegen met 33 tegen 17 stemmen op 24 maart 1927.21 

In de praktijk behield het Scheidingsverdrag dus haar geldigheid. Tussen Belgie 
en Nederland ontstonden echter meningsverschillen over de interpretatie van het 
Scheldestatuut. De Belgische lezing hield in dat de bevaarbaarheid en de uitrus
ting van de Westerschelde altijd moesten aangepast worden aan de evolutie van de 
scheepsbouw en van de scheepsbewegingen. Nederland daarentegen was van me
ning dat zij aileen de toestand van 1839 op de Westerschelde in stand moest hou
den. Deze disputen vonden vooral hun oorsprong in de fundamenteel tegengestel
de belangen van beide oeverstaten. voor Belgie fungeerde de Westerschelde als 
een vitale maritieme toegangsweg naar de havens van Antwerpen en Gent, terwijl 
de scheepvaart naar de Belgische Scheldehavens concurrentie betekende voor de 
Nederlandse havens. Bovendien kampte Nederland als vaarwegbeheerder met al
lerlei nevenproblemen inherent aan het instandhouden van een bevaarbare water
weg. 

Belgie beschikte wei over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij het Inter
nationale Hof van lustitie telkens wanneer Nederland in strijd met het Scheldesta
tuut zou handelen. ]n de praktijk werd deze stap evenwel niet gezet. Alhoewel 
Belgie steeds de jure haar juridisch standpunt verdedigde, maakte het land defac
to toch een aantal pragmatische regelingen mogelijk, die niet steeds overeenstem
den met haar juridisch standpunt. 

De voornaamste regeling in het kader van dit artikel is die van de baggerver
gunning. Aangezien de Nederlandse autoriteiten op beperkte wijze voldeden aan 
hun verplichtingen inzake het onderhoud van de rivier op hun grondgebied, was 
Belgie als vragende partij genoodzaakt om zich bij de voortdurende onderhande
lingen met Nederland soepel op te stellen. Dit had als uiteindelijk resultaat dat 
Belgie aile aanpassingswerken grotendeels zelf betaalde en ook instond voor de 
onderhoudsbaggerwerken in de rivier. Voor het uitvoeren daarvan ontving Belgie 
van Nederland baggervergunningen. De eerste baggervergunning werd afgeleverd 

Suykens, 'The great breakthrough - the port between two world wars', in: F. Suykens et 
aI., Antwerp port for all seasons (Antwerpen 1986) 425-428. 
20 R.L. Schuursma, Het onaannemelijk traktaat. Het verdrag met 8elgie van 3 april 1925 
in de Nederlandse publieke opinie (Utrecht 1975). 
21 G. Liu , Het onderzoek van de Belgisch-Nederlandse waterverdragen en de toekomst 
van de 8elgische havens (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling UFSIA, Antwerpen 1993) 
17 -21. 
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in [906. Vanaf 1907 stond de vergunning op naam van de Belgische regering en 
werd gewerkt met toelatingen voor bepaalde plaatsen en termijnen. Na 1933 ver
liep het aanvragen van vergunningen door Belgie met verwijzingen naar het inter
nationale statuut van de Westerschelde. 22 

2.4. Concrete raming diepte Schelde 
Om de diepte van de Schelde preciezer te ramen , gebruiken we enkele historische 
Scheldekaarten. Deze zijn voorzien vanjaarlijks opgemeten minimumdieptes. Onze 
interesse gaat hier voornamelijk uit naar de kritieke punten voor de scheepvaart op 
Antwerpen, de zogenaamde drempels. 

De verschillende dieptes , uitgedrukt ten opzichte van het Gemiddeld Laag Laag 
Water Spring (GLLWS), op de verschillende drempels in de Schelde worden in 
tabel I weergegeven. GLLWS is een officieel referentievlak waarmee elke water
diepte kan worden vergeleken. Omdat GLLWS een gemiddelde maatstaf voor de 
diepte is, moeten we afhankelijk van de locatie in de Westerschelde, GLLWS ver
meerderen met een bepaalde afstand. De dieptes van de verschillende drempels, 

Tabel 1. Dieptes in decimeter van de verschillende drempels op de Westerschelde 
en de Zeeschelde ten opzichte van het Gemiddeld Laag Laag Water Spring in 
decimeter 

Segment Drempels 1890 1905 1922 1937 

Westerschelde Borssele 87 110 108 116 
Baarland 76,5 111 97 95 
Hansweert 54 61 70 76 
Valkenisse 82,5 65,5 64 85 
Bath 75 31 56 83 

Zeeschelde Zandvliet 63,5 32,5 58 94 
Frederik 73,5 56,5 69 82 
Lillo 46,5 34,5 68 81 
De Parel 54,5 35,5 63 90 
Krankeloon 49,5 37,5 56 66 

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde. Historische 
Scheldekaarten 1890, 1905,1922 en 1937. Eigen berekening. Gezien er geen kaart voor 
1878 bestaat, gebruikten we de kaart voor 1890. De dieptes op de Scheldekaarten van 
1890 en 1905 werden uitgedrukt in gewoon laag water, maar werden herleid tot het unifor-
me vergelijkingsvlak GLLWS. 

22 Strubbe, 'Het verdrag' , 234-235. 
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zoals weergegeven in tabel I, zijn daar'om niet de eigenlijke dieptes waarmee de 
scheepvaart op Antwerpen rekening dient te houden.23 We houden tevens rekening 
met een brutokielspeling van 10 % van de totale diepgang van het schip .24 

Uit tabel I blijkt de geleidelijke achteruitgang van de bestaande diepte in de 
periode 1878-1905 op de drempels van Yalkenisse en Bath, aanleiding voor de 
bevoegde autoriteiten om baggerwerken te laten uitvoeren. Niet zonder resultaat, 
zoals blijkt uit een vergelijking van de dieptegegevens van 1905 en 1922. Het 
ingrijpen op de drempels van de Zeeschelde in de peri ode 1922-1937 is eveneens 
waarneembaar in tabel I. Op aile drempels opwaarts vanaf Yalkenisse was een 
grotere diepte voorhanden. Op de drempels van Baarland en Borssele werd pas 
gebaggerd respectievelijk vanaf 1969 en 1973. 

3. Diepgang schepen: bronnenmateriaal en methodologie 

Om de invloed van de scheepstechnologische evoluties in de peri ode 1870-1940 
op de maritieme toegangsweg van de Antwerpse haven na te gaan , maken we we
gens de grote hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal gebruik van een steek
proef.25 Hierbij vullen we informatie van de Havenkapiteinsdienst26 aan met gege
vens uit Lloyd's Register of Shipping en de 100dsregistersY Het opzet van de 
steekproefbestaat uit het bestuderen van de zeeschepen die tijdens een week (eer
ste week van oktober) aankwamen in de haven van Antwerpen. De keuze viel op 
de maand oktober omwille van de seizoenschommelingen in sommige goederen
stromen. Zo beleefde bijvoorbeeld de aanvoer van graan -haast de helft van aile 
lossingen v66r de Tweede Wereldoorlog- zijn hoogtepunt na de oogstmaanden. 2R 

23 Ten einde deze om te zetten tot het waterniveau dat steeds voorhanden is (gemiddeld 
laagwater) , dienen ze aangevuld te worden met 29,7 decimeter te Ylissingen , 29,5 decime
ter te Terneuzen, 28,8 decimeter te Hansweert, 27,9 decimeter te Bath en 26,6 decimeter te 
Antwerpen. 
24 De brutokielspeling is de verticale afstand tussen het diepst gelegen punt van een 
stilliggend schip bij een vlak wateroppervlak en het interventiepeil voor baggeren. 
25 Yoor een kritische bespreking van het bronnenmateriaal en de methodologie, cfr. Hos
te, Hettoegankelijkheidsvraagstuk, 75-95. 
26 Stadsarchief Antwerpen, Modern Archief (SAA-MA) 13.726-13.783 en 36.202-36.270. 
De bronnen van de Havenkapiteinsdienst zijn drieledig: (1) de scheepsregisters, dit zijn 
registers van aile inkomende handelsschepen in de Antwerpse haven (2) de sluisregisters, 
dit zijn registers van aile handelsschepen die gebruik maken van een sluis en (3) klappers 
op de sluisregisters, dit zijn alfabetische repertoria gerangschikt volgens de naam van het 
schip. 
27 Aigemeen Rijksarchief Brussel , Archief van het Bestuur van het Zeewezen (ARA
ZW), 1576-1688. 
28 R. Loyen , ' Van handel shaven naar industriehaven: de ontwikkelingen van de scheeps-
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Het was expliciet onze bedoeling de scheepsbewegingen in drukke tijden te analy
seren omdat we alleen zo een volledig beeld van de havenactiviteit konden ver
werven. 

Uit de tijdspanne 1870-1940 opteren we voor vier jaren: 1878, 1905, 1922 en 
1937. Deze jaartallen selecteren we op basis van verschillende criteria. (i) 1878 is 
een symbolisch jaar aangezien toen het aantal stoomschepen het aantal zeilsche
pen in de wereldvloot evenaarde. De stoomtonnenmaat overtrof de zeiltonnen
maat daarentegen pas op het einde van de negentiende eeuw.29 (ii) In 1905 wordt 
voor het eerst gebaggerd op de Westerschelde, meer specifiek op de drempel van 
Bath. Baggerwerkzaamheden beperkten zich niet langer tot de Beneden-Zeeschel
de en het havengebied achter de sluizen. (iii) Door te kiezen voor 1922 en 1937 
verkregen we een goede spreiding binnen de bestudeerde periode. In 1922 hadden 
de scheepsbewegingen te Antwerpen zich volledig hersteld van de oorlogssituatie. 
Het jaar 1937 was -in termen van aantal schepen- het beste vooroorlogse jaar voor 
de Antwerpse haven.30 

Op basis van deze steekproef stelden we een databank samen van circa zeshon
derd schepen. Daarmee bedraagt de steekproeffractie voor aile onderzochte steek
proefjaren circa 2 %. We selecteren daarbij een veertigtal variabelen. 31 Vooraleer 
we de kwantitatieve onderzoeksresultaten met betrekking tot de maritieme toegan
kelijkheid van de Antwerpse haven bespreken, onderzoeken we eerst de represen
tativiteit van de steekproef. 32 De intrinsieke representativiteit gaan we na door de 

variabele "aantal schepen" in de steekproef binnen een ruimer tijdskader te analy
sereno In tweede instantie bespreken we de externe representativiteit aan de hand 
van de variabele "scheepsvlag".33 

bewegingen, goederenstromen en het ruimtegebruik in de Antwerpse haven (1900-1970)', 
in: G. Asaert, ed, Van Belle £poque naar Golden Sixties (Antwerpen 2002) (ter perse). 
29 Alderton , Port management, 49. 
30 Loyen , 'Van handel shaven naar industriehaven '. 
3 J Volgnummer, aankomstdatum, naam van het schip, scheepsv lag, soor! schip, Belgische 
Netto Tonnenmaat, haven van afvaart, land van afvaart, continent van afvaart, lading bij 
aankomst, lading bij aankomst naar verschijningsvorm, rnakelaar, haven van bestemming, 
land van bestemming, continent van bestemming, lading bij vertrek, lading bij vertrek 
naar verschijningsvorm, sluis bij aankomst, slllis bij vertrek, verblijfsduur, lostijd , laad
tijd, deadweight, Gross Register Tonnage, Net Register Tonnage, draught, bOllwdatum, 
ouderdom, lengte, breedte, diepte, diepgang, nationaliteit van de zeeloods, nationaliteit 
van de rivierloods. 
32 J.B. Billiet, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ontwerp en dataver
zameling (Leuven J992) 117-147. 
33 De representativiteit werd nog via andere variabelen getoetst, cfr. Hoste, Het toegan
kelijkheidsvraagstuk, 83-91 . 
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3.1. 1nrrinsieke representativiteit 
De intrinsieke representativiteit van de steekproef bestuderen we in relatie tot drie 
tijdseenheden: de maand oktober, de steekproefjaren en de periode. We testen de 
intrinsieke representativiteit van de steekproef aan de hand van het aantal schepen 
dat in de maand oktober de haven binnenliep. Tabel 2 toont aan dat het verwachte 
aantal schepen in de eerste week van oktober (berekend door het aantal schepen in 
oktober te delen door 31 en te vermenigvuldigen met 7) slechts Iichtjes hoger ligt 
dan de geobserveerde gegevens in de eerste week van oktober. Deze kleine afwij
king kunnen we verklaren door de invloed van het (minder) drukke peri odes op de 
maandgegevens: bijvoorbeeld tijdens het weekend (waar er traditioneel weinig 
activiteit is) en op het einde van de maand (waar het normaliter drukker is) . 

Tabel 2. Her aantal verwachte en geohserveerde schepen in de eerste week van 
oktaher 

Geobserveerd aantal schepen 
Verwacht aantal schepen 

1878 

93 
104 

1905 

118 
134 

1922 

155 
166 

1937 

234 
246 

Bron: Scheepsregisters 1878, 1905, 1922 en 1937. Stadsarchief Antwerpen, Modern Ar
chief 13 .371, 36.243 , 36.256 en 36.267. Eigen berekening. 

Grafiek l. Aantal schepen per dag in de sreekproefjaren 1878, 1905, 1922 en 
1937 
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Bron: Scheepsregisters 1878, 1905, 1922 en 1937. Stadsarchief Antwerpen, Modern Ar

chief 13.371 , 36.243 , 36.256 en 36.267. Eigen berekening. 
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Is de maand oktober representatief voor het ganse jaar? Grafiek 1 geeft het aantal 
schepen per dag bij evenredige spreiding in de verschillende maanden van de steek
proefjaren weer. Ook hier f1uctueert het aantal schepen per maand nauwelijks. Uit 
grafiek 1 blijkt dat oktober een relatief drukke maand is qua aantal schepen per 
dag. In 1878 bezette deze maand samen met juli de eerste plaats, in 1905 werd 
oktober enkel voorafgegaan door december, in 1922 nam oktober een derde plaats 
in na november en december en in 1937 was het de maand met het meeste aantal 
schepen per dag. 

De vier steekproefjaren zijn eveneens representatief ten opzichte van de tijd
spanne 1870-1940. Gezien de steekproefjaren een op zich staand gegeven vormen 
binnen de methodologie en niet het onderwerp zijn van extrapolaties naar andere 
jaren, gaan we hier verder niet op in. 34 

3.2. Externe represenfativiteif 
De externe representativiteit omvat een confrontatie met andere gegevensreeksen. 
In dit beperkte kader bespreken we aileen de variabele "scheepsvlag". Hier verge
Iijken we de steekproefdata met de cijferreeksen voor de ganse peri ode uit de 
databanken van Veraghtert en Loyen.35 In grafiek 2 worden de vijf belangrijkste 

Grafiek 2. Evolufie van de vlag hi) aankomst in aantal (steekproefgegevens) 
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Bron: Scheepsregisters 1878, 1905, 1922 en 1937. Stadsarchief Antwerpen , Modern Ar
chief 13.371 ,36.243,36.256 en 36.267. Eigen berekening. 

34 Voor meer details , zie: Hoste, Het toegankelijkheidsvraagstuk, 85. 
35 Veraghtert, De havenbewegingen, Deel III, 89-103. R. Loyen, 'Scheepsbewegingen 
en goederenstromen: een kwantitatieve analyse van de stroomversnellingen in de zeeha
ven van Antwerpen (1860/1 900-2000)', Mandy Nauwelaerts, ed., Stroomversnellingen 
(Antwerpen 2002) (ter perse) . 
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Grafiek 3. Evolutie van de vlag bij aankomst in aantal (jaargegevens) 
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Bron : Tableau general du commerce de la Belgique avec les pays etrangers. Port Mariti
mes. 

'vlaggen' bij aankomst in de haven van Antwerpen weergegeven. De overige na
tionaliteiten zijn gecatalogeerd in een restgroep . .l6 

Op basis van de steekproefgegevens nemen we volgende ontwikkelingen waar. 
Schepen met de Britse vlag boeken eerst nog een lichte stijging van 2 % in hetjaar 
1905 (ten opzichte van 1878), vervolgens een daling van 7 % in 1922 en tens lotte 
een sterke achteruitgang van 20 % in 1937. De Duitse schepen kennen wisselend 
succes, gekenmerkt door twee zwakke (1878 en 1922, circa 10 %) en twee sterke 
jaren (1905 en 1937, respectievelijk 20 % en 25 %). De Scandinavische schepen 
hebben in 1878 een marktaandeel van 12 %. Naeen korte inzinking in 1905 (7 %) 
wordt dit aandeel bijna hersteld in 1922 (10,5 %) en ruim overtroffen in 1937 (20 
%). Over de 8elgische en Nederlandse schepen kunnen we kort zijn: hun markt
aandeel fluctueert tussen 5 % en 11 %. 

Deze verhoudingen vinden we ook terug bij de jaargegevens van de vijf belang
rijkste vlaggen (grafiek 3). De foutmarges schommelen bij benadering rond 1 % a 
2 % met drie occasionele uitschieters, name1ijk de Engelse vloot in 1922 (45 % 
versus 50 %), de Duitse vloot in 1937 (25 % versus 20 %) en de Nederlandse vloot 

36 De restgroep be staat uit: 1878 Frankrijk (5,37%), Oostenrijk (2,15%), Italie (2,15%) 
en Rusland (1,07%). 1905: Frankrijk (2,54%), Oostenrijk (2,54%), Rusland (2,54%) en 
Uruguay (0,85%). 1922: Frankrijk (6,45%), Italie (2,58%), Amerika (1,93%), Grieken
land ( 1,3%), Japan ( 1,3%), Spanje (0,65 %), Portugal (0,65%) en Brazilie (0,65%). 1937: 
Frankrijk (5,56%), Amerika (1,70%), Estland (0,86%), ltalie (0,86%), Griekenland (0,86%), 
Joegoslavie (0,86%) , Rusland (0,43 %), Japan (0,43%), Brazilie (0,43%), Polen (0,43%) 
en Litouwen (0,43%). 
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in 1905 (6,5 % versus 2,5 %).31 Een verklaring hiervoor is de relatief grote aan/ 
afwezigheid van "deze vlaggen" in de eerste week van oktober. Vit de vergelijkjng 
van beide gegevensreeksen besluiten we dat we een verwaarloosbare foutmarge 
van I a 2 % moeten incalculeren. 

3.3. Feitelijke raming diepgang schepen 
Het blijkt niet mogelijk voor de vier steekproefjaren de diepgang van aIle schepen 
langs officiele weg te achterhalen. De officiele diepganggegevens zijn immers pas 
vanaf 1925 weergegeven in de loodsregisters. Daarom ramen we de diepgang voor 
de overige steekproefjaren aan de hand van de verhouding tonnenmaat-diepgang. 
Het is verantwoord deze verhouding toe te passen op de steekproefjaren 1905 en 
1922 omdat eigen onderzoek uitwees dat de scheepsafmetingen na 1905 geen spec
taculaire ontwikkelingen meer kenden. De grootste verschuiving in de tonnen
maatstructuur van de Antwerpse vloot deed zich namelijk eind negentiende eeuw 
voor en wordt verklaard door de overgang van wind- naar stoomkracht en van hout 
naar ijzer en - later - staal. Uitgaande van de premisse dat er rond 1878 weinig 
problemen bestonden met betrekking tot de diepgang van de stoomschepen, pas
sen we de verhouding voor stoomschepen ook op dit steekproefjaar toe. Voor het 
berekenen van de diepgang van de zeilschepen vallen we terug op de door Alder
ton voorgestelde correlatie.38 De regressierechte voor stoomschepen is de volgen
de: y (diepgang) = 0,000456.x (GRT) + 3,616605. Deze lineaire regressie wordt 
bepaald door een correlatiecoefficient van 0,76 en een determinatiecoefficient van 
0,57. De correlatie tussen de tonnenmaat en de diepgang van motorschepen is 

Tabel 3. Diepgang (in decimeter) van de steekproeJschepen die in 1878, 1905, 
1922 en 1937 de haven van Antwerpen bezochten 

10-50 51-60 61-70 71-80 81-110 TOTAAL 

1878 85,1 % 10,5 % 2,9 % 1,5 % 0 % 100 
1905 72,1 % 17,1 % 5,4 % 4,5 % 0,9 % 100 
1922 67,1 % 17,8 % 10,3 % 2,7 % 2, 1 % 100 
1937 59,4 % 16,3 % 9,7 % 11 ,5 % 3,1 % 100 

Bron: Scheepsregisters 1878, 1905, 1922 en 1937. Stadsarchief Antwerpen, Modern Ar
chief, 13 .731 , 36.243,36.256 en 36.267. Lloyd's Register of Shipping 1878, 1905, 1922 
en 1937. Loodsregisters 1937. Aigemeen Rijksarchief 1670. Eigen berekening. 

37 Deze uitschieters worden genivelleerd wanneer het marktaandeel van de verschillende 
nationaliteiten wordt herberekend volgens de tonnenmaat van hun vloot. 
38 Alderton , Port management, 47. 
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meer uitgesproken en wordt bepaald door de regressierechte y == 0,00062.x + 2,5855 
met een correlatie- en determinatiecoefficient van respectievelijk 0,87 en 0,76. De 
regressierechte voor zeilschepen voor de bovengenoemde correlatie is y == 0,00339.x 
+ 3,4456 met zowel een correlatie- als determinatiecoefficient van 0,99. Tabel 3 
bevat een herverdeling op basis van deze regressierechten. 

4. Confrontatie diepte-diepgang 

In deze laatste paragraaf bestuderen we de getijde-afhankelijkheid van de schepen 
uit de steekproef. Deze afhankelijkheid is namelijk een goede maatstaf om uit
spraken over de maritieme toegankelijkheid van de Antwerpse haven te funderen. 
Immers hoe groter het percentage zeeschepen dat getijde-afhankelijk is, des te 
groter ook de algemene hinder voor de scheepvaart. Volledigheidshalve merken 
we op dat we andere, minder belangrijke toegangsvariabelen zoals de breedte van 
de vaargeul en de drukte van de (binnen)scheepvaart negeren . 

Met betrekking tot de diepgang van de schepen stelden we een geleidelijke afna
me van de grote groep schepen met een diepgang kleiner dan 5 meter vast (tabel 
3). Hoewel de gemiddelde diepgang slechts een geringe evolutie onderging van 
circa 4,5 meter in 1878 over respectievelijk 4,8 en 5 meter in 1905 en 1922 tot 5, I 
meter in 1937, nam de verspreiding over hogere diepgangcategorieen gestaag toe. 
In 1905 had circa 11 % van de schepen een diepgang van meer dan 6 meter. Tegen 
1922 vertegenwoordigde diezelfde categorie schepen een aandeel van 15 %. De 
evolutie van het aantal dieperliggende schepen vanaf 6 meter was in de periode 
tussen 1922 en 1937 echter het meest spectaculair met een absolute stijging van 9 
% tot een totaal van 24 % dieperliggende schepen. Er deed zich met andere woor
den een diachrone toename van het aantal dieperliggende schepen voor. 

Met betrekking tot de diepte van de Schelde namen we voor de peri ode 1870-
1940 de volgende globale trend waar. In 1890 was er voldoende diep water. Dit 
bleek immers uit de dieptegegevens zelf (in vergelijking met 1905) en uit het feit 
dat het baggeren beperkt bleef tot een eenmalige actie op de drempel van Kranke
loon. Zoals aangegeven, verslechterde de situatie van verschillende drempels op
waarts vanaf Valkenisse in 1905 op dramatische wijze. Hierdoor diende men steeds 
meer te baggeren en dit allereerst in de Zeeschelde. In 1922 resulteerde dit in 
betere dieptes op de verschillende drempels opwaarts vanaf Valkenisse. Enkele 
jaren later, in 1937, verlegde men het stroomafwaarts baggeren tot Hansweert. De 
drempels stroomopwaarts Hansweert werden eveneens verdiept. Het belang van 
de drempels van De Parel en Krankeloon werd vanaf 1928 uiteraard afgezwakt 
door de opening van de Kruisschanssluis. Schepen die gebruik maakten van de 
twee sluizen stroomopwaarts vanaf de Kruisschanssluis (Katten- en Royerssluis) 
of die aan de Scheldekaaien aanmeerden waren echter nog wei afhankelijk van 
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deze relatief ondiepe drempels. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval voor de 
grote lijnschepen, die zich bovendien aan een strikt tijdschema moesten houden. 

De diepgang en de diepte confronteerden we in tabe14. Achtereenvolgens wer
den in tabel 4 weergegeven : de probleemdiepte en -drempel, de diepgang vanaf 
wanneer een schip als getij-afhankelijk werd beschouwd en het percentage sche
pen dat als getij-afhankelijk bestempeld werd. Uit deze confrontatie kunnen we 
besluiten dat de drempel van Bath de probleemdiepte bij uitstek was in de peri ode 
1870-1940. Van 1878 tot 1905 schijnen veranderingen in de morfologie van de 
Westerschelde ter hoogte van Bath te zorgen voor ernstige hinder voor de scheep
vaart. Oit bleek namelijk uit het hoge percentage getij-afhankelijke schepen in 
1905 en uit het gegeven dat meer dan de helft van de gebaggerde specie in de 
peri ode 1905-1940 afkomstig was van de drempel van Bath. Oeze interventie zorgde 
voor een radicale verbetering van het aandeel getij-afhankelijke schepen. 

Tabel 4. Berekening van het percentage getij-ajhankelijke schepen in de periode 
1870-1940 

laartal 

1878 
1905 
1922 
1937 

Probleem-
diepte 

76, 1 
58,9 
82,6 

103,9 

Probleem-
drempel 

Krankeloon 
Bath 
Bath 

Hansweert 

Getij-onaf- Percentage 
hankelijke getij-afhanke-
diepgang lijke schepen 

68,5 1,5 
53 23,4 
74,3 2,7 
93,5 4,8 

Bron: Scheepsregisters 1878, 1905, 1922 en 1937. Stadsarchief Antwerpen, Modern Ar
chief, 13 .731,36.243,36.256 en 36.267. Lloyd 's Register of Shipping 1878, 1905, 1922 
en 1937. Loodsregisters 1937. Aigemeen Rijksarchief 1670. Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde. Historische Scheldekaarten 1890, 1905 , 1922 
en 1937. Eigen berekening. 

4.1. 1878: ruimtelijke expansie in plaats van maritieme toegangsweg 
Zoals aangegeven deden zich in deze periode nog geen fundamentele problem en 
met de diepgang voor. Het onderhouden van de gewenste dieptes voor de scheep
vaart beperkte zich aanvankelijk tot de dokken , sluizen39 en Scheldekaaien.40 In 
1885 werd voor het eerst gebaggerd in de Zeeschelde.41 Enkele jaren later ver-

39 Bijvoorbeeld SAA-MA, 3694. 
40 Bijvoorbeeld Aigemeen Rijksarchief, Ministerie Openbare Werken (ARA-OW). Serie 
4: Voies Hydrauliques, 97,1085 en 1185. SAA-MA 3695 . 
41 Belmans, 'Verdieping', 186. 
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zandde het nauw van Hoedenskerke, gelegen tussen de pas van Terneuzen en de 
drempel van Hansweert.42 Zeeschepen met een diepgang van meer dan vijf meter 
kozen toen het ('S nachts niet belichte) Gat van Ossenisse. Het nauw van Hoedens

kerke normaliseerde zich echter doorheen de jaren zodat de dieperliggende vaart 
in de jaren 1890 weer gebruik kon maken van deze toegangsweg. Ten gevolge van 
deze verzandingen werd een Commission des droits de navigation maritime opge
richt. Oit resulteerde in een rapport aan de 8elgische regering (april 1893) met als 
aanbeveling 'I'execution de tous les travaux necessaireS '.43 Oit besluit kwam na
dat de haven van Antwerpen in de jaren zeventig een haast ongebreidelde trafiek
groei had gekend. Het belangrijkste probleem op dat ogenblik was echter niet de 

diepgang, maar wei de ruimtelijke expansie van de haven. De haven barstte name
lijk uit haar voegen en de overheidsmiddelen werden slechts met mondjesmaat 
toegekend. Later zou de uitbreiding van de haven voor enkele decennia stilvallen 
omwille van "de Grote Ooorsteek".44 

De Commission des droits de navigation maritime stelde met haar verslag wei 
een einde aan een peri ode van ongestructureerd en kortzichtig overheidsbeleid. 

Oat bij het baggeren niet steeds werd uitgegaan van een langetermijnvisie blijkt 
bijvoorbeeld uit een officieel schrijven tussen het college van burgemeester en 
schepenen van Antwerpen en het Ministerie van Openbare Werken.45 Men wachtte 
met andere woorden tot een schip strandde en Iiet dan het nodige zand verwijde
reno Het havenbestuur overhandigde in dat geval een officiele oproep tot bagger
werken aan het Ministerie van Openbare Werken . Het Ministerie besteedde de 

baggerwerken vervolgens uit aan een prive-onderneming. Indien de baggerwerken 
op Nederlands grondgebied plaats moesten vinden, diende men een aanvraag bij 
de Nederlandse overheid in. De verschillende 8elgische partijen bleken in het 
verleden allerminst eensgezind over hoe de problematiek van de baggerwerken 
best kon aangepakt worden.46 Er heerste een interne verdeeldheid tussen de ver
schillende ministeries en die was niet bevorderlijk voor het verkrijgen van Neder

landse baggervergunningen. 

42 ARA-ZW 2744. 
43 SAA-MA 3694. 
44 Loyen , ' Van handelshaven naar industriehaven'. 
45 ARA-OW, Serie 4: Voies Hydrauliques, 1185. Op 17 juli 1874 draagt het Ministerie de 
Stad op om Krankeloon als stortplaats voor baggerspecie te gebruiken, wat ook effectief 
gebeurde. Vanaf 1885 moest op de drell1pel van Krankeloon zelf gebaggerd worden . 
46 ARA-ZW 2714. Uit de correspondentie tussen het Ministerie van Openbare Werken 
en het Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen blijkt dat de stand
punten van beide ll1inisteries betreffende het toezicht op de Westerschelde ernstig ver
schillen. De Directeur-Generaal van het Bestuur van het Zeewezen hekelde zowel de toon 
als de argull1enten van de Minister van Open bare Werken Baron de Ruzette ll1eermaals 
(zie bijvoorbeeld brief 14 februari 1923). 
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4.2. J 905: het toegankelijkheidsprobleem stelt zich voor het eerst 
Het argument, dat de Nederlandse regering de concurrentiepositie van Rotterdam 
ten opzichte van die van Antwerpen trachtte te bevorderen door het uitstellen van 
noodzakelijke baggerwerken in de Westerschelde, vond rond de eeuwwisseling 
ingang in het discours in Antwerpse havenkringen.47 Concrete aanleiding hiervoor 
was de slechte toestand van het nauw van Bath. Een eerste indicatie van de beperk
te vaarmogelijkheden in het nauw van Bath vonden we terug in correspondentie 
(oktober-november 1897) tussen de rederij Norddeutscher Lloyd en het Ministe
rie van Openbare Werken .48 

Zoals eerder aangetoond, verslechterde rond 1905 de situatie inderdaad drama
tisch . Om de drempel van Bath uit te baggeren was de haven van Antwerpen af
hankeJijk van het fiat van de Nederlandse regering dat op 24 november 1905 werd 
aangevraagd. De Nederlandse regering verleende geen vergunning, wat in Ant
werpse havenkringen de nodige commotie en ergemis veroorzaakte. Uiteindelijk 
werden de noodzakelijke baggerwerken toch uitgevoerd en stabiliseerde de toe
stand van de verschillende Scheldenauwen zich voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. 

4.3. 1922: een mentaliteitswijziging onder druk van de rederijen 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de toe stand van de verschillende Scheldenau
wen erop achteruit gegaan.49 Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog verzandden 
de drempels van Krankeloon en Hansweert plaatselijk. Ook de drempels van yal
kenisse en Bath stonden in het begin van de jaren twintig ter discussie. Hier deed 
zich opnieuw een conflict voor met Rijkswaterstaat, dat nachtelijke baggerwerken 
om veiligheidsredenen verbood.50 Slechts wanneer de rederijen in het begin van de 
jaren twintig de Belgische autoriteiten verder onder druk zetten, kwamen de bag
gerwerken langzaam op gang. De rederijen dreigden hierbij vaak met het verleg
gen van hun regelmatige scheepvaartlijnen naar andere havens. Dat argument maakte 
wei indruk op de lokale en nationale overheden, maar was het ook gemeend? Yo or
nameJijk de Red Star Line slaagde er voortdurend in haar machtspositie uit te 

47 SAA-MA 3695. Le Soir schreef op 24 december 1905: Le gouvernement hollandais 
trouve toutes sorles de moyens pour prouver ses mauvaises dispositions envers notre port 
national. 
48 ARA-OW, Serie 4: Voies Hydrauliques, 1086. 
49 ARA-ZW, 2714. 'Aucun dragage n'ayant ete effectue pendant cinq ans dans les con
nexites de I'Escaut, la situation des seuils en etait a peu plus revenu ace qU'elle etait-i1 y 
a vingt cinq ans . La profondeur varie de six a huit metres. ' 
50 ARA-ZW 2714. Interne nota's van het Zeewezen van 27 april 1921 , 3 mei 1921 en 25 
januari 1922. Algemeen Rijksarchief, Bestuur Zeewezen, 2715. Brief hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat (directie Zeeland) aan hoofdingenieur-directeur van het Zeewezen (8 au
gustus 1922). 
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spelen door steeds opnieuw te pleiten voor bijkomende baggerwerken. 51 Zo stelde 
directeur-generaal Mitchell (Red Star Line) in een schrijven van 27 mei 1921 bij

voorbeeld de verzanding in de pas van Krankeloon aan de kaak. Mitchells inter

pellatie kon echter niet verhinderen dat een van zijn stoomschepen (SS Finland, 

diepgang acht meter) op 29 juni 1921 strandde te Krankeloon. Dat de bevoegde 

autoriteiten wei degelijk rekening hielden met de noodkreten van de rederijen, 
blijkt onder meer uit interne nota 's van het Bestuur van het Zeewezen.52 

In de jaren twintig namen de problemen met de maritieme toegankelijkheid toe. 
Peilingen anna 1923 wezen op een verzanding van de drempel van Bath. In fe

bruari 1924 liepen op enkele dagen tijd drie zeeschepen vast op deze drempel. Pas 

na het derde ongeval stelde het Bestuur van het Zeewezen de verantwoordelijke 

ministeries officieel op de hoogte. Na het uitvoeren van bijkomende peilingen, 
constateerde de permanente en gemengde commissie voor de Schelde de nood
zaak om te baggeren. Op 13 maart 1924 verleende de Nederlandse regering dan 
eindelijk een baggervergunning voor de drempel van Bath. De baggerwerken na

men een aanvang op 15 maart. Ondertussen maakte het stoomschip Belgenland, 

dat op 16 maart in de haven van Antwerpen verwacht werd, rechtsomkeer.53 Het 

risico dat de negen meter diepe Belgenland -vlaggenschip van de Red Star Line

vast zou lopen op Bath bleek te groot. 54 Een eventuele stranding van's werelds 
achtst grootste lijnschip zou immers een opstopping voor de haven betekenen. De 
overige lijnschepen van de Red Star Line wisselden trouwens ook tijdelijk Ant

werpen in voor Londen. 

Het Bestuur van het Zeewezen bracht wederom het Ministerie van Bruggen en 

Wegen niet op de hoogte van deze beslissing. 55 Het onvermijdelijke gebeurde in 

51 ARA-ZW 2714. Nota van 13 juni 192] aan de directeur-generaal van het Zeewezen: 
'La compagnie insiste pour que des mesures soient immediatement prises principalement 
a cause du fait que les grands navires de la Red Star Line disposent actuellement de cargai
son relativement abondante.' 
52 ARA-ZW 2714. Nota van 19 november 1921 van het diensthoofd aan de directeur
generaal van het Zeewezen: ' il n'est pas logique que la navigation souffre des difficultes 
entre les fonctionnaires et les entrepreneurs'. Hierbij verw ij st het diensthoofd naar het niet 
kunnen vermijden van de stranding van het stoomschip de Fin land ondanks de reeds uitge
voerde baggerwerken die een constante diepgang van 30 voet moesten voorzien. In een 
nota van 6 januari 1922 stelt het diensthoofd 'que la passe de Krankeloon avait ete perdue 
de vue.' 
53 ARA-ZW 2714. Interne nota 's van het Zeewezen van 8 en 21 maar! 1924. 
54 ARA-ZW 2586. De directeur-generaal van de Red Star Line M. Mitchell uit zijn be
zorgdheid bij burgemeester Van Cauwelaert (nota 6 maart 1924) en bij directeur-generaal 
van het Zeewezen (nota 8 maart 1924). 
55 ARA-ZW 2715. In een interne nota van 8 maart 1924 van het diensthoofd aan de 
directeur-generaal van het Zeewezen wordt toespeling gemaakt op de impact van die be
slissing: ' II y a urgence a ce que je sois informe sans retard, car il s'agit de decider mardi 
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de nacht van 4 op 5 april 1924. Het stoomschip Sierra Grande Jiep vast op de 
drempel van Bath en versperde de toegang tot de haven van Antwerpen. De vol
gende dag werd de pas van Rilland als vaargeul bebakend en kon de vaart op 
Antwerpen, mits enkele beperkingen, worden voortgezet. Belanghebbende groe
peringen zoals de Federation Maritime d'Anvers drongen gedurende deze crisis 
voortdurend aan op de bijkomende baggerwerken.56 De bevoegde overheden lie
ten uiteindelijk ook de nodige werken uitvoerenY De situatie normaliseerde zich 
in het najaar van 1924 en de Red Star Iijnschepen keerden terug naar Antwerpen, 
mede door tegenvallende resultaten in de haven van Londen. 

De polemiek die losbarstte in de Belgische en internationale pers ten gevolge van 
deze reeks gebeurtenissen mag niet onderschat worden.58 In dit tijdskader moet 
ook de campagne van de Antwerpse krant Neptune ("Sauvons Anvers!)" gesitueerd 
worden. 59 Als verantwoordelijken voor de blijvende problemen met de toegangs
weg worden de verschillende Belgische ministeries geviseerd. Voornamelijk de 
zogenaamde incompetentie van de minister baron de Ruzette van Openbare Wer
ken wordt aangeklaagd. 60 De onheilspellende berichten in de binnenlandse kran
ten hielden vol gens de Antwerpse Gemeenteraad bovendien ook een gevaar in 
voor de commerciele voorspoed van de haven aangezien 'den indruk wordt ver
wekt alsof wijzelf zouden verontrust zijn over de veiligheid onzer haven'. De Ge
meenteraad stelde verder dat de stedelijke propagandadienst de alarmerende be
richtgeving in buitenlandse kranten weI zou weerleggen. 61 

prochain s'il n' y a pas lieu de detourner Ie "Belgenland"du port d ' Anvers, une eventualite 
qui ne passera sans provoquer une certaine sensation.' 
56 ARA-ZW 2851. Brieven van Federation Maritime d' Anvers aan het Ministerie van 
Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen gedateerd 10 april 1924, 4 en 12 juni. 
Brief van de Red Star Line aan het bovengenoemde ministerie gedateerd 13 maart 1924. 
57 ARA-ZW 2714. Memoire au sujet de la navigation sur I'Escaut (13 april 1924) van de 
directeur-generaal van het loodswezen. 
58 ARA-ZW 2716. Krantenartikels april-juni 1924 in Le Soir, De Standaard, Le Malin , 
La Derniere Heure, L'Etoile Beige, L' Independance, Gazet van Antwerpen , Het Laatste 
Nieuws, The Times (18/21122 maart en 8/10 april 1924) en enkele Neder1andse kranten. 
59 ARA-ZW 2716. Krantenartikels Neptune 12/13/16/17/18/24/29 april , 1/2/15/16/18/ 
21122 mei en 113/4/5/6/7/11 juni en 1 juli 1924. 
60 ARA-ZW 2716. Krantenartikel Neptune 5 juni 1924: M. Ruzette Jerait bien de rayer Ie 
mot "deJaifiste " de son vocabulaire en 6 juni 1924: 'Le baron Ruzette a fait, it la Chambre, 
sur 1es passes de Bath, de Valkenisse et autres, des declarations qui sont Ie contre-pied de 
la verite en II juni 1924: L' inconscience du Baron Ruzette. ( ... ) II n' y pas longtemps, Ie 
baron Ruzette declarait que I'Escaut ne s'etait pas ensable. Sans l'accident du Sierra Gran
de, tout eut ete Ie mieux dans Ie meilleur des fleuves. ( ... ) L'ironie lui est facile parce qu ' il 
s'entend it une facile ironie '. 
61 ARA-ZW 73943. Proces-verbaal van de openbare zitting van de gemeenteraad van 17 
maart 1924. 
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Kunnen we - achteraf beschouwd - het zelfvertrouwen van de Antwerpse Ge
meenteraad delen? Waarschijnlijk weI. Een aantal bedrijfseconomische elementen 
wijzen namelijk op het belang van de haven van Antwerpen voor de rederij. Zon
der de haven had de Red Star Line immers geen bestaansreden meer. De rederij 
was bovendien een typische negentiende-eeuwse emigrantenrederij en daarmee al 

in de jaren twintig een relikwie uit vervlogen tijden . 
De Red Star Line (" International Navigation Company") zag op 4 mei 1871 te 

Philadelphia het licht dankzij de steun van enkele bemiddelde industrieIen en fi
nanciers uit de staat Pennsylvania. Namens de machtige Pennsy lvania Railroad 
Company wilden zij hun spoorwegnetwerk uitbreiden met een maritieme afde
ling.62 In het kader van dit plan investeerden de Noord-Amerikaanse spoorwegba

ronnen tevens in de "American Steamship Company". 63 Deze richtte zich speci

fiek op de lijn Philadelphia-Liverpool, terwijl de Red Star Line zich op de trafiek 
Philadelphia-Antwerpen concentreerde.64 Met die intentie stichtte C.A. Griscom, 
drijvende kracht achter deze expansie, in september 1872 te Antwerpen een Bel
gisch dochterbedrijf, genaamd "Societe Anonyme de Navigation Belge-Americai
ne 'Red Star Line ' ". Griscom deed daarbij beroep op zijn oude Antwerpse han

delscontacten , met name de Duitser Jules Bernard von der Becke en de Engelsman 

William Edward Marsilly. De drie heren kenden elkaar sinds jaren uit de petro
leumhandel. Ze wilden deze nieuwe rederij aanvankelijk ook voornamelijk ge
bruiken voor het vervoer in bulk van petroleum tussen de olievelden van West
Pennsylvania en Antwerpen.65 De vestiging in de Scheldestad leverde Griscom 
een aantal belangrijke voordelen op. Zo maakte hij aanspraak op lucratieve subsi

dies voor postvervoer en kon hij zijn "Belgische" schepen buiten de Verenigde 

Staten (en dus goedkoper) laten bouwen .66 

62 G.H. Burgess en M.e. Kennedy, Centennial hislOry of the Pennsylvania Railroad 
Company 1846-1946 (Philadelphia 1949). 
63 W.H. Flayhart III, The American Line 1871-1902 (New YorklLondon 2001) 15-19. 
64 W.H. Flayhart Ill , 'The expansion of American interests in trans-Atlantic trade and 
shipping (1865-1893)' , in: G. Harlaftis en 0.1. Starkey, eds., Global markets: the interna
tionalisation of the sea transport industries since 1850 (Sevilla 1998) 49-56. 
65 Flayhart, 'The expansion ' , 52. G. Devos, 'Jules Bernard von der Becke ', in: G. Kur
gan et aI., Dictionnaire des patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux 
(Bruxelles 1996) 651. 
66 Zie ook: Flayhart, 'The expansion', 54. Flayhart, The American Line, 84-85 en 94. F. 
Harcourt, 'British oceanic mail contracts in the age of steam (1838-1914)" in: Journal of 
transport history IX ( 1988) 1-18. A.J. Arnold en R.G. Greenhill , ' "Contractors" bounties 
of due consideration? Evidence on the commercial nature of the royal mail steam packet 
Company's mail contracts (1842-1905)" in: S.P. Ville en D.M. Williams, eds., Manage
ment, finance and industrial relations in maritime industries (St. lohn 's 1994) 111-138. 
G. Devos, 'Belgische overheidssteun aan scheepvaartlijnen (1867-1914) ', in: K. Degryse 
et a!., Bijdragen tot de internationale maritieme geschiedenis (Brussel 1988) 81-98. 
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Uiteindelijk legde de rederij zich toe op het organiseren van regelmatige verbin

dingen voor passagiers (emigranten) en stukgoed tussen Antwerpen en New York 
langs de ene kant en tussen Antwerpen en Philadelphia langs de andere kant. Anno 
1929 zette zij bijvoorbeeld negen schepen op eenenveertig reizen in. Oit is een 
reis op zes naar Noord-Amerika of een reis op vier naar de Verenigde Staten. De 
Red Star Line organiseerde vanuit Antwerpen op regelmatige basis transatlantische 
afvaarten naar New York, Boston, Baltimore en Philadelphia.67 Aan Europese zij
de richtte ze zich haast exclusief op Antwerpen. Uitgedrukt in tonnenmaat over
trof ze zelfs elke andere rederij in het vaargebied (een op drie). 68 Bovendien was 
Noord-Amerika de belangrijkste buiten-Europese handelspartner van de Antwerpse 
haven .69 De emigrantentrafiek van de Red Star Line was zeer beduidend en zou die 
van de Rotterdamse Holland-Amerika Lijn en de Compagnie Generale Transat
lantique overtroffen hebben.70 

In mei 1912 schreef de Amerikaanse Consul-Generaal te Antwerpen dat de Red 

Star Line in de Scheldestad als een monopolist werd beschouwd inzake het ver
voer van passagiers, bederfelijke waren en waardevolle goederen omwille van de 
snelle en frequente afvaarten naar New York.7] Logisch, gezien de rederij reeds in 
1892 tezamen met de Norddeutscher Lloyd, de Hamburg-Amerikanische Packet
fahrt Aktien Gesellschaft en de Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart Maatschap
pij (HAL) een conferentie voor passagiersvervoer afgesloten had .72 Oeze confe
rentie verdeelde de markt tussen de deelnemende rederijen en legde de prijzen 
vast. Oit bestendigde met andere woorden de reeds bestaande band tussen de Red 
Star Line en Antwerpen. 

67 1. Boulvin, 'Les services reguliers de la Red Star Line entre Anvers et I' Amerique du 
Nord' , in: Annales de l'association des ingenieurs (1883) 2-5 (overdruk). Haven van Ant
werpen, laarverslag (1930). 
68 Gemeentelij k Havenbedrijf Antwerpen, Statistieken der zee- en binnenvaart (Antwer
pen 1929) 34 en 43. 
69 Loyen, 'Scheepsbewegingen en goederenstromen ' . 
70 A. Kint en R. Vervoort, De Red Star Line: Antwerpens vergane giorie (Antwerpenl 
Rotterdam) 1990. R. Vervoort, De Red Star Line (Antwerpen 1999) 86-112. Enkele cijfers 
voor de rechtstreekse emigratie vanuit Antwerpen: 1880: 19.990; 1885: 24.057; 1890: 
36.653; 1895: 18.977; 1900: 37.491; 1905: 76.735; 1910: 71.692; 1913: 100.624; 1920: 
3 1.984; 1923: 14.742 (Bron: Mouvement commercial, industriel et maritime de la place 
d'Anvers). G. Kurgan en E. Spelkens, Two studies on emigration through Antwerp to the 
New World (Brussel 1976).1. Everaert, 'Antwerpen a1s emigrantenhaven: de overzeese 
landverhuizingen naar Amerika' , in: Mededelingen van de Marine Academie XXVI (1980) 
55-67. 
71 VE.W. Finch, The Red Star Line and the International Mercantile Marine Company 
(Antwerp 1988) 50. 
71 S. Wiborg en K. Wiborg, 1847-1997. The world is our oyster. 150 Years of Hapag
Lloyd (Hamburg 1997) 95-96. F. Broeze, 'Albert Ballin, the Hamburg-Bremen rivalry and 
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Enkele jaren later verbond de rederij haar lot aan dat van de Scheldestad. Door 
verschillende overnames groeide de International Navigation Company namelijk 
uit tot een machtig conglomeraat van rederijen en spoorwegbedrijven. Onder de 
benaming "International Mercantile Marine Company" kochten Griscom en J.P. 
Morgan nog vijf bijkomende lijnvaartrederijen aan, waaronder ook de Holland
Amerika Lijn.73 De Norddeutscher Lloyd en de Hamburg-Amerikanische Packet
fahrt Aktien Gesellschaft sloten zich eveneens aan (1902).74 De Red Star Line 
maakte met andere woorden deel uit van een groot consortium, waarbinnen het 
specifiek de niche Antwerpen toegewezen kreeg. Binnen dit kader kon de rederij 
geen andere activiteiten (naar andere havens bijvoorbeeld) ontwikkelen. Dreigen 

de Scheldestad te verlaten, stond met andere woorden gelijk aan economische 
zelfmoord. Binnen de weinig f1exibele structuur van de trust zijn de alternatieve 
havens immers toegewezen aan andere rederijen. 

Een ander belangrijk economisch argument dat we hier in acht moeten nemen, is 
dat de trust en de rederij na de Eerste Wereldoorlog niet opgewassen bleken tegen 
de nieuwe wereldorde. De International Mercantile Marine stond reeds voor de 
oOl'log bekend als een reus op lemen voeten (vooral op financieel en bestuurlijk 
vlak).75 Bovendien lag de core business van de Red Star Line - migratie - na de 
Eerste Wereldoorlog steeds meer onder vuur. De Dillingham Immigration Restric
tion Act legde vanaf 19 mei 1921 de emigratie naar de Verenigde Staten aan ban
den en bezegelde daarmee ook het lot van rederijen als de Red Star Line. De 
rederij trachtte weliswaar het hoofd boven water te houden met het organiseren 
van cruises, maar verdween uiteindelijk in 1935.76 

Tegen de achtergrond van de Dillingham Act moeten we ook de correspondentie 
tussen directeur-generaal Mitchell en de Belgische overheden interpreteren. 
Mitchell kaartte de verzanding aan op het ogenblik dat de hoogconjunctuur van de 
emigratie voorbij was. Dit neemt niet weg dat het vertrek van Mitchells schepen 
uit de Antwerpse haven een diepe indruk had nagelaten op het Antwerpse maritie
me milieu. Vooral het afleiden van de Belgenland veroorzaakte enige commotie in 
de Scheldestad. Het schip had namelijk een zekere symboolfunctie: telkenmale 

the dynamics of the conference system', in: International journal of maritime history TIl
I (1991) 1-32. 
73 F. Broeze, 'Dutch steam shipping and international competition: Holland-America Line 
under foreign control (1902-1917)', in: G. Jackson en D.M. Williams, eds., Shipping, 
technology and imperialism. Papers presented at the third British-Dutch maritime history 
conference (Aldershot 1996) 97-119. Flayhart, The American Line, 315-354. 
74 Wiborg, The world, 140-143. 
75 Finch, The Red Star Line, 46-47. Flayhart, The American Line, 350-354. 
76 D.M. Williams, The Great Slump and new markets for shipping: the cruise boom of 
the 1930s. Unpublished paper presented at the Third International Congress of Maritime 
Economic History, Esbjerg, 3-5 August 2000. 
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het reusachtige schip de haven binnenliep ontstond er volkstoeloop. 77 De eerder 
ongewone en korte staat van dienst van het schip illustreert hoe achterhaald de 
rederij weI was. De Red Star Line bestelde de Belgenland in 1912, maar kreeg het 
door de Grote Oorlog pas opgeleverd in 1922.78 Het was toen het grootste schip 
dat de haven ooit was binnengelopen. De Belgenland bleek snel onrendabel en 
kon niet concurreren met andere na-oorlogse passagiersschepen. Het werd bijge
volg vaak opgelegd (dit wil zeggen uit de vaart genomen) en deed aileen occasio
neel dienst als cruiseschip. Omdat het ook bij deze activiteit niet rendeerde, ging 
de Belgenland al in 1936 naar de sloper. 79 Dat het afleiden van dit gigantisch schip 
indruk maakte, valt te begrijpen. Achteraf gezien, bleek het echter de laatste stuip
trekking van een anna 1924 irrelevante onderneming. 

De gebeurtenissen van 1924 hebben niet aileen de overheid, maar ook de rede
rijen wakker geschud. Er yond een ware mentaliteitswijziging plaats. Bij de min
ste aanwijzing van verzanding lui den de rederijen voortaan de alarmklok.80 Deze 
nieuwe trend leidde tot een meer gestructureerd overheidsoptreden. Toen zich in 
1926 kort achter elkaar vier scheepsongevallen op de Schelde voordeden, stelde 
men een onderzoekscommissie samen. 81 Het eindrapport dat deze Commissie in 
april 1927 publiceerde, vormde de basis voor een nieuw en gestructureerd 
Scheldebeleid. Langs de ene kant besliste de Comm issie op zeer regelmatige basis 
de drempels op te meten en eventueel te baggeren. Ze beveelde eveneens aan een 
aantal overheidsdiensten te versmelten, wat in 1929 ook effectief gebeurde.82 Deze 
administratieve vereenvoudiging vormt het indirecte bewijsmateriaal om te be
sluiten dat het (tweede) toegankelijkheidsvraagstuk grotendeels te wijten was aan 
falende BeJgische overheidsdiensten. 

77 To commemorate the 50lh anniversary of the Red Star Line and the entering into servi
ce of the new steamer Belgenland (1873-1923) (Antwerp, 1923). 
78 Finch, The Red Star Line, 98-101. 
79 Vervoort, De Red Star Line, 113-114. Kint en Vervoort, De Red Star Line, 10 I-I 03. 
80 Bijvoorbeeld loos alarm op de drempel van Valkenisse: ARA-ZW 2714. Brief Red 
Star Line aan Baron de Ruzette , Minister van Open bare Werken gedateerd 4 mei 1925 en 
Brief Red Star Line aan Xavier Neujan, Zeewezen. 
81 ARA-ZW 2851. Rapport de la commission d'etudes concernant I'administration de 
l' Escaut. Zie ook 2586. 
82 ARA-ZW 2851. Rapport de la commission d'etudes concernant I' administration de 
I 'Escaut. Brief van 6 januari 1927 van kabinetschef Eerste Minister aan minister van Spoor
wegen, Zeewegen, Posterijen , Telegrafen , Telefonen en Luchtvaart. Krantenartikels Nep
tune 22/24/30 juli 1926. C. Vleeschouwers, ill ventaris van het Archief van het Bestuur 
van het Zeewezen, (Brussel, 1979), 8-9. 
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4.4. 1938: het vertrek van de Norcldeutscher Lloyd en de validiteit van het diep
gang-argument 
In de jaren dertig kende de Antwerpse haven weinig problemen qua toegankelijk

heid in vergelijking met het vorige decennium. Uit tabel 4 blijkt dat de diepgang 
op de verschillende drempels door intensieve baggerwerken aanzienlijk werd ver
beterd. De volgehouden baggerinspanning wierp zijn vruchten af. Beginjaren der
tig kwamen vooral de uitbested ing van de verschillende baggerwerken wegens 
belangenvermenging onder vuur te liggen. 83 

Toch bleef de diepgang van de Schelde voor commotie zorgen. Op het einde van 
de jaren derti g verlegde de Norddeutscher Lloyd haar sne lle lijnverbinding naar 
het Verre Oosten van Antwerpen naar Rotterdam. Dit was wei degelijk een struc
tuurbreuk , gezien het belang van deze lijnvaartrederij voor Antwerpen.84 Tabel 5 
geeft een overzicht van de regelmatige scheepsverbindingen, te Antwerpen uitge
baat door de Norddeutscher Lloyd in 1929. De tabel wijst eveneens op het relatief 
belang van deze rederij voor de Antwerpse haven. Met haar vertrek verdween de 

Tabel 5. Regelmatige verbindingen onderhouden door de Norddeutscher Lloyd 
per vaargebied (1929) 

Vaargebied Norddeutscher Totale Iijn vaa l1 Aandeel Norddeut scher 
Lloyd Lloyd 

Sc hepen Re izen Ton- Schepen Reizen Ton- Schepe n Reizen Tan-
nen- nen- nen-

maat maar maat 

Midden-Amerika 22 22 69.864 145 327 1.252.048 15 0/0 7% 6% 
Brazilie 34 35 88.877 n.b. n.b . n.b. 
San Fransisco. Vancouver 12 15 78.974 40 69 370.973 30% 22% 21 '7c 
Pcru, Ch ili 36 39 156.963 92 163 70 1.607 39% 24% 22% 
Kanarische Ei landen 8 32 60.74 1 n.b. n.b. n.b. 

Verre Oosten 26 44 230.485 2 18 402 2.154.597 12 '7c 11 % 11 % 
AUSlralie 9 18 82.782 n.b. n.b. n.b. 
Totaal 147 205 768.686 1.778 6.742 16. 11 4.930 8% 3% 5% 

Bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Statistieken der zee- en binnenvaart, (Ant-
werpen, 1929), 28-43. 

83 ARA-ZW 5654. Schriftelijke neers lag van de vragen gesteld door de Heer Vos aan de 
Minister van Verkeerswezen (3 mei 1932). Het feit dat de Stad de werken niet gunde aan 
de beste (goedkoopste) offerte lokte enige di scuss ie uit. 
84 G. Devos, 'German ocean shipping and the port of Antwerp, 1875-1914. An introduc
tion', in: C. Koninckx, ed., Proceedings of the international colloquium 'industrial revo
lutions and the sea ' (Brussel 199 1) 226. 
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qua tonnenmaat belangrijkste verbinding van de Norddeutscher Lloyd uit de Ant
werpse haven (tabel 5). Daarmee verloor Antwerpen een specialist in de lijnvaart 
op het Verre Oosten. 85 In vergelijking met Rotterdam stond de Scheldestad sowie
so al zwak in dat vaargebied. 86 

Ten einde deze beslissing te verantwoorden, wees de Norddeutscher Lloyd op 
de gevaren van de maritieme toegangsweg. Drie zusterschepen -Gneisenau, Scharn
horst en Potsdam- hadden al enkele problemen gekend (volgens de Belgische over
heid te wijten aan mist) . Tevens vermeldde de rederij de in vergelijking met Ant
werpen beduidend kortere vaartijd naar Rotterdam (vijfenhalf versus anderhalf 
uur). Verder voerde de Lloyd nog twee economische argumenten aan. Het vertrek 
van de schepen te Bremerhaven diende afgestemd op het hoogtij te Antwerpen. 
Kleine vertragingen resulteerden bijgevolg in grote verliezen en schadeclaims. 
Bovendien kon een pakketboot die via Rotterdam voer, jaarlijks dertien reizen 
realiseren , in plaats van twaalf via Antwerpen. Ter compensatie van dit verlies, 
beloofde de Lloyd een nieuwe sneldienst naar het Verre Oosten te creeren en al 
haar overige schepen exclusief via Antwerpen te laten lopen. Deze argumentatie 
werd in Belgie op het allerhoogste politieke niveau besproken . In een nota aan 
haar Berlijnse collega's wees het Bestuur van het Zeewezen aile nautische verwij
ten terecht. Het Zeewezen betreurde dat 'certains ports etrangers ( ... ) se servent 
volontiers comme moyen de propagande de pretendues difficultes techniques aux
quelles se heurterait la navigation des grands batiments sur I' Escaut' . 87 Tot het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog informeerde de Belgische consul te Rot
terdam de eerste minister rechtstreeks en nauwgezet over de lotgevallen van de 
Gneisenau, Scharnhorst en Potsdam te Rotterdam. In 1939 verklaarde een over
moedige burgemeester Huysmans zelfs aan een Nederlandse krant dat de drie sche
pen te Rotterdam geen gunstige ervaringen opdeden en spoedig naar Antwerpen 
zouden terugkeren. 

De gedeeltelijke aftocht van de Duitse rederij liet dus diepe wonden na te Ant
werpen. Er bestond nochtans een innige economische zowel als emotionele band 
tussen haven en rederij. De Norddeutscher Lloyd, die an no 1857 te Bremen het 
licht zag, onderhield een bloeiende handel op Zuid-Amerika.88 Sinds 1876liepen 
haar lijnschepen op deze route de Scheldestad zowel op de heen als op de terugreis 
op regelmatige basis aan. 89 Heinrich-Albert von Bary, een Duitser die via Argenti
nie in Antwerpen beland was, behartigde er sinds 1885 de belangen van de rederij. 
In de Scheldestad werd von Bary aanzien als de figuurlijke leider van de lokale 

85 Wiborg, Th e world, 119-122 en 127-128. 
86 Loyen, 'Scheepsbewegingen en goederenstromen'. 
87 ARA-ZW 5652, Aide-nufmoire envoye a fa ligation de Belgique a Berlin pour etre 
rem is au Gou vernement allemand, 2. 
88 Wiborg, The world, 29-32. 
89 Devos, 'German ocean shipping' , 217-227. 
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Duitse kolonie. 90 Von Bary was een zeer actieve pleitbezorger voor een nieuwe 
regelmatige verbinding via Antwerpen naar het Verre Oosten. 

De stichter van de Norddeutscher Lloyd, Hermann Henrich Meier, lOcht subsi
dies -in de vorm van postcontracten- voor deze nieuwe lijn naar het Verre Oosten. 
Daarvoor deed hij onder andere beroep op de Duitse kanselier Bismarck en de 
Belgische vorst Leopold II. Vanuit zijn Antwerps hoofdkwartier pleitte von Bary 
voor Antwerpen als tussenstop.91 'C ... ) von Bary [konnteJ durch Verhandlungen 
auf allerhochstem Niveau erreichen, dass deutsche Postschiffe nach Australien 
und dem Fernen Osten vorlaufig Antwerpen und nicht Rotterdam anliefen' .92 

Na de Eerste Wereldoorlog stond de Norddeutscher Lloyd krachtens het Ver
drag van Versailles haar vloot af aan de Geallieerden. Al bij al herstelde de maat
schappij zich vrij snel van deze opdoffer.93 Von Bary, die zich nooit tot Belg had 
laten naturaliseren, vestigde zich daarentegen in Amsterdam en stichtte er een nieu
we handelsmaatschappij. Zijn "Belgische" goederen werden na afloop van de 001'

log in beslag genomen.94 Ook al bleef von Bary na de oorlog een correcte houding 
aannemen ten opzichte van Belgie in het algemeen en ten opzichte van Antwerpen 
in het bijlOnder, toch lOU de onheuse behandeling van de Duitsers een rol ge
speeld hebben bij het vertrek van de Norddeutscher Lloyd uit Antwerpen. Ook al 
is dit eerder een emotioneel getint vermoeden dan een volwaardig argument, toch 
is het onze overtuiging dat de Norddeutscher Lloyd het diepgang-argument slechts 
als dekmantel gebruikte. Er zijn namelijk een aantal goede Cbedrijfs)economische 
argumenten. 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het zeehavengeld te Rotterdam al in 1936 met 28 
% gedaald was, terwijl dit te Antwerpen constant bleef. 95 Gezien de grote tonnen
maat van de op de route ingezette eenheden, speelt een aanzienlijke daling van het 
zeehavengeld een niet te versmaden neveneffect. 

90 G. Devos, ' Heinrich-Albert von Bary', in: G. Kurgan et aI., Dictionnaire des patrons 
en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux (B ruxelles 1996) 650-65\. 
91 Wiborg, The world, 29-32, 42-44 en 358-363. 
92 G. Devos, 'Die Deutschen und die Wirtschaftiche entwicklung vom ende des 18. Jahr
hunderts bis ZlIm ersten Weltkrieg' , in: G. Asaert et aI. , Antwerpen und Deutschland. Eine 
historische Darstel/ung beider Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Antwer
pen 1990) 61. 
93 L.U. Scholl, 'Struggling against the odds. The German merchant marine in the Inter
war period (1920-1932)' , in: L.R. Fischer en H.W. Nordvik, eds., Shipping and trade 
(1750-1950). Proceedings 10th international economic history congress (Leuven 1990) 
91-100. L.U. Scholl , 'The Harriman-Hamburg-American Line agreement of June 1920. 
The foremost German shipping company 's return to the seas', in: P.N. Davies , eds. , From 
wheel to counting house (St. John 's 1992) 349-381. 
94 Devos, ' Heinri ch-Albert von Bary ', 650-65\. 
95 KB 13 juni 1936, nummer 23, Gemeenteblad van Rotterdam, nummer 57. (Lopend 
onderzoek van de auteurs) 
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Bovendien kampte de Lloyd naar aanleiding van de crisis van de jaren dertig 
met een ernstig liquiditeitsprobleem.96 In het Duitsland van Adolf Hitler bestond 
er -dankzij het ambitieus herbewapeningsprogramma- an no 1936 sowieso al een 
schaarste aan buitenlandse deviezen.97 Hetzelfde programma lag tevens aan de 
basis van een ander onoverkomelijk probleem voor de Lloyd. 

De nationaal-socialistische regering, die het liquiditeitsprobleem van de rederij 
verhielp, zorgde tegelijkertijd voor een schuldherschikking. In ruil kreeg zij drie 
vierde van de Norddeutscher Lloyd in handen. Niettegenstaande de dominante rol 
van de Duitse overheid in de rederij, stelde zich het probleem om nieuwe schepen 
te laten bouwen. De orderboeken van de scheepswerven bulkten van de militaire 
bestellingen: de plaats voor de koopvaardij was beperkt. De moderniseringsopera
tie van 1935 beperkte zich voor de Lloyd tot de tewaterlating van de reeds eerder 
vermelde Gneisenau, Scharnhorst en Potsdam. Deze schepen werden daarom in
gezet op de zeer winstgevende route naar het Verre Oosten. Ook na de introductie 
van het trio, volstond de capaciteit van de L1oyd-schepen op dit vaargebied nog 
steeds niet.98 lndien men dus een dertiende reis zou kunnen maken, zou dit de 
rederij een fikse duit opbrengen. 

5. Conclusie 

VoorJiggend artikel bestudeerde de maritieme toegangsweg tot de haven van Ant
werpen vanuit bedrijfshistorisch standpunt. Uit dit onderzoek bleek dat het toe
gankelijkheidsvraagstuk zich te Antwerpen voor het eerst stelde in 1905. Morfo
logische wijzigingen (verzandingen) in de Westerschelde waren hiervoor 
verantwoordelijk. Hoewel sommige drempels reeds in de jaren 1880 en 1890 ver
zandden, werd de Westerschelde onvoldoende onderhouden. Het onzekere juridi
sche statuut van de toegangsweg, de bescheiden hydrografi sche kennis en de be
perkte vooruitgang in het baggermateriaal vormden weliswaar verzachtende 
omstandigheden. De vool1durende onderhandelingen, die 8elgie als vragende partij 
voor de noodzakelijke baggerwerken met Nederland moest aanknopen, vereen
voudigden het verbeteren van de rivier niet. 

In de jaren twintig kwamen de toegankelijkheidsproblemen weer aan de opper
vlakte. Ondanks het gegeven dat de lokale media de slechte toestand van de Schel
denauwen reeds vroeg aan de kaak stelden, zorgde de verdeeldheid tussen de ver
schillende bevoegde instanties voor chaos. Het gebrek aan een eensgezind standpunt 
was eveneens nefast voor de onderhandelingen met Nederland. Het is in deze pe
riode dat verschillende lijnvaartrederijen een mentaliteitswijziging bewerkstellig-

96 Wiborg, The world, 272. 
97 R. Poidevin en S. Schirmann, Geschiedenis van Duitsland (Zeist 1996) 243. 
98 Wiborg, The world, 272-279. 
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den door constant de druk op de (haven)autoriteiten op te voeren. Vooral de Red 
Star Line maakte handig gebruik van haar machtspositie om de noodzakelijke bag
gerwerken te laten uitvoeren . Haar dreigement om de Scheldstad de rug toe te 
keren bleek echter loos. De band tussen deze rederij en de haven was namelijk 
belangrijker voor het voortbestaan van de rederij dan voor de haven . De directe 
resultante van deze tweede fase in het toegankelijkheidsvraagstuk was de eenma
king van de diensten bevoegd voor het onderhoud van de Westerschelde. 

Gesteund door een toename in de hydrografische kennis begin jaren twintig, 
werd het Scheldebeleid toegespitst op een optimale maritieme bereikbaarheid. 
Hoewel deze doelstelling niet nieuw was, gold dit weI voor de maatregelen die 
ervoor werden uitgeschreven (toezicht op de verschillende drempels, uitvoeren 
van baggerwerken en dergelijke). De geringe problemen met de toegankelijkheid 
in de jaren dertig bevestigden de doeltreffendheid van deze maatregelen. Toch 
bleven rederijen zoals de Norddeutscher Lloyd met het argument van de maritie
me toegankelijkheid schermen ten einde hun vertrek naar Rotterdam te legitime
reno Onterecht, zo blijkt. 



IX 

Opvolging en strategie in Nederlandse familiebedrij
ven, ca. 1880-1970 

DOREEN ARNOLDUS 

1. Inleiding 

De achilleshiel van het familiebedrijf, zo wordt de opvolgingskwestie weI genoemd. 
Inderdaad raakt de opvolging in de leiding van een familieonderneming het fami
liekarakter - en daarmee het meest kenmerkende - van het bedrijf. En hoewel de 
opvolging bij managerial firms (bedrijven waar niet de eigenaren maar externe 
managers in de leiding zitten) evenmin zonder risico verloopt, wordt met name bij 
familiebedrijven vaak gevreesd voor de continuiteit van de onderneming. ' Van
zelfsprekend loopt een familiebedrijf met een opvolgingssysteem dat uitsluitend 
gebaseerd is op verwantschap grotere risico 's dan een familiebedrijf dat ook kwa
liteit laat meespelen in de selectie van opvolgers. Dit wil echter geenszins zeggen 
dat een familie die de opvolging baseert op familiale meritocratie, waarbij naast 
verwantschap ook (verwachte) managementkwaliteiten een vereiste zijn voor de 
opvolger, daarmee de sleutel tot succes in handen heeft. De relatie tussen opvol
ging en het concurrentievermogen van familiebedrijven is namelijk geen eendui
dige. Het concurrentievermogen van een (familie)onderneming wordt bepaald door 

verschillende ondernemersstrategieen, waarvan de opvolgingsstrategie er slechts 
een is. Dat het plannen van de opvolging in een familiebedrijf als een uiting van 
ondernemerschap moet worden beschouwd is eerder betoogd door Rose: "( .. ) since 
it is possible to plan creatively for succession in a family firm, this is as much 
entrepreneurship as the introduction of a new machine."2 Ook andere bedrijfshis-

Keetie E. Sluyterman, 'Het familiebedrijf als speciaal aandachtsveld binnen de be
drijfsgeschiedenis ', It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong 54 (1992) nr 1-
2, 15-26. 
2 'Beyond Buddenbrooks: the fami ly firm and the management of success ion in nine
teenth-century Britain' in: 1. Brown en M.B. Rose (red.) , Entrepreneurship, networks and 
modern business (Manchester 1993) 129. 
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torici hebben recentelijk de opvolgingskwestie van familiebedrijven uitgebreid 
onderzocht.3 

In dit artikel wil ik de relatie onderzoeken tussen opvolgingsstrategieen en ove
rige ondernemersstrategieen van familiebedrijven. Dit doe ik aan de hand van de 
opvolgingsstrategieen van zes relatief grote Nederlandse familiebedrijven in de 
peri ode 1880 tot 1970. Deze zal ik aanduiden met verkorte namen, meestal de 
familienaam, behalve wanneer dit verwarring met bedrijven van andere teigen uit 
dezelfde ondernemersfamilie lOU kunnen oproepen. Het gaat om de bedrijven 
Duyvis, Wessanen & Laan, "'Het Hart ' en ' De Zwaan' voorheen Adriaan Honig" 
(dit was een neef van M.K. Honig wiens bedrijf de familienaam als merknaam 
bekend heeft gemaakt), Van den Bergh, Zwanenberg en Hartog. Deze zes casestu
dies maken deel uit van een groter onderlOek.4 Vanwege het comparatieve karak
ter van dit onderzoek zijn bedrijven gekozen uit een sector, namelijk de eetbare 
olien en vetten, een omvangrijke subsector in de voedingsmiddelenindustrie. In de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie kwamen (net als in de rest van Europa) 
veel familiebedrijven voor. Toch was het onderzoek naar Nederlandse familiebe
drijven tot nu toe hoofdzakelijk op textielbedrijven gericht. De voedingsmidde
lenindustrie is bovendien interessant vanwege het belang van deze sector voor de 
Nederlandse economische structuur. In de lijsten met de honderd grootste indus
triele bedrijven in Nederland van 1913, 1950 en 1990 was de voedingsmiddelen
industrie relatief zwaar vertegenwoordigd. Bovendien ken de de sector in de perio
de 1913-1965 een hoge productiviteit in vergelijking met die van de buurlanden. 5 

De zes casestudies zijn onder te verdelen in twee clusters die op allerlei punten 
met elkaar verschillen. De drie familiebedrijven Wessanen, Duyvis en "'Het Hart ' 
en 'De Zwaan'" waren gevestigd in de Zaanstreek. Voor deze drie bedrijven was 
de invloed van de regio zeer belangrijk, terwijl de samenbindende factor tussen de 
familiebedrijven Van den Bergh, Van Zwanenberg en Hartog, die aile drie in Oss 
begonnen, het sociale netwerk gebaseerd op de joodse religie was. Voor de drie 
Zaanse familiebedrijven lijkt het waarschijnlijk dat ze representatief waren voor 
de familiebedrijven in de Zaanstreek, met name voor de grotere. Voor de drie 
joodse familiebedrijven daarentegen kan niet gesteld worden dat zij representatief 

3 Rudolf Boch, 'Unternehmensnachfolge in Deutschland - Ein historischer Ruckblick ', 
ZeitschriJr fiir Unternehmensgeschichte 22 (1999); zie verder twee themanummers over 
'Dynasties d'entrepreneurs' van Entreprises et Histoire 9 (1995) en 12 (1996), met name 
het debat 'La question dynastique' in het laatstgenoemde nummer, 113-122. 
4 Doreen Arnoldus, Family,familyfirm, and strategy. Six Dutchfamilyfirms in the food 
industry 1880-1970 (Amsterdam 2002). 
5 E.S.A. Bloemen, 1. Kok en 1.L. van Zanden, De top 100 van industride bedrijven in 
Nederland 1913-1990 (Den Haag 1993) 12 (tabeI2); H.1. de long, De Nederlandse indus
trie 19 I 3-1965. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken (Amster
dam 1999). 

-------- --
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zijn voor de totale groep van joodse familiebedrijven. Voor de leesbaarheid van 
dit artikel verwijs ik toch kortweg naar de twee groepen als de Zaanse familiebe
drijven en de joodse familiebedrijven . 

Voor een beter begrip van het fenomeen familiebedrijf zal ik eerst kort ingaan 
op de invloed van formele en informele instituties, zoals de juridische context en 
normen en waarden, op de aard van Nederlandse familiebedrijven. Na een korte 
beschrijving van de zes bedrijven voigt de analyse van de opvolgingsstrategieen 
van de families. Het laatste deel verbindt de opvolgingsstrategieen met overige 
strategieen van de familiebedrijven. 

2. Het Nederlandse familiebedrijf en de institutionele context 

In het dagelijks taalgebruik lijkt de term familiebedrijf glashelder. Bij nadere be
schou wing blijkt het echter moeilijk om een sluitende en universele definitie voor 
dit type particuliere onderneming te formuleren. Iedereen is het erover eens dat 
een bedrijf dat voor honderd procent in eigendom is van een ondernemende fami
lie een familiebedrijf is. Dat de spreekwoordel ijke kruidenierszaak op de hoek aan 
deze definitie voldoet, evenals het gros van de kleine bedrijven in Nederland, be
tekent echter niet dat familiebedrijven per definitie klein zijn. Ook het idee dat een 
naamloze vennootschap (NV) geen familiebedrijf kan zijn, is een populaire mis
vatting. Uit het onderstaande zal blijken dat de juridische vorm van een onderne
ming niet van belang is in de definitie van een familiebedrijf. 

Het kenmerkende van een familiebedrijf is dat de leiding (deels) in handen is 
van de kapitaalbezittende familie. Eigendom en leiding zijn dus niet (volkomen) 
gescheiden. Familiebedrijven met een lange geschiedenis en een relatief grote 
omvang, zoals de zes bedrijven in dit artikel, bevinden zich ergens in het conti
nuiim tussen het compleet samenvallen van eigendom en leiding en een volledige 
scheiding daarvan.6 Dit noodzaakt tot een pragmatische definitie die ook bruik
baar is in onderzoek dat een lange periode behelst en recht wil doen aan dynami
sche aspecten van het familiebedrijf. In deze definitie is een familiebedrijf een 

6 In de theorie van Alfred Chandler is dit continuum een noodzakelijke ontwikkeling 
met stadia van personal via entrepreneurial naar managerialflrm die doorlopen moeten 
worden teneinde op de lange termijn een succesvol bedrijf te zijn. Als onvoldoende bedrij
ven in een nationale economie deze ontwikkeling doormaken (zo'n economie karakteri
seert Chandler met de term personal capitalism) zal dit het concurrentievermogen van de 
gehele economie verminderen. Een heldere samenvatting van het deb at dat hierover ont
stond is te vinden in de introductie bij een bundel met herdrukken van belangrijke artike
len over het familiebedrijf: Mary B. Rose, 'Introduction', in: Mary B. Rose (red.) Family 
business (Alders hot 1995) xiii-xxvi; Alfred D. Chandler, Scale and scope, The dynamics 
of industrial capitalism (Cambridge, Mass, 1990). 
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onderneming die (gedeeltelijk) het eigendom is van een familie, waarbij boven
dien de familie via op zijn minst een belangrijke managementpositie invloed kan 
uitoefenen op de bedrijfsvoering. 

Een nadeel van deze definitie is dat de verschillende internationale verschij
ningsvormen van het familiebedrijf buiten beschouwing blijven. Formele en infor
mele instituties die per land verschillen, be'invloeden de relatie tussen zeggen
schap en eigendom in een bedrijf. Ook het concept familie (en de grenzen daarvan) 
is cultureel bepaald. Dit aspect is grotendeels onderbelicht gebleven in de Neder
landse historiografie. Impliciet wordt er dikwijls vanuit gegaan dat Nederlandse 
familiebedrijven niet anders zijn dan andere Noordwest-Europese familiebedrij
yen. Kennis van de invloed van institutionele factoren (bijvoorbeeld familierecht, 
of vennootschapsrecht) op Nederlandse familiebedrijven zou een uitgangspunt 
kunnen zijn voor een systematische vergelijking van het familiebedrijf in Neder
land en het buitenland. Deze vergelijking valt verder buiten het bestek van deze 
bijdrage. 

Hoe complex de invloed van institutionele factoren op het familiebedrijf is, blijkt 
uit de recente grondige analyse van de theorie van het familisme door Davids. 
Volgens deze theorie (die overigens vrijwel uitsluitend gebruikt wordt in de Iitera
tuur over Nederlandse familiebedrijven) is bij een familiebedrijf het streven naar 
winstmaximalisatie ondergeschikt aan de economische en sociale belangen van de 
kapitaalbezittende familie. 7 Davids signaleert de volgende paradox: "Familieon
dernemingen nemen nog steeds een belangrijke plaats in de Nederlandse econo
mie in, terwijl instituties als huwelijk en familie, die de grondslag vormen waarop 
familiebedrijven kunnen ontstaan en tot wasdom komen, door het proces van indi
vidualisering sinds de jaren zestig aanzienlijk aan betekenis hebben ingeboet."g 

Davids toont aan de hand van literatuurstudie aan dat de theOl'ie van het familis
me is gebaseerd op een overschatting van de betekenis van familiebelang als lei
dend principe in familiebedrijven. Daarbij benadrukt hij dat familisme een keuze 
is, een keuze die tegenwoordig weliswaar mindel' vaak, maar nog steeds met suc
ces gemaakt kan worden. De afnemende populariteit van familisme in de loop van 
de twintigste eeuw geeft een indruk van de invloed van institutionele factoren op 
het familiebedrijf. Wijzigingen in erfrecht en successiebelastingen sinds het begin 

7 Het concept is ontwikkeld door de socioloog Van Heek. Het is later gepopulariseerd en 
bijgeschaafd door allerlei historici, met name in: A.L. van Schelven, Onderneming en 
familism e. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co te En
schede (Leiden 1984) 228-230; H.A. Muntjewerff, De spil waar alles am draaide. Op
komst, bloei, en neergang van de Tilburgsefamilie-onderneming Wolspinnerij Pieter van 
Dooren 1825-1975 (Tilburg 1993) 270. 
8 Karel Davids , 'Familiebedrijven, familisme en individualisering, Nederland , ca. 1880-
1990. Een bijdrage aan de theorievorming' , Amsterdams Sociologisch Tijdschrifr , 24, 3/4 
(1997) 527-554, aldaar 548-549. 
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van de jaren twintig versterkten bijvoorbeeld de positie van de huwelijkspartner 
ten opzichte van de bloedverwanten. De introductie van vennootschapsbelasting 
in de jaren veertig betekende voor de bezittende ondernemersfamilie dat het fa
miliebezit in het bedrijf zowel door de traditionele dividendbelasting als door de 
vennootschapsbelasting werd be last. Ais tegelijkertijd ook de vraag van het be
drijf naar kapitaal toenam - dit was tijdens de naoorlogse expansie dikwijls het 
geval - dan kon dit alles tezamen een reden zijn om familistische principes los te 
laten. Door veranderde economische omstandigheden en veranderingen in de po
litiek-institutionele context was het familiebedrijf niet langer de meest voor de 
hand liggende manier om familiebelangen te verzekeren. Bovendien werd het fa
miliebedrijf een steeds minder vanzelfsprekend instrument om sociale aspiraties 
te verwezenlijken.9 Toch bleven veer familiebedrijven een uitgesproken familie
karakter behouden. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen was de juridi
sche constructie van de besloten NY. 

He! besloten karakter van Nederlandse Jamiliebedrijven 
De meeste familiebedrijven werden opgericht als vennootschap onder firma. Tot 
1971 was ook de naamloze vennootschap (NY) een zeer geschikte en geliefde 
juridische ondernemingsvorm voor familiebedrijven. De NY was in principe een 
open vennootschapsvorm, maar volgens het vigerende vennootschapsrecht was 
het mogelijk die openheid te beperken. Bij de omzetting van een vennootschap 
onder firma naar een NY konden families dus als zij dit wensten hun bedrijf op de 
oude besloten wijze voortzetten. In besloten NY's, ook wei "familie-NY 's" ge
noemd, waren alle uitgegeven aandelen in handen van de familie, zodat de eigen
domsverhoudingen niet veer verschilden van de vroegere vennootschap.lo Boven
dien had de familie vaak vrijwillig de verhandelbaarheid van deze aandelen beperkt. 
Het merendeel van de familie-NY's publiceerde geenjaarverslagen, aangezien dit 
niet verplicht was. In 1928 hield de Eerste Kamer nog een voorstel tegen om ook 
besloten NY's te verplichten jaarlijks hun financiele gegevens te publiceren. Er 
kwam pas verandering in deze zaak in 1971. Onder invloed van de harmonisatie 
van Europese wetgeving werden allerlei veranderingen in het ondernemingsrecht 
doorgevoerd. Yanaf toen waren aile NY 's verplicht jaarverslagen te publiceren. 
Tegelijkertijd werd er ook een nieuwe ondernemingsvorm gecreeerd, de BY (Be-

9 Ibid., 543-548. 
10 Om deze reden worden familie-NV's soms ook "oneigenlijke NV's" genoemd, omda! 
ze niet zijn opgericht om nieuw kapitaal aan te trekken, maar om fiscale voordelen of 
beperkte aansprakelijkheid te verwerven. Kees Camfferman, 'Jaarrekeningpublicatie door 
beursgenoteerde naamloze vennootschappen in Nederland tot 1910', NEHA-jaarboek voor 
economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 63 (2000) 79. 
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sloten Vennootschap), zander publicatieplicht. Veel NV's werden toen omgezet in 
BV's om de verplichte openbaarheid te ontlopen. II 

Het typerende van Nederlandse familie-NV's was dat zelfs de komst van externe 
aandeelhouders - bijvoorbeeld door een beursnotering, waarbij de NV dus een 
open NV werd, met vanaf 1910 verplichte jaarlijkse publicatie van financieIe ge
gevens - niet leidde tot de strikte scheiding van zeggenschap en eigendom die 
verwacht mag worden van een open onderneming. Het nieuwe eigendom werd 
weliswaar gescheiden van de leiding, maar dan weI gepaard gaande met bescher
ming van de oude eigenaars. Nederlandse familie-NV's hadden verschillende me
thoden tot hun beschikking om dit doe I te bereiken. Een veelvoorkomende metho
de om zeggenschap van de nieuwe aandeelhouders te verminderen, die niet terug 
te vinden was in de statuten van de NV, was de oprichting van een administratie
kantoor. Dit administratiekantoor had de uitgegeven aandelen in beheer, en gaf 
(verhandelbare) certificaten van deze aandelen uit. De zeggenschap van de aande
len bleef op deze wijze in handen van het administratiekantoor dat niet toevallig 
vaak geleid werd door de oorspronkelijke familie. 12 Deze praktijk was volkomen 
legaal. Sterker nog, de Nederlandse overheid had zelf het goede voorbeeld gege
ven in 1898, door met dergelijke constructies de overname van "de Koninklijke" 
door Standard Oil te voorkomen. 13 

Naast deze extra-statutaire methode, was er nog een manier om de zeggenschap 
van de aandeelhouders - de nieuwe eigenaars - te verminderen, de zagenaamde 
oligarchische cIausule. Door de uitgifte van een beperkt aantal prioriteitsaandelen 
met het recht bindende benoemingen voor commissarissen te doen, en deze aande
len in handen van de oorspronkelijke eigenaarfamilie te houden Cal dan niet met 
behulp van een administratiekantoor) behield de oorspronkelijke familie een groot 
deel van haar controle op een statutaire wijze. 

De Raad van Commissarissen is overigens ook een Nederlands fenomeen. In 
tegenstelling tot het Angelsaksische systeem van corporate governance (beheers
structuur, de wijze waarop de verschillende participanten invloed kunnen uitoefe
nen op ondernemersbeslissingen), kent het Nederlandse systeem, net als het Duit
se corporate governance systeem, een twee-Iagige bestuursstructuur met een Raad 
van Commissarissen en een Raad van Bestuur/Beheer. De leden van de Raad van 
Bestuur worden benoemd door de commissarissen. Deze laatsten zouden op hun 
beurt idealiter benoemd moeten worden door de eigenaars in de aandeelhouders
vergadering, aangezien zij geacht worden de belangen van aandeelhouders te be
hartigen. In het geval van de oligarchische cIausule waren deze benoemingsrech-

II P. van Schilfgaarde, Van de naamloze en de besloten vennootschap (Arnhem 1945) 18. 
12 J.L. Bouma, Leerboek der bedrijfseconomie, deelll: De theorie van de jinanciering 
van ondernemingen (Wassenaar 19802) 260, 266. 
13 J .L. van Zanden , Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Ne
derland 1914-1995 (Utrecht 1997) 69. 



ARNOLDUS OPVOLGING EN STRATEGIE 207 

ten echter geconcentreerd in handen van een selecte groep aandeelhouders, zeer 
vaak de (oud)familiedirecteuren. Een dergelijk beperking van zeggenschap van de 
nieuwe aandeelhouders yond ook vaak plaats in de publieke, niet-familie NV's. 
De gewoonte ontstond dat de Raad van Commissarissen door cooptatie tot stand 
kwam; een gewoonte die geformaliseerd werd in de structuurwet van 1971.14 

3. Met zevenmijlslaarzen langs zes familiebedrijven 

De drie Zaanse familiebedrijven Wessanen & Laan, Duyvis, en "'Het Hart' en 'De 
Zwaan ' voorheen Adriaan Honig" waren in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw nog typische Zaanse windmolenindustrieen. Een van de overeenkomsten was 
dat ze aile drie belangrijke olieslagers waren. Aanvankelijk produceerden zij voor
namelijk lijnzaadolie, een niet eetbare, zogenaamde technische olie. De verkoop 

van het restproduct van de olieslagerij , veekoeken, was daarbij meer dan aileen 

bijkomstige handel. 
De oudste firma, Wessanen & Laan, was als handelshuis opgericht in 1765. In 

de vroege negentiende eeuw had de familie Laan een begin gemaakt met het op
bouwen van een gemengd productiebedrijf. Aan het einde van de negentiende eeuw 
produceerde Wessanen onder andere meel , olie en rijst. Vanuit de productie van 
olie en mee! , diversifieerde Wessanen naar de productie van gemengd veevoer. 
Wessanen bestaat nog steeds, maar is niet meer in handen van de families Laan en 
Vis . IS 

Teewis Duyvis (1825-1875) beg on in 1850 als olieslager. Met de opening van 
de stoomoliefabriek De Zaan in 1880, was Duyvis de eerste oliefabrikant die de 
Anglo-Amerikaanse hydraulische pers in Nederland met succes toepaste. In de 
loop van de twintigste eeuw wist de familie Duyvis het bedrijf te ontwikkelen tot 
een van de grootste spijsoliefabrikanten van Nederland. Bovendien produceerde 

14 Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 70. 
15 Van 1765 tot 1913 was Wessanen & Laan een vennootschap onder firma. De naam 
Wessanen verwijst naar de eerste stille vennoot Adriaan Wessanen , die echter al vroeg 
werd uitgekocht door Dirk Laan, de werkelijke grondlegger van het familiebedrijf. In 1913 
werd de NV Vereenigde Fabrieken voorheen Wessanen & Laan opgericht, al snel her
noemd tot Koninklijke Fabrieken voorheen Wessanen & Laan. In 1916 werd de naam 
verkort tot Wessanen 's Koninklijke Fabrieken NY. In 1959 werd Wessanen genoteerd aan 
de Amsterdamse Effectenbeurs. In 1993 fuseerde Wessanen met het nog oudere bedrijf 
Bois. Deze fusie mislukte echter en leidde in 1998 tot een management buyout van de Bois 
divisie. Er zijn twee jubiJeumboeken over Wessanen verschenen: R. Laan, Wessanen s 
Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer 1765-1940 (Wormerveer 
1940); S. Davids, De derde eeuw gaat in. 200 jaar Wessanen 's Koninklijke Fabrieken N. V. 
(Wormerveer 1965). 
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Afbeelding I. De Leiding van Duyvis voor het "Oude Oliehuis " aan de Zaan in 
J924.ln het midden drie generaties Duyvis; de toekomstige directeur E.G. Duyvis 
Jr. (in korte broek), directeur E.G. Duyvis Sr. (met bolhoed) en de andere direc
teur, zijn lOon T. Duyvis EGzn. De man links in het wittejasje is defabriekschefC. 
Smit Pz., de tweede van drie generaties fabriekschefs uit de Smit familie. Rechts 
staan twee procuratiehouders. (Familie Archie! Duyvis - Egmond Binnen) 

het bedrijf verpakte levensmiddelen onder de merknaam Duyvis. Tegenwoordig is 
Duyvis een onderdeel van de multinational SaraLee/Douwe Egberts. 16 

In tegenstelling tot Wessanen en Duyvis bleef het bedrijf van Adriaan Honig 
(1851-1931) voornamelijk een technische olieproducent. De familie probeerde 
het bedrijfwel te diversifieren door zowel kunstharsen (met lijnolie als grondstof) 
als mengvoeder te gaan produceren. Deze pogingen waren echter niet succesvol 

16 Yan 1850 tot 1921 was Duyvis een vennootschap onder firma met de naall1 T. Duyvis 
Jz. [n de periode 1921-1958 was het bedrijf een besloten NY; NY Oliefabrieken T. Duyvis 
Jz. In 1959 werd het bedrijf beursgenoteerd onder de naam NY Koninklijke Fabrieken T. 
Duyvis Jz. [n 1969 werd Duyvis overgenoll1en door Akzo Consumer Products (ACP). Dil 
onderdeel van Akzo werd in 1987 door SaraLee/DE overgenoll1en. Dat was ook het tijd
stip waarop de laatste Duyvis-directeur het bedrijf verliet. 
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genoeg voor een zelfstandig voortbestaan van het familiebedrijf '''Het Hart' en 
'De Zwaan'''. In 1962 werd het bedrijf overgenomen en werden de olieactiviteiten 
stopgezet. 17 

De tweede groep familiebedrijven bestond uit drie zeer nauw verwante joodse 
families Van den Bergh, Van Zwanenberg en Hartog, die aile drie in Oss begonnen 
waren. 18 Vanaf het begin handelden deze familiebedrijven in voedingsmiddelen. 
In de loop der tijd groeiden de activiteiten van deze drie families naar elkaar toe en 
werden zij steeds meer elkaars directe concurrenten. 

Van den Bergh geniet faam als een van de eerste margarinefabrikanten van ons 

land. In 1872 begon de boterhandelaar Simon van den Bergh met de productie van 
het nieuwe product margarine. Problemen met de belangrijkste concurrent, de ka
tholieke familie Jurgens uit dezelfde plaats, leidden ertoe dat de familie Van den 
Bergh het familiebedrijf in 1891 verplaatste naar Rotterdam. In 1895 besloot de 

familie tot een beursnotering in Engeland, waar een deel van de familie gevestigd 
was en werkte. Drie decennia en een ware margarine-oorlog later fuseerde Van 
den Bergh met Jurgens en vormde de Margarine Unie (1927). Twee jaar later fu
seerde de Margarine Unie met het Britse familiebedrijf Lever Brothers tot het 
bekende Unilever. 19 

Verschillende leden van de familie Van Zwanenberg waren in de jaren tachtig 

van de negentiende eeuw vee- en vleeshandelaren. Het familiebedrijfZwanenberg 
(in de bedrijfsnaam werd het voorvoegsel Van weggelaten) in Oss exporteerde 
varkensvlees en bacon naar de groeiende consumentenmarkt in Engeland, waar 
het werd verhandeld door de bedrijfjes van familieleden in Londen. Zwanenberg 

17 Adriaan Honig begon voor zichzelf als olieslager in 1872. In 1898 veranderde hij de 
naam van zijn eenmansbedrijf in Firma Oliefabrieken "Het Hart" en "De Zwaan", voor
heen Adriaan Honig. Dit bedrijf werd in 1914 omgezet in de familie-NV Oliefabrieken 
"Het Hart" en "De Zwaan", voorheen Adriaan Honig. Het farmaciebedrijf Dagra NV nam 
al1e aandelen over in 1962. 
18 Er zijn meer bedrijfsgeschiedenissen verschenen over deze drie familiebedrijven dan 
over de Zaanse bedrijven. Charles Wilson , Geschiedenis van Unilever. Een beeld van eco
nomische groei en maatschappelijke verandering (Den Haag 1954) dee I II; T. Langen
huyzen, Van concurrel1lie naar eenheid. Aspecfen van de geschiedenis van Hartog 's en 
Zwanenberg '05 fabrieken en Unilever Vleesgroep Nederland te Oss (Oss 1988); Marius 
Tausk, Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijme
gen 1978); Jeroen Verhoog, 75 Jaar Organon, /923-1998 (Oss/Noordwijk 1998). 
19 Het familiebedrijf Van den Bergh bestond in feite uit een combinatie van bedrijven. 
Van 1885 tot 1895 was er een Nederlandse vennootschap onder firma 'Simon Van den 
Bergh' en een Britse firma Van den Bergh Brothers. Deze twee werden in 1895 omgezet in 
een beursgenoteerd bedrijf, Van den Bergh 's Margarine Limited, twee jaar later verkort tot 
Van den Berghs Ltd. Er werd een nieuw Nederlands bedrijf opgericht in 1919 met de naam 
NV Van den Bergh 's Fabrieken. 
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breidde de activiteiten uit naar de productie van dierlijke vetten en margarine. De 
farmaceutische dochtermaatschappij Organon (1923) kwam voort uit de slachte
rij-activiteiten; uit de alvleesklier van varkens werd insuline gewonnen. In 1965 
fuseerde Koninklijke Zwanenberg-Organon met Koninklijke Zout-Ketjen NV, 
waarbij de afkorting KZO gehandhaafd bleef. Twee jaar later vormde KZO met de 
Aigemene Kunstzijde Unie het bedrijf AKZO. Organon is nog steeds een onder
deel van AKZO, terwijl de vleesactiviteiten inmiddels in andere handen zijn.20 

Hartog Hartog (1847 -1926), ten slotte, begon als slager in Oss. Zijn bedrijf groei
de al snel uit tot een exportslachterij. Naast de export van varkensvlees en bacon 
naar Engeland, bewerkte Hartog dierlijk vet, hetgeen uiteindelijk leidde tot een 
lucratieve margarine-afdeling. In 1929 yond de Margarine Unie het bedrijf te be
dreigend worden en nam het over, vlak voor de vorming van Unilever. De huidige 
vleesproductie van Unilever in Nederland, met het merk Unox (de naam is een 
Engelse afkorting voor Unilever Oss), is een voortzetting van het vleesbedrijf van 
Hartog. 

4. Opvolgingsstrategieen 

Reconstructie van opvoigingsstrafegieen 
We komen nu bij de analyse van de opvolgingsstrategieen van de zes familiebe
drijven. Het concept strategie is een lastig te operationaliseren begrip in historisch 
onderzoek. Zoals vele bedrijfshistorici beschouw ik strategie als de planning om 
lange termijn doelen te bereiken. Het probleem bij dit concept is dat het bewust 
handelen impliceert, wat achteraf niet altijd even gemakkelijk te reconstrueren 
valt. Bij opvolgingsstrategie, het plannen van de opvolging van het leiderschap, 
wordt de zaak nog gecompliceerd door het feit dat binnen families strategieen ook 

20 Evenals bij Van den Bergh bestond het familiebedrijf van Van Zwanenberg eigenlijk 
uit meerdere bedrijven. In Nederland was van 1887-1910 de vennootschap Zwanenberg & 
Co actief, terwijl er in die periode in Engeland en Denemarken verschillende eenmansbe

drijfjes van familieleden waren. Deze werden samengevoegd tot Zwanenberg Ltd in 1911. 
In 1910 werd in Nederland de familie-NV Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken tot 
Bereiding van Dierlijke en andere Produkten opgericht. Deze wat onpraktische naam werd 
al snel verkort tot NV Zwanenberg ' s Slachterijen en Fabrieken (1917); en nog eens tot 
Zwanenberg's Fabrieken NV in 1930. In de jaren 1947 en 1948 gingen de NV en de Ltd 

los van elkaar naar de beurs in respectievel ij k Amsterdam en Londen. Het Nederlandse 
bedrijf werd in 1953 omgedoopt in Koninklijke Zwanenberg-Organon (KZO) daarmee 
recht doend aan het belang van de Organon-tak. Het Engelse bedrijfZwanenberg-Organon 
Ltd veranderde de naam in Zwanenberg Associated Food Companies Ltd nadat het laatste 
farmacieonderdeel Organon Laboratories Ltd verkocht was aan de Nederlandse holding. 
De vleesactiviteiten van Zwanenberg werden door Akzo in 1970 verkocht aan Unilever, 
die deze in 1996 weer verkocht aan het familiebedrijf Van der Laan in Almelo. 
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Atbeelding 2. Saal van Zwanenberg (in het midden met bril) gefotografeerd fe
midden van een deel van zijnfamilie fer gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum in 
juni 1931. Naast de jubilaris zit zijn vader, een van de oprichters, Arnold van 
Zwanenberg. Het bloemenmozai"ek stelt het van hetfamiliebedrijfvoor; een zwem
mende zwaan in een hart. (Unilever Bestfoods Nederland - Oss) 

minder bewust uitgevoerd konden worden. Vol gens Schmidt zou er sprake kunnen 
zijn van het min of meer automatisch volgen van een familieconventie, waarbij de 
individuen zich niet op ieder moment rekenschap geven van de strategische func
tie ervan. 21 Het is ook mogelijk dat actoren een strategie achteraf rationaliseerden, 
waarbij vanaf een bepaald moment gehandeld werd volgens deze "oude" strategie. 
De uitdaging in dit soort onderzoek is dat de historicus door analyse van het hele 
proces moet uitmaken of een uiteindelijk resultaat bedoeld of volkomen onbe
doeld was. Daarom heb ik bij het onderzoek gezocht naar verschillende indicato
ren voor een opvolgingsstrategie. Notariele akten, onderhandse contracten tussen 
familieleden en testamenten Cal dan niet neergelegd bij de notaris) waren de meest 
duidelijke bewijzen van een strategie. Maar ook in de correspondentie van fami
lieleden konden aanwijzingen gevonden worden. Tenslotte verwierf ik additionele 
informatie door middel van interviews met familieleden. 

In geen van de bedrijven kwamen vrouwelijke familieleden in aanmerking voor 
de opvolging. Aileen bij de eerste opvolging van Duyvis nam de weduwe van de 

21 C. Schmidt, Om de eer van defamilie. Her ges/achr Teding van Berkhout /500-1950. 
Een sociologische benadering (Amsterdam 1986) Il. 
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stichter, Debora Geertruida Verkade (een zus van de oprichter van de brood- en 
koekjesfabriek) het bedrijf waar om de peri ode te overbruggen tot haar oudste 
zoon meerderjarig zou worden verklaard. Het uitsluiten van vrouwen als opvol
gingskandidaten kan niet volledig worden verklaard uit de wettelijke handelings
onbekwaamheid van gehuwde vrouwen zoals tot ver in de twintigste eeuw (1957) 
was vastgelegd in het burgerlijk recht. De wet bood voldoende mogelijkheden 
voor vrouwen om op te treden als vennoten of onafhankelijke handelaren. Boven
dien gold de handelingsonbekwaamheid sowieso niet voor weduwen.22 Hoe dan 
ook, in het vervolg van dit artikel worden met mogelijke familiekandidaten de 
mannelijke verwanten bedoeld - in lijn met de gedachtewereld van de onderzochte 
families. 

We beginnen het overzicht met het oudste bedrijf, Wessanen & Laan. In de be
ginperiode van dit onderzoek, rond 1880, had de familie al een opvolgingsstrate
gie ontwikkeld. Omdat het bedrijf uit verschillende afdelingen bestond, was een 
planning van de opvolging ook van groot belang. Bij overlijden van een der part
ners ging de firma over op de overlevende partners. Voor de zonen van een over
leden firmant was er dus geen sprake van een opvolgingsrecht. Reeds in de ven
nootschapscontracten van 1832 en 1868 was deze constructie afgesproken.23 Een 
zoon maakte de meeste kans om als firmant toe te treden, als hij tijdens het werk
zame !even van zijn vader opklom in het bedrijf en zijn (groeiende) deel in de 
winstuitkering in het bedrijf liet. Na gedurende twee generaties een directie van 
broers te hebben gehad, werd Wessanen & Laan rond 1900 geleid door een groep 
neven. In uitzonderlijke gevallen werd een schoonzoon (of zwager) opgenomen; 
zo was de familie Vis in het bedrijf gekomen.24 

In de familie Duyvis leken de opvolgingen in eerste instantie afhankelijk van 
meer sociale familie-overwegingen. Oat uiteindelijk bij Duyvis steeds de oudste 
zoon de opvolger was, was niet een vooropgezet doe!. Bij de opvolging rond 1875, 
bijvoorbeeld, was de eerste zorg van de familie niet dat de oudste zoon E.G. Duy
vis (1852-1937) het bedrijf zou voortzetten, maar dat de weduwe D.G. Verkade 
goed verzorgd zou worden.25 K westies omtrent de opvolging in het bedrijf werden 

22 Marlou Schroyer, "'De affaire wordt gecontinueerd door de weduwe" . Handelende 
vrouwen in de negentiende eeuw ', in: Celd & Coed, laarboek voor Vrouwengeschiedenis 
17 (1997) 55-74. 
23 Gemeentearchief Zaanstad (GAZ), Bedrijfsarchieven van Koninklijke Wessanen NV 
( 1761) 1765-1993 en NV Rijstpellerij voorheen Albert Vis 1872- 1953, inv.nrs. 25 en 30. 
24 In 1863 nam Jan Laan (1803-1868), toen de enige eigenaar van het bedrijf, zijn zieke
lijke schoonzoon Albert Vis met zijn rijstpellerij op in het bedrijf. Albert overleed in 1866, 
maar zijn bedrijf bleef binnen Wessanen & Laan. Jaren later, in J 900, trad zijn zoon Jan 
Vis toe tot de vennootschap. GAZ, Koninklijke Wessanen NV, inv.nr. 32, vennootschap
pelijk contract 18 mei 1900. 
25 Familie-archief Duyvis, Egmond Binnen , Correspondentie tussen de broers Ericus 
Gerhardus en Jacob Duyvis met hun ooms Jan Dekker en Meindert Donker, 1879-1880. 
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niet in contracten vastgelegd. De genoemde E.G. Duyvis liet op zijn beurt aileen 
een geschreven advies achter, waarin hij de wens uitte dat het bedrijf zou worden 
overgenomen door zijn enige zoon Teewis Duyvis, en dat zijn schoonzonen buiten 
het bedrijf zouden blijven. 26 Teewis wist dit te bereiken door niet-controlerende 
preferente aandelen aan zijn zusters en zwagers toe te kennen. In 1957 richtten 
Teewis en zijn zonen een administratiekantoor op om te voorkomen dat het aande
lenkapitaal en de bijbehorende zeggenschap te veel verspreid zouden worden. Dit 
was vooral na de beursgang in 1959 van belang, toen het administratiekantoor de 
meerderheid van de aandelen in handen had. De verhandelbaarheid van aandelen 
was daardoor weI beperkt voor de (verre) familieleden. Om die reden werd de 
certificering van de aandelen in 1962 weer opgeheven Y 

Bij Adriaan Honig's ''' Het Hart' en 'De Zwaan'" was de opvo1ging sterk be'in
vloed door religie. Adriaan Honig vormde door zijn orthodox-protestantse ge
loofsbeleving en zijn antirevolutionaire politieke voorkeur een uitzondering in het 
overwegend liberale, vrijzinnige ondernemersmilieu in de Zaanstreek aan het ein
de van de negentiende eeuw.2S Zijn huwelijk met de rijke Aagje Kluyver (1853-
1940), wier familie ook tot de "fijne" geloofsrichting behoorde, verschafte Adriaan 
Honig de middelen om een betrekkelijk onafhankelijke koers te varen in de 
Zaanstreek. 29 Opvallend in zijn bedrijf was dat de meeste managementfuncties in 
het familiebedrijf behalve door zijn zoons werden vervuld door andere familiele
den van Adriaan Honig die 66k tot de familie Kluyver behoorden. 30 

De opvolgingspatronen in de drie joodse families liepen minder sterk uiteen dan 
bij de Zaanse families Laan, Vis, Duyvis en Honig. In principe stond de opvolging 
open voor aile zonen van de families Van den Bergh, Van Zwanenberg en Hartog. 31 

Hoewel in de loop van de tijd een toppositie steeds minder vanzelfsprekend werd, 
had iedere zoon die dat wilde de kans zichzelfte bewijzen. Bij de families Van den 
Bergh en Van Zwanenberg waren ook bloedverwanten in minder rechte lijn te 
vinden op hoge posten in het bedrijf, maar zelden op het hoogste niveau. Met 

26 Familie-archief Duyvis, Egmond Binnen, "Advies omtrent overname van de Zaak door 
Teewis", 1908. 
27 Bedrijfsarchief SaraLee/DE, Historisch Archief Duyvis, "Administratie Holfri", 1957-
1969. 
28 GAZ, PA 143, Archief geslacht Honig, aanvulling 4, inv.nrs. 1-6, windboeken Corne
lis Honig Cz.; aanvulling doos IX, inv.nr. 2 "Familie- en Zakenherinneringen van K.C. 
Honig"; zie ook C.M.C. Vancoppenolle, Tussen palernalistische zorg en zakeliJk manage
ment. c.J. Honig als eindpunl van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een 
Zaans familiebedriJf (J 930-J 957) (Amsterdam 1993) 35-36. 
29 GAZ, Nieuw Notarieel Archief Zaandijk, 1888, acte 209, erfenis Albert Kluyver Jz. 
30 Interview met A.J. Honig, 5 november 1996; GAZ, Nieuw Notarieel ArchiefZaandijk, 
1890, acte 96, 1906, acte 197, volmachten aan Rens Honig. 
31 Historisch Archief Unilever (HAU), Rotterdam ; Rijksarchief in Noord-Brabant 
(RANB), Archieven van de (voorgangers van de) Unilever Vleesgroep, 1876 ( 1900) -
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name buitenlandse dochterondernemingen werden door deze verre familieleden 
geleid. Dit gold echter niet voor de (hoofd)kantoren van de drie bedrijven die in 
Londen gevestigd waren, dat was het exclusieve terrein van de directe familiele
den. 

Opvolging binnen her wijde familienefwerk 
Zoals in het bovenstaande werd beschreven kwamen in sommige families ook ver
wanten van buiten de directeursgezinnen in aanmerking voor hoge posten binnen 
het bedrijf. Dit was met name het geval bij Honig, Van den Bergh en Van Zwanen
berg. Het was niet aileen bloedverwantschap die deze verwanten bond aan de fa
milies, zij behoorden ook tot hetzelfde sociale netwerk. In deze drie families ging 
het om netwerken die gebaseerd waren op religie gecombineerd met bloedver
wantschap. De groep orthodox-protestantse verwanten waar Adriaan Honig uit 
wilde rekruteren was aanzienlijk kleiner dan de zeer grote Zaanse familie Honig, 
die overwegend vrijzinnig doopsgezind was. 

Bij Van den Bergh en Van Zwanenberg waren ook bloedverwanten via de vrou
welijke lijn welkom in het bedrijf. Dat deze verre verwanten dicht genoeg bij de 
kernfamilie stonden voor een belangrijke post in het familiebedrijf, heeft waar
schijnlijk te maken met het feit dat de joodse afstamming via de moeder wordt 
overgebracht.32 De familie Hartog daarentegen had een kleiner familienetwerk om 
uit te putten, omdat Hartog Hartog als stiefbroer en concurrent van Arnold van 
Zwanenberg (een van de oprichters van Zwanenberg & Co) niet uit het uitgebreide 
netwerk van zijn stieffamilie kon putten. 

Meritocratie binnen de familie 
Niet bij aile families was familiale meritocratie het onderliggende principe van de 
opvolgingen; meestal was het vanzelfsprekend wie van de familie een opvolger 
kon worden. 33 Bij Van den Bergh en Van Zwanenberg werd de vanzelfsprekende 
opvolging door zonen en andere verwanten langzamerhand vervangen door een 
systeem van familiale meritocratie, met dien verstande dat de vrouwelijke familie
leden nog steeds niet in aanmerking leken te komen. Hoe de familiale meritocratie 
werkte is lastig te achterhalen omdat men dit soort zaken binnen de familie bij 
voorkeur mondeling besprak. Beoordelingen van iets verdere verwanten zijn soms 

1970 (1978); Bedrijfsarchief Organon, Oss. Aanvullende informatie via een kleindochter 
van Hartog Hartog, M.M. van den Berg-Cohen, interview 12 juni 1998 en een kleinzoon 
van Hartog Hartog, D.Th. Hartog (brief 8 juli 1998). 
32 Zie Arnoldus, Family,family firm, and strategy, 394 e. v. voor stamboomgegevens van 
deze families. De opvolging via vrouwelijke Iijn verloopt aanzienJijk verder dan de tweede 
en derde graad. 
33 Ik vermijd met opzet de term nepotisme omdat daarin besloten Jigt dat opvolging slechts 
gebaseerd op bloedverwantschap onrechtmatig is, hetgeen weI het geval is bij open bare 
functies maar niet in een familiebedrijf. 
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weI op schrift gesteld . Zo waren er binnen het familiebedrijf van Van den Bergh 
twee broers Andriesse (via vrouwelijke Iijn verwant aan de Van den Berghs), die 
uitdrukkelijk op hun kwaliteiten werden beoordeeld. Een van hen werd ontslagen 
- weliswaar eervol , maar toch vanwege slechte prestaties - terwijl zijn broer extra 
bonussen ontving. De zoon van de ontslagen directeur Andriesse werd vanaf het 
begin kritisch gadegeslagen omdat sommige leden van de familie Van den Bergh 
niet veel vertrouwen in zijn managementkwaliteiten hadden. Toch kreeg ook hij -
op voorspraak van zijn succesvolle oom - een kans om zich te bewijzen. In zijn 
aanstellingscontract werd zelfs de hoop uitgesproken dat hij te zijner tijd zijn va
der zou opvolgen als directeur. Uiteindelijk was het zijn eigen vader die zijn ruiten 
ingooide. Na diens ontslag in J 922 met een gouden handdruk en een ruimhartig 
pensioen, verleende de vader steun aan een concurrent van Van den Bergh. Deze 
weinig loyale actie - die nietjuridisch bestreden kon worden omdat er geen con
currentieclausule in het contract opgenomen was geweest - riep vee I verontwaar
diging op bij de familie Van den Bergh. De bereidheid om de zoon nog langer in 
dienst te hebben verdween en de jonge Andriesse werd ontslagen. 34 

Na de vorming van Unilever werden niet meer aileen verre verwanten maar ook 
de familiedirecteuren Van den Bergh zelf beoordeeld op hun prestaties. De bloed
verwantschap vergrootte nog steeds de kans om het bedrijf binnen te komen, maar 
was geen garantie meer voor een levenslange carriere. Dit gold ook voor het in 
1929 overgenomen familiebedrijf van Hartog. Toen de Margarine Unie (de voor
loper van Unilever) Hartog had overgenomen, was bepaald dat twee familiedirec
teuren, namelijk Jacob en Arthur Hartog, voor minimaal vijf jaar directeur van 
Hartog zouden blijven en lid zouden zijn van de directie van de Margarine Unie. 
De oudste zoon van Jacob Hartog (J 875-1962), Harold Hartog (1910) trad in dienst 
van Unilever in J 930, na enkele buitenlandse stages. Tijdens zijn interne oplei
ding bij Unilever waren zijn vader Jacob en zijn oom Arthur Hartog lid van de 
concerndirectie. Vooral Jacob bemoeide zich actief met de eerste carrierestappen 
van zijn zoon en onderhandelde over zijn salaris en zijn opleiding. 35 Harold Har
tog schopte het ver binnen Unilever. In J 948 en J 949 werd hij respectievelijk lid 
van de directie van UniJever Limited en van Unilever NY. Van 1966 tot zijn pen
sioen in J 971 was hij voorzitter van de directie van Unilever NY. De eerste jaren 
zat Harold Hartog samen met zijn oom Arthur Hartog in de directie. De grondslag 
van beider directeurschap was echter fundamenteel verschillend: bij Arthur Har
tog was dit gebaseerd op eigendomsrechten die waren vastgelegd bij de overname, 
hetgeen bij Harold Hartog niet het geval was.36 Volgens Charles Wilson, de ge-

34 HAU, HIS 101-1045. 
35 HAU, DIR 1-4.2. 
36 De Margarine Unie had de overname van Hartog deels in aandelen betaald. Het was 
vastgelegd dat de directeuren van Hartog na de vastgesteld vijfjaar aileen nog maar recht 
zouden hebben op een plaats in de directie als zij een minimum hoeveelheid aandelen 
zouden aanhouden. 
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schiedschrijver van Unilever, waren de directeuren van de oude families louter op 
grond van hun leiderscapaciteiten zo hoog gekomen.37 Daarbij moet weI aangete
kend worden dat de jongere teIgen van deze oude families geprivilegieerd waren 
omdat zij meer kansen kregen om deze capaciteiten te ontplooien. Dit is natuurlijk 
niet vreemd als men bedenkt dat Unilever gevormd werd door familiebedrijven 
die al generaties gewend waren om uit de eigen gelederen te rekruteren. Aange
zien dit in het verleden succesvol was geweest, was er geen behoefte om deze 
strategie ingrijpend te wijzigen. 

Bij de familie Van Zwanenberg is de omslag naar meritocratische beoordeling 
binnen de familie duidelijk aan te geven. Op een familievergadering van de Engel
se en Nederlandse familiedirecteuren in 1928 werd uitvoerig gediscussieerd over 
de kwestie "nieuwe jongens in de zaak" die bij de rondvraag was opgeworpen. 
Yolgens de notulen "C .. ) besluit vergadering dat zoowel over 't opnemen van de 
jongens als over hun plaats en opleiding in de zaak, hun salarieering en hun voor
uitzichten door de vergadering besloten zal moeten worden in de toekomst. Zon
der deze er in te kennen jongens in zaak stoppen op willekeurige plaats wordt niet 
meer toegestaan." 38 

Helaas zijn er geen evaluaties of verdere beslissingen van de familievergaderin
gen bewaard gebleven, zodat het gissen blijft op welke gronden de nieuwe genera
tie werd beoordeeld. Nationaliteit speelde waarschijnlijk weI een ro!. De Neder
landse Saal van Zwanenberg stelde in 1968 dat zijn jonge Engelse verwanten niet 
in aanmerking kwamen voor opvolging in het Nederlandse bedrijf want "wanneer 
die een jaar of een half jaar in Nederland waren geweest, dan wilden ze allemaal 
weer terug naar Engeland. Engelsen houdje niet zo gemakkelijk in Nederland" .39 
Omdat de holocaust de Nederlandse tak van de familie van Zwanenberg drastisch 
had uitgedund, opende deze beslissing om de Engelse tak uit te sluiten de entree 
van buitenstaanders in het Nederlandse familiebedrijf Zwanenberg. 

Buitensfaanders 

Het is opvallend dat de families waarbinnen meritocratie een leidend principe voor 
de opvolging was geworden, tevens de eersten waren die "buitenstaanders" (niet
familieleden) binnenhaalden: de families Van den Bergh en Van Zwanenberg. Blijk
baar was het een kleine stap van evalueren binnen de familie naar het zoeken van 
kwaliteit daarbuiten. Er was ook een pragmatische reden: deze twee familiebedrij
yen waren groot en geografisch verspreid en hadden meer leiders nodig dan de 
andere familiebedrijven. 

37 Charles Wilson, Unilever in de fweede indusfriiile revolufie 1945-1965 (Den Haag 
1969) 59. 
38 RANB , Archieven (voorgangers) UVG, inv.nr. 32. 
39 Saal van Zwanenberg in gesprek met P.A. van Keep 16 oktober 1968, Historisch Ar
chief Organon , HA 123-3. 
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Het Zaanse familiebedrijf Honig was relatief laat met het binnenlaten van bui
tenstaanders , en dan aileen als eommissaris. Tot 1958 had de Raad van Commissa
rissen van Honig bestaan uit familieleden die verder niet gesehikt waren om in het 
bedrijf te werken. Op instigatie van een van de direeteuren, G.C. Honig (1923) 
werden deze familieleden in 1958 vervangen door meer gesehikte buitenstaan
ders.lroniseh genoeg yond G.c. Honigjuist deze buitenstaanders tegenover zieh, 
toen hij een paar jaar later een plan formuleerde om het bedrijf te Iiquideren om 
het familiekapitaal veilig te stellen. Uiteindelijk werd het familiebedrijf verkoeht 
en verdwenen de oliefabrieken.40 

Bij Duyvis was het meer een kwestie van toeval. Net zomin als het een strategie 
was om uiteindelijk aileen de oudste zoon te laten opvolgen, was het binnenlaten 
van buitenstaanders hier een prineipiele kwestie. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
H. Peeters een plaats in de direetie aan geboden, om te voorkomen dat hij een baan 
elders zou aeeepteren. Gelijk met deze buitenstaander, die al jaren bij het bedrijf 
werkte, werd toen ook de oudste zoon naast zijn vader in de direetie opgenomen, 
zodat er nog altijd twee Duyvissen tegenover een buitenstaander zouden zijn. Het 
onvoorziene gevolg van deze aetie was dat de andere twee zonen in de loop van de 
jaren besloten om te bedrijf te verlaten. Zij wilden Iiever weI op eigen merites 
beoordeeld worden, en dat kon eigenlijk aileen maar buiten het bedrijf. Hun uni
versitaire opleidingen en de gunstige arbeidsmarkt in de jaren zestig maakten dit 
overigens goed mogelijk. 41 

5. Opvolging in relatie tot overige ondernemersbeslissingen 

I nte rnationalise ring 
De opvolgingsstrategieen van de drie joodse families hadden grote invloed op de 
juridisehe en organisatorisehe struetuur van de ondernemingen. In deze families 
waren de belangrijkste beslissingen over de opvolging tevens ondernemersbeslis
singen om het bedrijf te internationaliseren. Via hun verwanten in Engeland had
den de joodse families de besehikking over belangrijke marktinformatie betreffen
de de Engelse eonsumentenmarkt. Die orientatie op de Engelse markt had tot gevolg 
dat de drie bedrijven een binationale struetuur ontwikkelden, die overigens bij 
iedere familie op een andere manier juridiseh was vormgegeven. Hierdoor vol
doen de joodse familiebedrijven minder duidelijk aan het profiel van het stan
daard Nederlandse familiebedrijf. 

In de vroege jaren van de gesehiedenis van Van den Bergh vestigde een dee I van 
de familie zieh in Londen om de afzet van boter beter te organiseren. Deze aanwe
zigheid op een belangrijke groeimarkt kwam van pas toen de familie overging op 

40 Interview met G.c. Honig, 12 februari 1997. 
41 Interview met J.c. Duyvis en J. Duyvis, 14 oktober 1996 
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de productie van margarine. Aanvankelijk werd de margarine via de oude kanalen 
verkocht. 42 Maar margarine was een ander product dan boter. Het richtte zich op 
de laagste regionen van de botermarkt, op de consumenten met de laagste inko
mens. De Van den Berghs in Londen begrepen al spoedig dat er een speciale mar
ketingstrategie voor margarine nodig was. 

Na de Engelse beursnotering in 1895 bezat de familie nog steeds de meeste 
zeggenschap in het familiebedrijf. De Van den Berghs bezaten de meerderheid van 
de aandelen, en bovendien had het publiek slechts preferente aandelen kunnen 
kopen, zonder al te veel invloed op de bedrijfsvoering. Ter vertegenwoordiging 
van de externe aandeelhouders waren er twee buitenstaanders in de directie. Onenig
heden met deze leden van de directie ontstonden vooral op het terrein van de mar
ketingstrategie; de familie wilde dam'in veel meer investeren dan de preferente 
aandeelhouders wenselijk vonden. De lange-termijn visie van de familie botste 
met het korte-termijn belang van de buitenstaanders die de middelen voor de vaste 
dividenduitkering verzekerd wilden zien.43 Het paradoxale van de situatie was dat 
de familie Van den Bergh het verlies aan zeggenschap in het eigen bedrijf bij de 
beursnotering ruim had gecompenseerd. Bij de beursnotering was de goodwill die 
in de loop van de jaren was opgebouwd door de familie gekapitaliseerd. De fami 
lie bezat zodoende voldoende middelen om investeringen in marketing dan maar 
uit eigen zak te betalen.44 De gewijzigde eigendomsverhoudingen hadden er in 
feite voor gezorgd dat de familie beter in staat was om de gewenste marketingstra
tegie te volgen. 

De dubbele nationaliteit van de familie Van den Bergh werd een fiscaal pro
bleem tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Nederlandse familieleden Van den 
Bergh niet langer werden vrijgesteld van Engelse inkomstenbelasting (op grond 
van daar ontvangen dividenden) en dus zowel in Nederland als in Engeland belas
ting moesten betalen . Om dit op te lossen werd in 1919 een Nederlandse NV opge
richt. Vanaf dat moment had niet aileen de familie Van den Bergh, maar ook hun 
familiebedrijf twee nationaliteiten. De familie kwam echter van de regen in de 
drup. Volgens de Britse fiscus werd het Nederlandse bedrijf gecontroleerd door 
het gereorganiseerde Engelse bedrijf, en hief daarom belasting over de winsten 

42 Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maat
schappelijke verandering, Vol II (Den Haag 1954) 49, 76. 
43 Oat familiebedrijven vooral op korte-termijn winst uit lOuden zijn , een van de vele 
kritiekpunten op het familiebedrijf, is al eerder weerlegd. Zie bijvoorbeeld Keetie E. Sluy
terman en Helene I.M. Winkelman, 'The Dutch family firm confronted with Chandler's 
dynamics of industrial capitalism, 1890-1940', Family capitalism. Special issue Business 
History 35 no. 4 (1993) 176. 
44 P. Mathias, Retailing revolution: a history oj'multiple retailing in the food trades ba
sed upon the Allied Suppliers group of companies (Londen 1967) 195-204. 
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van het Nederlandse bedrijf.45 Dubbele belastingheffing was nu niet meer aIleen 
een probleem van de Nederlandse Van den Berghs, maar van het hele bedrijf met 
aIle aandeelhouders. De ingenieuze, zeer complexe, duale structuur die toen werd 
uitgedokterd, vormde later de basis voor de duale structuur van Unilever. Paul 
Rijkens, de latere topman van Unilever die zijn carriere bij Van den Bergh was 
begonnen, noemde deze duale structuur de redding voor Van den Bergh als fami
Iiebedrijf, omdat aileen op deze wijze de Nederlandse en de Engelse families bij 
elkaar in het bedrijf konden blijven.46 

Juristen zullen graag hun tan den zetten in de constructie van de duale holding 
van Van den Bergh, maar van belang is hier om te constateren dat deze niet aIleen 
een (indirect) gevolg van de opvolgingstrategie van de familie Van den Bergh 
was.47 De nieuwe structuur stelde ook extra voorwaarden aan de verdere opvolgin
gen binnen de familie; naast kwaliteit was nu ook de nationaliteit van een familie
lid een factor van belang bij de opvolgingskwestie. 

Ook de families Van Zwanenberg en Hartog hadden voordeel bij de aanwezig
heid van verwanten in Londen. Toen zij aan het eind van de negentiende eeuw nog 
vers varkensvlees exporteerden, konden zij profiteren van hun relatie met verwan
te vleesmakelaars op de Smithfield vleesmarkt in Londen. Deze verwanten kon
den hen beschermen tegen de volatiliteit van de vleesmarkt, door het vlees bij
voorbeeld iets langer in de koelcel te houden bij tijdelijk lage prijzen. Dit yond 
niet plaats bij de goederen gestuurd op consignatie door "onbekenden".48 Later 
regelden deze familieleden de verkoop van bacon en andere producten, zoals mar
garine en vleesconserven op de Engelse markt. 

Zwanenberg was eigenlijk een soort federatie van familiebedrijven van geogra
fisch verspreide verwanten in Nederland, Engeland en Denemarken. Om de sa
men werking kracht bij te zetten, werd soms een Nederlander naar Engeland ge
stuurd, om vervolgens in de Engelse tak opgenomen te worden. Het verschil tussen 
Zwanenberg en Van den Bergh was dat Van den Bergh uiteindelijk een juridische 
eenheid vormde, terwijl de twee takken van Zwanenberg juist uit elkaar groeiden. 
Opvallend is dat de Nederlandse kant van de grote, complexe familiebedrijven 
van Van den Bergh en Van Zwanenberg, net zoals menig ander Nederlands fami
liebedrijf, zoveel mogelijk gebruik probeerden te maken van beschermende con
structies zoals administratiekantoren. 

De familie Hartog was veel kleiner dan de andere twee joodse families; zij kon 
maar een familielid naar Londen sturen. Simon Hartog, de op een najongste zoon 

45 Wilson, Geschiedenis van Unilever, Vol II , 259. 
46 Paul Rijkens, Handel en wandel. Nagelaten gedenkschriften 1888-1965 (Rotterdam 
1965) 65 . 
47 E.A. Hofman, 'De tweeledige structuur van Unilever en de Egalisatie-overeenkomst', 
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 9 (1968) 3-23. 
48 A. Reens, De Vleeschexport van Nederland Cs-Gravenhage 1922) 115. 
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van Hartog Hartog, associeerde zich met enkele oud-agenten van Hartog en werd 
directeur van A.J. Mills & Co., een onafuankelijk bedrijf dat de exclusieve ver
koopagent van Hartog werd. Toen Hartog werd overgenomen door de Margarine 
Unie bleef de band tussen het overgenomen bedrijf en de verkoopagent bestaan. 
Unilever onderhield banden met dit bedrijf tot in de jaren tachtig.49 

Streven naar behoud van autonomie 
Bij de Zaanse familiebedrijven was de relatie tussen de opvolgingstrategieen en 
de overige ondernemingsbeslissingen zoals marketing, kapitaalacquisitie en be
drijfsorganisatie, indirecter dan bij de joodse familiebedrijven het geval was. De 
Zaanse families Laan, Vis, Duyvis en Honig hechtten veel waarde aan het zelfstan
dige en besloten karakter van hun familiebedrijven. Dit had zijn uitwerking in de 
opvolging; buitenstaanders werden zelden binnengelaten. De drie Zaanse familie
bedrijven voldeden beter aan de omschrijving van het standaard Nederlandse fa
miliebedrijf omdat ze gebruik maakten van allerlei instrumenten om de besloten
heid te waarborgen. De informele kapitaalmarkt die werd gevormd door het Zaanse 
netwerk van verwante ondernemersfamilies maakte bijvoorbeeld een kapitaalstra

tegie mogelijk waarbij zo min mogeJijk zeggenschap opgegeven hoefde te wor
den. Deze kapitaalmarkt had zich ontwikkeld gedurende de vele generaties dat de 
Zaanse ondernemersfamilies reeds actief waren in de Zaanstreek. De Zaanse on
dernemersfamilies waren sterk geworteld in hun industriele regio vanwege de na
bijheid van hun grondstoffen- en afzetmarkt in de vorm van de Korenbeurs in 
Amsterdam, waar zowel oliezaden als geperste olie werden verhandeld. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog vonden er echter zowel aan de aanbod- als aan 
de vraagzijde grote veranderingen plaats. Producenten van lijnzaad, met name in 
Argentinie, begonnen in eigen land lijnzaadolie te persen. Bovendien werd de vraag 
naar veekoeken verdrongen door de vraag naar gemengd veevoer. De drie Zaanse 
familiebedrijven reageerden ieder op een andere wijze op deze veranderingen in 
de markt. Deze verschillende reacties zijn interessant omdat ze de marges van de 
Zaanse strategieen aangeven. 

Wessanen specialiseerde zich verder in de productie van gemengd veevoer. Deze 
beslissing was deels het gevolg van de verkoop van de eetbare olien-afdeling twee 
decennia eerder.50 In 1929 hadden de families Laan en Vis de relatief nieuwe afde
ling voor eetbare vetten (een raffinaderij en een margarinefabriek) aan de Marga
rine Unie verkocht. In het overnamecontract was een clausule met een open einde 
opgenomen die Wessanen verbood om de eetbare olien- en vettenmarkt in Neder-

49 Brief aan auteur van D.Th. Hartog, 8 juli 1998. 
50 HAU, HIS 229-IS11 en ISI2e. JUR 961-2006 en 2054, en BEL 24, en interview met 
R. Kooijman (oud bedrijfsjournalist van Wessanen) 25 februari 1999. 
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land en Europa te betreden .51 Om de overgebleven olie-aetiviteiten - de ruwe olie
productie - rendabel te houden, werd de productie van gemengd veevoer steeds 
belangrijker. Wessanen had bovendien een comparatief voordeel ten opzichte van 
andere Zaanse olieproducenten doordat de eigen productie van meel een deel van 
de grondstoffen voor het gemengde veevoer leverde. 

Helaas is er niets bekend over de motieven van de families om de vetafdeling te 
verkopen, waardoor het moeilijk is te bepalen of opvolgingskwesties hierbij een 
rol speelden. De beslissing van Wessanen om de eetbare oliemarkt op te geven had 
verstrekkende gevolgen voor andere Zaanse familiebedrijven, die hierdoor zelfs 
genoodzaakt werden om hun (opvolgings-)strategieen aan te passen. De padafhan
kelijkheid strekte zich uit tot bijvoorbeeld Duyvis. 

De familie Duyvis reageerde op de veranderde marktomstandigheden door zich 
te eoncentreren op merkartikelen in voedingsmiddelen. In de jaren vijftig werd de 
familienaam stevig gepositioneerd als merk op de Nederlandse markt. Deze her
orientatie was mede ingegeven door Wessanen's duidelijke voorsprong op de ge
mengde veevoermarkt. Om productietechnische redenen was voor de eetbare olie
productie de overstap van oliepersen naar olie-extractie wenselijk. De familie 
Duyvis zoeht daarom middelen om deze noodzakelijke investering te financieren . 

De oude beproefde strategie om op de informele Zaanse kapitaalmarkt kapitaal 
aan te trekken voldeed nu niet vanwege de zeer hoge kapitaalintensiteit van de 
extractietechniek. Daarom initieerde Duyvis besprekingen met andere Zaanse fa
miliebedrijven, die voor een gelijke keuze stonden, om tot een gezamenlijke Zaans 
extractiebedrijf te komen Y Op deze wijze probeerde Duyvis de zeggensehap in 
het eigen familiebedrijf zoveeI mogelijk te behouden. 

De besprekingen lie pen echter vast omdat bleek dat Wessanen zieh niet op de 
eetbare olienmarkt mocht begeven. Zonder deze grote Zaanse olieproducent was 
een gezamenlijk Zaans productiebedrijf niet goed denkbaar. In het belang van de 
expansie van het familiebedrijf besloot de familie Duyvis vervolgens tot het ope
nen van de familie-NV In 1959 werd het bedrijf een beursgenoteerde onderne
ming, in hetzelfde jaar overigens als Wessanen waarmee samenwerking niet mo
gelijk was gebleken. De uitgangssituatie voor verdere opvolgingen in de beide 
familieondernemingen was daarmee totaal gewijzigd. 

De familie Honig leek enigszins overvallen door de naoorlogse veranderingen. 
De familie had de olie- en veevoerproduetie als kernaetiviteit van het familiebe
drijf beschouwd. Als gevolg dam·van had de familie, die bovendien geen gebruik 
wilde of kon maken van de Zaanse informele kapitaalmarkt door het genoemde 
zelfgekozen isolement, niet voldoende ge"investeerd in de levensvatbare diversifi-

51 Pas in 1963 kreeg Wessanen door beroep te doen op de nieuwe Europese wetgeving 
toestemming van Unilever om in fasen weer aetief te worden op deze markt. 
52 Bedrijfsarehief Sara Lee/DE, Historiseh Arehief Duyvis, dossier Zaanse Gemeensehap 
( 1948-1952). 
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caties als mengvoeder en kunstharsen. Zoals de familie naar binnengekeerd was 
door zich wat afzijdig te houden van het Zaanse sociale netwerk , zo was de be
drijfsvoering primair gericht geweest op technische perfectie en rendementsver
hoging; de verkoopkant had daarbij minder aandacht gekregen. Dit heeft waar
schijnlijk ook een rol gespeeld bij het nalaten van de andere Zaanse familiebedrijven 
om Honig te betrekken bij het initiatief om eetbare olie te gaan produceren met 
een gezamenlijke extractiefabriek. In een laatste poging de activiteiten van het 
familiebedrijf te laten voortzetten, verkocht de familie in 1962 het bedrijf aan het 
farmacieconcern Dagra NY. 

6. Conclusie 

De analyse van de zes besproken familiebedrijven laat zien dat de opvolgingsstra
tegieen en de overige ondernemingsbeslissingen zoals marketingbeleid , bedrijfs
structuur en beursgang, sterk samenhingen. De mate waarin families verankerd 
waren in hun directe omgeving was van groot belang bij deze beslissingen. Rond 
1880 waren de families Laan, Vis, Duyvis en Honig al generaties in de Zaanstreek 
actief in de olieslagerij, terwijl de families Van den Bergh, Van Zwanenberg en 
Hartog relatieve nieuwkomers in hun regio waren. Het Iigt voor de hand de mobi
liteit van de laatstgenoemde families te relateren aan hunjoodse identiteit. Opval
lend is echter dat een groep joodse families die in dezelfde periode in de Twentse 
textielindustrie op succesvolle wijze familiebedrijven leidden qua verbondenheid 
met hun industriele regio meer op de Zaanse dan op de besproken joodse fami lies 
leken. Een systematische vergelijking met Twentse textielfamiliebedrijven zou meer 
licht kunnen werpen op de rol van religie en bedrijfstak in de opvolgingsstrate
gie.53 

Wat duidelijk naar voren komt in de vergelijking tussen de Zaanse en joodse 
familiebedrijven uit dit onderzoek, is dat er een wisselwerking bestaat tussen de 
marktomstandigheden en de opvolgingsstrategieen van familiebedrijven. Perio
den met een relatief stabiele markt laten geen ingrijpende wijzigingen in de opvol
gingstrategie zien. Aanpassing van een familiebedrijf aan structurele veranderin
gen in de markt daarentegen komen ook in de opvolgingsstrategie tot uiting. 

De snelgroeiende consumentenmarkt in Engeland aan het eind van de negen
tiende eeuw, die de achtergrond vormde van de opvolgingen in de besproken jood
se familiebedrijven, creeerde een geheel andere situatie dan de marktomgeving 
van de eeuwenoude Korenbeurs in Amsterdam waar de Zaanse familiebedrijven 
hun handel dreven. Pas aan het eind van de jaren vijftig traden er grote veranderin
gen op in de marktsituatie van de Zaanse bedrijven. Deze veranderingen leidden 
tot de beursgang van Wessanen en Duyvis. Dit noodzaakte de families tot wijzi-

53 Zie voor een aanzet hiertoe, Arnoldus, Family,familyfirm, and slralegy. 
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ging van de opvolgingsstrategie. In de joodse families Van den Bergh, Van Zwa
nenberg en Hartog was de manier waarop de opvolging geregeld was een cruciaal 
onderdeel van het streven naar internationalisering en intensieve marketing. De 
beslissing van deze families om te investeren in marketing op hun belangrijkste 
markt in Engeland was zowel het resultaat van hun internationale orientatie als 
bepalend voor het verdere verloop van de bedrijfsopvolging. 



x 

Transactiekosten in theorie en praktijk. De kosten van 
het Handelsregister in de twintigste eeuw 

FERRY DE GOEY EN HANS SIMONS 

1. Inleiding 

In haar artikel betreffende 'de oogst aan bedrijfshistorische publicaties in Neder
land in de laatste vijftien jaar' constateert Keetie Sluyterman dat theorieen aileen 
worden gebruikt ' ... als referentiekader, om de gedachten te ordenen en interessan
te samenhangen op het spoor te komen ' .1 Theorieen worden echter zelden getoetst 
aan de historische werkelijkheid. 2 Dat laatste is nu precies de bedoeling van onze 
bijdrage. De bijdrage heeft noodgedwongen een verkennend, om niet te zeggen 
experimenteel, karakter gekregen. Getracht wordt om transactiekosten te meten. 
We doen dat aan de hand van het Handelsregister. 

Het Handelsregister is in 1918 ingesteld. Enkele uitzonderingen daargelaten , 
dienen in principe aile bedrijven zich te laten inschrijven in het register, waardoor 
een bijna volledig overzicht bestaat van het bedrijfsleven in Nederland. De keuze 
voor het Handelsregister als bron om transactiekosten te meten heeft te maken met 
onze definitie van transactiekosten (zie verderop). Deze bron heeft verder ver
schillende praktische voordelen. Het register biedt uniforme informatie aan (die 
grosso modo weinig is veranderd in de twintigste eeuw), dekt het gehele land en is 
beschikbaar voor aIle bedrijven . De informatie is redelijk betrouwbaar en in hoge 
mate ge·institutionaliseerd. In de loop van de tijd is het steeds gebruikelijker ge-

Keetie E. Sluyterman, 'Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, de oogst van vijftien jaar', 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 62 (Amsterdam, 
1999) 383. 
2 De klachten over een gebrek aan 'theorie ' in de bedrijfsgeschiedenis zijn ouder. Zie 
bijvoorbeeld de bekende publicaties van lohan de Vries uit 1974 en 1978. Aan theorieen 
zelf is overigens zeker geen gebrek. Zie hiervoor verder Ferry de Goey, 'Ondernemersge
schiedenis in Amerika, Nederland en Belgie (1940-1995). Trends in vraagstellingen, on
derzoeksmethoden en thema 's: een overzicht' , NEHA-Jaarboek 95 (1996) 21-66. 
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worden om bijvoorbeeld een uittreksel mee te sturen of wordt het gevraagd door 
bijvoorbeeld banken in verband met de tekenbevoegdheid en juridische aanspra
kelijkheid voor het ondernemershandelen. Bovendien is het mogelijk om een tijd
reeks op te stellen waarmee kan worden nagegaan of de kosten zijn gedaald of 
gestegen. Het gebruik van individuele bedrijfsarchieven heeft al deze voordelen 
niet. Het is bovendien nog maar de vraag of men in de archieven transactiekosten 
kan vinden. Het is, zoals nog zal blijken, namelijk buitengewoon moeilijk om trans
actiekosten te onderscheiden van gewone productiekosten. 

Op het eerste gezicht lijkt het meten van transactiekosten een relatief simpele 
opgave. In de praktijk blijkt dat evenwel verre van eenvoudig. Dat heeft weten
schappers er niet van weerhouden om de theorie veelvuldig te gebruiken, noch om 
uitspraken te doen over dalende of stijgende transactiekosten. Bijna steeds ont
breekt in deze gevallen een empirische onderbouwing. Dat roept de fundamentele 
vraag op of de transactiekostentheorie weI bruikbaar is. 

We kunnen transactiekosten in eerste instantie definieren als: 'the costs of doing 
business' (vrij naar Douglas North).3 Lance Davis noemt vier onderzoeksgebieden 
waarbij transactiekosten voor bedrijven een rol spelen: 'obtaining information' , 
'monitoring behavior', 'recompensing middlemen' en 'enforcing contracts'.4 De 
Nederlandse econoom M.P.H. de Vor ziet als belangrijke onderzoeksgebieden: 
'agency' kosten, meetkosten, informatiekosten en kosten inzake bescherming van 
eigendomsrechten. 5 Volgens Carl Dahlman zijn transactiekosten in wezen te be
schouwen als informatiekosten. 6 Wij sluiten ons bij zijn visie aan. Het controleren 
van agenten, het toezien op het naleven van contracten en het beschermen van 
eigendomsrechten, zijn indien men door blijft redeneren te herleiden tot het kun
nen beschikken over de juiste informatie en kennis. Volgens Dahlman en andere 
auteurs neemt de informatiebehoefte geleidelijk af door leerprocessen, waardoor 
de kosten dalen. We zullen nagaan of dit aan de hand van het Handelsregister kan 
worden aangetoond. 

Onze vraagstelling bevat drie elementen. Is het mogelijk om transactiekosten te 
meten? Toont onze casus aan dat de transactiekosten in de loop van de tijd inder
daad zijn gedaald, zoals de theorie voorspelt? Hoe bruikbaar is transactiekosten
theorie voor economisch historici en bedrijfshistorici? De opzet van het artikel is 
als voIgt. In de eerste paragraaf zal de theorie zelf worden besproken. De tweede 

3 Douglass C. North, Structure and change in economic history (New York/London, 
1981). 
4 Lance E. Davis, 'Comment', in Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman (eds.), 
Long-term factors in American economic growth (Chicago/London, 1986) 149-162. 
5 M.P.H . de Vor, 'Meting van transactiekosten in de Nederlandse economie' , Maand
schrift Economie 58 : 3 (J 994) 166-177. (De Nederlandse Bank - Overdrukkenreeks, 1994). 
6 Dahlman geciteerd in Richard N. Langlois and Paul L. Robertson, Firms, markets and 
economic change. A dynamic theory of business institutions (London, 1995) 29. 
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paragraaf bestaat uit een operationalisering ten behoeve van ons feitelijke onder
zoek. In de derde paragraaf wordt het ontstaan, het doel en de werkwijze van het 
Handelsregister besproken. In de vierde paragraaf komen de historische kosten 
van het raadplegen van het register aan de orde. De conclusie bevat ons antwoord 
op de gestelde vragen. 

2. Transactiekosten: de theorie 

In deze paragraaf zal kort de theorie worden behandeld. Tevens wordt ingegaan op 
het reeds bestaande empirisch onderzoek naar transactiekosten. Op basis hiervan 
wordt nagegaan welke specifieke problemen er zijn met het meten van transactie
kosten. De literatuur over transactiekosten is op zijn zachtst gezegd niet gemakke
lijk toegankelijk voor historici. Er wordt veel jargon gebruikt. Het is hier niet de 
bedoeling, en trouwens ook niet noodzakelijk, om een uitputtend overzicht te ge
ven van aIle publicaties over transactiekosten. Hiervoor kan worden verwezen naar 
bestaande artikelen en boeken .7 

De theoretische uitgangspunten: Coase en Williamson c.s. 
De basis voor de transactiekostentheorie werd in de jaren dertig gelegd door Ro
nald H. Coase met zijn artikel over 'The Nature of the Firm '.8 Volgens Douglass C. 
North veroorzaakte Coase met zijn ideeen een 'revolution in economics'.9 Coase 
stelde de ogenschijnlijk eenvoudige vraag: waarom bestaan bedrijven eigenlijk? 
Waarom verlopen niet alle transacties via de markt: het mechanisme van vraag en 
aanbod? Zijn antwoord was dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van de 
markt. Deze kosten hebben ondermeer te maken met het zoeken en vergelijken van 
prijzen, het sluiten van contracten en het controleren van de naleving van contrac
ten. De kosten hebben vooral te maken met de hoeveelheid tijd die nodig is voor 
transacties. En tijd is geld. Coase noemde deze kosten ' marketingkosten ' : de kos-

7 Claude Menard (ed .), Institutions, con tracts and organizations. Perspectives from new 
institutional economics (Cheltenham, 2000); Claude Menard (ed.) , Transaction cost econo
mics. Recent developments (Cheltenham, 1997); Christos Pitelis (ed.) , Transaction costs, 
markets and hierarchies (Oxford, 1993). 
8 R.H. Coase, 'The nature of the firm', in Oliver E. Williamson and Scott E. Maten 
(eds.), The economics of transaction costs (Cheltenham/Northampton, 1999, herdruk) 2-
23. Oorspronkelijk gepubliceerd in Economica, 4 (November 1937) 386-405. Zie voor 
een bespreking van de invloed van de ideeen van Coase: Claude Menard, 'Ronald H. 
Coase and the emergence of a new approach to economics ', in Claude Menard (ed.), Insti
tutions, contracts and organizations. Perspectives from new institutional economics (Chel
tenham, 2000) 54-59. Het idee transacties als uitgangspunt te nemen zou voor het eerst 
zijn geformuleerd door John R. Commons. Zie: Michael Rowlinson, Organizations and 
institutions. Perspectives in economics and sociology (Basingstoke, 1997) 24-27. 
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ten van het gebruik van het prijsmechanisme. Hij constateerde dat de kosten voor 
ondernemers lager worden door het aangaan van langetermijncontracten, bijvoor
beeld bij het inkopen van grondstoffen, energie, arbeid of het verkopen van eind
producten. De relaties die hieruit volgen noemt Coase 'een onderneming'. Coase: 
'Within a firm, these market transactions are eliminated and in place of the com
plicated market structure with exchange transactions is substituted the entrepre
neur-co-ordinator, who directs production '. 10 Aan het sluiten van dergelijke lange
termijncontracten zitten natuurlijk ook kosten . 'It is true that contracts are not 
eliminated when there is a firm but they are greatly reduced' , aid us Coase.11 Zo
lang deze kosten echter lager zijn dan die bij het gebruik van de markt, zal een 
onderneming de transacties uitvoeren. Voor Coase was dat het antwoord op zijn 
vraag waarom bedrijven bestaan. Bedrijven werken in sommige gevallen efficien
ter dan de markt. Coase onderscheidt in zijn artikel twee mechanismen: de markt 
of de onderneming. De essen tie van de onderneming is volgens Coase de coordi
natiefunctie. 

Het duurde ruim dertig jaar voordat de ideeen van Coase verder ontwikkeld 
werden. Publicaties van de jaren zestig en zeventig over multinationale onderne
mingen maakten gebruik van zijn ideeen, soms zonder dat de auteurs zich hiervan 
bewust waren. De term ' transactiekosten ' werd waarschijnlijk voor het eerst ge
bruikt in een publicatie van de Amerikaanse econoom Kenneth Arrow uit 1970. 
Arrow definieerde transactiekosten als 'the costs of running the economic sys
tern '. Sindsdien is deze term geaccepteerd als centraal begrip in de transactiekos
tentheorie.12 Het economisch georienteerde onderzoek kan grofweg worden ver
deeld in drie benaderingen: markten en hierarchieen; de nieuwe institutionele 
economie en het onderzoek naar multinationals. 13 We beperken ons hier tot het 
werk van Williamson, louter om een indruk te krijgen van de wijze van redeneren 
in 'transaction costs economics'. 14 

Oliver E. Williamson populariseerde de transactiekostentheorie. Hij introduceerde 
concepten als: ' bounded rationality ', opportunisme en 'asset specifity'. Deze fac
toren veroorzaken hogere transactiekosten, waardoor het marktmechanisme min
der efficient is dan de onderneming. Williamson vervangt 'de onderneming' in 

9 Douglas C. North, 'A revolution in economics', in Claude Menard (ed.), Institutions, 
contracts and organizations. Perspectivesfrom new institutional economics (Cheltenham, 
2000) 37-42. 
10 Coase, 'The nature of the firm', 338. 
II Coase, 'The nature of the firm', 390-391. 
12 C. Piteli s, 'Transaction costs, markets and hierarchies: the issues', in C. Pitelis (ed.), 
Transaction costs, markets and hierarchies (Oxford, 1993) 9. 
13 Rowlinson, Organizations and institutions, 26. 
14 Zie O.E. Williamson, Market and hierarchies (New York, 1975) en O.E. Williamson, 
The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting (New York, 
1985). 
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zijn werken overigens door het wat abstractere beg rip 'hierarchy' (organisatie). 
Het eerste begrip, ' bounded rationality', verwijst naar de beperkte mogelijkheden 
van individuen om informatie te verzamelen en te verwerken. Volledig rationeel 
handelen is daarom uitgesloten . Opportunisme van mensen leidt tot het zoeken 
naar mogelijkheden om zichzelf te bevoordelen ten koste van de ander, onder an
dere door vals te spelen (bijvoorbeeld het plegen van contractbreuk). Het laatste 
begrip, 'asset specificity', houdt verband met de investeringen van 'agents' in spe
cifieke goederen ofkwaliteiten, waarmee hoge kosten ('sunk costs') zijn gemoeid 
(bijvoorbeeld het in voorraad houden van bepaalde grondstoffen voor specifieke 
afnemers). Dit maakt het moeilijk voor hen om bestaande langetermijncontracten 
ZOmaar op te zeggen. Zij proberen daarom de meest gunstige condities te krijgen , 
hetgeen leidt tot langdurige onderhandelingen. 15 Door het gebruik van deze be
grippen ondervangt Williamson veel bezwaren tegen het in de economische we
tenschappen gebruikte model van 'economic man'. 'Economic man' wordt er wat 
menselijker en realistischer door. De wereld van het bedrijfsleven is er niet een 
van volledig rationeel handelende ondernemers en volledige mededinging. Willi
amson heeft zijn theOl'ie toegepast op allerlei onderwerpen: arbeidsrelaties , verti
cale integratie van bedrijven, diversificatie, conglomeraatvorming en multinatio
nals. 

Er is ook veel kritiek geformuleerd op de ideeen van Williamson .16 Geoffrey M. 
Hodgson constateert bijvoorbeeld dat Williamson de term transactiekosten ner
gens heeft gedefinieerd. Verder dan het opsommen van relevante variabelen is hij 
nog niet gekomen. Hierdoor is het idee van transactiekosten geworden tot een 
' ... catch-all phrase for unspecified interferences with the price mechanism' (Carl 
Dahlman). Stanley Fischer vindt mede daarom dat de theorie terecht een slechte 
naam heeft gekregen, of zoals een ander het formuleerde: ' ... if you can't explain 
it, it must be transaction costs' .1 7 De transactiekostentheorie is ook gebruikt in 
andere (sub )disciplines. De popuJariteit van deze theorie beperkt zich niet tot de 
economische wetenschappen. Christos Pitelis noemt nog andere (sub)discipJines 
waar de theorie wordt gebruikt: arbeidsverhoudingen, economische geschiedenis, 
organisatiewetenschappen, sociologie en rechten. 

IS Williamson onderscheidt vier soorten 'asset specificity' : 'site specificity' , 'physical 
asset specificity', 'human asset specificity ' en 'ded icated assets ' . 
16 Zie bijvoorbeeld T. Eggertsson , Economic behaviour and institutions (Cambridge, 
1991) ; G. Hodgson, Economcis and institutions: a manifesto for modern institutional eco
nomics (Cambridge, 1988); C. Pitelis and R. Sugden (eds.), The nature of the transnatio
nal firm (London, 1991). 
17 Citaten in Geoffrey M. Hodgson, 'Transaction costs and the evolution of the firm ', in 
C. Pitelis (ed.), Transaction costs, markets and hierarchies (Oxford, 1993) 77-10 I; Row
linson , Organizations and institutions, 28. 



DE GOEY EN SIMONS TRANSACTIEKOSTEN IN THEORIE EN PRAKTIJK 229 

Bestaand empirisch onderzoek naar transactiekosten 
Hoe populair de theorie ook is, de problemen bij de empirische toetsing zijn zeer 
groot. Economen hebben op empirisch gebied nog het meeste gedaan, maar de 
resultaten zijn zeker niet eenduidig. Howard A. Shelanski en Peter O. Klein publi
ceerden in 1995 een overzicht van empirisch onderzoek naar transactiekosten. Zij 
onderscheiden drie categorieen van onderzoeken: kwalitatieve 'case studies', kwan
titatieve ' case studies' en 'cross-sectional econometric analyses' (een vergelijking 
tussen verschillende sectoren). De grootste groep wordt gevormd door 'case stu
dies', omdat de variabelen waarin men vooral ge'interesseerd is (zoals 'asset speci
ficity') moeilijk te meten zijn bij multisectorstudies. Voorts constateren zij dat het 
onderzoek wordt gekenmerkt door het inconsistente gebruik van definities . Toch 
zijn zij van mening dat het bestaande onderzoek de theorie grotendeels onder
steunt en dat veel vooruitgang is geboekt in het meten van transactiekosten.1 8 Hun 
tamelijk optimistische conclusie staat in schril contrast met die van Douglass North. 
Volgens North is er namelijk ' . .. a lack of empirical work on the subject; it is not 
sexy, and it is drudgery and hard work'. Voor het samenstellen van een boek over 
empirisch onderzoek was het buitengewoon moeilijk om voldoende auteurs te vin
den. North: 'The reason is that few has been done. We need many more to buttress 
what we are trying to do and to give us clues to understanding how good the theory 
is and where we have to improve' .19 Ook Alexandra en Lee Benham concluderen 
dat er nog weinig echt empirisch onderzoek is gedaan naar transactiekosten.20 Een 
probleem met deze studies is dat het vooral gaat om momentopnames in plaats van 
tijdreeksen. Hoe zit het met de toepassing van transactiekostentheorie bij historici, 
en dan vooral economisch-historici en bedrijfshistorici? 

Een blik in enkele recent verschenen publicaties leert dat de theorie zeker niet 
onbekend is. Jan de Vries en Ad van der Woude schrijven bijvoorbeeld: 'Zoals de 
vooruitgang op het institutionele en organisatorische vlak de transactiekosten in 
de handel omlaag gebracht had ( ... )'. Elders verklaren ze de leidende rol van Am
sterdam in de handel op de Oostzee en Noordzee, door het bestaan van ' ... een 
elastisch aanbod van scheepsruimte, lage transactiekosten en een efficient wer-

18 Howard A. Shelanski and Peter G. Klein, 'Empirical research in transaction cost eco
nomics: a review and assessment', Journal of Law, Economics, and Organizations 7: 2 
(1995) 335-361. 
19 Citaten uit Douglass C. North, 'Understanding institutions' , in Claude Menard (ed.), 
Institutions, contracts and organizations. Perspectives from new institutional economics 
(Cheltenham, 2000) 7-11. Het boek waarnaar North verwijst is: Lee 1. Alston, Thrainn 
Eggertsson and Douglass C. North (eds.), Empirical studies in institutional change (Cam
bridge, 1996). 
20 Alexandra Benham and Lee Benham, 'Measuring the costs of exchange', in Claude 
Menard (ed.), Institutions, contracts and organizations. Perspectives from new institutio
nal economics (Cheltenham, 2000) 367-376. 
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kende markt ' .21 De Vries en Van der Woude zouden gelijk hebben indien aile schip
pers te Amsterdam dezelfde condities hanteren inzake: vervoerskosten, verzeke
ringskosten, afvaarten, routes, et cetera. Als dat niet het geval is, dan is de aanwe
zigheid van zeer veel schippers eerder een reden om te veronderstellen dat de 
transactiekosten hoger worden. Immers, met de uitbreiding zowel als de verdich
ting en intensivering van het handelsnetwerk en de toename van het aantal moge
lijke contacten en transacties zal een handelaar dan langs veel meer schippers moeten 
gaan om informatie te verzamelen , die moeten analyseren en de condities voor een 
verzending moeten regelen met een schipper naar keuze. Hiermee is veel meer tijd 
en geld gemoeid. 

S.R. Epstein constateert over de vroeg-moderne Europese economie: 'We can 
therefore say that the principal reason why investments in pre-modern agriculture 
were not more sustained and why productivity experienced frequent setbacks, was 
the high level of transaction costs in pre-modern societies due to political frag
mentation, co-ordination failures, and upheaval and warfare. Centralization lowered 
domestic transaction costs, intensified economic competition between towns and 
strengthened urban hierarchies, weakened urban monopolies over the countryside, 
and stimulated labour mobility and technological diffusion' .22 Een empirisch be
wijs voor deze conclusie zal men tevergeefs zoeken in zijn artikel. 

Het werk van North zelf bevat talloze uitspraken over dalende transactiekosten, 
zonder een empirische onderbouwing.2J 'The Netherlands and England pursued 
different paths to politicaUeconomic success, but in each case the external envi
ronment was conducive to the evolution of a belief structure that induced political 
and economic institutions that lowered transaction costs'. 

In 1986 heeft hij samen met John Joseph Wallis wei een interessante poging 
gedaan transactiekosten in de Amerikaanse economie in de periode 1870 - 1970 te 
meten . Voor hun onderzoek hanteren zij een eigen definitie. Zij onderscheiden 
transformatiekosten en transactiekosten. Transformatiekosten zijn in wezen pro
ductiekosten. Bij transactiekosten gaat het om: ' ... costs associated with making 

21 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland J 500-/B/5. De eerste ronde vall moderne 
economische groei (Amsterdam, 1995) 770. 
22 S.R. Epstein , 'The late medieval cri sis as an ' integration crisis", in M. Prak (ed.) , 
Early modern capitalism. Economic alld social change in Europe, /400-/ BOO (London, 
200 1) 32 en 45. 
23 Zie bijvoorbeeld Douglass C. North, 'Transaction costs through time' , in Claude Me
nard (ed. ), Transaction cost economics. Recent developments (Cheltenham, 1997) 149-
161 ; Douglass C. North, 'Economic Performance Through Time', American Economic 
Review 84: 3 (1994) 359-368. 
24 John Joseph Wallis and Douglass C. North, 'Measuring the tran saction sector in the 
American economy, 1870-1970', in Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman (eds.) , 
Long-term factors in American economic growth (Chicago/London , 1986) 95-149. Zie 
ook het commentaar van Davis, 'Comment ', 149-162. 
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exchanges, the costs of performing the transaction function ' . Feitelijk onderzoe
ken Wallis en North in hun artikel de arbeidskosten van transactiefuncties: dat wil 
zeggen de dienstensector en een deel van het overheidsapparaat. Zij spreken van 
de ' transaction sector' . 24 Uit het onderzoek blijkt volgens de auteurs dat transac
tiekosten in de Amerikaanse economie niet zijn gedaald maar zijn gestegen van 25 
procent in 1870 naar 50 procent van het Bruto Nationaal Product in 1970. Zij 
geven hiervoor drie verklaringen: groeiende specialisatie en arbeidsdeling, tech
nologische veranderingen in productie en transport in samenhang met een toena
me van de grootte van bedrijven, en tenslotte de grotere rol van de overheid in de 
economie. De vraag is echter of zij door het gebruik van deze bepaalde definitie 
de transactiekosten hebben gemeten. Dezelfde vraag kan men stellen over het on
derzoek van De Vor. 

Op basis van de ideeen van Wallis en North heeft De Vor de transactiekosten in 
de Nederlandse economie gemeten. 25 Het onderzoek beperkt zich tot de periode 
1947 -1990. Zijn conclusie is dat ook in Nederland de transactiekosten (beter: de 
arbeidskosten van de transactiesector) zijn gestegen van 30 tot 40 procent in 1947 
naar 50 tot 52 procent van het Bruto Nationaal Product in 1990. Naast de door 
Wallis en North genoemde factoren ter verklaring van deze stijging, wijst De Vor 
ook nog op het toenemende onpersoonlijke karakter van actoren in de economie, 
als gevolg van de voortgaande specialisatie. Dit werkt opportunistisch gedrag in 
de hand. Een en ander wordt tegengegaan door het afsluiten van verzekeringen en 
het verder specificeren van bepalingen in contracten. Dit alles kost volgens De Vor 
meer tijd , waardoor de transactiekosten stijgen. 

In de bedrijfsgeschiedenis wordt transactiekostentheorie vooral gebruikt bij het 
onderzoek naar ' big business' en de ontwikkeling van multinationale ondernemin
gen. De term wordt vaak vervangen door het begrip internalisering. 26 Het oordeel 
over het belang en bruikbaarheid van de transactiekostentheorie is gemengd. 'It is 
clear that the transaction costs theorem is extremely difficult to test empirically, 
particularly in a historical context', aldus C.J. Schmitz.27 Hij vraagt zich met D.C. 
Coleman af of de theorie niet gewoon een nieuwe 'empty box' is uit de economi
sche wetenschappen. 28 Ook William Lazonick is kritisch over de bruikbaarheid 
van de theorie, die hij ahistorisch en methodologisch statisch noemt.29 John F. 

25 De Vor, 'Meting van transactiekosten ', 166-177 . De Vor schreefzijn proefschrift bij 
Douglass North in 1992. 
26 Zie bijvoorbeeld Geoffery Jones, The evolution of intema/ionalbusiness. An intro
duction (London, 1996). 
27 C.J. Schmitz, The growth of big business in the United States and Western Europe, 
1850- J 939. (Cambridge, 1993) 68. 
28 Schmitz, Big business, 81. 
29 William Lazonick, Business organization and the mylh of lhe market economy (Cam
bridge, 1993) 195. Zie ook zijn kritiek op Williamsons gebruik van de werken van Alfred 
D. Chandler (265-303). 
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Wilson is daarentegen voorzichtig optimistisch over de waarde van de theorie voor 
het ontwikkelen van evolutionaire modellen in de bedrijfsgeschiedenis.30 

Uit het bovenstaande (noodgedwongen onvolledige) overzicht blijkt dat de theOl'ie 
behalve door economen, ook door historici wordt gebruikt, maar dat een empiri
sche onderbouwing in hun onderzoek ontbreekt. Pogingen om historische transac
tiekosten te meten zijn buitengewoon schaars. De bestaande onderzoeken roepen 
nog tal van vragen op en de resultaten die er zijn laten geen duidelijke conclusie 
toe over dalende of stijgende transactiekosten. Het leren van bedrijven zou moe
ten leiden tot lagere kosten , maar als North , Wallis en De Yor gelijk hebben dan 
zijn de kosten eerder gestegen. 

3. Operationalise ring van transactiekosten 

Methodologische problemen 
Het meten van transactiekosten is om verschillende redenen problematisch te noe
men. Op de eerste plaats is er geen consensus over een definitie van het begrip en 
zelfs niet van de meest elementaire begrippen. Tot nu toe is steeds gesproken 'de 
transactiekostentheorie ' alsof er sprake is van een gemeenschappelijke theorie. In 
werkelijkheid bestaan er grote verschillen in opvattingen en toepassingen tussen 
de auteurs. De auteurs zijn het, volgens Douglass North, eigenlijk aileen maar 
eens over het belang van transactiekosten! 31 

Een tweede probleem is dat productiekosten en transactiekosten in de dagelijkse 
praktijk door elkaar heen lopen en moeilijk zijn te onderscheiden, laat staan te 
scheiden. Hierdoor wordt het haast ondoenlijk om een betrouwbare schatting te 
maken van de precieze omvang van de transactiekosten.32 

Een derde probleem is dat er eigenlijk altijd alternatieven bestaan voor onderne
mers om informatie te verzamelen. Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen 
over het lager of hoger worden van transactiekosten moeten ook de kosten van aIle 
alternatieven, de zogenaamde opportuniteitskosten, bekend zijn. Dit laatste is ech
ter buitengewoon moeilijk. ' Ascertaining why a particular transaction is underta
ken by an individual requires knowledge of the opportunity costs of alternatives. 

30 lohn F. Wilson , British business history 1720-1994 (Manchester, 1995) 16-18; lones, 
The evolution of international business, 12. 
31 Douglass C. North, Institutions, institutional change and economic performance. Po
litical economy of instituions and decisions (New York, 1995) 27 . 
32 Rowlinson, Organizations and institutions, 29. 
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To understand the choices made, we may need to estimate the costs of transactions 
that did not actually occur', aldus Alexandra en Lee Benham. 33 

Een vierde probleem is dat de theorie er van uitgaat dat elke transactie eenmalig 
is en dus steeds opnieuw (dezelfde) kosten oplevert. In werkelijkheid mag men er 
van uitgaan dat naarmate een transactie tussen twee of meer personen een meer 
routinematig karakter krijgt, de kosten ook lager zijn. Vertrouwen neemt dan de 
plaats in van controle (lees: informatie verzamelen). Deze dynamiek heeft echter 
nog geen plaats in de theorie aangezien men uitgaat van een statische situatie. Een 
oplossing is niet direct voorhanden. Hoe meet men ervaring en leerprocessen? 

Ondanks deze aanzienlijke methodologische problemen zullen wij trachten de 
transactiekosten te meten. Daarvoor is het noodzakelijk om het verschijnsel van 
transacties en daarmee samenhangende informatiekosten te operationaliseren. Hier
bij moet ook rekening worden gehouden met het bijzondere karakter van het goed 
'informatie' . 

Kenmerken van 'informatie' 
Een markteconomie als de onze bestaat bij de gratie van wederzijds vertrouwen, 
zonder welke transacties niet zouden plaatsvinden. Deze handelsmoraal of -ethiek 
maakt het mogelijk dat twee ondernemers met elkaar zaken doen ook al kennen ze 
elkaar niet persoonlijk. In de moderne tijd wordt de handelsmoraal ondersteund 
door een uitgebreid rechtssysteem dat bescherming van bezit en eigendom garan
deert. In de vroegmoderne tijd, toen het rechtstelsel nog niet op deze wijze be
stond of functioneerde, en bovendien de communicatiemiddelen beperkt waren, 
zagen handelaren zich vaak gedwongen om met hun koopwaar mee te rei zen en 
transacties te verrichten op de plaats van bestemming. Naarmate bescherming van 
bezit en eigendom gemeengoed werden, kon men agenten aanstellen die op com
missiebasis werkten. Tegenwoordig verloopt de handel steeds meer via elektroni
sche schermen of machines; persoonlijke relaties worden minder belangrijk en het 
economisch verkeer steeds onpersoonlijker. Deze ontwikkeling is zowel te danken 
aan het rechtsstelsel, als aan het steeds goedkoper worden van telecommunicatie. 
Naarmate informatie goedkoper wordt, neemt het risico voor de ondernemer af en 
wordt het plegen van transacties bevorderd. Hoge informatiekosten belemmeren 
in deze zienswijze economische groei en ontwikkeling, lage informatiekosten doen 
juist het omgekeerde. 

Zoals in de inleiding werd gezegd zullen we ons onderzoek naar het meten van 
transactiekosten beperken tot informatiekosten: de kosten van het verzamelen van 
informatie. Informatie moet worden onderscheiden van data en van kennis. Data 
zijn een verzameling ongestructureerde gegevens. Informatie is gestructureerde 

33 Alexandra Benham and Lee Benham, 'Measuring the costs of exchange', in Claude 
Menard (ed.), Institutions, contracts and organizations. Perspectives from new institutio
nal economics (Cheltenham, 2000) 367-376. 
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data: dat wil zeggen er is sprake van een zekere selectie en ordening in de presen
tatie van de gegevens. Kennis is informatie die is geanalyseerd en geleerd. Infor
matie heeft een prijs, omdat het verzamelen van data en ordenen tijd kost. Omdat 
het verzamelen van informatie een kostbare aangelegenheid is za l een ondernemer 
verschillende afwegingen maken, voordat een transactie feitelijk plaats vindt. 34 

B ij die afwegingen komen ook bepaalde bijzondere eigenschappen van het econo
misch goed 'informatie' naar voren. 

Een eerste afweging die een ondernemer maakt is die tussen de marktwaarde 
van de transactie, het daarmee verbonden risico in geval van mislukken en de 
kosten van het verzamelen van informatie om de transactie probleemloos mogeJijk 
te laten verlopen. Te weinig informatie verzamelen verhoogt het risico, te veel 
informatie verzamelen is een verspilling van tijd en/of geld. 

Een tweede afweging heeft te maken met de kans op hergebruik. Het is meestal 
duurder om informatie te verzamelen die slechts voor een doel en voor een keer te 
gebruiken is, dan om informatie te verzamelen die vaker en voor meerdere doelen 
te gebruiken is. 

Een derde overweging heeft te maken met de 'houdbaarheid' van informatie. 
1nformatie kan worden opgeslagen voor hergebruik , maar die informatie blijft niet 
oneindig bruikbaar. Sommige informatie is langer 'houdbaar' dan andere. 1nfor
matie over de financieJe resultaten van een bedrijf is maar korte tijd actueel en 
betrouwbaar. Gegevens over personen en adressen is vee llanger bruikbaar. Naar
mate de verzamelde informatie meer duurzame elementen bevat, wordt het aan
trekkelijk er in te investeren. 

Een vierde afweging houdt verband met het verzamelen van verschillende soor
ten informatie. Informatie met een meer systematisch karakter is eenvoudiger en 
goedkoper te verzamelen, dan informatie met een onregelmatig karakter. Om een 
voorbeeld te geven: informatie over het adres van een onderneming is minder fluc
tuerend dan informatie over de omzetcijfers van een bedrijf. Zo is ook het verza
melen van bepaalde soorten informatie, met name ' tacit information ' (bijvoor
beeld over het karakter, de persoonlijkheid of eerlijkheid van een ondernemer), 
moeilijker en dus kostbaarder, dan makkelijk waarneembare verschijnselen (bij 
voorbeeld het uiterlijk van een winkel of de inrichting van een kantoor) . 

Een vijfde en laatste aspect heeft betrekking op de kwaliteit van de informatie. 
Informatie heeft altijd een kwalitatief en kwantitatief aspect. Meer informatie be
tekent niet automatisch ook betere informatie. Het verzamelen van zeer betrouw
bare informatie kost meestal meer tijd dan oppervlakkige informatie. Naarmate 

34 Het navolgende deel over informatie en informatiekosten is gebaseerd op: Mark Cas
son , Information and organization. A new perspective on the theory of the firm (Oxford , 
1997); Mark Casson, ' Institutional economics and business history: A way forward?' , 
Business History 39: 4 (1997) 151-176; John Seely Brown and Paul Duguid, The Social 
Life of Information (Boston, 2000). 
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het risico van een transactie voor een ondernemer groter is, zal hij eerder bereid 
zijn hoge informatiekosten te betalen en dus hogere eisen te stellen aan de kwali
teit van de informatie. 

Al deze overwegingen spelen een rol als een ondernemer besluit een transactie 
aan te gaan. Voordat een transactie plaatsvindt zullen ondernemers een afweging 
maken tussen het risico dat ze lopen met de transactie en de informatiekosten die 
nodig zijn om de transactie probleemloos te laten verI open. Ze zuHen zich afvra
gen: welke informatie hebben we? Hoe betrouwbaar en actueel is die informatie? 
Is het nodig nieuwe informatie te verzamelen? Hoeveel tijd zal dit kosten? Hoe
veel geld zal daarmee gemoeid zijn? Wegen de kosten op tegen de baten? Welk 
risico ben ik bereid te lopen? Bij deze afwegingen zal ongetwijfeld ook de erva
ring (het leren) van de betreffende ondernemers een rol spelen. Een ondernemer 
die kort tevoren bijvoorbeeld is bedrogen, zal veel voorzichtiger zijn geworden en 
sneller bereid zijn te investeren in het verzamelen van informatie. 

Een instelling als het Handelsregister is bij uitstek geschikt om informatie te 
verzamelen die voor aile ondernemers interessant is. Het gaat om basale, systema
tische en structurele informatie, met een redelijke mate van houdbaarheid en kans 
op hergebruik. Door het verplichtende karakter is de informatie die men heeft ook 
redelijk betrouwbaar en actueel. In de loop der jaren is de hoeveelheid dynami
sche gegevens die moeten worden vermeld weliswaar gegroeid (onder andere be
drijfsresultaten), maar deze gegevens moe ten jaarlijks worden verstrekt. Dat maakt 
het Handelsregister voor ondernemers een belangrijke en makkelijke informatie
bron. 

Operationalise ring 
In onze berekeningen zijn we steeds uitgegaan van twee ondernemers die voor het 
eerst met elkaar zakendoen. Bovendien hebben we aangenomen dat men steeds 
weer opnieuw informatie zal verzamelen. Met andere worden, wij hebben geen 
rekening gehouden met mogeJijke leereffecten, hergebruik of een toenemende be
reidheid om risico's te nemen. De reden is dat wij geen manier hebben kunnen 
bedenken om met deze effecten rekening te houden. Een oplossing zou kunnen 
zijn om het per ondernemer te bekijken, maar dat laat generalisaties niet direct toe. 
De varieteit aan bedrijven (soort, grootte, juridische structuur, marktomgeving, 
enzovoort) is dermate groot dat de berekeningen onduidelijk zouden worden. Wij 
redeneren steeds vanuit onze bron die, zoals in de inleiding werd geschreven, evi
dente voordelen heeft voor de reconstructie van historische kosten over langere 
termijn. Onze berekeningen zeggen ook niets over alternatieven, zoals informatie 
van informatiebureaus. We gaan er van uit dat deze kosten eerder hoger dan lager 
zullen zijn geweest dan het Handelsregister. De reden is dat deze bureaus niet 
aileen zelf ook het register zuHen raadplegen (hetgeen inderdaad het geval is, zo
als verderop zal blijken), maar voorts hun 'overhead' doorberekenen aan de on-
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dernemer. In veel, zo niet de meeste gevallen, zal dan het zelf raadplegen van het 
Handelsregister goedkoper zijn. 

Informatie kan op versehillende manieren worden verzameld, met elk een eigen 
kostprijs. Wij maken een onderseheid tussen: of wei zelf verzamelen of iemand 
anders insehakelen. In het eerste geval kan men ook denken aan het insehakelen 
van het sociale en regionale netwerk. In het tweede geval kan men denken aan een 
gespeeialiseerd bedrijfsinformatiebureau. Het insehakelen van een buitenstaander 
heeft als voordeel dat men een duidelijk inzieht krijgt in de kosten: er komt een 
rekening. Een nadeel is dat men niet altijd weet in hoeverre de geleverde informa
tie wei betrouwbaar en bruikbaar is. Bij deze afweging spelen natuurlijk ook de 
opportuniteitskosten weer een roJ. Het zelf verzamelen van informatie heeft als 
voordeel dat men ook zelf kan bepalen wanneer men stopt: wegen de meerkosten 
van extra gegevens nog op tegen de verwachte vermindering van het risico? Bo
vendien geeft het zelf vergaren van informatie - de illusie? - dat men meer inzieht 
heeft in de kwaliteit. Een nadeel is dat het meestal moet gebeuren tussen aile ande
re werkzaamheden door. Daarom is de feitelijke tijdsbesteding en dus de kosten
post moeilijk in te sehatten voor een ondernemer. 

Het ontbreken van een duidelijk inzicht in prijs en kwaliteit van bepaalde werk
zaamheden heeft ertoe geleid dat er instituties zijn ontwikkeld die de kosten beter 
zichtbaar maken. In hun artikel uit 1986 stellen Wallis en North namelijk dat de 
door hen waargenomen groei van de ' transaetieseetor' in Amerika tussen 1870 en 
1970 deels het gevolg is van het ziehtbaar maken van voorheen onziehtbare trans
aeties: ' . .. a shift from non market (and therefore nonobserved) transaction costs to 
the market c ... r .35 Sommige transaeties, zo stellen zij, zijn buitengewoon moeilijk 
te meten voor het management. Voor een deel komt dit omdat het lang niet altijd 
mogelijk is preeies te bepalen welke handelingen in de eategorie transaetie of trans
formatie (lees: produetie) vallen. 36 Een ondernemer is vaak zowel informatiever
zamelaar, regelaar, beslisser, verkoper als arbeider. Hij doet dergelijke handelin
gen door en naast elkaar, zonder zieh daarvan bewust te zijn. Het is dan aehteraf 
zeer moeilijk om te bepalen welk deel van die handelingen en de kosten onder 
transacties vallen . 

Het is vooral in kleine en middelgrote ondernemingen een probleem om transae
tie- en transformatiekosten van elkaar te seheiden of zelfs te onderseheiden. Der
gelijke bedrijven beschikken niet over speeialisten voor bijvoorbeeld: de finan
ciele administratie, marketing, juridische zaken, personeelsbeleid, enzovoort. Op 
grond hiervan kan worden verwacht dat het vooral de kleine en middelgrote on
dernemingen zijn waar veel van dergelijke onziehtbare transaetiekosten zitten. Zij 
hebben er dus met name belang bij om deze zichtbaar te maken. Men zou er daar
om vanuit mogen gaan dat het ook vooral de kleinere ondernemers zijn geweest 

35 Wallis and North, 'Measuring the transaction sector ', 122. 
36 Zie Davis, 'Comment', J 55. 
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die hebben aangedrongen op het instellen van een Handelsregister en daarvan ook 
het meeste gebruik hebben gemaakt. 

Bij het zichtbaar, en daarmee ook meetbaar, maken van transactiekosten komt er 
een prijs aan te hangen, die zal worden meegenomen in de besluitvorming. Op 
basis van de afweging tussen informatiekosten en informatieinhoud zullen onder
nemers besluiten om bepaalde transacties wei of niet te laten doorgaan . Ze kunnen 
vervolgens zoeken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Ondernemers 
kunnen transactiekosten dus zichtbaar maken door het ontwikkelen van nieuwe 
instituties. Een zo ' n instituut is het Handelsregister. Het register behoort de effi
cientie van de markt te vergroten. In theorie biedt het Handelsregister de onderne
mer een mogelijkheid op een goedkope manier relatief betrouwbare, systemati
sche en actuele informatie te verzamelen. De prijs is bovendien van te voren bekend. 
Maar heeft het Handelsregister ertoe bijgedragen dat de transactiekosten zijn ge
daald? 

4. Het Handelsregister 

In deze paragraaf zullen de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het Han
delsregister worden bezien vanuit het hierboven geschetste kader van onzekerhe
den en zoekkosten omtrent mogelijke transacties.37 Het onderzoek beperkt zich tot 
de periode voorafgaand aan de inwerkintreding van de Wet op de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken 1997, aangezien toen een aantal nieuwe beginselen 
werden ingevoerd met betrekking tot het gebruik van het Handelsregister en de 
daaraan gekoppelde kostenstructuur. Bovendien is het papieren dossier in de loop 
van de jaren negentig langzaam maar zeker vervangen door een systeem van elek
tronische en geautomatiseerde gegevensopslag. Aangezien het gebruik en de im
plicaties hiervan nog niet voldoende duidelijk zijn, is besloten de daarbij behoren
de kostenstructuur vooralsnog buiten ons onderzoek te laten. 38 

Ontstaan van he! register 
De geschiedenis van de handelsregisters gaat terug tot de middeleeuwen. Naar 
verluidt beschikte Florence al in 1225 over een dergelijke boekstaving van han
delslieden en handelsondernemingen.39 Ook een aantal andere landen kende een 
vergelijkbaar instituut. De meeste Europese landen kregen echter pas in de loop 

37 J.P. van der Ent en DJ.C. Smant, Credit rating en kapitaalmarkt. Feiten, verklaringen 
en ontwikkeling van rating in Europa (Groningen, 1994) 40-4 I. 
38 Y.A.E.M. Meijers, Handboek handelsregister (Deventer 1998) 63; Handelingen Tweede 
Kamer 1994-1995, 23970, nr 3, 1. 
39 Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris (Parijs 27 lanuari 1917) 4. 
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van de negentiende eeuw een van hogerhand wettelijk ingesteld handelsregister.40 

De basis voor het hedendaagse Handelsregister moet even wei worden gezocht in 
het Duitse keizerrijk en Zwitserland. Het Duitse wetboek van koophandel van 1897 
maakte een einde aan het vrijblijvende karakter van de eveneens tot de middeleeu
wen teruggaande voorlopers , en bepaalde dat de rechtbanken voortaan het Han
delsregister zouden beheren. De Zwitserse federatie was de Duitsers hierin zelfs al 
in 1881 voorafgegaan.41 

In Nederland kwam de inventarisatie van het bedrijfsleven relatief laat op gang. 
De staatscommissie die zich bezighield met het ontwerpen van de Wet op de Ven
nootschappen, opperde in 1879 dat het nuttig kon zijn een Handelsregister in te 
stellen.42 Pas vijftien jaar later kwam dit onderwerp wederom ter sprake. In de 
Memorie van Toelichting voor het on twerp Handelsregister verklaarde minister 
W. van der Kaay (1831-1918), dat het niet te ontkennen viel ' ... dat reeds sedert 
geruimen tijd behoefte bestaat aan zoodanig register en dat die behoefte naarmate 
het maatschappelijk verkeer toeneemt, zich meer doet gevoelen' .43 Het initiatief 
kon zich verheugen in de steun van verschillende Kamers van Koophandel.44 In 
beide gevallen ging het initiatief als een nachtkaars uit. Pas in de aanloop naar de 
reorganisatie van de Kamers van Koophandel en Fabrieken kwam het onderwerp 
weer ter tafel. 

De omstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden eens te meer laten 
zien dat de 'bonafide handel ten zeerste het slachtoffer is van den oneerlijken 
handel' en dat de 'slechte uitwassen den Nederlandschen handel in een minder 
goed daglicht hebben gesteld' .45 Vanaf dat moment raakte de totstandkoming van 
het Handelsregister in een stroomversnelling. In juni 1918 verscheen de uiteinde
lijke Handelsregisterwet in het Staatsblad.46 

Bij de argumentatie voor de invoering kan onderscheid gemaakt worden in twee 
invalshoeken. Enerzijds had men de grote groep participanten in het economisch 
leven, die op ondernemingsniveau informatie wensten te verkrijgen over zakelijke 

40 Idem, 13-16. 
41 Idem, 16-17. 
42 R.1 .Q. Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht. Over de aard en positie 
van het handelsrecht - in het bijzonder in verhouding lOt het burger/ijk recht - in Neder
land in de negentiende en twintigste eeuw (Nijmegen, 1998) 137-139. 
43 Gemeente Archief Rotterdam (GAR), 72.01, Archief Kamer van Koophandel (KvK) 
Rotterdam, inv.n r 144/3 E. C. Frikkers, ' Is de invoering van een Handelsregister voor den 
Handel en de lndustrie in Nederland gewenscht, zoo ja, hoe kan dit worden ingericht om 
aan het doel te beantwoorden , nl. de Bonafide Handel te steunen?'. 
44 J.1 . Swens, Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
der Kamer. Overzicht van de werkzaamheden over tijdvak 1852-1952 (Haarlem, 1952). 
45 GAR, KvK-R, 144/3, KvK Meppel aan de Nederlandse KvK's , d.d. 6 januari 1917. 
46 Handelsregisterwet 1918 (Staatsblad. 26 juni 1918, # 493). 
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relaties. De Amsterdamse advocaat Frikkers verklaarde: 'Het is een gebiedende 
eisch voor Handel en Industrie, om spoedig en met zoo groot mogelijke zekerheid 
te weten, wie degene is met wien een of andere handelstransactie afgesloten zal 
worden. De bestaande hulpmiddelen zijn niet voldoende' .47 Men had behoefte aan 
een snel en gemakkelijk te raadplegen register dat betrouwbare en actuele infor
matie bevatte over het bedrijfsleven. 

Wijdverspreid was voorts de vrees dat de Nederlandse economie zou worden 
overspoeld door buitenlandse ondernemers. Volgens de oud consul-generaal van 
Roemenie te Rotterdam, C.G. Rommenholler, waren er reeds flink wat mensen 
naar Nederland gekomen die zich voor 'kooplui' uitgaven, maar dit van huis uit 
niet waren. 'Deze lieden, die veraf staan van den rustigen traditioneelen vader
landschen koopman hebben slechts een doel voor oogen: in korte tijd rijk te wor
den'. 48 Maar dit waren nog maar de verkenners! Straks zouden nog veel meer 
handelaren komen die de Nederlandse handelsmoraal omlaag brachten. 'Een woe
lig zakenleven zal zich ontplooien, dat niet gegroeid is uit de beproefde methodes 
van den Hollandschen handel' .49 

De vraag naar actuele, betrouwbare informatie over zakelijke relaties was steeds 
groter geworden. Enerzijds was dit een gevolg van de groeiende economie, waar
door het aantal spelers en transacties toenam en het economische leven aldus min
der persoonlijk en overzichtelijk werd. Anderzijds waren er beleidsmatige over
wegingen, die in het bijzonder de overheid tot voordeel zouden strekken . 

Een indicatie voor de groeiende informatiebehoefte was de opkomst in de loop 
van de negentiende eeuw van de zogenaamde informatie-bureaux. Deze bedrijven 
kwamen ook tef sprake op de landelijke Kamervergadering in 1917. Frikkers ge
bruikte de bureaus om het nut van een Handelsregister te illustreren . 'Vooral de 
inhoud hunner informaties, welke immers voor een groot gedeelte inlichtingen 
betreft, die men eigenlijk uit een Handelsregister behoorde te kunnen verkrijgen ' 
liet zien dat een publieke databank een belangrijke rol kon vervullen.50 

De informatie- en recherchebureaus zagen in de oprichting evenwel niet zozeer 
een bedreiging. Sterker nog, uit deze beroepsgroep steeg zelfs de roep om een 
dergelijk goed toegankelijk publiek Handelsregister op. In 1905 richtte het Han
delsinformatiebureau 'Mutua Confidentia' Wijs Muller & Co. met vestigingen te 
Amsterdam en Rotterdam zich tot een drietal ministeries. Directe aanleiding wa-

47 GAR, 72.01 , Archief KvK Rotterdam, inv.nr 144/3 E. Frikkers, 'Invoering Handelsre
gister ' . 
48 CG. Rommenholler, Ecol1omische vragen des tijds. Een Nederlandsch Handelsregis
ter (Rotterdam, 1918) 7. 
49 Rommenholler, Economische vragen , 7. 
50 GAR, 72.01, Archief K v K Rotterdam, inv.nr 144/3 E. Frikkers, ' [nvoering Handelsre
gister ' . 
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ren de hoge kosten die dit soort bureaus kwijt waren aan leges bij het inzien van 
gemeentelijke Bevolkingsregisters en de door de arrondissementsreehtbanken be
heerde registers met betrekking tot huwelijkseontraeten, faillietverklaringen en 
hypotheken. 51 

Direeteur Wubbe van 'Mutua Confidentia' wees op een tweede reden voor de 
insehakeling van informatiebureaus, naast het toenemend aantal spelers en trans
aeties. Deze lag in de aard van de finaneiering van veel transaeties, namelijk ' ... dat 
het handelsverkeer zieh meer en meer op den grondslag van wederzijdseh erediet 
beweegt, zoodat ook veel meer dan in vroegere tijden voor den koopman onmis
baar is, eene zoo juist mogelijke kennis van de betrouwbaarheid en de gegoedheid 
zijner relaties ' .52 Inzage en eventuele afsehriften van meerdere stukken deden de 
onderzoekskosten van het reeherehewerk flink oplopen terwijl ze sleehts geringe 
kosten voor hun klanten in rekening konden brengen, ' ... daar de handel sleehts 
een kleine uitgave voor zulke inliehtingen over heeft' .53 De adressant stelde daar
om voor de bestaande registers publiek toegankelijk te maken voor de erkende 
informatiebureaus, een kwaliteitskeurmerk dat bijvoorbeeld door de regering of 
de Kamers van Koophandel kon worden bewaakt. 

De beleidsmatige overwegingen hielden verband met het informatieve karakter 
van het Handelsregister voor de overheid zelf. Het Handelsregister leverde een 
'Burgerlijke Stand' (W.J. Slagter) op van een groot deel van het bedrijfsleven. 54 

De regering had tijdens de wereldoorlog zo'n register ernstig gemist, onder andere 
bij de uitvoering van versehillende distributiemaatregelen, prij seontroles en ex
portverboden. En ook bij de overheid leefde de vrees voor een plotselinge toe
stroom van al dan niet bonafide buitenlandse handelslieden na beeindiging van de 
oorlogshandelingen.55 

Een prettige bijkomstigheid van de Handelsregisterwet was voor de overheid 
bovendien dat de Kamers van Koophandel - als beherende ins tan tie - door de 
insehrijfgelden en jaarlijkse bijdragen voor het register voortaan in staat waren 
ziehzelffinaneieel te bedruipen. 

51 GAR, K vK Rotterdam, inv.nr 11748. Brief d.d. 3 maart 1905, van F.A. Wubbe, direc
leur 'Mutua Confidentia' Wij s Muller & Co. te Amsterdam, aan KvK Rotterdam. 
52 GAR, KvK Rotterdam, inv.nr 11748. Schrijven van Handelsinformatiebureau 'Mutua 
Confidentia' Wijs Muller & Co. aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Financien en 
Justitie (Amsterdam 1905). 
53 GAR, KvK Rotterdam, inv.nr 11748. Brief d.d. 3 maart 1905, van F.A. Wubbe, direc
teur 'Mutua Confidentia' Wij s Muller & Co. te Amsterdam, aan K vK Rotterdam. 
54 Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht, 137. 
55 B.W. Buenk, De Kamers van Koophandel in de praklijk (Deventer, 1991 ) 33; S.w. 
Yerstegen, 'Tussen beleid en belang. Geschiedenis van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken in Nederland' in J.L.J.M . van Gerwen, 1.J. Seegers en S.W. Yerstegen, Mercu
rius ' erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzichl van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken in Nederland (A msterdam, 1990) 9-55, aldaar 25. 
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Inhoud van het Handelsregister 
Hoewel de eerste Handelsregisterwet van juli 1918 dateert, werd de inwerkingtre
ding ervan uitgesteld tot na de doorvoering van de reorganisatie van het stelsel van 
Kamers van Koophandel- 15 maart 1921. De koppeling van de Handelsregister
wet aan de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken was noodzakelijk 
aangezien een landelijk Handelsregister aileen mogelijk was onder een stelsel van 
regionale Kamers die samen het gehele grondgebied van Nederland bestreken. 56 

In de nieuwe wet werd het land verdeeld in 36 kamergebieden. De regering stelde 
deze geografische districten vast, waarbij ze streefde naar zo coherent mogelijke 
economische entiteiten. 57 

Toen beide wetten in het vOOljaar van 1921 van kracht werden, werd het voor 
het publiek mogelijk gegevens over de ingeschreven ondernemingen ('zaken') in 
te zien. De Handelsregisterwet onderscheidde zeven verschillende categorieen, te 
weten de Koopman, de Vennootschap onder Firma, de Vennootschap en Comman
dite, de Naamlooze Vennootschap, de Cooperatieve Vereniging, de Vereeniging 
'erkend ingevolge de wet van 22 April 1855' en de Wederkerige Verzekerings- of 
Waarborgmaatschappij . 

Het zou te ver voeren om per categorie aile te registreren gegevens te behande-
len. De belangrijkste waren: 

naam, voornamen, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum, -plaats en -land 
van de eigenaren, bestuurders en commissarissen 
naam van de firma waaronder de onderneming werd gedreven 
aard van het bedrijf 
adres van de onderneming 
de handtekening van zij die tekenbevoegd waren 
indien van toepassing, informatie over het aandelenkapitaal, participerende 
vennoten , dagtekening van de Staatscourant, waarin de acte van oprichting 
openbaar was gemaakt. 

Aanvankelijk hoefde niet elke ondernemer zich in te schrijven. Onder andere klei
ne ' zaken' zoals de zogenaamde vrije beroepen waren vrijgesteld van de registra
tieplicht. In de loop der tijd is de groep 'uitgezonderden' beperkt tot ondernemin
gen waarin uitsluitend landbouw of visserij wordt uitgeoefend en die niet aan een 
rechtspersoon toebehoren, ondernemingen waarin ' uitsluitend straathandel in de 
vorm van venten ' wordt uitgeoefend door de ondernemer of leden van zijn gezin 

56 Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1920 (Staatsblad 26 maart 1920, # 
152). 
57 Bijlagen Tweede Kamer ( 1918-1919) 358, Samenstelling, inrichting en bevoegdheid 
der Kamers van Koophandel en Fabrieken, nr 3, Memorie van Toelichting, 10-11; J.M.M.J. 
Clerx , Ontwikkeling in taak en organisatie van de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(Nijmegen, 1989) 10; H.A. Marcus, De Kamers van Koophandel en Fabrieken in Neder
land (Amsterdam, 1927). 
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en 'ondernemingen die toebehoren aan een krachtens pubJiekrecht ingesteld rechts
persoon' .58 

In een nog later stadium werden het Verenigingenregister en Stichtingenregister 
ook onder het beheer van de Kamers geplaatst. Het bestaande Stichtingenregister, 
in beheer bij Ministerie van Justitie, werd per 26 juli 1976 gedecentraliseerd en bij 
de Kamers ondergebracht. Hierdoor is langzamerhand praktisch het volledige be
drijfsleven geregistreerd geraakt. 

De opzet was oorspronkelijk aileen om inlichtingen te kunnen geven omtrent de 
juridische structuur der onderneming, de aansprakelijkheid, de handelingsbevoegd
heid en de vestigingsplaats(en) van de ondernemingen. In de loop van de jaren 
heeft de behoefte aan andersoortige gegevens voor een aantal aanpassingen van de 
wet gezorgd. Zo worden tegenwoordig bijvoorbeeld ook het e-mail adres en de 
internetsite van de inschrijvende onderneming geregistreerd. 

Met de oprichting van de Stichting Databank Kamers van Koophandel en Fa
brieken in 1970 maakte de overkoepelende Vereniging van Kamers van Koophan
del en Fabrieken (VVK) een begin met de koppeling van de afzonderlijke regiona
Ie registers . Deze stichting beheerde namens de Kamers een intern , administratief 
bestand gebaseerd op gegevens uit het Handelsregister van de - toen - 35 Kamers 
van Koophandel. In 1980 is de Stichting omgezet in de NV Databank Kamers van 
Koophandel en Fabrieken. 59 Sinds 1997 is het mogelijk door middel van een 'on 
line ' verbinding gegevens op te vragen. 

Het bieden van rechtszekerheid is het primaire doel van het Handelsregister. 
Vanuit dit principe vervult het register binnen het transactieproces in het bijzonder 
een rol in de risicobeoordeling van kredietverlening. Voor de individuele onderne
mer die een mogelijke transactie overweegt, biedt het register op het terre in van 
tekenbevoegdheid en eigendomsverhoudingen een aanknooppunt. Voor verdere 
informatie met betrekking tot wat tegenwoordig credit risk management heet, biedt 
het register weinig zekerheden . Voor fundamentelere beoordeling van de krediet
waardigheid van een zakenrelatie dient de ondernemer zich tot meer gespeciali
seerde instanties te wenden, zoals handelsinformatiebureaus voor het midden- & 
kleinbedrijf, rating agencies (Standard & Poor's, Moody 's Investors Service, Fitch) 
en financiele analisten (op internet zeer overzichtelijk bijeengebracht door Bloom
berg) voor de grot ere ondernemingen . 

58 Handelsregisterwet 1996 (Staatsb1ad 8 februari 1996, # 181) art.3, lid 2. 
59 Buenk, De Kamers van Koophandel, 161. 
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5. De kosten van het Handelsregister 

In de vorige paragraaf kwamen het ontstaan, de functie en de ontwikkeling van het 
Handelsregister aan de orde. Nu zullen we pogen enig inzicht te geven in het ge
bruik en de kostenstructuur die hiermee gepaard ging. 

Zoals al eerder werd opgemerkt, waren aan de - verplichte - inschrijving in het 
register kosten verbonden. Een eenmalige heffing in het eerste jaar van registratie, 
en vervolgens eenjaarlijks terugkerende bijdrage. De inschrijvingsplichtigen wer
den ingedeeld naar klassen op basis van het in de onderneming gestoken kapitaal. 

Om een indruk te krijgen van de betekenis van deze heffing is in grafiek 1 de 
jaarlijkse bijdrage uitgedrukt als percentage van het rekenkundig klassemidden.60 

Deze financiele druk per klasse is berekend voor een drietal ijkpunten, te weten 

Grafiek 1. Bijdrage Handelsregister per bedrijfsklasse (1920, 1955 en 1996) 
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60 (ondergrens kJasse + bovengrens klasse) /2. Per kapitaal-klasse gold een vast bedrag. 
Binnen een klasse kon de druk dus ook varieren. Hoe hoger een ondernemer in zijn cate
gorie zat, des te lager werd de re latieve druk. In 1920 werd bijvoorbeeld voor de klasse II 
(met een kapitaal van f 1 0.000 totf 25.000) een jaarlijkse bijdrage vanf 5,- bepaald. Voor 
de ondergrens betekende dit een percentage van 0.05%, voor de bovengrens 0.02%. Voor 
het klassemidden if 17.500) bedraagt dit percentage 0.03%. 



244 NEHA-JAARBOEK 2002 

het tarief zoals vastgesteld voor de eerste inschrijvers, de herziening van dit tarief 
in december 1954, en de tariefstelling aan de vooravond van de nieuwe Wet op de 
Kamers van Koophandel 1997. Hoewel de klasse-indeling in de loop der jaren 
enkele malen is gewijzigd, zijn uit de grafiek twee zaken afte leiden. Ten eerste is 
te zien dat de jaarlijkse bijdrage als percentage van het in de onderneming gesto
ken kapitaal in de loop del' tijd is toegenomen. Daarnaast blijkt ook dat de kleinere 
bedrijven -links op de horizontale as - een relatief hogere jaarlijkse bijdrage voor 
hun inschrijving betalen dan de grotere ondernemingen - aan de rechterzijde van 
de grafiek. 

Een beperkt deel van de sinds 1997 elektronisch opvraagbare gegevens is gratis 
opvraagbaar. Het merendeel van de data is aileen verkrijgbaar tegen bij wet vast
gelegde tarieven.61 Geheel in lijn met de heersende visie van de overheid in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw is het uitgangspunt van de tariefstructuur 
gebaseerd op het beginselen van kostendekking en 'de gebruiker betaalt'. 'Dit 
betekent dat kosten van producten en diensten zoveel mogelijk worden doorbere
kend aan de individuele gebruiker. ' 02 De toepassing van het profijtbeginselleidde 
overigens op nog een belangrijk punt een breuk met het verleden. Met de inwer
kingtreding per I oktober 1997 van de nieuwe Handelsregisterwet 1996 is het 
inzien van papieren dossiers ' ten kantore van een Kamer' niet langer gratis. Voortaan 
gold hiervoor een vaste heffing per opgevraagd dossier, te weten tien gulden.o) 

De directe kosten voor de verschillende producten hebben in de loop van de ge
schiedenis van het Handelsregister een stijging laten zien. In de grafieken 2, 3 en 4 
is het historische prijsverJoop voor de belangrijkste diensten in kaart gebracht. 64 

Voor zowel afschrift en fotokopie, uittreksel als schriftelijke mededeling geldt dat 
pas tegen het einde van de jaren zestig een duidelijke prijsverhoging werd doorge
voerd, na een veertigtal jaren van praktisch constant gebleven tarieven. 

Hoewel deze figuren een goed inzicht geven in de nominale prijzen, zijn ze 
minder goed bruikbaar voor een mogelijk antwoord op de vraag of de transactie
kosten gedurende de twintigste eeuw zijn gedaald dan weI gestegen. Om tot een 
uitspraak hierover te komen, dienen de prijzen eerst te worden gecorrigeerd voor 
inflatie. Het resultaat hiervan is te zien in de grafieken 5, 6 en 7.65 

61 Schrijven d.d. 1 februari 2001, minister Jorritsma van Economische Zaken aan de 
Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
62 Ministerie van Economische Zaken, De Nederlandse Kamers van Koophandel en Fa
brieken in de praktijk (Den Haag, 1993) 4-5; Bijlagen Tweede Kamer (1996-1997) 25029, 
Regels omtrent de Kamers van Koophandel en Fabrieken, nr 3, Memorie van Toelichting, 
9. 
63 Handelsregisterbesluit 1996 (IS september 1997, Stb. 417), art. 36a. 
64 Op basis van de publicaties in het Staarsblad en de Staarscourant. 
65 Teruggerekend naar guldens uit 1920, op basis van CBS prijsindex. 
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Grafiek 2. Kosten afschrifi enfotokopie (1920-2000) (guldens) 
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Grafiek 3. Kosten uittreksel (1920-2000) (guldens) 
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Grafiek 4. Kosten schriftelijke mededeling (/920-2000) (guldens) 
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Grafiek 5. Gecorrigeerde kosten aJschrift enJotokopie ( /920- 2000) (guldens) 
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Grafiek 6. Gecorrigeerde kosten uittreksel (1920-2000) (guldens) 
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Grafiek 7. Gecorrigeerde kosten mededeling (1920-2000) (guldens) 
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Voor aile producten is globaal dezelfde ontwikkeling waar te nemen. Gedurende 
de peri ode 1920-1940 stegen de transactiekosten voor gegevens uit het Handelsre
gister sterk, om pas weer na 1940 gestaag te dalen . Rond 1965 werd een eerste 
rigoureuze prijsverhoging doorgevoerd opdat de Kamers van Koophandel niet in 
budgettaire problemen zouden geraken. Omstreeks 1970 werd een tweede inhaal
slag gemaakt. Vanaf 1975 tot 1991 werden de tarieven voor de hierboven beschouw
de diensten bijnajaarlijks verhoogd met gemiddeld circa 20 cent. 

De verhoging van de tarieven - alsook de aanpassing van de verplichte jaarlijkse 
bijdrage - was een gevolg van de 'geldontwaarding'. De inflatiecorrecties op de 
lonen werkten ook door in de kostprijs van de producten der Kamers . De perso
neelslasten bedroegen circa 75 procent van de bestedingen van deze instellingen, 
zodat een stijging van de jaarlijkse bijdrage voor het Handelsregister - de belang
rijkste bron van inkomsten voor de Kamers - onvermijdelijk was, aldus de rege
ring. De Kamers was het, indien ze geen kans zagen een sluitende begroting op te 
steJlen, al eerder bij wijze van uitzondering toegestaan een hoger bed rag dan de 
wettelijke maxima te heffen.66 

Vergelijkt men nu het prijsniveau van 1920 met de periode aan de vooravond 
van de nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel 1997, dan moet geconcludeerd 
worden dat zowel de transactiekosten in het geval van afschriften - later vervan
gen door fotokopieen - als ook voor uittreksels en schriftelijke mededelingen -
teruggerekend naar guldens van 1920 - in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw hoger zijn dan ten tijde van de insteJling van het Handelsregister. 

He! gebruik van he! Handelsregister 
In de voorgaande paragraaf zijn de directe en indirecte kosten met betrekking tot 
het Handelsregister behandeld. Nu is het de moeite waard eens te kijken naar het 
feitelijke gebruik van de informatie in het regi ster. Hierbij wordt de aandacht ge
richt op de zogenaamde marktpartijen , niet op de nationale overheid en andere 
beleidsmakers. 

Het interbellum gedurende de twintigste eeuw leent zich goed voor een dergelij
ke beschouwing. Niet aileen beschikken we over een aantal bruikbare bronnen uit 
die peri ode, maar bovendien is deze peri ode vanuit economisch oogpunt interes
sant. De crisisjaren en de daarmee gepaard gaande golf van fa iJlissementen gaven 
aile aanleiding aan kredietverleners om actuele en betrouwbare informatie over 
hun - eventuele - debiteuren in te winnen. 

Begin 1924 richtte minister PJ.M. Aalberse (1871-1948) van Arbeid, Handel & 
Nijverheid zich tot de Kamers van Koophandel. Hij achtte de tijd gekomen om 
eens dieper in te gaan op de vraag of, en zo ja in welke mate, de 'op handel en 
nijverheid drukkende lasten ' dienden te worden verlaagd.67 Het verzoek tot eva-

66 Archief K vK Den Haag, Notulen openbare vergadering 28 november 1972; Nota van 
Toelichting KB 12 november 1974, Stb. 695. 
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luatie van het Handelsregister mag prematuur worden genoemd. De Handelsregis
terwet was pas sinds maart 1921 offici eel in werking en veel Kamers waren nog 
druk doende bedrijven in te schrijven. De ervaringen in de achterliggende jaren 
waren ondanks de relatieve onbekendheid van de gegevensbank evenwel al posi
tief, zo waren de Kamers van mening. In Haarlem waren bijvoorbeeld in het voor
gaande jaar 2.651 mondelinge en 812 schriftelijke inlichtingen verstrekt, naast 
861legalisaties van handtekeningen. Dit betekende een procentuele toename ten 
opzichte van 1922 - het eerste volledige kalenderjaar van het Handelsregister -
van respectievelijk 68, 320 en 228.68 De Groninger Kamer verwoordde de lichte 
ilTitatie van veel zuster-Kamers in een schrijven aan de minister. Het Handelsre
gister zou in haar ogen in de toekomst zeer aan betekenis winnen, en het secreta
riaat van de Kamer ongetwijfeld uitgroeien tot een vraagbaak waar allerlei inlich
tingen konden worden ingewonnen. 'Voor deze ontwikkeling is evenwel tijd noodig 
en het zou absurd zijn, thans reeds nu de Kamers nog kort hebben bestaan, over te 
gaan tot vermindering der inkomsten en op deze wijze den weg tot ontwikkeling af 
te snijden'.69 Juist het groeiende succes van het Handelsregister zou in de toe
komst meer werk - en dus meer kosten - voor de Kamers met zich meebrengen. 

Toch was er in ondernemerskringen ook kritiek te horen op het nieuwe instituut. 
Er werd door sommigen zelfs aangedrongen op de opheffing van het Handelsre
gister, juist door de ondernemingen die hoge inschrijvingskosten behoorden te 
betalen. In april 1930 liet dagblad De Telegraaf zowel een pleitbezorger als een 
felle tegenstander aan het woord. De secretaris van de grootste Kamer - Amster
dam - wees op de circa 1.000 inlichtingen die dagelijks door de gezamenlijke 
Kamers werden verstrekt op basis van het register. WeI werd uit het interview 
duidelijk waar de schoen wrong. 'Slechts wie iets over een ander te weten wi1 
komen waardeert het bestaan van het Handelsregister: ik denk hierbij allereerst 
aan bankinstellingen, advocaten, deurwaarders e.d., die regelmatig aankloppen, 
hetgeen particulieren slechts nu en dan doen' .70 

Zijn tegenpool was de notaris L.A. Micheels . Hij beriep zich in dezelfde krant 
op het feit dat hij al voor de totstandkoming van de wet had gewaarschuwd tegen 
het in het leven roepen van deze 'oorlogsbaby'. Naar zijn mening was het register 
veel te duur en waren er goedkopere opties zoals kosteloze inschrijving ter griffie 

67 ARA 3.17.17.04, KvK Rotterdam, inv.nr 3003. Schrijven d.d. 24 februari 1924, mi
nister P.J.M. Aalberse van Arbeid, Handel & Nijverheid aan de Kamers van Koophandel. 
68 ARA 3.17.17.04, KvK Rotterdam. Schrijven d.d. 1 juli 1924, KvK Haarlem aan mi
nister van Arbeid, Nijverheid & Handel. 
69 ARA 3.17.17 .04, KvK Rotterdam. Schrijven d.d. 20juni 1924, KvK Groningen aan 
minister van Arbeid, Nijverheid & Handel. 
70 '''Het Handelsregister een nuttig instituut". Niet populair maar onmisbaar', De Tele
gracif(ll april 1930); 'Wat doen de Kamers van Koophandel? Van groot belang voor het 
bedrijfsleven ', De Telegraaf(12 april 1930). 
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of bekendmaking via advertenties in dagbladen. Waar alles in zijn ogen om draai
de - de kredietwaardigheid - gaf het Handelsregister juist geen inlichtingen.71 

Wat hiervoor al tussen de regels door te lezen was, werd door een onderzoek van 
de Kamer Rotterdam duidelijk. In de loop van 1933 verscheen het rapport Han
delsregister en Middenstand van de hand van secretaris H.J.D. van Lier. Deze had 
zich grondig verdiept in het gebruik van het register en kwam tot twee belangrijke 
bevindingen. Ten eerste had het merendeel van de gevraagde inlichtingen betrek
king op het kleinbedrijf met een eigen kapitaal tot 50.000 gulden - voor de onder
lOchte peri ode circa 65 procent. Ten tweede werd de meerderheid van de inlich
tingen opgevraagd door informatiebureaus, advocaten, deurwaarders, notarissen 
en zaakwaarnemers. 'Wei komen ook de belanghebbenden zelf rechtstreeks infor
maties vragen, maar het grootste aantal inlichtingen komt niet voor hun rekening'. 72 
De wrevel in de handelskringen omtrent het Handelsregister werd hierdoor weI 
duidelijk. De inschrijvingsplichtigen betaalden voor een register dat in feite in de 
meeste gevallen door derden werd gebruikt. 

Zij die indertijd het Handelsregister tot stand wilden zien komen vanuit het oog
punt van grotere zekerheid en betrouwbaarheid in de naoorlogse Nederlandse eco
nomie werd ook een illusie ontnomen. 'Mogelijk heeft het handelsregister in dit 
opzicht nut gehad, dat het belangrijk is geweest, schijnt met recht te mogen wor
den betwijfeld .' Het Handelsregister deed niets anders dan de feitelijke toestand 
vastleggen. Maar ' een oplichterszaak blijft een oplichterszaak, ook al is zij in het 
handelsregister ingeschreven' . 73 

De grootverbruikers van het register kwamen juist uit de hoek die door velen 
van tevoren was gezien als de grote verliezer: de particuliere informatiebureaus. 
Van Lier richtte zijn pijlen met name op het lOjuist verschenen proefschrift van 
J.c. Mollerus - de secretaris van de Kamer Haarlem - die suggereerde dat het 
Handelsregister wellicht lOU kunnen uitgroeien tot een handelsregister-informa
tiebureau, en daarmee een geduchte concurrent werd voor de bestaande informa
tiebureaus.74 Het werk van deze bedrijven bestond namelijk voor een groot deel uit 
het vellen van oordelen en het geven van waarderingen. De overheid mocht zich 
zeker niet op dit terrein begeven en lOU daar trouwens ook niet goed in zijn, aldus 
Van Lier. 75 

De Rotterdamse Kamer had een achttal informatiebureaus benaderd om hun 
gebruik van het Handelsregister toe te lichten. Zonder uitzondering maakten ze 

71 'Handelsregister in ons land onnoodig' , De Telegraal (12 april 1930). 
72 H.J.D. van Lier, Handelsregister en Middenstand (Den Haag, 1933) 15-16, 22. 
73 Van Lier, Handelsregister, 16-17. 
74 J.e. Mollerus, OfJicieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel 
(Wageningen, 1933). 
75 Van Lier, Handelsregister, 18, 24-25. 
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veel gebruik van het register. Hoewel het per bureau natuurlijk afhankelijk was 
van de klantenkring, betrof het grootste deel van hun onderzoek winkeliers en 
kleine bedrijven. De meeste schreven de Kamer van Koophandel dat de informatie 
in het register dikwijls de basis vormde voor hun rapporten. In het bijzonder de 
naam van de eigenaren en vennoten was een belangrijk gegeven, met het oog op 
het aanhangig maken van vorderingen bij de rechtbank. Daarnaast hadden huwe
lijkse voorwaarden hun bijzonder interesse. K. Droog's Bureau voor Rechtszaken 
liet weten dat dit ' . .. als regel een waarschuwing is dat men bij executie van von
nissen de kans loopt alles eigendom van de echtgenoote van den koopman te vin
den ' .76 Verder was het Handelsregister de plaats voor verificatie van handtekenin
gen onder contracten, brieven, en dergeJijke. Met het oog op de aansprakelijkheid 
werd ook de datum van wijzigingen in handelszaken genoemd. Ten aanzien van de 
'financieelen toestand en moraliteit van kooplieden' schoot het Handelsregister 
echter tekort. Hiervoor was men aangewezen op onderzoek langs andere wegen, 
zoals K. Droog het noemde. Anderzijds, ' . .. uit het feit dat een handelszaak NIET 
ingeschreven is, trekt men van zelf de conclusie dat de zaak, waarom het gaat, van 
geen beteekenis is.' 

Directeur J. van Iperen van de Rotterdamse vestiging van het Amerikaanse R.G. 
Dun & Company liet weten dat de zaken - in vergeJijking met betere tijden - niet 
erg meezaten. 77 Deze opmerking is niet verbazingwekkend. Op het moment van de 
enquete beleefde Nederland juist het dieptepunt van een economische crisis . Dit is 
ook duidelijk te zien aan de hand van het aantal faillissementen, zoals in de Ka
mergebieden van Haarlem en Den Haag (Grafiek 8). 78 Het gevolg van deze econo
misch moeilijke tijden was dat men over het algemeen huiverig was om voor vor
deringen beneden de dertig gulden het risico te lopen de proces- en executiekosten 
voor eigen rekening te krijgen . 'Thans laten vele middenstanders vorderingen va
rieerende van f 26,- tot f 40,- rusten omdat de kosten alleen om de vordering bij 
den kantonrechter aanhangig te maken reeds f 15,- bedragen (dagvaarding ca. f 7,50, 
griffierecht f 7,50)' zo rekende Droog de Kamer voor. 

De klachten over de kosten beperkten zich overigens niet aileen tot de jaarlijkse 
bijdrage. Tijdens een vergadering van de Vereniging van Secretarissen van de 
Kamers van KoophandeJ en Fabrieken in Nederland kwam een klacht ter sprake 
naar aanleiding van leges die werden geheven op de legalisatie van handtekenin
gen. In Den Haag rekende men hiervoor vijftig cent per document, terwijl deze 
dienst in Amsterdam, Rotterdam en Groningen gratis werd verleend. Naar aanlei-

76 ARA 3.17.17.04, inv.nr 1434. Brief d.d. 18 mei 1933, K. Droog 's Bureau voor Rechts
zaken (Rotterdam) aan KvK Rotterdam. 
77 ARA 3.17.17.04, inv.nr 1434. Briefd.d. 15 mei 1933, R.G. Dun & Company (Rotter
dam) aan K vK Rotterdam. Deze onderneming is een van de voorlopers van het gerenom
meerde wereldwijd opererende informatiebureau Dun & Bradstreet. 
78 Data op basis vanjaarverslagen KvK. 
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Grafiek 8. Faillisement in het fnterbellum (Den Haag en Haarlem) (1922-1944) 
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ding van deze klacht besloot de vereniging een onderzoek in te stellen naal' de 
verschillen in leges voor de diensten op grond van het beheer van het Handelsre
gister.79 Vit het rapport (1939) bleek dat de kosten zeer uiteenliepen hetgeen de 
klachten over de willekeur der Kamers weI enigszins verklaart. 80 

7. Conclusies 

Drie vragen stonden hier centraal. Kunnen we transactiekosten meten? Laat onze 
casus zien dat de transactiekosten in de loop der tijd zijn gedaald, zoals de theorie 

79 ARA 3.17.13.05, KvK Den Haag, inv.nr 516. Uitreksel notulen vergadering d.d. 9 juli 
1938, Vereeniging van Secretarissen; Vereeniging van Secretarissen van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in Nederland, Rapport der COl11l11issie in zake de heffing van 

leges door de Kamers van Koophandel ell Fabrieken in Nederland (maart 1939). 
80 Zo iiepen de kosten die in rekening werden gebracht voor legaiisaties en certificaten 
van oorsprong, uiteen van /0, 10 tot/ 1,- per document, terwijl 6 van de 36 Kamers deze 
handelingen gratis verrichten. Afschriften en uittreksels van inschrijvingen, statuten, re
glementen, balansen, winst- & verliesrekeningen, etc. varieerden van/O,IO tot/O,50. Het 
verstrekken van adressen kon uiteenlopen van 0,5 cent tot een stuiver, terwijl een kwart 
van de Kamers hiervoor niets rekende. 
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voorspelt? Hoe bruikbaar is transactiekostentheorie voor economisch-historici en 
bedrijfshistorici? 

In ons onderzoek hebben we transactiekosten gedefinieerd als informatiekosten, 
omdat, zo hebben we betoogd, uiteindelijk elke transactie draait om informatie 
verzamelen en controleren. Het operationaliseren van de theorie (hier: informatie
kosten) levert nog heel veel problemen op. De problemen hebben vooral te maken 
met het onbekend blijven van bepaalde kosten. Ten eerste zijn er de mogelijke 
alternatieven, waarvan de prijzen in ons onderzoek goeddeels buiten beschouwing 
zijn gebleven. Wil men een volledig beeld krijgen dan dienen de kosten voor in
formatie uit bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en beursberichten te worden mee
genomen. Hetzelfde geldt voor lidmaatschappen van ondernemersverenigingen en 
societeiten, de kosten van onderzoek door handelsinformatiebureaus, kosten van 
telefoongebruik, accountants , etc.81 

Daarnaast zijn de tijdsbesteding en opportuniteitskosten van de ondernemer een 
grote onbekende. Bovendien heeft 'informatie' zoveel verschillende facetten dat 
er tal van aannames moeten worden gemaakt voordat men toekomt aan het feite
Iijk meten. Dit alles legt beperkingen op aan de resultaten van ons onderzoek. 
Feitelijk kan men zeggen dat wij, uitgaande van onze aannames, een deel van de 
totale transactiekosten hebben berekend: het gebruik van het Handelsregister. Daar
naast zullen er nog vele andere kosten zijn die onder de transactiekosten vallen . 
Die hebben wij niet zichtbaar gemaakt. We weten niet hoe groot het aandeel is van 
deze kosten in de totale transactiekosten. Op dit moment zien wij nog niet hoe men 
die kosten kan berekenen omdat ze per ondernemer en per geval zullen verschil
len. Bovendien zal dan eerst een methode moeten worden gevonden om transac
tiekosten duidelijk te onderscheiden van productiekosten. 

Uit de voorliggende casus is , met hoeveel onzekerheden dan ook omgeven, ge
bleken dat de kosten voor de ondernemer van het gebruik van het Handelsregister 
voor de onderzochte periode niet zijn gedaald. Weliswaar kan men een daling 
vaststellen voor bepaalde transacties (een uittreksel, een inzage), maar de totale 
kosten zijn gestegen . Juist de groep bedrijven voor wie het register met name was 
bedoeld en op het oog ook het meeste van zou kunnen profiteren, het midden- en 
kleinbedrijf, is steeds meer gaan betalen. 

Opmerkelijk is bovendien dat de ondernemers via de verplichte jaarlijkse bij 
drage betalen voor informatie die zoals uit ons onderzoek naar voren komt, voor
namelijk aan derden wordt verstrekt over hun eigen onderneming. Met de invoe
ring van de nieuwe wet op basis van het principe 'de gebruiker betaalt' zal zodoende 
meer recht worden gedaan aan de werkelijkheid. 

81 G. Wobbe-Sahm, Die AuskunJtei. Analyse ihrer volkswirtschaJtlichen Bedingungen, 
betriebswirtschafilichen £rscheinung~formen und Aktivitaten in der Bundesrepublik 
Deutschland (Gottingen, 1982) 4. 
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Het Handelsregister is een duidelijk voorbeeld van de toegenomen formalise
ring en bureaucratisering van het ondernemingsklimaat gedurende de twintigste 
eeuw. De commissie-Slechte hield de overheid een spiegel voor, of zoals staatsse
cretaris G. Ybema het in december 1999 typeerde: 'Gemiddeld bent U als onder
nemer per week elf uur kwijt met papieren rompslomp.' Een bedrijf met tien werk
nemers dat al zijn administratieve lasten uitbesteedde, was daaraan circa tienduizend 
gulden per jaar kwijt. 82 Hieruit blijkt de keerzijde van de medaille. Enerzijds zijn 
er weliswaar tal van gegevens beschikbaar voor ondernemers, maar anderzijds 
heeft de verplichting tot registratie van deze data tot gevolg dat er extra kosten 
moeten worden gemaakt - boven op de wettelijk vastgelegde inschrijvingskosten 
en de jaarlijks terugkerende bijdrage. Wij zijn daarom van mening dat het zeer 
aannemelijk is dat de totale transactiekosten, inclusief het deel dat wij niet hebben 
kunnen berekenen, eerder gestegen dan gedaald zullen zijn. 

Een instituut als het Handelsregister past binnen de ontwikkelingen in de rich
ting van de efficiente-markt hypothese waarbij aile informatie efficient gebruikt 
wordt. Dit behoort tot uitdrukking te komen in de daling van de prijzen. Oaarnaast 
heeft de intensivering van het informatieverkeer voor de individuele ondernemer 
(als gevolg van een onpersoonlijkere markt, toegenomen bureaucratische verplich
tingen , globalisering) in de loop van de twintigste eeuw echter voor veel onderne
mingen geleid tot een per saldo stijging van de transactiekosten. Onze casus be
vestigt tot op zekere hoogte de bevindingen van North en Davis en De Vor, ook al 
gebruiken zij een geheel andere definitie en operationalisering. Waar het de gege
vens uit het Handelsregi ster betreft, zijn de transactiekosten voor ondernemers in 
de loop van de twintigste eeuw eerder gestegen dan gedaald. Oit laat overigens 
onverlet dat het instituut als zodanig voorzag in een duidelijke marktbehoefte naar 
bepaalde gegevens die onzekerheden bij een transactie konden verminderen, of 
zelfs wegnemen. 

Daarmee komen we op onze laatste vraag - de bruikbaarheid van de theorie. Bij 
een beperkte analyse, zoals een momentopname, kan de theorie bruikbaar zijn. 
Houdt men echter rekening met meerdere elementen, zoals een tijdsdimensie en 
niet-economische aspecten, dan blijkt de werkelijkheid al direct veel complexer te 
zij n. Het gebruik van de theorie bij een historische analyse Ie vert daarom meestal 
andere resultaten op dan bij een zuiver economisch onderzoek. Het is misschien 
niet verwonderlijk dat een onderzoeker als Douglass North, die uitgaat van de 
Nieuwe Institutionele Economie, tot tegengestelde conc1usies komt dan veel 
' mainstream ' economen. North betrekt in zijn analyse namelijk verschillende in-

82 Speech d.d. 13 december 1999, van staatssecretaris G. Ybema van Economi sche Za
ken tijdens een ondernemers bijeenkomst te Gennep. De Commisie Administratieve Las
ten - zoals de officiele naam luidde - was ingesteld ter voorbereiding van een nieuwe, 
structurele aanpak van de administratieve lastenproblemat iek. Het eindrapport verscheen 
op 25 november 1999, onder de titel Regels zander overlasl. 
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stituties - niet aIleen op economisch maar ook op politiek, technisch, sociaal en 
cultureel gebied. Op zijn definitie en operationalisering kan men kritiek hebben, 
net als op onze werkwijze natuurlijk, maar zoiang er niet meer empirisch onder
zoek is gedaan door historici naar transactiekosten kan men het wei gebruiken. Al 
was het aileen maar als aanzet voor verder onderzoek. 



XI 

Interdisciplinariteit, professies en Amerikanisering. 
Een geschiedenis van het ontstaan van de Nederland
se bedrijfskunde 

PETER VAN BAALEN EN LUCHIEN KARSTEN 

1. Inleiding 

In 1998 publiceerden Stuart Crainer en Des Dearlove een bijtend boek over busi
ness schools onder de titel Gravy Training . De titel zelf is een ironische verwij
zing naar "Gravy Train", hetgeen in het Amerikaanse leger de verwijzing naar 
foeragering betekende waarnaar men reikha1zend uitkijkt om beter toegerust op 
het slagveld te voorschijn te komen. ' Op vergelijkbare wijze kan de vraag worden 
gesteld of de (universitaire) business schools een goede voorbereiding bieden op 
de rol van management. Het boek van Crainer en Dearlove is een van de vele 
kritische publicaties over de gesch iedenis van de Amerikaanse business schools. 
Reeds in 1918 fulmineerde Thorstein Veblen in zijn boekje The Higher Learning 
in America tegen het opdringende "vocationalism" binnen de universiteiten en 
tegen de "incursion of pecuniary ideals" .2 Business schools vertegenwoordigden 
bij uitstek deze invloeden vanuit het moderniserende bedrijfsleven. Hierna zou
den de Amerikaanse business school nog met verschillende golven van kritiek 
(eind jaren dertig, eind jaren vijftig en eind jaren tachtig) worden geconfronteerd. 
In een recente historische studie van CA. Daniel (1998) wordt deze "kritiekge
schiedenis" uitvoerig uit de doeken gedaan.3 

Tegelijkertijd moet worden gewezen op het geweldige succes van dit onderwijs 
in de Amerikaanse samenleving. Business administration is in de vorige eeuw uitge
groeid tot de op een na populairste studie aan de Amerkaanse universiteiten. Jaar-

Met dank aan Arndt Sorge die ons hierop attent maakte. Wij zijn Henny Poelman en 
Marian Gorter erkentelijk voor hun assistentie bij het tot stand komen van deze teks!. 
2 T. Veblen, The Higher Learning in America (New York 1962). 
3 C.A.Daniel , MBA: The First Century (Cranburry/London/Ontario 1998) 15-16. 
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lijks behalen zo'n 90.000 studenten een MBA-diploma aan bijna 900 universitei
ten. Dit betekent dat 1 op de 250 Amerikaanse burgers in het bezit is van een 
MBA-diploma. Een groot deel van deze MBA-ers hebben hun weg naar de top 
van het bedrijfsleven gevonden; zo'n 30% van de topmanagers heeft een MBA 
gevolgd. Het succes is echter niet beperkt gebleven tot de Verenigde Staten. In de 
laatste twee decennia heeft sterke verbreiding van het Amerikaanse MBA-model 
in een groot aantallanden plaatsgevonden. 

Ook voor de Nederlandse bedrijfskunde geldt een vergelijkbare paradoxale ont
wikkeling. Enerzijds is er sprake van een sterke kwantitatieve groei en inmiddels 
een stevige institutionele inbedding in het universitair besteI, terwijI anderzijds de 
epistemologische positie onduidelijk is waardoor zij vatbaar blijft voor kritiek. De 
kern van het laatste probleem schuilt ons inziens in wat Elfring en Van Raay (1995) 
"de dubbele integratie" hebben genoemd.4 Enerzijds moet worden getracht de ver
schillende deeldiscipJines waaruit de bedrijfskunde is samengesteld tot een geheeJ 
te smeden (dilemma I) . Anderzijds moet in het onderwijs en onderzoek een po
ging worden gedaan om theorie en praktijk samen te brengen (dilemma 2). Het 
eerste thema heeft betrekking op het lastige vraagstuk van interdisciplinariteit, 
terwijl het tweede thema de hybride missie van business schools betreft. 

In dit artikel willen we laten zien dat beide thema's in de geschiedenis van de 
Nederlandse bedrijfskunde nauw met elkaar verweven zijn en dat deze geschiede
nis in verschillende opzichten belangrijk afweek van de Amerikaanse ontwikke
ling. Duidelijk zal worden gemaakt dat de oprichting van de mod erne bedrijfskun
de-opleidingen in de jaren zestig en zeventig geen simpele overname is geweest 
van een zogenaamd Amerikaans model. 

Tenslotte zal blijken dat het vormgeven van een interdisciplinaire management
wetenschap en dito opleiding niet zonder slag of stoot is verlopen. Als een rode 
draad loopt het streven naar erkenning door de ontstaansgeschiedenis van bedrijfs
kunde. Dit streven naar erkenning, of thymos zoals Fukuyama5 het noemt, is de 
motor geweest achter de poging opgenomen te worden in de universitaire wereld. 

2. Dilemma 1. Disciplinariteit en Interdisciplinariteit 

lnterdisciplinariteit is een relatief jong begrip. Het kwam pas in de jaren zestig in 
zwang en werd al snel als vehikel gebruikt om praktijk- en beroepsgerichte studies 
(bedrijfskunde, onderwijskunde, bestuurskunde) het universitair bestel binnen te 
loodsen. De centrale idee achter interdisciplinariteit wortelt in de Westerse filoso-

4 T. Elfring en F. van Raaij , Research in Management Science: The Challenge of Double 
Integration . in: P.I. van Baalen (red.), New Challenges for the Business Schools (Delft 
1995) 27-38. 
5 F. Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (Amsterdam 1992). 



258 NEHA-1AARBOEK 2002 

fie en refereert aan begrippen als integratie van kennis, eenheid van wetenschap
pen, synthese en wat het onderwijs betreft aan algemene vorming ("general/liberal 
education").6 De behoefte aan dergelijke integratiepogingen ontstond dikwijls als 
een reactie op vergaande fragmentatie, specialisatie en disciplinering van kennis
gebieden. In het verI eden verwezen dergelijke integratiepogingen dikwijls naar 
een soort "omniwetenschap" die aile kennisgebieden integreerde. 

De twee bekendste interdisciplinaire bewegingen in de twintigste eeuw waren 
"unity of science"-beweging ("International Encyclopedia of Unified Science") 
van de logisch positivisten in de jaren dertig onder aanvoering van de Rudolph 
Carnarp, Otto Neurath en Charles Morris en de introductie van de "general sys
tems theory" door Von Bertalanffy. Beide kregen hun invloed op de ontwikkeling 
van de managementwetenschappen. Interdisciplinariteit, of weI in de vorm van een 
eenheidswetenschap of weI vanuit een systeemtheoretische perspectief, werd in be
paalde perioden van belang geacht om de fragmentatie binnen het kennisgebied 
van management een halt toe te roepen. Deze integratie werd gei'dentificeerd met 
de general management-functie (lei ding en richting geven aan ongelijksoortige 
activiteiten) . 

Interdisciplinariteit en general management 
Van meet af aan heeft de definiering van de general management-functie proble
men gegeven. Frederick Winslow Taylor, de intellectuele vader van het scientific 
management, begon bij de opsplitsing en beschrijving van de verschillende be
drijfsactiviteiten op de werkvloer en werkte zo geleideJijk naar boven tot een be
schrijving van de taken van de functionele voorlieden op middenmanagementni
veau. Naarmate hij hoger kwam in de organisatie bleken deze taken complexer en 
daarmee minder gemakkelijk te beschrijven. Voor deze restcategorie van taken 
voerde hij het 'exception principle' op. Dit omvatte: " ... condensed, summarized, 
and invariably comparative reports, covering (oo.) all of exceptions to past avera
ges orto the standards (oo.) both good and especially bad exceptions (oo.) leaving 
him free to consider broader lines of policy and to study the character and fitness 
of the important men under him".7 Juist vanwege de onmogelijkheid om deze ge
neral management-taken te standaardiseren meende Taylor dat topmanagers wer
den geboren en niet konden worden gevormd. Management education beschouw
de hij dan ook als 'ketterij en nonsense'.8 

De Fransman Henry Fayol, zelf directeur van een mijnbouwbedrijf, begon daar
entegen met de beschrijving van deze taken van bovenaf en kwam tot normatieve 

6 1. Thompson Klein , Interdisciplinarity. History, Theory and Practice (Detroit 1990). 
7 Geciteerd uit Taylor's Shop Management bij D.A. Wren, The evolution of manage
mentthought (New YorkiChichester/Brisbanerroronto 1979) 135. 
8 D. Noble, America by Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capita
lism (New York 1977) 276. 
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uitspraken over de general managementfunctie. Een lange rij van onderzoeken 
werd nadien verricht naar de aard van de general managementfunctie. In 1973 
concludeerde H. Mintzberg in zijn proefschrift dat het werk dat de general mana
ger in de praktijk verrichtte, weinig weg had van de normatieve beschrijvingen die 
men in de literatuur aantrof.9 Het werk kenmerkte zich door een hoge mate van 
fragmentatie , ad hoc-activiteiten en geringe structuur. "Yet", zo concludeert E.F. 
Cheit terecht, "the essential nature of management remains elusive."lo 

Interdisciplinariteit heeft in wezen dezelfde functie binnen de universitaire we
reid als de general managementfunctie heeft in de praktijk. Het poogt eveneens 
verschillende, ongelijksoortige management disciplines (marketing, human resource 
management, logistiek, operations research etc.) te integreren. Hierdoor wordt voor 
de beschrijving van general management en interdisciplinariteit dikwijls de brug
genbouwer-metafoor gebruikt, waarmee een discipline-overstijgend kennisgebied 
wordt voorgesteld. 

Interdisciplinariteit is echter geen eenduidig begrip. In navolging van E.A. Lyn
ton II kan onderscheid worden gemaakt tussen een synoptisch en een instrumenteel 
perspectief: 

Tabel I. Twee vormen van interdisciplinariteit 

Synoptische Interdisciplinariteit 
Reflectie en introspectie 
Interne coherentie 
Stabiliteit en continuYteit 

Methodologische unificatie 

Lange termijn gericht 

lnstrumentele Interdisciplinariteit 
Externe interactie 
Gebruik van externe middelen 
Toepasbaar op groot aantal typen van proble
men 
Contact met "state-of-the-art" binnen individue
Ie disciplines 
Projecten 

Duidelijk zal worden gemaakt hoe beide perspectieven een rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van de NederIandse bedrijfskunde. 

9 H. Mintzberg, The nature of managerial work (London 1980). 
10 E.F. Cheit, 'The Shaping of Business Management Thought ' , in: D. Easton en C.S. 
Schelling, Divided Knowledge. Across Disciplines, Across Cultures (Newbury Park! Lon
don/ New Delhi 1991) 195-219. 
II E. Lynton , 'lnterdisciplinarity: Rationales and Criteria of Assessment' , in: L. Levin en 
l. Lind (red.), Interdisciplinarity Revisited. Re-assessing the Concept in the Light of Insti
tutional Experience ( Stockholm 1985) 137-153. 
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Interdiscipiinariteit ais sociaie constructie 
Interdisciplinariteit heeft niet aileen betrekking op inhoudelijke integratie van het 
onderwijs en een kennisgebied, maar vooral ook op de wijze waarop dat kennisge
bied is georganiseerd. 12 Een wetenschappelijke discipline is in feite een sociale 
organisatie van een kennisgebied. De grenzen van een dergelijk kennisgebied zijn , 
vanuit een historisch en internationaal vergelijkend perspectief gezien , grillig en 
arbitrair en als zodanig het resultaat van succesvolle claims van een bepaalde groep 
van wetenschappers op een kennisdomein. We spreken in dit verband van een 
monopoliseringstrategie. Binnen een dergelijke strategie tracht men door middel 
van formalisering en abstractie van een bepaald kennisgebied zich af te sluiten 
Cbalkanisering ' ) van andere kennisgebieden. Binnen de grenzen van een discipli
ne worden een eigen methodologie, taal, kennis en zelfs cultuur ontwikkeld. 13 D.T. 
Campell spreekt hier zelfs van "ethnocentrism, i.e. the symptoms of tribalism or 
nationalism or in-group partisanship in the internal and external relations of uni
versity departments , national scientific organisations, and academic disciplines."14 
Een gevestigde discipline zal om deze reden snel verzet bieden tegen interdiscipli
naire bewegingen, aangezien de verworvenheden en prestaties vanuit andere per
spectieven moeten worden herzien. Interdisciplinaire bewegingen bestaan dikwijls 
uit mensen die uit verschillende wetenschappen afkomstig zijn en uit onvrede over 
de beperkingen van de eigen discipline samenwerken om een bepaald doel te be
reiken. In dit geval kunnen we spreken van een associatieve strategie.15 Dikwijls 
hebben associatieve strategieen een tijdelijk karakter. Wanneer het doel is bereikt, 
lossen deze associatieve verbanden op of vormen de basis voor de vestiging van 
een nieuwe discipline. 

3. Dilemma 2. Management als professie 

Hiervoor we zen wij op de sociale constructie van disciplinariteit en interdiscipli
nariteit. Dit betreft echter niet aileen de betrokken wetenschappers , maar evenzeer 
de gebruikers en andere belanghebbenden van deze kennis. In het geval van de 

12 W. Bechtel, 'The Nature of Scientific Integration ', in: W. Bechtel (red.) Science and 
Philosophy. Integrating Scientific Disciplines (Dordrecht/BostonlLancaster 1986) 3-55. 
13 B.R. Clark, The Higher Education System: academic organization in cross-national 
perspective (BerkeleylLos Angeles 1983). 
14 D.T. Campell, 'Ethnocentrism of Disciplines and the Fish-Scale Model of Omniscien
ce ', in: M. Sherif and c.w. Sherif (red .), Interdisciplinary Relationships in the Social 
Sciences (Chicago 1969) 328-349. 
15 S. Selander, 'Associative Strategies in the process of professionalization: professional 
strategies and scientification of occupations' , in: M. Burage and R. Thorstdahl (red.) , 
Professions in theory and history. Rethinking the Study of Professions (London/Newbur
ry/New Dehli 1990) 139-151. 
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bedrijfskunde zijn dit naast de managementwetenschappers voornamelijk de ma
nagers en management consultants. Deze verschillende groepen binnen het be
drijfskundig professiegebied hebben allen belang bij de productie en overdracht 
van bedrijfskundige kennis, maar stellen verschillende eisen aan de aard en vorm 
van deze kennis. 

De "professional schools", in dit geval de business schools, spelen hierin een 
cruciale roJ. Binnen deze scholen vindt abstractie van bestaande kennis en ontwik
keling van nieuwe kennis plaats. Deze professionele scholen kenmerken zich door 
wat D. W. Light heeft genoemd, een structurele ambigu·iteit. 16 Enerzijds moet de 
kennis voldoen aan de eisen die men binnen de academisch wereld stelt (methodo
logische verantwoording, specialisatie, herhaalbaarheid van onderzoek, autono
mie etc.), terwijl anderzijds de kennis moet worden afgestemd op de praktiserende 
professional die in eerste instantie op direct hanteerbare kennis en werkbare op
lossingen is gericht. Hierdoor ontstaat tussen het academisch en het praktijkseg
ment van de professie dikwijls een cognitieve distantie. '7 Om de cognitieve distan
tie tussen deze twee segmenten niet te groot te laten worden streven de meeste 
professionele scholen een hybride missie na: wetenschap en praktijk moeten ge
lijktijdig bediend worden. Management consultants vervullen hier idealiter een 
soort intermedierende rol, pendelend tussen de theorieen uit de wetenschap en de 
praktijk van het management. 

De vraag is natuurlijk in hoeverre management als een professie kan worden 
gekenmerkt. In de oude, voornamelijk Parsoniaanse, professiesociologie kende 
men de zogenaamde attributenbenadering. Hierbij werd getracht essentiele, gene
rieke kenmerken voor een professie aan te geven. Deze kenmerken werden afge
leid van de medische professie die als "paradigm for all professions" IK gold. Wan
neer een bepaalde professie aan aile kenmerken voldeed, kon deze als een echte 
profess ie worden aangeduid. In de recentere professiesociologie heeft men deze 
attributenbenadering verlaten aangezien er geen generieke lij st van criteria blijkt 
te geven. Om deze reden volgen we hier A. Abbott's minimale, maar bruikbare 
omschrijving van het professiebegrip. Het accent ligt hierbij op de aard van de 
kennis van een professie: " ... professions are exclusive occupational groups ap
plying somewhat abstract knowledge to particular cases."19 

16 D.W. Light, 'The Development of Professional Schools in America', in: K.H. larausch 
(red.), The Transformation of Higher Learning 1860-1930. Expansion, Diversification, 
Social Opening and Professionalization in England, Germany, Russia and the United 
States (Stuttgart 1982) 345-346. 
17 B. Nooteboom, 'Institutions and Forms of Co-ordination in Innovation Systems', in: 
Organization Studies 21-5 (2000) 915-939. 
18 D. Noble, D. 'America by Design: Science, Technology and the Rise of Corporate 
Capitalism' (New York 1977) 168. 
19 A. Abbott, 'The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor 
(Chicago 1988) 8. 



262 NEHA-JAARBOEK 2002 

De exclusiviteit van een professie is afuankelijk van de mate waarin zij in staat 
is om haar kennisbestand en vaardigheden af te schermen en te controleren ten 
opzichte van concurrerende professies en het lekenpubliek. Yergeleken met tradi
tionele professies als artsen, notarissen en accountants kunnen nieuwe professies 
hun eigen veld niet geheel monopoliseren, omdat er nog niet voldoende abstractie 
is. Het gaat tevens om de erkenning van deze kennis (legitimering) door de dienst
vragende partij of overheid. De laatste kan garanties verschaffen voor de exclusivi
teit van de professie (vgl. artsen, accountants, advocaten). 

Business schools zijn een interessant voorbeeld van instituten die professionele 
kennis ontwikkelen en overdragen zonder dat zij overigens in staat zijn om een 
stevige professionele groep te constitueren die de toe gang tot managementposities 
volledig kan monopoliseren. 20 Abbott spreekt voorts bewust van een "system of 
professions" waarmee hij wil aangeven dat de verschillende professies zich in 
relatie tot elkaar ontwikkelen. Een succesvolle afbakening van een kennisgebie
den van de ene professie heeft direct gevolgen voor de grenzen van een ander 
kennisgebied. Abstractie van kennis speelt hierin weer een cruciale rol : "Abstrac
tion enables survival in the competitive systems of professions".21 

De aard van de professionele kennis bepaalt in belangrijke mate het gemak waar
mee kennis geabstraheerd en gecodificeerd kan worden en daarmee de mogelijk
heid om het kennisgebied af te schermen. Min of meer statische kennisgebieden 
lenen zich gemakkelijker tot formalisering, abstrahering en kwantificering van 
kennis dan dynamische kennisgebieden. De laatste zijn beter toegankelijk voor 
andere professies en het lekenpubliek. De consequentie hiervan is het gebrek aan 
erkenning. Wilensky formuleert het als voIgt:" The lay public cannot recognize 
the need for special competence in an area where everyone is an "expert".22 

Toch blijft de general managementfunctie ook voor deze omschrijvingen ge
deeltelijk ongrijpbaar. Binnen de functionele gebieden van management heeft zich 
een sterke professionalisering voltrokken. Yoor de general managementfunctie geldt 
dit echter niet. Er is geen beroepsgroep van general managers die een eigen ken
nisdomein probeert af te schermen, evenmin bestaat er een min of meer omschre
ven "body of knowledge". Concluderend kan worden gesteld dat interdisciplinaire 
bedrijfskunde een poging is tot wetenschappelijke beschrijving en vorming van de 
general managementfunctie. De wijze waarop dit in de geschiedenis gestalte kreeg 
zal hieronder worden beschreven. 

20 R. Whitley, 'The Management Sciences and Management Skills ', Organisation Stu
dies 91l (1988) op.eir. 
21 Abbott, System, op.cir. 89. 
22 H.L. Wilensky, 'The Profess ionalization of Everyone?' , The American Journal of So
ciology LXX-2 (Sept. 1964) 137-157. 



V AN BAALEN EN KARSTEN NEDERLANDSE BEDRIJFSKUNDE 263 

4. Het belang van onderwijstradities 

In hun klassieke studie Management in the Industrial World (1959) naar de ont
wikkeling van management en managementonderwijs in verschillende landen ver
onderstelden F. Harbison en CA. Myers een "logic of industlialism"23. De moderne, 
industriele onderneming werd door hen in het epicentrum van de maatschappelijke 
veranderingen geplaatst en dit ZOU, ongeacht de politieke, culturele en ideologi
sche verschillen, leiden tot " the same end-poi nt-industrialism, the concept of a 
fully industrialized society, which is characterized by a number of common basic 
economic and social structural features. 24 Een van de imperatieven van deze "logic" 
was ook het ontstaan van convergerende onderwijsstructuren voor management. 
Tot op zekere hoogte hebben Harbison en Myers gelijk gekregen in hun analyses, 
zeker wanneer men naar de wijdverbreide diffusie van de MBA's kijkt en de grote 
homogeniteit en het Amerikaanse karakter van deze opleidingen binnen Europa. 2S 

De MBA-opleiding is echter in vrijwel aIle Europese universitaire onderwijs
systemen een "Fremdkorper" dat nauwelijks is geYntegreerd in het reguliere on
derwijs . Het managementonderwijs in het reguliere academische bestel kent daar
entegen in Europa een grote diversiteit. Voor de oorzaak van deze diversiteit heeft 
R.R. Locke in zijn baanbrekende studie Management and Higher Education uit 
1989 vooral gewezen op de verschillen in nationale universitaire tradities zoals 
deze in de meeste landen in de negentiende eeuw vorm hadden gekregen.26 Deze 
universitaire tradities waren van direct be lang voor de toegankelijkheid voor be
roepsgerichte studies in het bestel, de sociale organisatie van kennisgebieden (dis
ciplinariteit en interdisciplinariteit) en de relatie tussen onderwijs en onderzoek. 

De structurele ambigui'teit van de moderne universiteit 
In Nederland kreeg deze universitaire traditie aan het einde van de negentiende 
eeuw vaste vorm. Tot aan het midden van deze eeuw werd het hoger onderwijs 
lange tijd door de overheid ongemoeid gelaten, waardoor de organisatie ervan 
zich volgens 10han Huizinga kenmerkte door een "vrijheid (die) aan bandeloos
heid grensde"Y Het onderwijs was standsgebonden; voor het hoger onderwijs 

23 F. Harbison en C.A. Myers, Management in the Industrial World. An International 
Analysis (New York/Toronto/London 1959). 
24 C. Lane, Management and labour in Europe. The Industrial Enterprise in Germany, 
Britain, and France (AldershotlYermont 1989) 2l. 
25 S. Boutaiba, S. en l.S. Pedersen, Creating MBA Identity - Between Field and Organi
zation. Paper gepresenteerd op de CEMP-workshop (Parijs 2000). 
26 R.R. Locke, Management and higher education since 1940. The influence of America 
and Japan on West Germany, Great Britain, and France (Cambridge/New York/New 
Rochelle/Melbourne/Sydney 1989). 
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betekende dit dat het was gericht op de vorming en instandhouding van de geleer
de stand. Het klassieke vormingsideaal (een vroege vorm van synoptische inter
disciplinariteit) stond hierin centraal. Dit was gericht op de reproductie van be
staande kennis , was persoonsgebonden en encyclopedisch van aard. 

De hoger onderwijswet van 1876 vormde de bakermat van de mod erne universi
teit en hiermee werd afscheid genomen van het klassieke vormingsideaal en het 
standsgebonden karakter van het onderwijs. Hoewel J.M.C. Wachelder terecht 
opmerkt dat in Nederland geen sprake was geweest van een overname van een 
Duits hoger onderwijsmodel in Nederland, waren er sterke overeenkomsten. 28 De 
klassieke vorming, zoals die in het Organiek Besluit van 1815 als enige doelstel
ling was geformuleerd, maakte plaats voor twee nieuwe doelstellingen, de oplei
ding voor wetenschap en beroep: "Hooger onderwijs omvat de vorming en voor
bereiding tot zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding ver
eischt wordt."29 

In de formulering van deze doelstellingen lag de hiervoor genoemde structurele 
ambigu"iteit van doelstellingen opgesloten. De hoger onderwijswet van 1876 leek 
dat probleem op te lossen door het primaat bij de opleiding tot zelfstandige beoe
fening van de wetenschappen te leggen en de opleiding tot een maatschappelijk 
beroep af te lei den van een volledige wetenschappelijke scholing. Volledige we
tenschappelijke vorming werd als voorwaarde geformuleerd voor de opleiding 
voor een maatschappelijk beroep. Hiermee werd de structurele ambigu"iteit in de 
hoger onderwijswetgeving geformaliseerd. 

Het belangrijkste kenmerk van de moderne universiteit was het onlosmakelijk 
verband tussen onderzoek en onderwijs. Het "zweckfrei" onderzoek diende rich
ting te geven aan het onderwijs. Een algemeen vormende of karaktervormende 
doelstelling, zoals het Engelse "liberal education" van kardinaal Newman, kende 
het Nederlandse hoger onderwijs niet. Men vond dat de zelfstandige beoefening 
van de wetenschap als zodanig een karaktervormende werking had. De wet van 
1876 ging uit van een volledig, onbelemmerde, vrije en individuele activiteit van 
docenten en studenten. Daarmee werd de basis gelegd voor een vergaande specia
lisatie en een onbelemmerde verlenging van de studieduur. 30 Ook voor de ontwik
keling van de managementwetenschappen en -onderwijs zou deze Nederlandse 
universitaire traditie belangrijke gevolgen hebben. 

27 1. Huizinga, ' Universiteit, Wetenschap en Kunst', Verzamelde Werken (HaarJem 1951) 
29-30 
28 Wachelder, 1.M.C., Universiteiten tussen vorming en opleiding. De modemisering van 
de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw (Hilversum, 1992) 27-33. 
29 Wet tot regeling van het hooger onderwijs, 18 april, 1876, Staatsblad, no. 2. 
30 Vgl. l.W. Foppen, Gistend Beleid. Veertig jaar universitaire onc/erwijspolitiek ('s-Gra
venhage 1989) 86. 
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5. Vroege Business School-bewegingen als emancipatiebewegingen 

De invoering van de hoger onderwijswet van 1876 betekende niet dat de poorten 
werden opengezet voor moderne kennisgebieden als techniek, handel of econo
mie. Thorbecke had bij de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs van 
1863 de standensegmentatie nog in tact gelaten. Het middelbaar onderwijs was 
bestemd voor opkomende "nijvere" middenklassen waartoe de kooplui en de in
genieurs behoorden. Het hoger onderwijs was bestemd voor slechts enkelen die 
zich in de wetenschap wilden bekwamen en diende onafhankelijk van de praktijk 
te worden beoefend. 

Deze sociale uitsluiting via de wet van 1863 vormde het mikpunt van de eman
cipatiestrijd van de nieuwe, opkomende beroepen in de handel en de techniek 
(ingenieurs, kooplieden, accountants). De strijd om de universitaire erkenning voor 
zowel de ingenieurs- als de handelswetenschappen werd in volle hevigheid ge
voerd in de periode 1880-1913. In Nederland markeerde de verheffing van de 
Polytechnische School tot de Technische Hogeschool Delft in 1905 een mijlpaal 
in het emancipatiestreven van de ingenieurs. Hiermee werd tevens de weg vrijge
maakt voor de toegang van de hande)swetenschappen binnen het universitair be
stel in 1913. 

In het licht van de geschiedenis van de business schools is dit emancipatieper
spectief niet onbelangrijk. De gangbare theorieen over het ontstaan van deze scho
len in Amerika en Europa gaan uit van een "educational response" op het ontstaan 
van de behoefte aan professionele, wetenschappelijk opgeleide managers binnen 
het industrialiserende bedrijfsleven. 31 Zowel bij de verheffing van de Polytechni
sche School tot de TH-Delft in J 905 als bij de totstandkoming van de eerste Ne
derlandse handelshogeschool in 1913 was er geen sprake van een massale roep 
vanuit het bedrijfsleven om wetenschappelijk opgeleide managers, maar van ze1f
bewuste beroepsgroepen die uit waren op maatschappelijke erkenning door mid
del van het verkrijgen van de academische status. Dit gold niet aileen voor Neder
land. Uit de korte schets van de ontwikkelingen in Duitsland en de Verenigde Staten 
blijkt eenzelfde ontwikkeling. 

31 A.D. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of American Indus
trial Enterprise (Cambridge/Massachusetts/London 1991); A.D. Chandler, The Visible 
Hand. The Managerial revolution in American Business (Cambridge/Massachusetts/Lon
don 1977) en F.K. Ringer, Education and society in modern Europe (B loomington/Lon
don 1979). 
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Duitsland 
Aan het einde van de jaren 1870 markeerden in Duitsland de plannen van de Duit
se ondernemer Gustav Mevissen voor de oprichting van de Keulse handelshoge
school (190 I) het begin de Handelshochschulbewegung. Het belangrijkste motief 
vormde verbetering van de sociale status van de Duitse ondernemers, die in het 
gunstigste geval slechts enkele jaren lager en/of middelbaar onderwijs hadden ge
noten. Een opleiding aan een handelshogeschool moest lOrgdragen voor de aan
sluiting bij de hogere sociale klassen die in de regel beter (universitair) waren 
opgeleid. Economische of wetenschappelijke motieven speelden in de plannen 
van Mevissen nog geen rol. F. Redlich merkt hierover op: " ... Mevissen did not 
recognize that it was the industrial era with its enlarged demand for new types of 
business leaders which had made traditional mercantile training obsolete."32 

De Handelshochschulbewegung lOU echter spoedig aan betekenis winnen. In de 
peri ode 1898-1920 werden vrijwel aile belangrijke Duitse handelshogescholen 
opgericht (Leipzig: 1898, Aken: 1898, Frankfurt am Main : 1900, Berlijn: 1906, 
Mannheim: 1907, MUnchen: 1910, Konigsberg: 1915, Nuremberg: 1919). Zeker 
in het begin was er nog geen sprake van een moderne, professionele school, waar
in zich een mogelijke spanning tussen wetenschap en praktijk kon voordoen. De 
reden was volgens Locke (1989) en Redlich (1957) dat een wetenschappelijke 
benadering van de handelsvraagstukken nog niet bestond. A. Isaac merkt hierover 
het volgende op: "Die Handelshochschulen waren nur ein Form, der Inhalt musste 
noch hereingetragen werden. Ja, es will sogar erscheinen, dass man die Handels
hochschulen nur gegrUndet hat, um auf eine besondere Weise dem vorwarts stre
benden Kaufman etwas von Nationalokomie, Recht und Naturwissenschaften zu
kommen zu lassen.")) Kenmerkend voor de negentiende-eeuwse ontwikkeling van 
het handelsonderwijs was het conflict tussen algemene en praktische vorming; 
wetenschappelijke vorming lOU binnen de handelshogescholen pas in de loop van 
de jaren twintig gestalte krijgen . 

Amerika 
Eenzelfde ontwikkeling gold voor de Amerikaanse business school-beweging. Het 
is onjuist de oprichting van Wharton Business School binnen de muren van de 
University of Pennsylvania in 1881 als het begin van deze beweging te zien aange
zien van modern professioneel bedrijfsonderwijs nog geen sprake was. Joseph 
Wharton had bewust gekozen voor een plaats binnen het "liberal arts college" van 
de universiteit, met als doel "to create a liberally educated class of leaders for 

32 F. Redlich, 'Academic Education for Business. Its development and contribution of 
Ignaz Jastrow ( 1856-1937). In commemoration of the Hundreth Anniversary of Jastrow 's 
Birth', Business History Review 31 (1957) 50. 
33 A. Isaac, Die Entwicklung der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in 
Deutschland seit 1898 (Berlin 1923) 43. 
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American society."34 Het onderwijs was primair gericht op algemene vorming en 
het curriculum bevatte slechts een kleine kern van praktijkgerichte vakken. Van 
een business school-movement was pas sprake rond de eeuwwisseling en leidde 
tot de oprichting van verscheidenen business schools (Chicago: 1898, California: 
1898, New York: 1899, Amous Tuck School: 1900, Wisconsin: 1900, Illinois: 
1902). Een belangrijk verschil met de Duitse en Nederlandse ontwikkelingen was, 
dat deze business schools werden verbonden aan bestaande, dikwijls prestigieuze 
universiteiten. Op het Europese vaste land werden de meeste handelshogescholen 
aanvankelijk vooral als zelfstandige scholen opgericht. Pas later accepteerden de 
reguliere universiteiten de opname van handelswetenschappen binnen hun muren. 

De oprichting van de Harvard Business School in 1908 is in deze ontwikkeling 
van groot belang geweest. Aan de meest prestigieuze universiteit moest ook de 
meest prestigieuze business school worden gevestigd. Harvard onderscheidde zich 
van meet af aan van andere business schools door alleen een graduate-opleiding 
aan te bieden. Voor de toelating eiste men een bachelors degree, bij voorkeur in 
"liberal arts". Een brede, intellectuele en culturele vorming diende als basis voor 
de professionele opleiding op graduate niveau. 

In het cursusjaar 1911-1912 werd getracht het programma te verbreden door de 
facultatieve cursus "Business Policy" . Het doel hiervan was "to develop an ap
proach to business problems from a topmanagement point of view and to tie toge
ther the departmental courses of the first-year program."35 Interessant aan deze 
ontwikkeling is dat men hiermee de interdisciplinariteitsgedachte expliciet gestal
te wilde geven en een poging deed de general management-functie per se te pro
fessionaliseren. 

Het aantal business schools groeide snel. In 1912 waren er 12 scholen, in 1929 
100 en in 1939 ongeveer 120. De instroom van studenten steeg in de periode van 
1920-1929 van 36.456 naar 67.496. Een studie over de Amerikaanse business 
schools uit 1930 beschreef deze enorme belangstelling als een "veritable craze for 
business education (that) swept the country".36 

Nederland 
Bij de totstandkoming van de hogere handelshogeschool in Nederland was er wel
iswaar sprake van een handelsschoolbeweging, vergelijkbaar met bewegingen in 
Duitsland en Amerika, maar dit vormde bepaald geen hechte groep. De beweging 
bestond uit enkele jonge kooplieden, Hou en Trouw-leden en een groep van ac-

34 S.A. Sass, The Pragmatic Imagination. A History oJ the Wharton School 1881-1981 
(Philadelphia 1982) 20. 
35 M.T. Copeland, And Mark an Era. The story oJthe Harvard Business School (Boston/ 
Toronto 1958) 43. 
36 Geciteerd bij E.F. Cheit, 'Business Schools and their Critics', in: California Manage
ment Review XXVII-no.3 (1985) 45. 
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countants. Yoor elke groep gold het statusmotief als belangrijkste reden om zich 
voor de oprichting van een handelshogeschool in te zetten. De kooplieden wilden 
zich, zoals P.W. Klein stelt, verheffen tot de stand van andere eervolle beroepen. 37 
Zij zagen hun carriereperspectief geblokkeerd door het "juristenmonopolie" bin
nen de directies van grote bedrijven. Hetjuristenmonopolie bestond uit academi
sche gevormde juristen, die vanwege hun universitaire opleiding snel doorscho
ven naar de top van het bedrijfsleven. De Hou en Trouw was de vereniging van 
afgestudeerden van de Open bare Handels School te Amsterdam en kon worden 
beschouwd als een belangenvereniging voor hoger personeel. Zij voelden een op
waartse druk van de handels- en kantoorbedienden die steeds beter waren opge
leid en zich steeds meer in vakverenigingen organiseerden . Tenslotte waren er de 
accountants die steeds sterker op een wetenschappelijke opleiding begonnen aan 
te dringen om zich te onderscheiden van boekhouders en charlatans binnen de 
accountancy. 

Ook bij de totstandkoming van de eerste Nederlandse Handelshoogeschool 
(NHHS) te Rotterdam in 1913 was van een moderne, wetenschappelijke handels
opleiding nog geen sprake.38 Het tweejarig, predisciplinaire onderwijsprogramma 
bood een groot scala aan vakken (w.o. talen, techniek, geschiedenis, aardrijkskun
de, warenkunde) en diende zoveel mogelijk een weerspiegeling te zijn van de han
delsfunctie van de koopman . 

Toch kreeg de Rotterdamse school al snel het karakter van een wetenschapsge
orienteerde instelling. In 1914 werden het doctoraal- en doctoraatsexamen gere
geld. Het laatste had tot doel om het "zuiver wetenschappelijk element" naar vo
ren te laten komen, zonder dat dit aspect de tweejarige handelsopleiding ging 
domineren .39 Hetzelfde gold voor de doctorale studie die aanvankelijk slechts voor 
een klein aantal studenten was bedoeld die een wetenschappelijke studie ambieer
den. De verdere verwetenschappelijking van de opleiding voltrok zich vooral in 
de jaren twintig. De doctorale studie, aanvankelijk bedoeld voor enkelen , werd 
voor velen het doel van de studie. De economische opleiding groeide uit tot een 
volwaardige academische studie, met een cursusduur van vijf jaar. De gemiddelde 
studieduur was echter op den duur zeven jaar. De technische vakken, die van meet 
af aan in het programma waren opgenomen, verdwenen uit het curriculum, mede 
als gevolg van een tanende belangstelling van de zijde van de studenten. 

In 1922 werd de Amsterdamse Handelsfaculteit opgericht wat ook een novum 
was, omdat handel voor het eerst binnen een van de traditionele universiteiten was 
binnengeloodst. Hiermee ging een oude wens van de accountant Theo van Lim-

37 P.W. Klein, Traditionele ondernemers en ecollomisci1e groei in Nederland, 1850-/9/4 
(Haarlem 1966) 
38 De Rotterdamse handelshogeschool zal in het vervolg worden aangeduid als de NEH. 
39 G.W.M. Bruins, Rectoraatsrede 'Verslag van de lotgevallen ', in: laarverslag NHHS 
191872. 
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perg in vervulling. Reeds in 19 IO had hij tijdens het negende internationale con
gres voor handelsonderwijs te Wenen, als afgevaardigde van Hou en Trouw, ge
pleit voor "universitair economisch onderwijs met zuiver wetenschappelijke doel
einden".40 In het artikel Universitair Handelsonderwijs uit 1919 schetste Limperg 
opnieuw zijn visie op de ontwikke1ing van het handelsonderwijs tegen de achter
grond van de veranderende eisen die aan de koopmansfunctie werden gesteld. De 
Rotterdamse "hogere vakschool" was niet de juiste instelling om de bedrijfsleer in 
wetenschappelijke zin te laten ontwikkelen. Het bezwaar dat Limperg tegen de 
Rotterdamse handelshogeschool opvoerde, was dat het milieu hierbinnen te eng 
was: " ... daar kan geen sprake zijn van uitwisseling van denkbeelden tusschen 
mannen, arbeidende op het universeele gebied der wetenschap; daar heeft men 
menschen van een klasse, van een streven, van een ideaal C ... ). Wat ik voor het 
hooger handelsonderwijs wensch en voor zijn goede ontwikkeling onmisbaar acht, 
is een nauwe aanraking met de universiteit. Zonder voortdurend contact met den 
wetenschappelijke arbeid aan de gewone hoogeschool zal het hooger onderwijs 
niet kunnen bloeien en zal het zich niet ontwikkelen tot het vrij wetenschappelijke 
onderzoek der universiteit."41 

Binnen deze universitaire context ging de bedrijfseconomie, toen nog bedrijfs
leer geheten, zich op andere wijze ontwikkelen dan binnen de zelfstandige han
delshogeschool in Rotterdam. Bij de eerste werd het theoretische en disciplinaire 
karakter van de bedrijfseconomie sterk benadrukt, terwijl men in Rotterdam een 
meer pragmatische opvatting ontwikkelde. 

6. Het grenzeloze managementdomein 

De Rotterdamse handelshogeschool (1913) en later de Amsterdamse handelsfa
culteit C 1922) waren niet zonder meer de eerst aangewezen instituten om het yak 
management Cbedrijfsleer) tot een wetenschappelijke studie te ontwikkelen. Im
mers, aan de TH-Delft had men reeds in 1908 de accountant 1.G.Ch. Volmer be
noemd als buitengewoon hoogleraar in het boekhouden en bedrijfsJeer. Het yak 
bedrijfsleer was echter toen nog weinig theoretisch ontwikkeld; van enige orde
ning rond een kenobject was nog geen sprake. Tot aan het midden van de jaren 
twintig kenmerkte de bedrijfs1eer zich als een kunstleer, een op de "praktijk ge
richte receptenkennis", zonder dat hier een theoretisch-disciplinair perspectief aan 

40 Th. Limperg, De Faculteit der economische wetenschappen der universiteit van Am
sterdam. Overdruk uit het laarboek van de Gemeente Universiteit van Amsterdam 1946-
1947 (Amsterdam 1947) 3. 
41 Th. Limperg, 'Universitair Hande1sonderwijs ', in: Wa1rave Bossevain (red.), Gedenk
boek 50 jarig bestaan van de Openbare Handelshogeschool te Amsterdam, J 869-19 J 9 
(Amsterdam 1919) 40. 
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werd verbonden.42 In de daaraan voorafgaande peri ode werd in verschillende pro
fessionele kringen de verhouding van de bedrijfsleer tot andere studiegebieden 
afgetast (staatshuishoudkunde vs . bedrijfshuishoudkunde, bedrijfsleer vs. boek
houden, scientific management vs. economie, accountancy vs. bedrijfsleer). Het 
theoretisch-disciplinair perspectief was vooral ook van belang, omdat het richting 
kon geven aan het onderwijs binnen de handelshogeschool en de handelsfaculteit. 

Ook vanuit het professionaliseringsperspectief was het open karakter van het 
managementdomein van belang. Zolang het theoretisch-disciplinair perspectief 
onbepaald bleef, konden verschillende beroepsgroepen competentie op dit gebied 
c1aimen. Op het moment dat echter de bedrijfsleer of wei als onderdeel van de 
ingenieurswetenschappen of als dat van de economische wetenschap werden gere
kend zou er sprake zijn van een sluiting van een kennisdomein waardoor bepaalde 
professies werden buitengesloten. De ingenieurs en de accountants bleken tot aan 
de Tweede Wereldoorlog zowel binnen het universitair onderwijs als in de praktijk 
de belangrijkste spelers in de strijd om het managementdomein. We gaan hieron
der eerst in op de motieven van de ingenieurs en accountants om zich op het mana
gementdomein te begeven. 

lngenieurs en economische vorming 
Het zelfbewustzijn onder de Nederlandse ingenieurs was groot. C. Disco omschrijft 
dit als voigt: "Understanding themselves as avatars of a new age, some late 19th 

and early 20th century engineers claimed competence, ( ... ) over a broad field which 
was later to precipitate into micro-economics, management sciences, industrial 
psychology and sociology."43 

De verheffing van de Polytechnische School tot Technische Hogeschool in 1905 
had sterk bijgedragen aan dit zelfbewustzijn van de ingenieurs. De volgende mijl
paal in het streven naar maatschappelijke erkenning was het verwerven van hoge 
managementposities in het industrialiserende bedrijfsleven. 

Een tweetal ontwikkelingen belemmerde dit ambitieuze streven van de inge
nieurs . Allereerst zag men de toegang tot hoge posities geblokkeerd door de aca
demisch gevormde juristen. Van aile universitaire studies vormde de juridische 
opleiding op dat moment de meest praktische en bovendien vormde de algemene 
economie een onderdeel van de studie. Dit maakte de juristen tot een aantrekkelijk 
potentieel van afgestudeerden voor hoge, leidinggevende functies in het bedrijfs
leven. Daarnaast werden de ingenieurs van de TH-Delft geconfronteerd met een 
druk van onderop: de afgestudeerden van de middelbare technische scholen. 

42 W. van Rossum, Wetenschappelijke ontwikkeling als een sociologisch probleem met 
speciale aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfseconomie (Amsterdam 
1979) 210. 
43 C. Disco, 'Class collision or class coll usion . Dutch engineers, Cap italist Enterprise, 
and the State 1885-1920', in: Amsterdams sociologisch tijdschrift (1974) 718. 
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Wat de strijd met het "juristenmonopolie" aan de top betrof merkte de Delftse 
hoogleraar R.W. van Veen op dat de ingenieursklasse het gehele "maatschappelij
ke radarwerk" zou moeten controleren en "de heerschende kaste der rechtsgeleer
den" uit vooraanstaande leidinggevende posities verdringen.44 Uit de onderstaan
de tabel blijkt dat de strijd met de juristen al snel een gelopen race bleek te zijn. In 
de technisch-industrieIe bedrijven, waar de ingenieurs redelijkerwijs aanspraak 
konden maken op managementposities, domineerden de ingenieurs al snel. 

In het blad De lngenieur werd daarom enkele jaren een uitvoerige discussie 
gevoerd over de zogenaamde "economische vorming van de ingenieur". Wanneer 
de ingenieurs met goede economische kennis zouden worden toegerust konden ze 
de strijd met de juristen en middelbare technici aangaan. 

In een artikel uit 1922 legde de voorzitter van de Vereniging van Delftsche lnge
nieurs (VDI), B.M. Gratama, een direct verband tussen de economische vorming 
en de concurrentie van rniddelbare technici : "Het in meerdere mate toerusten van 
den ingenieur voor zijn maatschappelijke werkkring zal ook ten goede komen aan 
de concurrentie, die hem, meer dan vroeger, van de zijde van gediplomeerden van 

Tabel 2. Aantal ingenieurs en meesters in de rechten in managementposities 

Naamloze vennootschap 1900 1916 
Totaal Ir- Mr- Totaal Ir- Mr-

mana- mana- mana- mana-
ger ger ger ger 

Olieslagerijen, lak- en verffabrieken 6 35 3 
Textielbedrijven 24 61 6 
Bierbrouwerijen, meelfabrieken 26 1 36 4 I 
Suikerfabrieken 29 4 40 4 8 
Droogdokken, scheepswerven 10 1 34 10 1 
Chemie-, gist- en spiritusfabrieken 29 3 1 63 14 3 
Machine-, glas-, technische bureaus, 62 3 196 62 3 

betonmaatschappijen 
Spoor- en tramwegen 38 16 6 78 41 4 
Gasfabrieken 87 8 153 20 
Totaal 311 42 IS 696 164 21 

Bron: R.W. van Veen, Economische vorming en invloed van de ingenieur (1918). 

44 R.W. van Veen, 'Economische vorming en inv10ed van de ingenieur ', in: De fngenieur 

33 (1918) 268. 
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middelbare technische scholen en van andere richtingen met beperkt programma 
van onderwijs wordt aangedaan." 45 

De discussie over de economische vorming van de ingenieur leidde tot conflic
ten binnen de professie van de ingenieurs. Aan de ene kant stond de groep van 
ingenieurs die "zuiver" technisch onderwijs voorstonden, lOveel mogelijk geba
seerd op de natuurwetenschappen. Met name de hoogleraren en bestuurders van 
de TH-Delft behoorden tot deze groep. Economisch gevormde ingenieurs of han
delsingenieurs waren "vleesch noch visch" merkte een directeur van een techni
sche school te Amsterdam op. Het lOU afbreuk doen aan de moeizaam bevochten 
status van de universitair gevormde ingenieur. 

Aan de andere kant stond het praktijksegment van de ingenieursgroep en het 
bedrijfsleven, onder andere vertegenwoordigd door de Maatschappij van Nijver
heid. Plannen van de VDI uit 1915 om veranderingen aan te brengen in de Delftse 
opleiding ten gunste van de economische vorming, werden door de TH-Delft arro
gant van de hand gewezen en beantwoord met de opmerking dat "dit rapport be
slag legt op den tijd van de hoogleraren der Technische Hoogeschool". 

In zijn oratie Bevordering der Nijverheid (1911) bracht de Delftse hoogleraar 
l.p. de Vooys een ander motief voor de economische vorming van de ingenieur in 
stelling. In zijn filosofische getinte beschouwing wees hij op de vele maatschappe
lijke problemen die de snelle ontwikkeling van de industriele nijverheid met zich 
meebracht. Daarnaast, lo stelde hij later, had de Eerste Wereldoorlog duidelijk 
gemaakt wat de consequenties waren van de onderworpenheid van de mens aan de 
techniek. In 1917 herhaalde De Vooys zijn boodschap in zijn rede voor het Ko
ninklijk Instituut voor Ingenieurs (KJV!), "De economische taak van de ingenieur 
na den oorlog" en pleitte voor een nieuwe (synoptische interdisciplinaire) inge
nieurswetenschap, de technische economie: "Technische en economische overwe
gingen vlechten zich door elkaar heen in een verband, dat aflOnderlijke beoorde
ling ondoenlijk maakt. "46 

Ingenieurs konden door hun aanraking in hun dagelijkse werkzaamheden met 
lOwel sociale, technische als economische vraagstukken de aangewezen person en 
zijn om lei ding te geven aan de opbouw en herstel van de na-oorlogse maatschappe
lijke en economische verhoudingen. De Vooys sprak weliswaar niet expliciet over 
scientific management of wetenschappelijke bedrijfsvoering, maar het was duide
lijk dat hij hierop bij de omschrijving van de nieuwe ingenieursdiscipline weI doelde. 

Hoewel de discussie over de economische vorming in kringen van ingenieurs 
uitgebreid was gevoerd, waren de resultaten uiteindelijk bijlOnder mager. In 1924 

45 B.M. Gratama, 'De stand van de Nederlandsche ingenieurs', in: De Ingenieur 36 ( 1922) 
692. 
46 I.P. de Vooys, 'De economische taak van den ingenieur na den oorlog', in: I.P. de 
Vooys, Techniek enl11aarschappij: de betekenis der techniek voor l11aatschappelijke evolu
tie ill verleden en toekol11st (Amsterdam 1920) 74-104. 
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werd binnen de professionele organisatie van de ingenieurs, het (KJVJ), een aparte 
afdeling Technische Economie, opgericht. Dit betekende een belangrijke erken
ning van de activiteiten van de efficiency-ingenieurs binnen de ingenierus-profes
sie. Van de kant van de TH-Delft bleef men echter weigeren toe te geven aan de 
voorstanders van invoering van extra economische/management vakken in het 
curriculum. Wat verder opviel, was dat, met uitzondering van beschouwingen van 
De Vooys, er weinig theoretische beschouwingen werden gegeven over de vraag 
hoe een nieuwe ingenieursdiscipline in de vorm van wetenschappelijke bedrijfs
voering, bedrijfsleer, of scientific management eruit zou moeten zien. Dit maakte 
het nieuwe kennisgebied en de efficiency-ingenieurs tot een eenvoudige prooi van 
critici. 

De economische vorming van de accountant 
Een min of meer vergelijkbare discussie werd onder de accountants gevoerd. Nog 
voordat het scientific management na 1915 bredere bekendheid kreeg werd bin
nen accountantskringen gefilosofeerd over de betekenis van de economische vor
ming van de accountant. Voor het Nederlandsch Instituut van Accountants (NIVA), 
de beroepsorganisatie van de accountants, gold het "verheffen van de stand" als 
belangrijke doelstelling. Met een gedegen economische vorming zou men zich 
niet aileen kunnen onderscheiden van de boekhouders, maar tevens zou men een 
goede gesprekspartner zijn voor directeuren van grate ondernemingen. Weten
schappelijke erkenning was niet, zoals bij de ingenieurs, een gemeenschappelijke 
doel van de accountants . Evenmin was er sprake van een gemeenschappelijke alma 
mater, die als bindend element voor de professie kon dienen. De accountantspro
fessie was verdeeld en slecht georganiseerd. Het streven naar wetenschappelijke 
erkenning manifesteerde zich aanvankelijk bij een kleine groep van accountants 
die zich had verzameld rond de persoon van Limperg. Na een conflict met het 
NrVA, splitste deze groep zich af en organiseerde zich in de Nederlandsche Ac
countants-Vereeniging (NAV) om in 1918 weer te fuseren met het NJVA. Interes
sant is dat de verwetenschappelijking van de accountancy-opleiding zich in eerste 
instantie buiten het hoger onderwijs voltrak. De eisen werden voor het NAV -exa
men naar wetenschappelijke eisen opgeschroefd. In 1913 merkte Limperg hier
over het volgende op: "Ons examen moet (oo.) leiding blijven geven, want we 
moeten niet achteruit, maar steeds hooger op, steeds wetenschappelijker. C . . . ) Het 
examen moet zoo hooge eischen stellen, dat universitaire opleiding noodig wordt, 
hetzij in cursussen of universiteiten."47 

Een andere belangrijke discussie die vooral na de Eerste Wereldoorlog werd 
gevoerd ging over de vraag hoe de bedrijfsleer zich verhield tot de algemene eco
nomie. Reeds in 1908 had de accountant H. Span-ius in zijn artikel Eene nieuwe 

47 Geciteerd bij: Joh. De Vries, Ceschiedenis der Accountancy in Nederland. Aanvang 
en Ontpiooiing, 1895-1935 CAssen/Maastricht 1985) 124. 
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Wetenschap? gepleit voor de gedachte dat de bedrijfshuishoudkunde (bedrijfs
leer) moet worden gezien als een onderdeel van de staatshuishoudkunde48

. De al
gemene economie zelf was echter te weinig praktisch van aard om van waarde te 
kunnen zijn voor de praktijk. 

In vergelijking met de discussies over de economische vonning bij de ingenieur, 
werden de discussies bij de accountants, vooral na 1920, al snel theoretisch van 
aard. In deze discussies onder de accountants was een intellectuele hoofdrol weg
gelegd voor Limperg. Samen met de staathuishoudkundige H.W.C. Bordewijk gaf 
hij in de begin jaren twintig een onderbouwing voor de verwantschap tussen de 
bedrijfsleer en de algemene economie. 

Het belang van het vraagstuk van de economische vorming van de ingenieurs en 
accountants was dat het aangeeft dat er vanuit beide professies sprake was van een 
convergentie naar een nieuw professioneel domein, namelijk management. 

7. Economisering en disciplinering van het managementdomein 

Toen na 1915 het scientific management in Nederland aan populariteit won, kwa
men ingenieurs en accountants elkaar steeds vaker tegen in de adviespraktijk. Het 
streven naar efficiency-verbetering kon zowel vanuit een technisch als vanuit een 
economisch perspectief worden aangepakt en dat leidde onvermijdelijk tot een 
inhoudelijke confrontatie tussen deze twee professies. 

Een interessant voorbeeld hiervan was de kostprijsberekening die met de op
komst van industriele productie veel aandacht kreeg. In 1898 was het eerste hand
boek De Fabriekshuishouding van A. van Everdingen hierover verschenen. Het 
boek wekte veel belangstelling in kringen van accountants. Het echte standaard
werk kwam echter uit kringen van ingenieurs. In 1909 kwam de ingenieur K.G. 
Simon met zijn boek Kostprijsberekening en Administratieve Fabrieksorganisa
tie, dat vele edities kreeg en de navolgende twee decennia de toon zette voor het 
onderwijs in de industriele kostprijsberekening en bedrijfsboekhouding. In het boek 
werden bedrijfsorganisatie, kostprijsberekening en bedrijfsboekhouding voor het 
eerst in nauw verband met elkaar gebracht. Met de verbreiding van het scientific 
management kregen deze zaken steeds meer aandacht en het was duidelijk dat de 
efficiency-ingenieurs hierbij een belangrijke ra\ konden gaan spe\en. In de jaren 
1918-1919 gaf Limperg de aanzet tot zijn vervangingwaarde theorie, waarmee hij 
het kostprijsbegrip trachtte te bevrijden van het "boekhoudkundig-technische" 
keurslijf en het een (bedrijfs-)economische betekenis gaf. We zullen hier niet ver
der ingaan op de inhoud van de verschillende kostprijstheorieen en de vervan
gingswaardetheorie. Het gaat hier in eerste instantie om de wijze waarop Limperg 

48 H. Sparrius, ' Eene nieuwe wetenschap?', in: Accountancy 66 (1908) 93-95 . 
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een pre-disciplinair aspect uit het scientific management trachtte onder te brengen 
bij de disciplinaire economische wetenschap. Dit zou niet aileen voor de kostprijs
berekening gelden, maar ook voor andere onderdelen uit het scientific manage
ment (met name efficiency- en organisatievraagstukken). 

De economise ring en discipline ring van het managementdomein voltrok zich 
voornamelijk in de periode 1920-1940. Deze economisering betekende enerzijds 
de omvorming en synthese van verschillende pre-disciplinaire kunstleren tot een 
disciplinaire bedrijfseconomie. Het betekende anderzijds de afsluiting van een 
gebied voor andere professies, met de name de ingenieurs, die op dit terrein tot 
dan toe actief waren geweest. In de peri ode 1920-1940 ontstonden verschillende 
domeinconflicten tussen de accountants en de ingenieur. 

De gedachte dat de bedrijfshuishoudkunde een onderdeel vormde van de alge
mene economie stond voor Limperg al vroeg vast. In zijn artikel De beteekenis der 
bedrijfshuishoudkunde als wetenschap uit 1920 stelde hij, dat "er geen weten
schap der bedrijfshuishoudkunde bestaanbaar is met andere doelstellingen dan die 
der algemene economie: dat de bedrijfshuishoudkunde niet anders is dan een we
tenschap der economie gespecialiseerd op verschijnselen in de bedrijven."49 De 
belangrijkste steun voor deze opvatting kreeg Limperg van de algemeen econoom 
H.W.C. Bordewijk die de bedrijfshuishoudkunde zag als een "conglomeraat van 
bedrijfsleren tegen de achtergrond van hetgeen economisch aan aile bedrijven ge
meenschappelijk is.''50 

Op basis van de plaatsbepaling van de bedrijfseconomie als onderdeel van de 
algemene economie begon Limperg in de loop der jaren zijn "monumentale leer" 
te ontwikkelen. Het vooronderstellen van het economisch motiefvormde het begin 
van deze leer. Het economisch motief zelf is volgens Limperg onverklaard, de 
werking ervan wordt aangenomen. Niemand heeft deze kracht ooit kunnen waar
nemen, ze is, zoals de wet van de zwaartekracht, langs de weg van de redenering 
gevonden en wordt als hypothese gebruikt voor de verklaring van concrete ver
schijnselen . Van belang in Limpergs opvatting was voorts, dat de bedrijfsecono
mie " in haar wezen naast een causale tevens een normatieve wetenschap" diende 
te zijn. Normatief betekende bij hem niet ethisch, maar "richtinggevend voor het
geen economisch doelmatig is, voor hetgeen logischerwijze op het economisch 
motief kan worden teruggevoerd." De betekenis hiervan was volgens een van de 
vroege leerlingen van Limperg, S. Kleerekoper, dat de theoreticus de plicht heeft 
te constateren dat de praktijk een fout maakt. "Nooit mag hij de theorie zoo ver
wringen, dat de 'foutieve' handeling schijnbaar juist wordt."51 

49 Th. Limperg, 'De beteekenis der bedrijfshui shoudkunde als wetenschap' , in: Accoun
tancy 91 (1920) 161-164. 
50 H.W.C. Bordewijk, ' Bedrijfshuishoudkunde in haar verband tot de Vo1kshuishoud
kunde en haar betekeenis voor den accountant', in : Accountancy 18 (1920) 145-151. 
51 S. Kleerekoper, Bedrijfseconomie (Amsterdam 1937) 23. 
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Met name voor Limpergs opvattingen over organiseren en organisatie had de 
economisering van het managementdomein belangrijke consequenties. Organise
ren omschreef hij als het scheppen van doelmatige verhoudingen, waarvoor even
eens dezelfde economische wetten gelden. Limperg ontkende niet dat ethische en 
psychologische aspecten een rol spelen bij het organiseren, maar zij waren slechts 
van secundair belang en ondergeschikt aan het economisch motief. Op dit punt 
kritiseerde Limperg dan ook Henry Fayol die volgens hem psychologische en eco
nomische analyses door elkaar heen gebruikte. Tenslotte meende Limperg dat de 
wetenschappelijke inzichten binnen de psychologie nog te weinig exact en te spe
culatief waren om ze in de bedrijfseconomische theorie op te nemen. 

luist vanwege de normatieve pretenties ging het hier niet louter om theoretische 
overwegingen, maar waren er directe praktische implicaties. Een voorbeeld hier
van was dat voor een doelmatige ordening een centraal, leidend orgaan noodzake
lijk was en delegatie van het initiatief naar lagere geledingen gemakkelijk kon 
lei den tot bandeloosheid en anarchie. 

Limperg's disciplinaire, bijna doctrinaire opvattingen over de bedrijseconomie 
waren niet onbetwist. Met name de Rotterdamse hoogleraren in de bedrijfsleer J. 
Polak en J. Goudriaan en hun latere Rotterdamse collega's lOuden duidelijk een 
afwijkende, meer pragmatische koers varen. Polak meende in zijn oratie uit 1922 
dat de bedrijfsleer nog niet veel meer was dan een uitgebreide techniekbeschrij
ving en een empirische kunstleer. Tegenover het normatieve karakter van de be
drijfseconomische wetenschap van Limperg, stelde Polak dat het de taak van de 
bedrijfsleer was "zich te beperken tot de opsporing en verklaring der werkzame 
tendenzen, tot een onderzoek naar de causale samenhang"Y Bedrijfseconomie 
was in zijn ogen niet lOals bij Limperg een voorschrijvende, normatieve weten
schap, maar in eerste instantie een empirische, verklarende wetenschap. Wei meende 
hij dat de bedrijfsleer op den duur een onderdeel van de economische wetenschap 
diende te zijn . 

MogeJijk heeft Polak zich bij het gebruik van het woord "tendenzen" laten in
spireren door A. Marshall's invloedrijke boek Industry and Trade uit 1919, waar
in deze eveneens sprak van "tendencies of business organization". De "tenden
zen" waar Polak op doelde waren van verschillende aard: technische, juridische, 
psychologische, fysiologisch etc. Hiermee gaf Polak een beperkt interdisciplinair 
alternatief voor de theoretisch-disciplinaire opvattingen van Limperg. 

Goudriaan die in 1926 als bijlOnder hoogleraar was benoemd aan de Rotter
damse handelshogeschool trok deze beperkt-interdisciplinaire benadering door in 
zijn beschouwingen over het kostprijsvraagstuk en over de aard van de bedrijfs
leer in het algemeen . Volgens AJ. Bindenga kan de Rotterdamse benadering wor
den getypeerd met het motto: "different concepts for different purposes".53 Dit 

52 N.J. Polak, Het huidige stadium en de naaste taak der bedrijfsleer (Haarlem 1922) 21. 
53 A.J. Bindenga, ' De Rotterdamse School ' , in: De Accountant 10 (1990) 578-587. 
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motto voert terug op het negende hoofdstuk Different costs for different purposes 
uit het standaardwerk Studies in the Economics of Overhead uit 1923 van de Ame
rikaanse econoom 1.M. Clark. Op vergelijkbare wijze sprak Goudriaan in 1927 in 
zijn voordracht voor de Afdeeling voor Technische Economie van het KIVI: "Het 
is dus een quaestie van utiliteit; voor verschillende doeleinden kan men prijzen 
noodig hebben op verschillende wijze gecalculeerd."54 Voor Goudriaan gold even
als voor Polak dat de bedrijfsleer zich moest onthouden van het opstellen van 
recepten, zoals dit binnen het scientific management gebruikelijk was. Als promo
vendus van De Vooys gaf hij in zijn proefschrift een theoretische uitbouw van de 
technische economie als toegepaste wetenschap, waarover hij het volgende op
merkte: "De toegepaste wetenschappen zullen dus beginnen met hun toegeworpen 
probJemen te anaJyseren: zij zullen gebruik maken van de meest uiteenJoopende 
gebieden van het menschelijke weten; maar zij zullen veelal tot het resultaat moe
ten komen, dat met een methodisch expose het hoogst bereikbare is geleverd: de 
definitieve keus van de concrete daad aan hetgeen persoonlijke aanleg, ontwikke
ling en intu"itie op een bepaald gebied verkiest."55 

Goudriaan wijkt hiermee principieel af van Limpergs normatieve en prescriptie
ve pretenties voor de bedrijfsleer. Het hoogst bereikbare was een methodisch ex
pose, op grond waarvan de general manager zelf een keuze moest maken. Ook 
Goudriaan lukte het echter niet de technische economie als een aparte ingenieurs
wetenschap te ontwikkelen. Reeds in 1928 lanceerde Goudriaan het begrip be
drijfskunde als alternatief voor de bedrijfsleer, de technische economie en de be
drijfseconomie. Oit zou echter geen navoJging krijgen . 

Geheel anders dan Limperg die de bedrijfseconomie had opgedeeld in vier theo
retische leerstukken56 gaf Goudriaan een indeling in vijf functies zoals men die in 
de praktijk aantrof (technische functie , commerciele functie, social-economische 
functie, administratieve functie, financiele functie). Een uitwerking van het inte
gratieve general managementconcept , zoals Fayol aan de hand van het begrip 
"gouverner" had gedaan, ontbrak in de denkbeelden van Goudriaan. Uiteindelijk 
beschouwde Goudriaan general management als een kunst: "Het subtiele vermo
gen om verschillende functies als geheel te omvatten, om de oppperste leiding van 
het bedrijf in goede banen te leiden, vereischt veelzijdige kennis, een snel tot de 
kern doordringend verstand en het vermogen om de heterogene bestanddelen te 
brengen tot een synthetische samenvatting. Zo komt men daar, waar de "leer" en 

54 J. Goudriaan, 'De ontwikkeling van de bedrijfsleer als toegepast wetenschap. Voor
dracht gehouden in de Vergadering van de Afdeeling voor technische economie van het 
KIVI op 26 november 1927 te 's-Gravenhage', in: De Ingenieur 52 (1928) 77-86. 
55 J. Goudriaan, De Doelmatigheid van de Amsterdamsche Broodvoorziening (Delft 1922) 
12. 
56 Leer van de waarde en winst, leer van de kosten en kostprijs, leer van de financiering 
en leer van de interne en externe organisatie. 
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het "kennen" ophouden en aileen de "kunst" overblijft, de kunst, die gebaseerd is 
op intunie, op aprioristisch inzicht." 

In zijn Pretoriase oratie uit 1949 voegde Goudriaan nog de functie van general 
management aan de functieindeling toe. De kunst van het integreren behoorde 
echter volgens hem thuis in het post-ervaringsonderwijs. Voor het reguliere uni
versitaire onderwijs zag hij hier geen taak weggelegd. Waar zijn promotor De 
Vooys koos voor een synoptische vorm van een interdisciplinaire technische eco
nomie, stond Goudriaan duidelijk een instrumentele vorm van interdisciplinariteit 
VOOL Wat het heterogene van de bedrijfsleer betrof, zat hij op een lijn met Polak. 
Echter waar Polak uiteindelijk koos voor een zwaartepunt in de economische we
tenschap, stelde Goudriaan een non-disciplinair alternatief voor, waarbij de keuze 
voor een theoretisch perspectief louter werd bepaald door de aard van het prak
tisch probleem: "zij (de toegepast wetenschap) is in uitgangspunt uti lis tisch en 
pragmatisch; verklaring der verschijnselen interesseert haar aIleen, wanneer door 
deze verklaring een betere beheersching dezer verschijnselen mogelijk wordt ge
maakt."57 

De jaren twintig en dertig kunnen als de vormende periode van de Nederlandse 
bedrijfseconomie worden beschouwd. Terwijl in Amsterdam onder aanvoering van 
Limperg een duidelijke disciplinering van de bedrijfsleer tot een bedrijfseconomie 
had plaatsgevonden, stond men in Rotterdam een meer pragmatische, niet-disci
plinaire benadering voor. Echte schoolvorming, zoals in Amsterdam vond hier 
ook niet plaats. Pas in 1942 werd in Rotterdam de term bedrijfsleer vervangen 
voor bedrijfseconomie. 

8. Domeinconflicten tussen accountants en ingenieurs 

Deze academische schermutselingen vonden voornamelijk plaats in kringen van 
accountants en de eerste generatie bedrijfseconomen. De ingenieurs speelden in 
deze discussies nauwelijks een rol. De prominente uitzondering was natuurlijk 
Goudriaan, maar deze was hoogleraar in Rotterdam en niet verbonden aan de in
genieursopleiding in Delft. Bij de ingenieurs werd de discussie voor een deel ge
voerd binnen de afdeling Technische Economie van het KlVl, maar dit was in 
eerste instantie een professionele en geen academische organisatie. Zonder een 
gedegen economische vorming binnen de ingenieursopleiding was de kans klein, 
dat de ingenieurs zich konden mengen in de theoretische discussie, en daarmee 
over de afbakening van de bedrijfsleer. 

De afbakening van het professionele domein zou regelmatig onderwerp van dis
cussie vormen tussen de accountants en de ingenieurs. In 1918 verscheen een arti-

57 J. Goudriaan, BedriJfsleer als theoretische en als toegepaste wetenschap (Rotterdam 
1926)7. 
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kel van de accountant A.E.C. Saarloos, getiteld Ingenieur of Accountant. Hierin 
reageerde de auteur op een opmerking van een ingenieur die meende dat de tech
nische bedrijfsleider beter dan de boekhouder of handelsman in staat was een oor
deel te vellen over het depreciatievraagstuk (de hoogte en het tempo van afschrij
ving van duurzame kapitaalgoederen). Saarloos meende echter dat de administratie 
de enige basis moest zijn voor de bepaling van de Ievensduur van kapitaalgoede
ren en dat daarom de accountant hiervoor het meest geschikt was. Op een andere 
plaats waarschuwde Saarloos, dat veel accountants de neiging hadden nieuwe 
managementvraagstukken steeds meer te monopoliseren, zelfs in de richting van 
de techniek. Ook Limperg had verschillende malen duidelijk gemaakt dat de ac
countants zich niet moesten begeven op het terrein van de techniek. 

Van de kant van de accountants bestond weinig waardering voor de activiteiten 
van de ingenieurs binnen het managementdomein. In zijn oratie van 1922 merkte 
Polak op, dat de efficiency-ingenieurs "veelal tendenzen en verschijnselen trach
ten te behandelen en te verwerken, welke zij niet doorgronden". 58 Net als Limperg 
meende Polak dat het scientific management van de ingenieurs in wetenschappe
lijke zin weinig voorstelde. Het was volgens Limperg een kunstleer waarbij het 
begrip "scientific" door de Amerikanen te overmoedig werd gebruikt.59 Gezien 
hun "zeer gebrekkige economische en administratieve scholing" dienden de raad
gevende ingenieurs zich te beperken tot technische vraagstukken. 60 De accountant 
was vol gens Limperg daarentegen , vanwege zijn brede, omvattende functie, de 
eerste adviseur voor de bedrijfsleiding. Wanneer er technische vraagstukken in het 
geding kwamen, kon de hulp van de ingenieur worden ingeroepen. Deze opvatting 
over de vooraanstaande rol van de accountant had ook steun gekregen van Borde
wijk, die de economisch onderlegde accountants zag als "wetenschappelijke keur
bende, die bouwstoffen wil aandragen en samenvoegen voor het leergebouw der 
bedrijfseconomie". Over de ingenieurs merkte hij op, dat zij de grondslag misten 
voor een "vruchtbare, van dilettantisme gespeende beoefening van de bedrijfseco
nomie".61 De reden waarom de ingenieurs een bescheiden rol dienden te spelen, 
was dat in het studieprogramma aan de TH-Delft nauwelijks aandacht werd ge
schon ken aan de economische vorming van ingenieurs. 

In 1923 werd op initiatief van de Orde van Nederlandsche Raadgevende Inge
nieurs (ONRI) en het NIVA de grondslagen voor samenwerking tussen beide pro
fessies besproken. De accountant A. Sternheim merkte tijdens deze bijeenkomst 
op, dat het werk van de accountant de uiteindelijke "bedrijfssynthese" diende de 

58 Polak, Huidige Stadium, 8. 

59 Th. Limperg, 'Bedrijfseconomie. Aigemene inleiding tot de bedrijfshuishoudkunde en 
de leer der waarde' , Verzameld Werk deel IV (Deventer/Antwerpen/Diisseldorf 1964) 39. 
60 Th. Limperg, 'Bedrijfseconomie. Leer van de inwendige organisatie ', Verzameld Werk, 
dee I V (Deventer 1965) 272. 
61 Bordewijk, Bedrijfshuishoudkunde, 145-151. 
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bevatten, terwijl de ingenieur "een der vele apparaten (is) om de prijsvorming in 
goede banen te leiden".62 Een structurele vorm van samenwerking wees hij van de 
hand. Dit pleidooi voor uitsluiting van de ingenieurs op het bedrijfseconomisch 
terrein kreeg zowel van de zijde van de ingenieurs als van de kant van de accoun
tants weinig steun. De algemene conclusie was dat samenwerking tussen beide 
professies gewenst en noodzakelijk was. Tot concrete samenwerking- en afbake
ningsafspraken kwam men echter niet. 

Nadien zou de discussie over de domeingrenzen tussen de twee professies nog 
verschillende malen aan de orde komen. In 1931 hield A.M. de Groot een uitvoe
rig betoog over de functiescheiding tussen accountants en ingenieurs op het ge
bied van het efficiency-vraagstuk. Zijn belangrijkste stelling was dat er een onder
scheid diende te worden gemaakt tussen het bedrijfseconomische en het technische 
vraagstuk, waarbij de accountants zich tot het eerste en de ingenieurs zich tot het 
tweede dienden te bepalen. Door het organisatievraagstuk als een bedrijfsecono
misch vraagstuk te definieren en de accountants te vereenzelvigen met bedrijfs
economen trok hij het organisatievraagstuk naar het werkveld van de accountants. 
Deze claim stuitte op veel kritiek van de kant van de aanwezige ingenieurs, omdat 
De Groot volgens hen een willekeurige grens had getrokken binnen het manage
mentdomein. Het betrof hier nog altijd een gemeenschappelijk professioneel ge
bied waarover de ingenieurs, noch de accountants het monopolie hadden. 

In 1935 werd naar aanleiding van een lezing van accountant R.W. Starreveld 
voor het NIVA nog eens de discussie opgerakeld. Refererend aan Limpergs opvat
ting dat de bedrijfsorganisatie in dienst staat van het economisch motief stelde 
Starreveld dat de accountant een belangrijke taak diende te vervullen als organisa
tiedeskundige. Volgens hem was er, zoals onder andere Goudriaan had betoogd, 
geen sprake van een nevenschikking van de technische en economische doelstel
lingen bij het organisatievraagstuk, maar van een onderschikking van de techniek 
ten opzichte van de economie. Gelet op de gedegen economische vorming van de 
accountants en de "stiefmoederlijke behandeling" van economische vraagstukken 
aan de Delftse ingenieursopleiding, was het duidelijk dat het organisatieadvies
werk toebehoorde aan de accountant. 

Hoewel de competentiestrijd in de meeste gevallen betrekking had op organisa
tie- en efficiency-vraagstukken von den er ook domeinconflicten plaats op het ge
bied van de inrichtings- en controleleer, die volgens accountants tot hun meest 
oorspronkelijke werkterrein behoorden. Uit de lezing van de Nederlandse pionier 
op het gebied van de wetenschappelijke bedrijfsvoering v.w. van Gogh voor het 
internationale congres voor raadgevende ingenieurs in ZUrich in 1932 bleek inder
daad dat er onder ingenieurs de ambitie bestond om ook op deze gebieden actief te 
worden. De raadgevende ingenieur, zo betoogde Van Gogh, "should have under-

62 H.R. Reder, 'De grondslagen der samenwerking tusschen raadgevend ingenieur en 
accountant ' , in : MAB 6 (1924) 102-118. 
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stood accountancy and be familiar with balance sheets of industrial enterprises. 
( ... ) if new legislation is contemplated affecting the profession of accountants, 
engineers should also be recognized as economic advisers within the meaning of 
the act".63 

Deze opmerking van Van Gogh die door de toenmalige NIVA-voorzitter J. Po
lak fel werd bekritiseerd was vanuit internationaal perspectief niet zo verwonder
lijk. Zowel in Frankrijk als in Duitsland hie\den de efficiency-ingenieurs zich met 
verschillende economische activiteiten bezig, zonder dat deze voortdurend tot 
domeinconflicten met de accountants leidden. 

Wat de wetenschappelijke afbakening van het managementdomein betrof wisten 
de accountants al snel een voorsprong te nemen ten opzichte van de ingenieurs. 
Van primair belang hierbij was de aansluiting van de bedrijfsleer bij de economi
sche wetenschap en daarmee de omvorming tot een bedrijfseconomische weten
schap. Bij gebrek aan een adequate academische context slaagden de ingenieurs er 
niet in met een sterk alternatief te komen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 
technisch-economische wetenschap. Hierdoor bleef ook het onderwijs binnen de 
TH-Delft op dit terrein achter. 

Dit had tevens consequenties voor de discussies over de afbakening van de pro
fessionele domeinen in de praktijk. Het patroon was hierbij steeds hetzelfde. De 
accountants verklaarden het managementdomein als een economisch domein en 
verweten vervolgens de ingenieurs hierop incompetent te zijn vanwege hun ge
brek aan economische vorming. Telkens werden de ingenieurs door deze retori
sche claims van de accountants en latere bedrijfseconomen in het defensief ge
drongen . Toch waren de accountants niet bij machte het managementdomein in de 
praktijk te monopoliseren. Aileen voor wat de controle-activiteiten betrof slaag
den de accountants erin wettelijke erkenning te krijgen. 

9. De baIans voor 1940 

De soms blinde bewondering voor het Amerikaanse managementonderwijs na de 
Tweede Wereldoorlog doet enigszins vreemd aan wanneer men de vooroorlogse 
ontwikkelingen in Nederland beschouwt. Wat de wetenschapsinhoudelijke kant 
betrof had de bedrijfsleer zich in korte tijd ontwikke1d van de prescriptieve recep
tenleer tot twee invloedrijke varianten van de bedrijfseconomie: een theoretisch
disciplinaire vorm binnen de Amsterdamse economische faculteit en een pragma
tisch-interdisciplinaire vorm binnen de Rotterdamse handelshogeschool. Met de 
oprichting van de Tilburgse handelshogeschool in 1927 werd nog een variant, zij 
het minder invloedrijk, aan dit Nederlandse patroon toegevoegd. De drijvende 

63 J. Polak, 'Naar aanleiding van een conclusie van het "6th International Congress of 
Consulting Engineers", 7-10 september 1932 te Zi.irich', in: MAS 2 (1933) 31-32. 
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kracht achter de oprichting van de Tilburgse handelshogeschool was de priester
econoom M.1.H. Cobbenhagen. Cobbenhagen promoveerde in 1927 op het proef
schrift De verantwoordelijkheid in de onderneming. De gedachten die hij hierin 
uitwerkte vormden de basis voor het ontwerp van de Tilburgse handelshogeschool. 
Allereerst meende hij dat de opleiding gericht diende te zijn op de praktijk, maar 
niet aileen op die van het bedrijfsleven, maar ook op het sociaal-economisch leven 
in het algemeen. Ten tweede zocht hij in de opleiding een nauw verband tussen 
economie en ethiek. Cobbenhagen vreesde dat een "zuiver economische oplei
ding, zoals men bijvoorbeeld in Amsterdam voorstond, al te gemakkelijk tot eco
nomische conclusies zou leiden, ( ... ) die zijn opgebouwd op onwerkelijke, van 
elke ethische inslag ontrafelde, abstracties". 64 Uiteindelijk leidde dit tot een nieu
we naamgeving in 1932: Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschap
pen. Hiermee zocht men in Tilburg al in een vroeg stadium naar een interdiscipli
naire (bedrijfs-) economie. In vergelijking met Goudriaan 's opvatting, werd in 
Tilburg een meer synoptische vorm van interdisciplinariteit voorgestaan, waarbij 
de ethieklfilosofie uiteindelijk het praktisch handelen van kader vOOI·zag. 

In vergelijking met de ontwikkeling in Duitsland en Amerika kan worden ge
steld, dat de bedrijfsleer zich inhoudelijk sterk en divers had ontwikkeld. In Ame
rika yond het yak business administration zijn oorsprong voornamelijk in het scien
tific management en had aanvankelijk een sterk "descriptive-mechanical" karakter.65 

Dit had directe gevolgen voor het onderwijs aan de business schools, waar in de 
jaren twintig een ongebreidelde diversi teit aan voornamelijk sector-specifieke cur
sussen was ontstaan. Men was naarstig op zoek naar "basic courses" en een omvat
tende classificatie voor de indeling van de curricula.66 In 1926 verschenen de zo
genaamde Harvard Business Reports met als doel de managementwetenschap op 
hetzelfde niveau te brengen als de juridische en ingenieurswetenschappen. In deze 
rapporten werden 149 bedrijfscases beschreven waaruit uiteindelijk enkele gene
rieke managementprincipes zouden kunnen worden afgeleid. Echter dit zes jaar 
durende project mislukte omdat men niet in staat bleek tot gevalideerde, generali
seerbare en omvattende uitspraken te komen. Ondanks verschillende pogingen 
slaagden de business schools er in de jaren twintig niet in een dergelijke omvatten
de filosofie voor general management en het curriculum te ontwikkelen. Daniel 

64 M.J.H. Cobbenhagen, 'De Katholieke handelshogeschool ', in: M.J.H. Cobbenhagen, 
De Tilburgse Hoogeschoolgemeenschap. Vrezamelde opstellen en voordrachten over we
tenschapsbeoefening, economisch hoger onderwijs en academische levensstijl (Ti lburg 
1955) 11-17. 
65 Daniel , MBA (1998) 95. 
66 Voorbeelden van deze sector-specifieke cursussen waren: The Petroleum Industry, Wharf 
Management, Beef Operations, Pork Operations, Management of Public Vitilities etc. 
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concludeert dan ook: "The business administration curriculum in the 1920s, in 
short, remained a mess."67 

In dit opzicht verschilden de Nederlandse ontwikkelingen principieel van die 
in Amerika. De verbinding van de bedrijfsleer met de economische wetenschap 
was in dit opzicht van cruciaal belang. Hierdoor kon de bedrijfsleer zich ontwik
kelen tot een (bedrijfs-) economische discipline. De Rotterdamse en Tilburgse 
handelshogeschool toonden duidelijk meer affiniteit met de pragmatische opvat
tingen van de vooraanstaande Britse en Amerikaanse economen Marshall en Clark 
dan de Amsterdamse economische faculteit, maar uiteindelijk zou men uitkomen 
op een bedrijfseconomie. 

De ontwikkeling van de Amerikaanse business schools bleef zich kenmerken 
door de merkwaardige paradox, waarbij enerzijds het aantal scholen en het aantal 
studenten snel bleef groeien, terwijl anderzijds zij voortdurend werden geconfron
teerd met kritiek op het geringe wetenschappelijke karakter van de opleiding. De 
meest fundamentele kritiek kwam van Abraham Flexner's beroemde boek Univer
sities: American, English, German uit 1930. Flexner meende dat het kenobject 
van de stud ie, het maken van winst, nooit legitiem kon zijn binnen een universitai
re opleiding. Een andere criticus had de Amerikaanse business schools dan ook 
"institutions of higher earning" genoemd.68 Het belangrijkste probleem volgens 
Flexner was de afwezigheid van een ethische en sociale dimensie in de opleiding 
aan de business schools. Deze kritiek kwam overeen met het pleidooi van J.H.S. 
Bossard en I .H. Dewhurst in hun destijds belangrijke, kritische studie University 
for Business uit 1930, om het idee van "liberal education" in de bedrijfsweten
schappelijke opleidingen te verstevigen en het aandeel vaktechnische bedrijfsvak
ken terug te dringen. Harvard, en later ook andere business schools, voerden reeds 
in 1927 het yak bedrijfsgeschiedenis en in 1928 het vak bedrijfsethiek in. 

Yoor het onderwijs aan de Amerikaanse business schools kon men in Neder
land in deze periode nog weinig waardering opbrengen. Yoor Limperg, die in 1929 
een rondreis door Amerika maakte, was het onvoorstelbaar dat aan de Harvard 
Business School geen aandacht werd besteed aan algemene economie. De case
methode die aan Harvard centraal stond, beschouwde hij als een "laag-bij-de-grond
sche behandeling" van de bedrijfsproblematiek. 69 Goudriaan , die veel dichter bij 
de pragmatische opvatting over de managementwetenschappen stond, deelde voor 
een belangrijk deel Limperg's kritiek. Weliswaar was het een goede methode om 
de studenten inzicht te laten verwerven in de integrale aard van managementvraag
stukken, maar: "to do away with all textbooks en het vak aileen te leeren kennen 

67 Daniel, MBA ( 1998) 93 . 
68 Daniel , MBA (1998) 109. 
69 Limperg's dagboek van zijn studiereis naar de Verenigde Staten in 1929. Bewerkt door 
Joh . de Vries en L. Webers (Leiden/Antwerpen 1979) 114. 
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uit een lange reeks van nog zoo zorgvuldig gekozen 'gevallen' is mij te onsamen
hangend en te empiristisch ."70 

Van fundamentele kritiek op de ontwikkeling van het bedrijfseconomisch on
derwijs was in Nederland voor 1940 nauwelijks sprake. De discussie over de aard 
van de bedrijfsleer tussen de Rotterdamse en Amsterdamse hoogleraren was voor
namelijk een academische aangelegenheid, waarvoor het bedrijfsleven weinig 
belangstelling had. Toch waren er enkele belangrijke verschillen tussen de Rotter
damse handelshogeschool en de Amsterdamse handelsfaculteit. Staatshuishoudkun
de kreeg in Amsterdam een prominente plaats in het curriculum, terwijl boekhou
den hieruit werd geweerd. Het handelskarakter verdween geleidelijk aan uit de 
opleidingen. In Amsterdam veranderde men in 1935 de naam van faculteit der 
handelswetenschappen in Faculteit der Economische Wetenschappen. [n Limpergs 
visie had men met deze verwetenschappelijking niet de vorming van toekomstige 
leidinggevenden uit het oog verloren, maar de gedachte was dat aileen een "volle
dige, waarlijk wetenschappelijke vorming" de beste voorbereiding was op deze 
functies.71 Hiermee had een vol\edige conformering aan de doelstellingen van de 
hoger onderwijswet van 1876 plaatsgevonden. 

Deze principiele discussie over de verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam 
moet enigszins worden gerelativeerd tegen de achtergrond van de algemene ver
wetenschappelijking van het bedrijfseconomisch universitair onderwijs. Van een 
tweejarige, praktische opleiding voor de handelsman hadden beide opleidingen 
zich ontwikkeld tot serieuze, langdurige wetenschappelijke studies. 

Het feit dat slechts 30-40% van de ingenieurs en (bedrijfs-) economen in de 
jaren dertig een betrekking zochten in het bedrijfsleven had niet zozeer te maken 
met deze verwetenschappelijking, maar vooral met de grote vraag van de uitbrei
den de overheid en een sterk teruglopende vraag van de kant van het bedrijfsleven 
vanwege de economische recessie. De Commissie Limburg, die een grootscheeps 
onderzoek had verricht naar de overbevolking van het hoger onderwijs en de werk
gelegenheid van de academisch gevormden constateerde in 1936 dat vanuit het 
oogpunt van de maatschappelijke vraag "een ernstige overproductie van intellec
tuele arbeiders" dreigde te ontstaan. 72 

Tot 1940 stond de ontwikkeling van het kennisgebied en het onderwijs voor 
management vooral in het teken van de contlicten en domeinafbakeningen. De 

70 J. Goudriaan, 'Indrukken uit Amerika', in: E.S.B. ( 1947) 234. 
71 Limperg, De Faculteit dereconomische wetenschappell del' IIniversiteit van Amster
dam. Overdruk uit het l aarboek van de Cemeente Universiteit van Amsterdam, 1946-
1947 (Amsterdam 1947) 6. 
72 De toekomst del' academisch gegradueerden. Rapport van de commissie tel' bestude
ring van de toenemende bevolking van universiteiten en de werkgelegenheid voor acade
misch gevormden (Groningen/Batavia 1936) 597. 



V AN BAALEN EN KARSTEN NEDERLANDSE BEDRIJFSKUNDE 285 

meeste van deze conflicten zouden in het voordeel van de accountants en latere 
bedrijfseconomen worden beslecht. Wat voorts opviel was dat in deze ontwikke
lingen het bedrijfsleven een betrekkelijk geringe rol had gespeeld. Het waren voor
namelijk de professies van de accountants en ingenieurs geweest, gedreven door 
de behoefte aan erkenning, die een uniek Nederlands patroon van managementon
derwijs hadden geweven. 

10. Een poging tot onderwijsvernieuwing 

Terwijl het bedrijfseconomisch onderwijs voor 1940 sterk aankoerste op een ver
wetenschappelijking, ging de discussie onder Nederlandse intellectuelen en we
tenschappers juist meer in de richting van een vermaatschappelijking van het ho
ger onderwijs. Oaarnaast ontstond in deze kringen een groeiende waardering voor 
het Amerikaanse hoger onderwijsbestel. 

In 1931 verscheen de brochure Hogeschool en Maatschappij van de Utrechtse 
hoogleraar in de scheikunde, H.R. Kruyt. In deze brochure, die in 1946 een her
druk beleefde, hield de auteur een kritisch betoog over de verhouding tussen het 
hoger onderwijs en samenleving. Kruyt meende dat de universiteit zich begon te 
vervreemden van de maatschappij en berustte in "fossilisering". Als een van de 
eersten wees hij op de inherente spanning tussen de doelstellingen van de hoger 
onderwijswet van 1876: "Vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening 
der wetenschappen is haar (de universiteit, PvB, LK) program en zij doet alsof dit 
identiek is met de vorming en voorbereiding tot het bekleden van maatschappe1ij
ke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist wordt."73 

Oaarnaast toonde Kruyt zijn sympathie voor het Amerikaanse onderwijs waar 
de verhouding tussen universitair onderwijs en maatschappij volgens hem ideaal 
was. Kruyt 's brochure leidde tot felle discussies, maar kreeg niet direct vervolg. 
Oit veranderde toen in 1946 de Staatscommissie tot Reorganisatie van het Hoger 
onderwijs (Commissie Reinink) werd ingesteld die in 1949 rapporteerde.74 Kruyt's 
pleidooi voor een verbetering van de verhouding tussen universiteit en maatschap
pij vormde een van de twee centrale gedachten in het rapport. De andere pijler 
vormden de ideeen van de universitaire vernieuwingsbeweging die direct na de 
Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Oeze beweging werd gevormd door een groep 
van Groningse hoogleraren, die in 1945 een manifest De Vernieuwing der Univer
siteit publiceerde. Een van de leden van deze beweging was de hoogleraar in de 

73 H.R. Kruyt, Hoge School en Maatschappij. Rede tot de Universitaire Gemeenschap, 
(Amsterdam 1946) 10. 
74 Kruyt was gevraagd om zitting te nemen in deze staatscommissie. Hij was voorzitter 
van de sect ie die zich bezighield met het vraagstuk van de verhouding hoger onderwijs en 
maatschappij . 
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godsdienstfenomenologie G. van der Leeuw, die in 1945 tot minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen was benoemd. Waar Kruyt zich vooral zorgen 
maakte over de verhouding universiteit en maatschappij, kritiseerde Van der Leeuw 
vooral de vergaande fragmentatie van de wetenschappen : "Het vak werd almach
tig en de Universiteit ontaardde tot een conglomeraat van specialistenscholen."75 

Ais antwoord op deze fragmentatie pleitte de vernieuwingsbeweging voor wat 
een synoptische vorm van interdisciplinariteit kan worden genoemd: verbetering 
van de algemene (studium generale) en sociale vorming van studenten en het be
wustmaken van de samenhang der wetenschappen. Hiermee had de beweging een 
nieuw element in de discussie over de doelstellingen van het hoger onderwijs ge
bracht. In de wet van 1876 beperkte deze zich tot de vorming tot zelfstandige 
wetenschapsbeoefenaar en tot het bekleden van een maatschappelijke betrekking. 
De Leeuw c.s. pleitte in feite daarnaast voor een vorm van "liberal education". 

In tegenstelling tot Kruyt had deze Groningse vernieuwingsbeweging weinig 
waardering voor de Amerikaanse universiteit. Deze vond men te schools en deed 
te weinig recht aan de zelfstandigheid en vrijheid van de student zoals men in 
Europa gewend was.Het rapport van de Commissie Reinink vormde het begin van 
een langdurige en moeizame stelselwijziging van het hoger onderwijs die uitein
delijk uitmondde in de invoering van de Wet Twee-Fasenstructuur in 1982. De 
pleidooien voor de bevordering van inzicht in de samenhang der wetenschappen 
werd in de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 als nieuwe 
nieuwe doelstelling voor het hoger onderwijs opgenomen . De ambiguHeit in de 
formulering van de eerste twee bleef echter ongewijzigd. Op de geschiedenis van 
de hoger onderwijswetgeving zal hier niet verder worden ingegaan. 

Voor de totstandkoming van de latere bedrijfskunde-opleidingen waren deze na
oorlogse discussies over de doelstellingen van het hoger onderwijs van eminent 
belang. De Commissie Reinink had geheel in lijn met Kruyt 's opvattingen duide
Jijk gesteld , dat wetenschap en maatschappij eisen stellen aan de universiteit en 
dat deze eisen slechts ten dele parallel met elkaar lopen. Hoewel het nog lang zou 
duren voordat de doelstellingformulering werd gewijzigd, werd hiermee ruimte 
gecreeerd voor de opvatting dat voor opleiding tot een maatschappelijk beroep 
niet zonder meer een volledige wetenschappelijke scholing vereist was. De brede
re implicatie van deze discussie was dat de universiteit meer aandacht moest ge
ven aan de maatschappelijke vraag naar hoog opgeleiden . 

Daarnaast werd, zij het nog niet in deze termen , het interdisciplinariteitvraag
stuk aan de orde gesteld. De synoptische vorm Czedelijke en geestelijke vorming, 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef, samenhang der wetenschappen) die 
toen tot uitdrukking kwam, moet worden gelezen als een poging om het moreel-

75 1.H. Brouwer e.a. , De Vernieuwing der Universiteit (Groningen/Batavia 1945) 6. 
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maatschappelijke leiderschap na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
via het hoger onderwijs leven in te blazen . 

Tenslotte yond er in kringen van wetenschappers en beleidsmakers een lichte 
verschuiving plaats van een orientatie op het Duitse naar het Amerikaanse hoger 
onderwijsbestel. Deze verschuiving schiep ruimte voor Amerikaanse opvattingen 
over universitair managementonderwijs. 

11. Bedrijfsleven, hoger onderwijs en de opvoering van productiviteit 

Ook op het niveau van de instellingen werd de discussie over onderwijsvernieu
wing in deze periode in volle hevigheid gevoerd. Nieuw was dat deze zich niet 
beperkte tot vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, maar dat het bedrijfsle
yen een nadrukkelijke rol begon te spelen. Het hoger onderwijs was hiermee niet 
langer louter het domein van de elkaar beconcurrerende professies. 

De plotselinge belangstelling van het bedrijfsleven voor het hoger onderwijs is 
primair te verklaren vanuit tekorten aan ingenieurs en economen die waren ont
staan als gevolg van de stopzetting van de colleges gedurende de oorlog, de grote 
aantallen oorlogslachtoffers en vooral de noodzaak van de opvoering van de pro
ductiviteit in het kader van industrialisatie. 

De Commissie Holst I, die ad vies diende te geven over de vraag hoe op korte 
termijn kon worden voorzien in de grote vraag naar ingenieurs, concludeerde in 
J 947 dat een verdubbeling van het aantaJ academisch gevormde ingenieurs nood
zakelijk was. De Commissie Holst II opperde zelfs dat uitbreiding van het tech
nisch hoger onderwijs door middel van het oprichten van een tweede en zelfs een 
derde TH in respectievelijk het zuiden en het oosten van het land noodzakelijk 
was. De ideeen over uitbreiding leidden uiteindelijk tot de oprichting van de TH
Eindhoven in 1956 en van de TH-Twente in 1964. 

Het ging echter niet aileen om de beperkte omvang van het ingenieurscorps, 
maar om de inhoud van de ingenieursopleiding. In 1951 nam het KIVI het initia
tief tot een omvangrijk onderzoek naar de eisen die werden gesteld aan de pas
afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieurs. In totaal werden 63 werkgevers 
en 2455 ingenieurs ondervraagd. Door het overgrote deel der ondervraagde werk
gevers werd het karakter van de ingenieur als het belangrijkste selectiecriterium 
beschouwd. Leidinggevende capaciteiten kwamen op de tweede plaats, algemene 
vakkennis op de derde en kostenbesef op de vierde plaats. De gespecialiseerde 
vakkennis, het keurmerk van de TH-Delft, kwam pas op de zevende plaats. 

Een belangrijk pleitbezorger van de integratie van technische en niet-technische 
vakken was G. Holst, de voorzitter van de hiervoorgenoemde, gelijknamige com
missie . Twintig procent diende vlgens hem in de ingenieursopleiding gereserveerd 
te worden voor vakken als geschiedenis, psychologie en talen , zodat de TH-Delft 
ingenieurs kon afleveren die "voldoende omschakelbaar zijn en op zeer verschil-
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lende functies in het produktieproces hun bruikbaarheid kunnen bewijzen".76 Na
dien verschenen nog verschillende rapporten en studies die allemaal aangaven dat 
de vigerende, door de TH-Delft gedomi neerde definitie van de ingenieur (iemand 
die problemen op technische domeinen binnen de arbe idsverde ling aanpakt en 
hierin een diepgaand en wiskundige en natuurlijke scholing aan een opleidings in 
stituut heeft genoten 77

) revisie toe was. Het rapport van Groenman, Van Hasselt en 
Van Heek, dat de basis vormde voor de oprichting van de TH-Twente, pleitte voor 
het onderbrengen van de technische en sociale wetenschappen binnen een instel
ling. Dit idee werd later bekend als de "samenwoningsgedachte".78 Uit het om
vangrijke onderzoek (1962) van de Eindhovense hoogleraar in de empirische psy
chologie MJ.M. Daniels onder de ingenieurs bleek opnieuw, dat de niet-taken een 
belangrijk onderdee l uitmaakten van hun werk en dat onderwijs op deze terreinen 
in de opleiding zeer nadrukkelijk gewenst was. Tenslotte verscheen het rapport 
van de Commissie Neher in 1963. Deze commissie, die op initiatief van minister 
J .M.L.Th. Cals was ge"lnstalleerd, gaf advies over de wijze waarop de maatschap
pijwetenschappen in de studie van de technische wetenschappen konden worden 
ingepast. In dit rapport werd gepleit voor het "invlechten" van maatschappijwe
tenschappen in de technische wetenschappen. 

Voor de TH-Delft waren deze argumenten nog niet overtuigend genoeg. Het 
curriculum bleef vrijwel onveranderd. Buiten het curriculum om werd het studium 
generale opgetuigd ter bevordering van de persoonlijkheidsvorming. In feite meende 
men dat dit tot de taak van het gezin en het bedrijfsleven hoorde. 

Een vergelijkbare discussie werd gevoerd over de waarde van de afgestudeer
den van de economische ople id ingen. Uit een omvangrijk onderzoek van het NEI 
kwam naar voren dat 66% van de ondervraagde economen een uitgesproken nega
tief oordeel velde over de vraag of de studie rechtstreeks in de praktijk bruikbare 
vakkennis verschaft had. Over de bedrijfseconomie was men nog het meest tevre
den , terwijl men de praktische waarde van het yak staatshuishoudkunde nog het 
minst inzag. 79 Kennelijk waren de afgestudeerden vee I minder dan de intellectuele 
vaders van de bedrijfseconomie overtuigd van het feit , dat de bedrijfseconomie 
een onderdeel diende te zijn van de algemene economie. 

De urgentie van de vraag vanuit het bedrijfsleven kwam bovendien tot uiting in 
een brief van de vier grootste Nederlandse ondernemingen (AKU, BPM, Philips 
en Unilever) uit 1951 aan de instellingen voor het economisch hoger onderwijs 

76 Nieuwe Rotterdamse Courant, zaterdag 25 oktober 1952 
77 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erken
ning en macht (' s-Gravenhage 1980) 15. 
78 S .l. Groenman, R. van Hasselt en F. van Heek, De vestiging van hoger onderwijs in 
Oost-Nederland. Een nadere uitwerking (s.l. 1959). 
79 Nederlandsch Economisch Instituut, De academisch gevormde econool11. Een onder
zoek naar de opleiding en maatschappelijke positie Uu li 1956) 5. 
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waaruit de oprichting van de Contact-Commissie Industrie - Hoger Onderwijs 
(INHO) in 1952 voortvloeide. Voor het bedrijfsleven vormden de vergaande we
tenschappelijke specialisering en de lange studieduur de belangrijkste kritiekpun
ten op het toenmalige technisch en economisch hoger onderwijs. In haar rapport 
van 1955 kwam de INHO tot de conc\usie, dat het bedrijfsleven vooral behoefte 
had aan breed geschoolde, wetenschappelijk opge\eide mensen met voldoende 
praktijkinzicht en leidinggevende capaciteiten. Men drong er dan ook op aan om 
binnen de opleidingen onderscheid te maken tussen de zuiver wetenschappelijke 
en de praktijkgerichte wetenschappelijke vorming, zoals Kruyt binnen de Com
missie Reinink had voorgesteld. Binnen verschillende economische opleidingen 
begon men naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Reinink en INHO 
te experimenteren met de invoering van het baccalaureaat, min of meer naar voor
beeld van de Amerikaanse bachelor-opleiding. Aan vrijwel a ile instellingen Jiep 
dit experimenteren op een mislukking uit, aangezien dit teveel in het licht van de 
langdurige doctorale studie als een opleiding voor de "dommen" werd beschouwd. 

12. De Beweging voor Management Education 

Hoewel concrete resultaten van de vernieuwingsinitiatieven binnen de technische 
en economische opleidingen beperkt bleven, was er een belangrijke verandering 
in de "climate of opinion" ontstaan. De periode 1945-1960 vormde een incubatie
peri ode voor de veranderingen die in de jaren zestig en zeventig plaatsvonden. 
Een kleine groep van vertegenwoordigers uit technische en economische onder
wijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid speelde in deze incubatieperio
de een cruciale rol. Deze groep wordt hier aangeduid als de "beweging voor mana
gement education". 80 

Een belangrijke verschil met de handelshogeschool bewegingen aan het begin 
van de twintigste eeuw was dat er nu weI degeJijk sprake was van een "educational 
response" op de vraag van het bedrijfsleven. Het emancipatiemotief speelde hier 
nauwelijks een roJ. Een ander belangrijke verschil was, dat de ingenieurs en be
drijfseconomen veel meer de samenwerking gingen zoeken vanuit het besef dat 
management in eerste instantie een interdisciplinaire activiteit betrof. Deze as so
ciatieve strategieen leidden uiteindelijk tot de oprichting van de Nederlandse be
drijfskunde-opleidingen. De samenwerkingsbereidheid tussen vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven en hoger onderwijs en tussen de professies was kenmerkend 
voor de specifieke opbouw- en herstelmentaliteit van die jaren. Deze interprofes
sionele samenwerking kwam vooral tot uitdrukking in het Interuniversity Contact 

80 Zie ook: P.l. van Baalen, European entrepreneurs in higher education. A short history 
of the European and Dutch movement of Management Education. NFMD. (De lft 1996). 
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for Management Education (IUC) dat in 1952 op initiatief van de adviseurlbijzon
der hoogleraar aan de TH-Delft B.W. Berenschot, was opgericht. 

Als alternatief voor de lange studieduur, vergaande vakspecialisatie en geringe 
praktijkgerichtheid pleitte het bedrijfsleven voor despecialisatie, verkorting van 
de studieduur, brede algemene vorming en integratie. In de periode 1945-1960 
werden deze wensen, bij gebrek aan een Nederlands alternatief, samengevat in de 
Amerikaanse term " management education". Het begrip zelf was inhoudelijk leeg, 
maar revolution air in de zin dat management een zelfstandige professie was met 
een e igen "body of knowledge". 

De "beweging voor management" education orienteerde zich sterk op het Ame
rikaanse managementonderwijs. Recente hi storische studies relativeren sterk de 
directe invloed van de Marshall-hulp op de vernieuwing van de managementprak
tijken en het managementonderwijs in Europa. T.R. Gourvish en H. Tiratsoo stel
len dat er geen sprake was van een revolutionaire omslag in het denken over mana
gementonderwijs in Europa als gevolg van het United States Technical Assistance 
and Productivity Programme (USTAP). Wat de Amerikanen betrof was dit vol
gens 1. McGlade wei duidelijk de bedoeling: 

" in many ways, the advent of the United States Technical Assistance and Pro
ductivity Programme (USTAP) helped to finally stimu late the postwar consolida
tion and improvement of American business education, both in a pedagogical and 
institutional sense. From the start, agency administrators faced the challenge of 
identifying and then presenting overseas, a universal model of American business 
education rooted in a standard set of methodologies and practices. The need to 
create a supernationalistic framework for American business education required 
that the USTAP promote greater consensus and co-ordination of action on the part 
of all business, labor, academic and government groups engaged in European bu
siness re-education and reform. Universities and colleges proved to be the most 
willing and able partners in the USTAP's mission to formulate and transmit stan
dardized models of American business education overseas".81 

Voor een dee I slaagden de Amerikanen erin dit beeld bij de vertegenwoordigers 
van het hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid tijdens de Amerika-reizen te 
doen postvatten. Uit de verschillende rapporten die naar aanleiding van deze stu
diereizen verschenen, bleek inderdaad in het algemeen een grote bewondering 
voor de brede maatschappelijke orientatie van het Amerikaanse hoger onderwijs 
en de wijze waarop "management education" hierbinnen gestalte kreeg. Het des
tijds invloedrijke rapport (oplage 3750) Wie voigt ons op? van de Commissie Op
voering Produktiviteit is hiervan een belangrijk voorbeeld. Tegelijkertijd wees men 
voortdurend op de grote verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse situa-

81 J. Mc.Glade 'The big push: the export of American business education to Western 
Europe after the Second World War ', in: L. Engwall & Y. Zamagni , Management Educa
tion in Historical Perspective (Manchester 1998) 55-56. 
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tie en dat van een eenvoudige imitatie geen sprake kon zijn. Het NIVE-rapport 
Hoe volgen zij ons op? uit 1955 stelde dan ook kritisch dat een "eigen, Nederlands 
antwoord" vereist was. 82 

Ook uit de rapporten van A. Wattel (economische faculteit Groningen) en J.A. 
Borggreve (TH-Delft) 830ver het vak "business administration" sprak enerzijds 
waardering, maar anderzijds terughoudendheid met betrekking tot invoering ervan 
in het Nederlands hoger onderwijs. Beide auteurs meenden dat het oprichten van 
een Amerikaans-achtige business school niet wenselijk was, omdat dit op te veel 
verzet zou stuiten (Borggreve) of omdat veel van de nieuwe vakken en onderwijs
methoden in het bestaande technisch en economisch hoger onderwijs konden wor
den geintegreerd. 

In enkele gevallen was men uitgesproken kritisch over de Amerikaanse manage
mentideeen en -praktijken. De organisatie-adviseur P.H. Bosboom en A.M. Groot 
kritiseerden in hun rapport Organisatie en Leiding van kleine en grote bedrijven 
in de Verenigde Staten uit 1951 de receptmatige en weinig genuanceerde wijze 
waarop men in het Amerikaanse bedrijfsleven met effciency-vraagstukken om
ging. 

De poging van de USTAP om naar de Europeanen een eenduidig, standaard 
model voor "management education" te presenteren moet achteraf als zeer gefor
ceerd worden beschouwd. Juist in deze periode waarin duizenden Europeanen de 
Amerikaanse business schools bezochten, stonden deze scholen bloot aan felle 
kritiek van het bedrijfsleven en hoger onderwijs. De kritiek richtte zich op ver
gaande fragmentering en differentiering van de curricula, het ontbreken van een 
algemeen wetenschappelijk kader, de geringe aandacht v~~r het algemeen vor
mend onderwijs, het te lage niveau en de overdreven praktijkgerichtheid. Naar 
aanleiding van deze massale kritiek gaven de Ford Foundation en de Carnegie 
Foundation onafhankelijk van elkaar opdracht om de situatie aan de Amerikaanse 
business schools te onderzoeken en voorstellen te doen voor een algehele "upgra
ding" van de curricula. Beide onderzoeken werden in 1959 gepubliceerd en kwa
men min of meer met dezelfde analyse van de situatie en aanbevelingen. 84 Het 
belang van deze twee mijlpaalstudies kan niet worden overschat. Zij vormden de 
aanzet tot een brede curriculumhervorming, die later bekend zou worden als de 
New Look, binnen de Amerikaanse business schools. Kortweg kwam deze hervor
ming op het volgende neer: 

82 NIVE, Rapport van de studiegroep "Vorming tot leiderschap in het bedrijfsleven. Hoe 
vo/gen zij ons op?( 's-Gravenhage 1954). 

83 Beide auteurs hadden in het kader van de COP-rei zen een bezoek gebracht aan ver
schillende Amerikaanse business school s. 
84 R.A. Gordon en J.H. Howell , Higher Education For Business. Ford Foundation (New 
York 1959) en F.e. Pierson e.a., The education of American business man, Carnegie Foun
dation (New York 1959). 
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- Het onderwijs moest op het niveau worden gebracht van werkelijk universitair 
onderwijs; 
- De toelatingseisen moesten worden aangescherpt; 
- Zowel op bachelors- als op mastersniveau moest een te sterk beroepsgericht-
heid worden tegengegaan; 
- Op undergraduate niveau moest ten minste de helft uit algemeen vormend on
derwijs bestaan; 
- Er moest een reallocatie van middelen plaatsvinden ten koste van de vakge
richte cursussen op bachelorsniveau en ten gunste van de tweejarige MBA; 
- De doctoraatsprogramma's moesten worden verbeterd en uitgebreid. Het we
tenschappelijk onderzoek moet richting geven aan het onderwijs en niet anders
om; 
- In het onderwijs en het onderzoek moest "managerial decision making" cen
traal staan, met meer nadruk op het onderwijs in de basisdisciplines (met name 
sociale wetenschappen, wiskunde en statistiek). 
- Verbetering van de onderwijsmethoden die betrekking hadden op besluitvor
mingsvraagstukken. 

Met deze New Look-strategie koersten de business schools aan op een sterke ver
wetenschappelijking van het managementonderwijs die aan het einde van de jaren 
tachtig opnieuw aanleiding zou geven tot felle en massale kritiek. Deze kritiek 
richt zich dan juist op de te ver doorgeschoten verwetenschappelijking van het 
onderwijs en het verliezen van het contact met het bedrijfsleven. 

Het is achteraf zeer merkwaardig dat in de rapporten van de Amerika-gangers 
ten tijde van de Marshall-hulp periode nooit gewag is gemaakt van de crisissitua
tie waarin de Amerikaanse business schools verkeerden. In dit opzicht moet de 
poging van de USTAP om naar Europeanen toe een eenduidig, succesvol Ameri
kaans model voor "management education" te presenteren als geslaagd worden 
beschouwd. In een opzicht waren de Amerikaanse ideeen en ervaringen over "ma
nagement education" van belang voor de Nederlandse situatie, namelijk de erken
ning van het verband tussen managementonderwijs en de opvoering van de pro
ductiviteit. Het scientific management had voor 1940 nog de veronderstelling 
gekoesterd dat de oorzaken voor de geringe efficientie van bedrijfsorganisaties 
vooral was gelegen in de slechte organisatie en het gebrek aan motivatie van de 
arbeiders op de werkvloer. Zoals in het begin van dit artikel is aangegeven ontbrak 
het Taylor aan een duidelijke visie op de rol van het hogere management in het 
efficiency-vraagstuk. In het na-oorlogse "management education" -vraagstuk werd 
de verantwoordelijkheid voor efficiente bedrijfsvoering en de opvoering van pro
ductiviteit primair bij het hogere management gelegd. 

Dit besef kwam duidelijk naar voren in De Produktiviteitsnota uit 1951 van de 
minister voor produktiviteit A.H.M. Albregt, maar vooral in het invloedrijke pre
advies Verhoging van de Produktiviteit van P. Rijkens, toenmalig president-direc-
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teur van Unilever, dat tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij van Nijver
heid en Handel injuni 1951 werd gepresenteerd. Een sterke productiviteitsstijging 
was volgens Rijkens niet mogelijk wanneer "de bedrijfsleiding zich teveel verlaat 
op zijn initui"tie en zich teveel beperkt tot het reageren op de gebeurtenissen van de 
dag". 85 Concreet stelde hij voor om een post-academische opleiding voor bedrijfs
en bestuurswetenschappen op te richten. Dit voorstel was klaarblijkelijk ingege
ven door het feit, dat het economisch hoger onderwijs zich verzette tegen plannen 
die uit het bedrijfsleven naar voren waren gebracht. Het voorstel van Rijkens trok 
de aandacht van de regering en in 1952 werd een staatscommissie onder leiding 
van J. de Vries (directeur Bredero Bouwbedrijf) in het leven geroepen. Het rap
port van de Commissie De Vries dat in 1953 verscheen gaf adviezen met betrek
king tot de "opleiding tot deskundigen op het gebied van leiding en organisatie van 
bedrijven". Een van de adviezen betrof het plan voor de opzet van een post -acade
mische opleiding voor de professionalisering van het organisatie-advies werk. Een 
aantal universiteiten toonde belangstelling voor dit plan en richtte in 1958 samen 
met de beroepsorganisaties de Stichting lnteracademiale Opleiding Organisatie
kunde (SlOO) op. 

Een ander concreet resultaat van de beweging voor management education was 
de totstandkoming van het Nederlands Studiecentrum voor Doelmatige Bedrijfs
leiding (NSDB) in 1953. Ook dit initiatief vloeide direct voort uit de rede van 
Rijkens. De gedachte hierbij was dat het niet aileen van belang was het toekomsti
ge management goed op te leiden, maar vooraI ook het zittende management in de 
leeftijd van 35-45 jaar. Met de oprichting van het NSDB wilde men een instituut 
opzetten dat van vergelijkbare signatuur en statuur was als de "advanced manage
ment programs" van het Amerikaanse Harvard en het Britse Henley. 

De resultaten die in deze peri ode geboekt werden waren voornamelijk institutio
neeI van aard, d.w.z. dat ze geen betrekking hadden op de inhoud van de curricula. 
Binnen de reguliere technische en economische opleidingen bleven de veranderin
gen zeer beperkt. De eerste reden hiervoor was dat "management education" in 
feite nog een leeg begrip was en zich beperkte tot het uitspreken van de wens tot 
despecialisatie en integratie. En tweede reden was dat vanwege het spoedeisende 
karakter van de achterblijvende arbeidsproductiviteit een versnelde scholing van 
het zittende management nodig was. De kanalisering van de wensen ten aanzien 
van managementonderwijs via het na-ervaringsonderwijs was een betere en snel
lere optie. Hiermee vermeed men een langdurige en moeizame discussie met de 
instellingen voor hoger onderwijs over de aanpassing van de reguliere opleidin
gen. In de vlucht naar het na-ervaringsonderwijs kwam tevens de scepsis naar 
voren, dat "management education" dat niet gebaseerd was op managementerva-

85 P. Rijkens, 'Verhoging van de productiviteit. Prea-advies' , in: Maatschappij-Belan
gen. Maandblad van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (juni 1951 ) 
132-142. 
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ring eigenlijk een onmogeIijkheid was. In dit opzicht was er een principieel ver
schil met de Amerikaanse situatie. 

13. Bedrijfseconomen en de 'new management science' 

Yoor het realiseren van management als een zelfstandig vakgebied binnen het re
guliere hoger onderwijs waren de begrippen despecialisatie en integratie van te 
weinig betekenis. In de New Look-rapporten van de Ford Foundation en de Carne
gie Foundation uit 1959 werd sterk gepieit voor een new science of management 
die gebaseerd diende te zijn op besluitvormingsprocessen. De ideeen VOOl' deze 
nieuwe managementwetenschap kwamen niet voort uit het bedrijfsleven, maar 
ontstonden binnen de Amerikaanse defensie tijdens de oorlogsjaren. De Tweede 
Wereldoorlog creeerde zoals Locke stelt "unprecedented managerial problems for 
which unprecedented solutions were needed".86 Grote aantallen, vooral wiskundig 
en sociaal-wetenschappelijk geschoolde wetenschappers werden ingezet bij het 
oplossen van managementvraagstukken in de militaire sfeer, die zo omvangrijk en 
complex waren dat ze niet door een persoon of een discipline konden worden 
opgelost. De operations research (OR), toen een gebied waarin wetenschappers 
vanuit verschillende disciplines werkten, werd bij het oplossen van deze complexe 
management vraagstukken van cruciaal belang. Na de Tweede Wereldoorlog zoch
ten veel OR-wetenschappers een toepassingsgebied in de civiele sfeer. De grote 
Amerikaanse ondernemingen waren de eerste organisaties waarin de mod erne OR
technieken (Iineaire en dynamische programmering, spel- en waarschijnlijkheids
theorieen) werden toegepast. Het doel van de OR was om op basis van weten
schappelijke inzichten tot een optimale beslissing te komen. De systeemtheorie 
was hierbij van nut om de interacties tussen de samenstellende componenten bin
nen de organisatie te bestuderen. 

Tegen deze achtergrond legde Herbert Simon in zijn stu die Administrative Be
havior (1950) het fundament voor de moderne bedrijfskunde. Simon beschreef in 
biologische systeembegrippen de "anatomie en fysiologie van de organisatie" die 
is opgebouwd uit een complex van besluitvormingsprocessen. De essentie van 
zijn theorie was de gedragswetenschappelijke basis voor het besIuitvormingspro
ces. Managers waren geen maximizers, zoals men bijvoorbeeld in de economische 
wetenschap veronderstelde, maar "satisficers" met en beperkte rationaliteit. 

Een ander fundament, maar geheel in Iijn met de theorieen van Simon, werd 
gelegd door R.M. Cyert en 1.G. March met hun studie A Behavorial Theory of the 
Firm (1963). Zij kritiseerden de vigerende economische theorieen door te stellen 
dat winstmaximalisering slechts een van de vele doelstellingen is die in het be
sluitvormingsproces een rol spelen. Bovendien zijn managers niet de enige be-

86 Locke, Management, 116. 
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sluitvormers in de organisatie, maar zijn op aile niveaus leden van de organisatie 
bij de besluitvorming betrokken. Zij pleitten voor een empirische, inductieve be
studering van besluitvormingsprocessen op micro-niveau en voor een eliminatie 
van de ceteris paribus-cIausule uit de economische theorie. "Economics", zo stel
den zij in navolging van Keynes, "presupposes psychology"Y De new manage
ment sciences waren door het werk van Simon en Cyert & March tot een interdis
ciplinair vakgebied verklaard. 

In Nederland, waar de bedrijfseconomie stevig in het zadel zat, moest deze strijd 
op eigen wijze worden gevoerd. Een belangrijke aanval kwam uit de hoek van de 
zich net professionaliserende bedrijfspsychologen en bedrijfssociologen. De be
moeienissen van de psychologen met vraagstukken van mens en arbeid in de orga
nisatie waren niet nieuw gezien hun vooroorlogse ervaring in de psychotechniek88 . 

Met de opkomst van de Human Relations-beweging begonnen de bedrijfspsycho
logen en -sociologen hun aandeel op te eisen. De kritiek van deze nieuwe profes
sies op de verwaarlozing van de menselijke factor in de technische en economi
sche opleidingen werd duidelijk hoorbaar. De bedrijfssocioloog en adviseur D. 
Horringa bekritiseerde de "zeer abstracte beschouwingswijze van de factor ar
beid" in de bedrijfseconomische theorie. Arbeid werd aileen beschouwd als een 
"onpersoonlijke, uitwisselbare grootheid, als het aantal werkuren van bepaalde 
intensiteit geleverd door werkers van een bepaalde klasse".89 De stelligheid waar
mee sommige Nederlandse bedrijfseconomen het leerstuk van de interne organisa
tie trachtten onder te brengen in een bedrijfseconomische theorie, beschouwde hij 
als "zeer doctrinair"Yo 

De bedrijfseconomen zelf reageerden sterk verdeeld. Waar enkelen pleitten voor 
een integratie van de menselijke factor in de bedrijfseconomische theorie, rea
geerden anderen op Limpergiaanse wijze. De Amsterdamse hoogleraar H.J. van 
der Schroeff, die overigens nauw betrokken was bij vele management education
activiteiten, wees op het gevaar van een vermenging van de leer der interne orga
nisatie uit de bedrijfseconomie met de bedrijfspsychologie.91 Hij was voorstander 
van een vergaande samenwerking van bedrijfseconomen en bedrijfspsychologen 

87 R.M. eyert en 1.M. March, A Behavioral Theory o/the Firm (New Yersey 1963) 310. 
88 E. Haas, Op de juiste plaats (Hilversum 1995) 
89 D. Horringa, Individu en groep in her moderne bedriJl Een overzicht en kritische 
beschouwing van een aantal sociale verschijnselen in het moderne bedrijf en de wijze 
waarop die versch!jnselen door de sociologie en de sociale psychologie worden bestu
deerd (Assen z.j.) 37. 
90 D. Horringa, Leiderschap en organisatie in de Nederlandse onderneming (Assen 1959) 
21. 
91 H.J. van der Schroeff, Rationalisme en sentiment in de organisatie in het licht van het 
Hawthorne onderzoek, in: TED 22 (1952) nr. 12293-298. 
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in de praktijk, maar tegen een niet verantwoorde inmenging op elkaars vakgebied. 
Het proefschrift (1954) van de bedrijfseconoom A. de long kan worden beschouwd 
als een antwoord op de opdringende "bedrijfspsycho-sociologische" literatuur.92 

De integratie van de menselijke factor in de bedrijfseconomische theorie, zo stel
de De long, zou resulteren in een "verminking van de zuiverheid van de theoreti
sche analyse".93 

Een van de weinig positieve reacties kwam van de ingenieur T.l. Bezemer die in 
1955 Goudriaan opvolgde als buitengewoon hoogleraar in de interne organisatie 
aan de NEH. In zijn oratie pleitte hij voor een leer voor het doelmatig handelen, 
die boven de verschillende bedrijfswetenschappen kon uitstijgenY4 [n deze leer 
vervulde de bedrijfseconomie naast de andere bedrijfswetenschappen slechts een 
nevenschikkende ro1. Van belang hierbij was, dat de bedrijfseconomie niet langer, 
zoals bij Limpberg, vereenzelvigd werd met leiding en organisatie, maar hierin 
slechts een onderdeel vormde. 

C.F. Scheffer, rector van de universiteit van Tilburg, betoogde in 1962 daarente
gen dat er feitelijk slechts een algemeen geldende bedrijfseconomische norm voor 
het handel en bestaat, en weI om met minimale offers maximale resultaten te beha
len. Weliswaar spelen in de problematiek van het managementjuridische, psycho
logische en technologische factoren een rol, maar de primaire taak van de manager 
is om uit alternatieve mogelijkheden de juiste beslissing te nemen. Management is 
derhalve een bedrijfseconomisch (keuze-)vraagstuk. Een managementopleiding, 
zo stelt Scheffer, " is in feite een behoefte, gevoed door niet-economen, aan alge
mene vorming welke de bedrijfseconoom in zijn opleiding reeds jaren krijgt. 95 

Tegenover de afwijzende houding van vele bedrijfseconomen, zoals die werd 
verwoord door Scheffer, stond ook een groep die de bedrijfseconomie veel na
drukkelijker wilde transformeren in de richting van de Amerikaanse opvattingen. 
Deze groep werd aangevoerd door J.L. Mey, hoogleraar bedrijfseconomie te Gro
ningen (1948-1964). Mey legde belangstelling voor het interdisciplinariteitsvraag
stuk aan de dag, zoals bleek uit zijn artikel Management, a Common Province of 
Different Sciences (1962). Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de hoogge
spannen verwachtingen omtrent de mogelijkheden van wiskunde en haar toepas
singen via de moderne computertechnologie binnen de nieuwe managementwe
tenschap uit de Verenigde Staten. Kwantificering en formalisering zijn binnen de 
verschillende managementdisciplines weliswaar mogelijk, maar zijn binnen een 
managementtheorie onverenigbaar: "We can apply them (wiskundige technieken 

92 A. de long, De menselijke factor in de bedrijfshuishouding en de bedrijfseconomische 
problemafiek (Leiden 1954). 
93 De long, op. cit., 28. 
94 T.J. Bezemer, De bijdrage der integralie 101 grotere doelmatigheid (1955 Rotterdam). 
95 c.F. Scheffer, Bedrijfseconomische problematiek en management, in: Economie 27 
(okt/nov. 1962) no. 1-2,29. 



V AN BAALEN EN KARSTEN NEDERLANDSE BEDRIJFSKUNDE 297 

(PvB L.K.) to a problem formulated from a technical, economical, psychological 
or whatever point of view, but we are unable to apply them at the same time to 
economics, sociological or psychological relationships."96 

Het verschijnen van het proefschrift Ondernemingsdoel en winst: een confron
tatie van enkele theorieen (1966) van 1.L. Bouma, een promovendus van Mey, 
wordt in het algemeen beschouwd als het startschot voor een bredere orientatie in 
de Nederlandse bedrijfseconomie. Ais een variatie op de beschrijvende 'behavori
al theory of the firm ' van Cyert & March, ontwikkelde Bouma een theorie van het 
interne ondernemingsgedrag, later aangeduid als het 'intern-gedragsmodel' .97 

Bouma verweet de Nederlandse bedrijfseconomie een "voorschrijvend en verma
nend ja, zelfs hier en daar een dogmatisch karakter" te hebben.98 Ondanks deze 
principiele kritiek en zijn verwijt dat de Nederlandse bedrijfseconomen de nieuwe 
Amerikaanse managementheorieen volledig links lieten liggen, bleef bij Bouma 
bedrijfseconomie onderdeel van de economische wetenschap. Terwijl Bouma zich 
inzette voor een herorientatie van de bedrijfseconomie van binnen uit, pleitte A. 
Wattel , eveneens een promovendus van Mey, voor een afzonderlijke studie inter
disciplinaire bedrijfskunde. Hoewel Wattel sterk op de Amerikaanse management
wetenschappen en -onderwijs was georienteerd, geloofde hij niet in een "new ma
nagement science", gebaseerd op besluitvormingstheorieen en de systeemtheorie. 
Het belang van de interdisciplinariteitsgedachte, zo stelde hij in navolging van 
Mey, lag niet in de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap, maar in de relative
ring van de bijdragen uit verschillende wetenschappen, " ... een integrale weten
schap van leiding en organisatie (is) in traditionele zin onmogelijk".99 

In de peri ode 1945-1960 bleef "management education" een Jeeg beg rip en 
bleven initiatieven beperkt tot institutionele veranderingen buiten het reguliere 
onderwijs om. Het belang van de opnieuw opgelaaide discussie over de grenzen 
van de bedrijfseconomie was dat hiermee ook een inhoudelijke argument voor de 
oprichting van een interdisciplinaire bedrijfskunde opleiding was ontstaan. 

96 J.L. Mey, Management, A Common Province of Different Sciences, in: J.L. Bouma en 
H. Willems (red.) , Bedrijfseconomische Verkenningen, opgedragen aan J.L. Mey (Den 
Haag 1965) 64. 
97 lL. Bouma, Ondernemingsdoel en wins!: een confron!atie van enkele theorieen van 
he! ondernemingsgedrag, Bedrijfseconomische monografieen (Leiden 1966). 
98 J.L. Bouma, De loepassing van interne-gedragsmodellen in de bedrijfseconomie (Lei
den 1967) 12. 
99 A. Wattel, Vraag en aanbod van kennis en organisatie (Groningen 1967) 9. 
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14. Interdisciplinariteit en 8edrijfskunde 

In haar historische studie over interdi sc iplinariteit typeert Thompson Klein de ja
ren zestig en zeventig als "the "Watershed Era, a slot in history when innovations 
could get support".JOO In Nederland werden in de periode 1968-1977 vier verschil
lende interdisciplinaire bedrijfskunde opleidingen opgericht (TH-Eindhoven: 1968, 
TH-Twente: 1968, NEH: 1970, Universiteit Groningen: 1977). Elk van de oplei
dingen kende zijn moeizame aanloop. Kenmerkend was dat iedere opleiding een 
eigen institutionele vorm koos. De NEH en de TH-Delft kozen op nadrukkelijk 
verzoek van het bedrijfsleven en naar voorbeeld van de Amerikaanse MBA-struc
tuur v~~r een post-kandidaatsopleiding in een interfaculteit binnen een interuni
versitair instituut. In Groningen gaf men de voorkeur aan een post-propedeutische 
opleiding binnen een interfaculteit. De TH-Eindhoven koos eerst in 1966 v~~r een 
studierichting bedrijfskunde en later in 1968 voor een afzonderlijke afdeling be
drijfskunde. Binnen de TH-Twente gaf men net als in Rotterdam en Delft de voor
keur aan een post-kandidaatsopleiding. Door de duidelijke verschillen in opvat
ting over de wijze waarop interdisciplinaire bedrijfskunde gestalte moest krijgen 
was in Nederland een gevarieerd patroon aan bedrijfskunde-opleidingen ontstaan. 

Tegen de achtergrond van de kritiek op het vigerend universitair onderwijsbe
stel fungeerden deze interdisciplinaire opleidingen als wat Thompson Klein heeft 
genoemd "telic institutions": experimentele, innovatieve en missie-gedreven orga
nisaties die pionierden in universitaire onderwijshervormingen. Kenmerkend was 
voorts dat men een hoge mate van autonomie claimde uit vrees voor een inkapse
ling in de rigide universitaire structllllr en -cllltuur. 

Het is van be lang erop te wijzen, dat in Europa het interdisciplinaire karakter 
van managementonderwij s veel sterker werd benadrukt dan in Amerika. De New 
Look-rapporten uit 1959 pleitten nog voor een multi-disciplinaire benadering en 
brede algemene vorming. In de praktijk zou hier echter weinig van terechtkomen. 
In Europa verschenen onder auspicien van de European Productivity Agency (EPA) 
twee belangrijke rapporten, die het imiteren van de Amerikaanse ontwikkelingen 
op het gebied van managementonderwijs probeerden te relativeren. In de Fisher 
(1962) en Platt (1963) rapporten werd een pleidooi gehouden voor een zelfstandig 
Europees beleid met betrekking tot het opzetten van universitair managementon
derwijs.IOJ In beide rapporten werd management nadrukkelijk als een interdiscipli
nair studieveld omschreven. Hoewel werd onderkend dat interdisciplinaire onder
wijs- en onderzoeksvormen niet zonder problemen waren, yond Platt dat niet moest 
worden toegegeven aan de traditionele academische standaarden. 

100 Thompson Klein, Interdisciplinarity, 35. 
101 OECD, Issues in Management Education ( 1963) 57. 
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Technische Bedrijfskunde 
In de periode 1945-1960 liepen de ontwikkelingen en initiatieven met betrekking 
tot het management education vraagstuk door elkaar heen. In de jaren zestig was 
er sprake van twee duidelijke afzonderlijke ontwikkelingen die leidden tot zowel 
de technische bedrijfskunde als de algemene bedrijfskunde. Aan de basis van de 
technische bedrijfskunde lag het rapport van de Commissie Neher (1963). De in
zichten en aanbevelingen van die commissie waren weinig schokkend en behels
den in feite een voortzetting van de oude Nederlandse discussie die reeds voor 
1940 en opnieuw in de periode 1945-1960 uitvoerig was gevoerd. Het verschil 
was echter dat de TH-Delft inmiddels haar monopolie op de definitie van de inge
nieur, door de oprichting van de TH-Eindhoven en later de TH-Twente had verlo
reno Reeds bij de totstandkoming van de laatste twee TH's werd veel meer aan
dacht geschonken aan de niet-technische vorming van de ingenieurs dan in Delft, 
waarmee het een goede voedingsbodem vormde voor de totstandkoming van de 
opleidingen voor de technische bedrijfskunde. De TH-Delft bleef zich verzetten 
tegen deze ideeen. Zij bleek wei bereid samen met de NEH de post-kandidaatsop
leiding voor algemene bedrijfskunde op te zetten, maar hier ging het niet meer om 
een ingenieursopleiding: "]uist afwijzende de Eindhovense opvattingen inzake een 
opleiding voor bedrijfskundig ingenieur, denken wij meer in de richting van een 
nauwere interuniversitaire samenwerking ( ... )."102 

Algemene Bedrijfskunde 
De totstandkoming van de opleidingen voor de algemene bedrijfskunde, met name 
die van de combinatie Rotterdam-Delft, trokken veel meer de nationale aandacht. 
Nadat verschillende betrokkenen in de peri ode 1945-] 960 hadden geconstateerd 
dat de oprichting van een zelfstandige business schoo] in Nederland niet nodig 
was, veranderde deze opvatting na het verschijnen van een tweetal COP-rapporten 
(196], ] 965) van vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, overheid en be
drijfsleven . In het eerste rapport werd heel voorzichtig geadviseerd dat het wense
lijk was "( ... ) te onderzoeken wat het bestaan en vooral, ondanks aile kritiek, het 
voortbestaan van deze instituten (business schools, PvB,LK) in het Amerikaanse 
hoger onderwijs voor ons land te zeggen hadden." In het tweede rapport, van de 
Commissie Mey-Pruyt-Caron, werd een zeer concrete poging gedaan de Ameri
kaanse MBA-op1eiding te vertalen (in de vorm van een post-kandidaatsop1eiding) 
naar de Nederlandse onderwijssituatie. De gedachte ging hierbij aanvankelijk uit 
naar een Nationa1e Business School. In Rotterdam werden de plannen van Pruyt
Mey-Caron met open armen ontvangen, temeer daar hun eigen initiatief uit 1964 
om een post-propedeutische bedrijfskunde opleiding op te zetten ineens door het 

102 A-Bezemer, NETH '60-63, Briefvan de Rector Magnificus TH-Delft prof.dr. R. Kro
nig aan de voorzitter van de Senaat van de Nederlandse Economische Hogeschool, dd. 9 
september, 1960 
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landelijke rapport van Pruyt-Mey-Caron doorkruist werd. Bovendien had Shell bij 
haar 75-jarig bestaan in 1965 een donatie van 2,5 miljoen gulden aan de NEH van 
Rotterdam geschonken om tot een postdoctorale opleiding bedrijfskunde (de Stich
ting Bedrijfskunde) te komen. Hoewelmen binnen de NEH met betrekking tot de 
gift van Shell het " no strings no ties" benadrukte, wist Shell duidelijk haar stempel 
op het besluitvormingsproces te drukken. Zo bedong Shell dat zou worden samen
gewerkt met de TH-Delft, dat men ook initiatieven zou nemen voor een doctorate 
studie bedrijfskunde en dat men de hulp zou inroepen van Amerikaanse business 
schools. De keuze viel op de Graduate School of Business Administration van de 
Universiteit van Michigan. Dat Shell niet aileen stond in haar behoefte aan Ameri
kaans-achtige managementopleiding bleek uit de financiele steun (2 miljoen gul
den) van andere Nederlandse ondernemingen waaronder AKU, Hoogovens, Phi
lips , Unilever en banken als de ABN aan de oprichting van de postdoctorale 
Stichting Bedrijfskunde. 

De belangstelling van de grote Nederlandse multinationals voor de Amerikaan
se business schools was groot. Van Shell en Unilever was bekend dat ze regelma
tig afgestudeerden rekruteerden van die Graduate Business Schools. Lid van de 
directie van Shell, L. Schepers, betoonde zich een fervent voorstander van de 
Amerikaanse onderwijsaanpak.I03 Hij hekelde de lange studieduur aan Nederland
se universiteiten en de te ver doorgeschoten specialisering. Voor tal van bedrijfs
functies was zo'n vergaande specialisatie gewenst noch vereist. A.W.J. Caron, lid 
van de raad van bestuur van Unilever, verdedigde soortgelijke standpunten en vond 
dat er een differentiatie moest worden aangebracht in de opleiding tussen bedrijfsad
viseurs en commerciele en leidinggevende functies. I04 Caron hekelde het feit dat 
in de opleiding voor economen vakken uit de psychologie en sociologie ontbra
ken. Uit beide visies sprak een duidelijke wens voor een algemene management
opleiding, zodat afgestudeerden op professionele wijze organisatievraagstukken 
konden aanpakken. De vraag naar breed opgeleide mensen was een reactie op wat 
wei werd genoemd de snelle "opmars van specialisten" in middenkaderfuncties 
vanaf het begin van de jaren zestig. Van interdisciplinair opgeleide academici ver
wachtte men dat deze bruggen konden slaan tussen de verschillende specialismen. 

De oprichting van de bedrijfskunde opleiding kende zijn eigen, moeizame ont
wikkelingsgang. Mey had naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Mey
Pruyt-Caron en de donatie van Shell opgemerkt dat ondanks een centralisatie van 
bedrijfskunde-activiteiten in de combinatie Rotterdam-Delft gelijksoortige initia-

103 L. Schepers, Memorandum berreffende hervormingen op her gebied van her Neder
lands hoger onderwijs voor de Leiding en organisarie van bedrijven en andere insrellill
gell, (Den Haag, 15- J J - J 963). L. Schepers was ingeniellr van de TH-Delft, voorzitter van 
het KIVl , de beJangenvereniging van de ingeniellrs en werd later voorzitter van de Stich
ting Bedrijfskllnde. 
104 A.W.J . Caron, Referaat gehollden op de Economistenlanddag van 8 mei J 963. 
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tieven aan andere instellingen niet mochten worden belemmerd. In Groningen, 
waar men duidelijk belangstelling toonde voor een interdisciplinaire bedrijfskun
de opleiding, vreesde men in 1969 voor een "Iandelijke monopolisering en con
centratie" in de Randstad van bedrijfskunde activiteiten . ' 05 Het vormde een van de 
belangrijkste motieven voor Groningen om zelf een bedrijfskunde opleiding op te 
zetten, die in 1977 van start ging. 

Hiermee was de institutionele inbedding van de interdisciplinare bedrijfskunde 
in Nederland voltooid. Enkele prominente bedrijfseconomen hadden hierbij een 
merkwaardige rol gespeeld. Deze varieerde van een sterk afwijzende houding tot 
een volledige, overtuigde overstap naar de bedrijfskunde. Veel bedrijfseconomen 
toonden zich betrekkelijk tolerant ten opzichte van de nieuwe bedrijfskundeoplei
dingen. Zij zagen de interdisciplinaire bedrijfskunde voornamelijk als een onder
wijsproject en niet een ontwikkeling van waaruit een nieuwe wetenschap zou kun
nen voortkomen die de bedrijfseconomie kon bedreigen. Volgens Van der Schroeff 
lag de functie van de bedrijfseconomie in de wetenschappelijke vorming van vak
economen, terwijl de bedrijfskunde primair als taak had een academische oplei
ding te bieden voor leidinggevende functies in de praktijk. Van der Schroeffs am
bivalente, gedogende opmerkingen geven op pregnante wijze aan hoe de structurele 
ambigulteit binnen de doelstellingen van het hoger onderwijs voorlopig werd op
gelost in de scheiding tussen bedrijfseconomie en bedrijfskunde. 

De kanalisering van de verschillende opvattingen over management en interdis
ciplinariteit, die in de loop der jaren waren ontstaan, in zeer verschillende instel
lingen voor hoger onderwijs kan als een eindpunt worden gezien van een lange, 
conflictrijke onderwijsgeschiedenis. Het betekende tevens een nieuw begin van 
een strijd om academische erkenning en maatschappelijke acceptatie. 

15. Interdisciplinariteit, professies en amerikanisering: enkele conclusies 

In onze schets van de totstandkoming van de Nederlandse bedrijfskunde-opleidin
gen hebben we drie thema's centraal gezet: interdisciplinariteit, de rol van de pro
fessies en het "amerikaniserings"-vraagstuk. 

Wat het eerste thema betreft kan worden geconcludeerd dat vanaf de eerste ont
wikkelingen van de bedrijfsleer het interdisciplinariteitsvraagstuk centraal heeft 
gestaan. Bij de ingenieursopleiding (-en) ging het voortdurend om de vraag in 
hoeverre niet-technische vakken konden worden opgenomen in het curriculum. 
De TH-Delft, die tot aan de oprichting van de TH-Eindhoven in 1956 een mono
poliepositie had, heeft op de vele verzoeken van de ingenieursprofessie zelf en 

lOS A-NEH-BdK, VBO/THD/NEHlWerkgroep Interuniversitair Instituut. Brief van A. 
Wattel, Faculteit der Economische Wetenschappen, aan de senaat van de Rijksuniversiteit 
te Groningen, d.d. 26 september 1969 
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later vanuit het bedrijfsleven consistent afwijzend gereageerd. De reden hiervoor 
was de vrees , dat de niet-technische vorming afbreuk zou doen aan de destijds fel 
bevochten academische status van de ingenieur. Hoewel de redenen van de vele 
verzoeken in de loop van de tijd sterk veranderden (van emancipatie naar indus
trialisatie motiel), bleef in de kern de aard van deze discussie onveranderd. De 
belangrijkste consequentie hiervan was dat de TH-Delft nooit zou besluiten tot het 
opzetten van een opleiding tot bedrijfskundig ingenieur. Een andere belangrijke 
consequentie was, dat vanwege de gebrekkige economische vorming de ingenieurs 
lange tijd niet in staat zijn gebleken een duidelijk theoretische stempel te drukken 
op de ontwikkeling van de kennis over managementvraagstukken. Dit moesten zij 
overlaten aan de bedrijfseconomen. Goudriaan als ingenieur en hoogleraar in Rot
terdam heeft in die ontwikkeling een belangrijke brugfunctie tussen de bedrijfs
economen en ingenieurs vervuld. 

In de ontwikkeling van de economische opleidingen speelde het interdisciplina
riteitsvraagstuk eveneens een cruciale rol. Het vormde de basis voor het onder
scheid tussen de Amsterdamse School en de Rotterdamse benadering. Het ont
staan van de interdisciplinaire bedrijfskunde opleidingen moet in belangrijke mate 
als een reactie op de economisering en disciplinering van de managementkennis in 
de jaren twintig en dertig worden beschouwd. Deze economisering en discipline
ring zijn het resultaat van wat E.T. Layton "conformist pressures" heeft genoemd; 
de aanpassing van de accountant professie aan de doelstellingen van en tradities 
binnen het hoger onderwijs. I06 Bij de totstandkoming van de bedrijfskunde-oplei
dingen speelden vele bedrijfseconomen een ambivalente rol. Ze stimuleerden of 
gedoogden de totstandkoming van de bedrijfskunde opleidingen, maar geloofden 
niet in een nieuwe, interdisciplinaire managementwetenschap. In kringen van de 
bedrijfseconomen bleef de discussie over de grenzen van het yak regelmatig op
laaien. In 1985 vroeg de bedrijfseconoom lH.R. van de Poel zich openlijk af of de 
bedrijfseconomen indertijd op het verkeerde paard hadden gewed. I07 En twee jaar 
later pleitte 1.A.M. Theeuwes voor de ontwikkeling van bedrijfskundige bedrijfs
economie om zodoende een bijdrage te leveren aan multidisciplinair onderwijs en 
onderzoek in een bedrijfskundige context. In de jaren negentig hebben H.W. Blom 
en 1.1. Vromen de discussie proberen te relativeren . Volgens hen is er sprake van 
een kleurrijk palet van uiteenlopende vraag- en probleemstellingen, benaderingen 
en stijlen. 108 

106 E.T. Layton, The revolt of the engineers. Social responsibility and the American 
engineering professions (Baltimore/London 1986) 11. 
107 1.H.R. van der Poel, ' Desillusies van de economische wetenschap' , in: 1. Muysken 
e.a. , Economische wetenschappen: eenheid in verscheidenheid (Assen 1985) 
108 Vgl. H.W. Blom, 'Alice in Ondernemersland. In: H.W. Blom en 1.]. Vromen (red.) , 
Bedrijfseconomie: Hoe bestaat het. Aanzetten tot eenjilosofische plaatsbepaling (Leiden 
1991) 185-191. 
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Thompson Klein concludeert ten aanzien van de interdisciplinaire "telic institu
tions" dat de euforie van de jaren zeventig in de jaren tachtig heeft plaats gemaakt 
pragmatisch realisme. Dit blijkt ook zeker op te gaan voor de Nederlandse be
drijfskunde opleidingen. De opleidingen zijn keurig ingekapseld in de universitai
re structuur en tradities . J. Essers wijst in dit verband zelfs op een herdiscipline
ring binnen de bedrijfskunde, waarbij een disciplinering van de functionele gebieden 
(marketing, human resource management, operations research, informatie mana
gement etc.) heeft plaatsgevonden. Dit blijkt niet aileen het geval te zijn voor de 
managementwetenschappen. Thompson Klein constateert in algemene zin: "The 
quest for academic respectability leads inevitably to a regression back to indivi
dual disciplines leaving interdisciplinarity a hostage to the disciplines"I09. 

Een belangrijke reden hiervoor is, dat men er inhoudeJijke niet in is geslaagd 
met een synoptische, algemeen omvattende theorie voor general management te 
komen . Ook de systeemtheorie en de besluitvormingstheorieen die gedurende de 
New Look-periode naar voren werden geschoven hebben hun generieke pretenties 
niet kunnen waarmaken. Thompson Klein pleit, zoals Goudriaan reeds in een ver 
verleden had gedaan, daarom voor een procesmatige benadering van interdiscipli
nariteit: " It is a process for achieving an integrative synthesis, a process that usual
ly begins with a problem, question, topic, or issue"IIO. 

Wat de rol van de professies betreft valt op dat er duidelijke verschillen waren 
tussen de vooroorlogse en de naoorlogse peri ode. Voor de Tweede Wereldoorlog 
stond het emancipatiestreven centraal en stond de ontwikkeling van het manage
mentdomein vooral in het teken van de monopoliseringsstrategieen. Na 1945 werd 
de vraag naar "management education" sterk geinitieerd vanuit de vraag van het 
bedrijfsleven als gevolg van de opvoering van de productiviteit. Met name in de 
opbouw- en herstelperiode was sprake van een grote samenwerkingsbereidheid 
(associatieve strategieen) tussen de professies. Deze samenwerking was nodig in 
verband met het interdisciplinaire karakter van het managementonderwijs. Daar
naast begonnen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nadrukkelijk een rol te 
spelen. De uiteenlopende opvattingen over interdisciplinaire bedrijfskunde wer
den gekanaliseerd in de oprichting van verschillende bedrijfskunde opleidingen, 
elk met een eigen signatuur. 

Tenslotte het vraagstuk van de amerikanisering. Van een eenvoudige overname 
of imitatie van Amerikaanse voorbeelden is nooit sprake geweest. Voor 1940 koers
ten zowel de technische als de economische opleidingen aan op een conformering 

109 Thompson Klein , Interdisciplinarity, 39. 
110 1. Thompson Klein, Inferdiscipiinarity, 188. Ook de Nederlandse Raad voor het We
tenschapsbeleid schreef in haar jaaradvies van 1985 dat probleemdefiniering uitgangspunt 
moest zijn voor interdisciplinair onderzoek; V gl. H. Zandvoort 'Concepts of Interdiscipli
narity and Environmental Science ', in: Th.A.F. Kuipers en A.R . Mackor, Cognitive Patte
rns in Science and Common Sense (Amsterdam \995). 
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aan de universitaire structuur en cultuur. Door de aansluiting bij de economische 
wetenschap ontwikkelde management zich al snel tot een economische (sub-) disci
pline. De inhoudelijke verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam zijn voor een 
deel terug te voeren op de invloed van de Amerikaanse en Britse economen Clark 
en Marshall. Van groter belang waren de institutionele verschillen in combinatie 
met de persoonlijke opvattingen van de toemalige hoogleraren (Polak en Goudriaan 
in Rotterdam, Limperg in Amsterdam). De sterke verwetenschappelijking yond in 
de Verenigde Staten niet plaats en vanuit Nederland bestond nog weinig waarde
ring voor de Amerikaanse ontwikkelingen. De waardering van de Amerikaanse 
ontwikkelingen veranderde na 1945 in positieve zin. Deze verandering moet ech
ter wei worden geplaatst tegen de achtergrond van het brede vernieuwingsdenken 
en de versnelde industrialisatie in de periode 1945-1960. Despecial isatie, integra
tie en verkorting van studieduur werden destijds door het bedrijfsleven van groter 
belang geacht dan het ontwikkelen van nieuwe managementopleidingen of een 
nieuwe managementwetenschap. Bij de oprichting van de technische bedrijfskun
de opleidingen speelden de Amerikaanse opvattingen en geringe rol. Hier was 
veeleer sprake van een sterke uitvergroting van de problematiek van de niet-tech
nische vorming van de ingenieurs zoals deze zich reeds lang voor 1940 had voor
gedaan. Bij de algemene bedrijfskunde opleidingen waren de Amerikaanse in
vloeden duidelijker zichtbaar. Echter, gelet op de geschiedenis van de 
bedrijfseconomie moet de totstandkoming van de interdisciplinaire bedrijfskunde 
veel meer worden gezien als de realisering van een nieuwe optie binnen een oude 
discussie over de disciplinaire grenzen van het vakgebied. Van een overname van 
Amerikaanse managementopleidingspraktijken begon pas echt sprake te worden 
toen vanaf het midden van de jaren tachtig MBA-opleidingen werden opgezet. 



XII 

De modernisering van het N ederlandse wegennet. 
Nieuwe perspectieven op de ontwikkelingen voor 
1940 

EWOUT FRANKEMA EN PETER GROOTE 

1. Inleiding 

De modernisering van het Nederlandse wegennet is van eminent belang geweest 
voor de sociaal-economische ontwikkeling en eenwording van Nederland. Toch is 
er tot nu toe weinig aandacht aan geschonken in de economisch-historische Iitera
tuur, al wordt er de laatste jaren meer over gepubliceerd. De wegengeschiedenis 
heeft zichtbaar geprofiteerd van het uitgebreide onderzoek naar de geschiedenis 
van de techniek in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Zo hebben 
techniek-historici als Ten Horn-van Nispen en Buiter over de geschiedenis van het 
Nederlandse wegennet geschreven. 1 Daarnaast heeft het jubileum van Rijkswater
staat in 1998 het historisch besef bij deze organisatie versterkt, waardoor bijvoor
beeld Ligtermoet en van der Ham in staat gesteld zijn over de wegengeschiedenis 
te publiceren.2 

Vooralsnog zijn deze analyses echter tamelijk verkennend en beschrijvend van 
aard gebleven. Het zwaartepunt Iigt bij de ontwikkeling van het rijkswegennet in 

M.-L. ten Horn-van Nispen, "Het rijkswegenplan 1927. De aanpak van het verkeers
vraagstuk in de jaren twintig", in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, 
9 (Amsterdam 1992) 185-208; H. Buiter en K. Volkers, Oudenrijn. De geschiedenis van 
een verkeerskl1ooppul1f (Utrecht 1996) ; H. Buiter, "'Hoogviadukten in het polderland?' 
De introductie van de autosnelweg in Nederland", NEHA-Jaarboek, 60 (Amsterdam 1997) 
285-306. 
2 D.M. Ligtermoet, Beleid en planning in de wegenbouw. De relatie tussen beleidsvor
ming en planning in de geschiedel1is van de aanleg en verbetering van rijkswegen. Rijks
waterstaatserie 51 (Den Haag 1990). W. van der Ham, "Ruim baan voor de automobiel", 
in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Twee eeuwen Rijkswaterstaaf 1798-1998 (Zaltbommel 1998) 
159-169. 
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de peri ode 1920-1940. Bij gebrek aan empirisch onderzoek wordt van de regiona
Ie en lokale wegen stilzwijgend aangenomen dat zij, als vertakkingen van de grote 
wegen (i.e. de rijkswegen), een analoog ontwikkelingsproces hebben doorgemaakt. 3 

Het bestaande beeld kan in grote lijnen als voIgt worden samengevat. Voorafgaand 
aan de periode van de explosieve toename van het automobilisme in de jaren '20 
lOU het Nederlandse wegennet lange tijd verwaarloosd zijn geweest omdat de rijks
overheid er geen geld voor over had en het belang ervan onderschatte. Gedurende 
het interbellum lOU de rijksoverheid geleidelijk tot het inzicht zijn gekomen dat 
het wegverkeer een zaak van algemeen en snel toenemend belang was, waarin ze 
een coordinerende en stimulerende rol diende te vervullen. Maar op dat moment 
was de financiele situatie van de overheid lo precair dat goede bedoelingen niet in 
daden omgezet konden worden. 

Dat lukte pas na stevig aandringen van de wegenlobby in 1926 met de instelling 
van de wegenbelasting. Met de opbrengsten van die wegenbelasting kon het Rijks
wegenfonds gevuld worden, dat exclusiefbedoeld was voor wegenaanleg. Hetjaar 
1926 geldt als een omslagpunt: met de invoering van de wegenbelasting werd een 
politieke oplossing gevonden voor het financieringsprobleem waarop de lo nood
zakelijke investeringsimpuls van het rijk lange tijd gestrand was. Al een jaar later 
zag het eerste rijkswegenplan het licht. Middels forse investeringen en onder toe
nemende coordinatie van het Rijk werden de eerste autosnelwegen aangelegd en 
het nationale wegennet in snel tempo aangepast aan de eisen van het groeiende 
gemotoriseerde wegverkeer. Nog voor de oorlog behoorde het Nederlandse we
gennet tot de beste in Europa. 

2. Nieuwe data, nieuwe perspectieven 

Uit recent onderzoek naar de investeringen in het interlokale wegennet in Neder
land in de negentiende en twintigste eeuw is ons gebleken dat het bestaande beeld 
bijstelling behoeft.4 Het overwegend institutionele perspectief waarmee tot dus
ver gewerkt is roept een onvolledig en soms zelfs verkeerd beeld op van de alge
mene ontwikkeling van het wegennet op de lange termijn (1850-1940), en de 

3 Grofweg kan het Nederlandse wegenstelsel van die tijd onderverdeeld worden naar 
rijkswegen, provineiale wegen en gemeentewegen. De aanduiding is gerieht op de behe
rende instantie, die niet per definitie ook verantwoordelijk was voor de aanleg. Bovendien 
waren en zijn ook watersehappen en partieulieren aetief in wegaanleg en -beheer. 
4 P. Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913 (Capelle aan 
den Ussel 1995); P. Groote, Infrastructure and Dutch economic development; A new long 
run data set for The Netherlands 1800- 1913 (UtreehtlGroningen 1996); E.H.P. Frankema, 
Kapitaa/vorming in infrastructuur in Nederland 1900-1970 (Groningen 200 I, ongepubli
eeerde doetoraalseriptie Faculteit der Economisehe Wetensehappen). 
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moderniseringstrend na 1926 in het bijzonder (1926-1940). De analyse van de 
jaarlijkse investeringsbedragen in aile verharde wegen buiten de bebouwde kom 
(hierna: straatwegen) leveren nieuwe resultaten op. Die gegevens bestaan uit tijd
reeksen van de bruto investeringen in, en de netto kapitaalgoederenvoorraad van , 
de gehele straatweginfrastructuur over de peri ode 1800-1970. In 1995 publiceer
de Groote de reeksen voor de jaren 1800-1913.5 In 2001 kwam als vervolg daarop 
de afstudeerscriptie van Frankema gereed (1913-1970).6 Deze tijdreeksen maken 
het mogelijk om de kwantitatieve ontwikkeling van de weginfrastructuur als uit
gangspunt te nemen, in plaats van de politi eke discussie over de rol van de rijks
overheid bij de aanleg van wegen. 

Op vier punten kan vol gens ons met deze benadering het perspectief verruimd 
worden: in de eerste plaats hoeven we niet het door politieke actoren met de mond 
beleden belang van wegen als uitgangspunt te nemen, maar het gerealiseerde be
lang, dus datgene waarvoor men ook bereid was de financiering op zich te nemen. 
In de tweede plaats hoeven we ons niet langer te beperken tot het rijkswegennet, 
maar kunnen we aile straatwegen en dus ook aile betrokken actoren in de analyse 
meenemen. In de derde plaats kunnen we eenvoudig het wegennet plaatsen in het 
perspectief van concurrerende transportwijzen. Door de gerealiseerde investerin
gen als maat voor de ontwikkeling te gebruiken, hebben we immers allerlei vor
men van transportinfrastructuur op een vergelijkbare maatstaf geplaatst. In de vierde 
plaats kunnen we het tijdsperspectief verruimen, door de ontwikkelingen in de 
twintigste eeuw te koppelen aan die in de negentiende eeuw. 

Ter invoering in de problematiek voigt eerst een overzicht van het huidige beeld 
van de ontwikkeling van het moderne Nederlandse wegennet voor de Tweede 
Wereldoorlog (paragraaf 3). Daarna toetsen we de twee premissen van de bestaan
de historiografie. Eerst wordt de veronderstelde 'verwaarlozing' van het traditione1e 
wegennet (1850-1926) en de daarop volgende 'revolutionaire' moderniseringstrend 
nagegaan (1926-1940) (paragraaf 4). Vervolgens wordt het investeringsbeleid van 
de rijksoverheid in de periode 1920-1940 kritisch bekeken. Hier staat de vraag 
centraal of het investeringsbeleid van het rijk wei zo sterk afhing van de penibele 
financiele situatie begin jaren '20, zoals in de bestaande literatuur wordt gesugge
reerd, of dat er wellicht he Ie andere politieke keuzes van invloed waren (paragraaf 
5). 

5 Groote, Kapilaalvorming. 
6 Frankema, Kapitaalvorming. 
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3. Het bestaande beeld van 'verwaarlozing' en 'revolutie' 

3.1 Tot 19 J 8: een terughoudende overheid; verwaarlozing van het wegennet 
In deze paragraaf beschrijven we het traditionele beeld van het 'wegenvraagstuk' 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Door de opkomst van het gemotori
seerde wegvervoer sinds de eeuwwisseling kwam de toestand van het Nederlandse 
wegennet in een nieuw daglicht te staan. De roep om actief ingrijpen door de rijks
overheid in de wegenaanleg werd sterker, terwijl de rijksoverheid zich al geruime 
tijd terughoudend had opgesteld. De door de wegenlobby gevraagde modernise
ring hield niet aileen de aanleg van nieuwe wegen in, maar ook de aanpassing van 
bestaande wegen om deze geschikt te maken voor de hogere snelheid, verkeers
druk en belasting van het wegdek vanwege het gemotoriseerd wegverkeer. Onder 
'moderne wegen ' verstaan wij wegen die qua breedte berekend waren op het onge
hinderd passeren van auto's en voorzien van een egaal wegdek van beton of asfalt. 
Het traditionele wegennet bestond omstreeks 1900 uit relatief smalle wegen met 
een bestrating van keien of klinkers maar vaker nog met grind of steenslag.7 

Tot de Eerste Wereldoorlog werd de passiviteit van de rijksoverheid over het 
algemeen zonder discussie geaccepteerd. De kosten van een grootschalige ver
nieuwing van het wegennet werden te hoog gevonden, terwijl de urgentie en het 
algemeen belang van vernieuwing, vanwege het geringe aantal auto's dat toen rond 
reed, niet overtuigend aanwezig was. De auto werd in de eerste plaats als plezier
voertuig beschouwd, voor sportief of toeristisch vermaak van de elite. Op de we
gen met paarden , wagens, voetgangers, handkarren en fietsers was de auto boven
dien een gevaar voor de verkeersveiligheid. 

Belangenverenigingen als bijvoorbeeld de in 1883 opgerichte ANWB hadden 
uiteraard wei aandacht voor de opkomst van het automobilisme en de staat van de 
Nederlandse wegen. Zij hielden zich bezig met uiteenlopende zaken varierend van 
het organiseren van fietswedstrijden en het plaatsen van wegbewijzering om het 
toerisme te bevorderen, tot het nemen van proeven vanwege de stofbestrijding en 
het daadwerkelijk verbeteren van wegen en fietspaden. 8 Erg veel zoden zette dit 
overigens niet aan de dijk, tussen 1898 en 1922 gaf de Bond jaarlijks gemiddeld f 
7.400 uit aan wegenverbetering, minder dan I % van de gemiddelde overheidsuit
gaven hieraan. De ANWB gold in eerste instantie vooral als belangenbehartiger 
van de fietser, de in 1898 opgerichte Koninklijke Nederlandsche Automobielclub 
(KNAC) was primair op het belang van de automobilist ingesteld.9 

7 Zie Groote, Kapitaalvorming, 129 . 
8 Zie voor een overzicht van de vele activiteiten het gedenkboek; W.1. Lugard, Veertig 

laar ANWB, 1923 en M.F.A.Linders-Rooijendijk, Gebaande wegen voor l110biliteit en 
vrijetijdsbesteding. De ANWB als vrijwillige associatie /883-/937 (Heeswijk 1989). 
9 F. Alkemade, /00 jaar KNAC. Clubtocht door een eeuw heen (Utrecht 1998). 
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Het toekomstig economisch belang van het gemotoriseerde wegverkeer werd 
vooralsnog niet algemeen onderkend. Voor de ontsluiting van economisch belang
rijke gebieden was de aanleg van nieuwe lokaalspoorlijnen en tramlijnen veel be
langrijker. Terugkijkend vanuit het heden is het gemakkelijk te concluderen dat 
deze vervoerswijzen, na de Eerste Wereldoorlog, geduchte concurrenten zouden 
vinden in de auto, autobus en vrachtwagen, maar dat was destijds allerminst van
zelfsprekend. 

3.21918-1925: de overheid gaat langzaam overstag 
Na de Eerste Wereldoorlog werd het maatschappelijk en politiek draagvlak voor 
een sturende rol van de rijksoverheid in de modernisering van het wegennet snel 
groter. De opmars van de auto als dominant vervoermiddel speelde de belangrijk
ste rol, hoewel die opmars in Nederland relatief traag verliep in vergelijking met 
de ons omringende landen. Dat wordt toegeschreven aan de kwaliteit van de alter
natieve vervoerswijzen in Nederland: een fijnmazig waterwegennet, een dicht en 
gediversifieerd spoorwegnet en niet te vergeten de grote populariteit van de fiets. lo 

De concurrentiepositie van de auto was na de Eerste Wereldoorlog sterk verbe
terd. Gemotoriseerde voertuigen konden veel goedkoper dan voorheen ingevoerd 
worden, dankzij de massaproductie in de auto-industrie en het productieoverschot 
dat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog ontstond. Daarbij telden ook het 
gunstige economische klimaat en de harde gulden in de eerste naoorlogse jaren. 
Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam explosief toe en bracht nu in korte tijd 
de knelpunten op het 'ouderwetse ' wegennet aan het licht. 

Ais reactie op deze problematiek werden in 1920 de krachten van afzonderlijke 
wegenlobby's gebundeld in de 'Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres' 
(NWC). De doelstelling van deze vereniging luidde 'het wegenvraagstuk te bestu
deren en daarvoor belangstelling te wekken [middels] het houden van congressen 
en tentoonstellingen [en] het uitgeven van geschriften' .11 In het NWC waren o.a. 
de ANWB, de KNAC, geledingen van de Kamers van Koophandel, wegenbouw
bedrijven, maar ook functionarissen van Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes 
verenigd. Gebruikers, bouwers en beheerders hielden zich gezamenlijk bezig met 
de inhoudelijke problematiek van het wegennet en het autoverkeer, maar ook met 
de campagne voor modernisering van het wegennet. De NWC bleek in staat om 
daadwerkelijk pressie uit te oefenen op de overheid. 

De belangrijkste argumenten voor modernisering die zij aanvoerden hadden 
betrekking op het economisch belang van goede wegen en duidelijke regelgeving 
omtrent gebruik en financiering . De expansie van het wegverkeer zorgde ervoor 
dat steeds meer wegen zwaar belast werden en, zonder ingrijpen, de doorstroom 
van het verkeer in de toekomst moeilijk zou worden. De urgentie manifesteerde 

10 Zie bijvoorbeeld Van der Ham, "Ruim baan", 168. 
11 Statulen van de 'Vereeniging Hel Nederlandsche Wegen-Congres ' Cs-Gravenhage 1921 ) 1. 



310 NEHA-JAARBOEK 2002 

zich onder andere in het rijverbod voor het zware vrachtvervoer dat op bepaalde 
slecht verharde wegen was ingesteld.12 Ook de ergerniswekkende tolheffingen op 
lokale wegen waren vaak onderwerp van discussie. Vertegenwoordigers van loka
Ie overheden en bedrijven brachten daarnaast een persoonlijke politieke agenda 
in , door aandacht te vragen voor de belangrijke wegverbindingen in de eigen re
giO. 13 

Het struikelblok voor de Nederlandse regering om het knellende wegenvraag
stuk echt aan te pakken had te maken met de krapte in de rijksfinancien begin jaren 
' 20 en de hoge kosten die de verbetering van de grote doorgaande wegen zouden 
vergen. Het onderhoud van met name de vele klinkerwegen was al kostbaar, laat 
staan dat er geld was voor de uitbreiding en verbreding van de rijkswegen. Het 
wegenvraagstuk in deze peri ode wordt in de literatuur dan ook getypeerd als een 
financiele kwestie.14 Anders was het met de verkeersveiligheid. Deze werd in eer
ste instantie met extra regelgeving bevorderd, wat geen geld kostte. 

3.3 1926-1940: de grate doorbraak; wegenbelasting en rijkswegenplan 
De invoering van de Wegenbelastingwet in 1926 betekende de oplossing van het 
wegenvraagstuk. In grote lijnen was deze wet een uitvloeisel van een voorstel dat 
door he! NWC bij de regering was ingediend. De kern van dit voorstel was geba
seerd op een onderzoek onder de leden van het NWC waaruit bleek dat er steun 
was voor het principe 'de gebruiker betaalt ' . De modernisering van het wegennet 
zou, naast een forse rijksbijdrage, door de weggebruiker gefinancierd moeten 
worden. 

In de nieuwe wet werd de oprichting van een Wegenfonds bepaald 'ter verzeke
ring van den aanleg, de verbetering en het onderhoud van open bare verkeerswe
gen te land' . 15 Dit Wegenfonds werd gevuld met de inkomsten uit een centrale 
wegenbelasting, boven op de bestaande rijwielbelasting en de jaarlijkse rijksbij
drage aan het onderhoud van wegen, eventueel aangevuld met voorschotten van 
het rijk . De nieuwe wegenbelasting hield een aanslag in op aile motorrijtuigen. De 
aanslag werd vastgesteld op basis van het gewicht van het voertuig omdat dit be
palend zou zijn voor de mate van slijtage dat werd toegebracht aan he! wegdek. 
Het fonds was bestemd voor rijkswegen en provinciale wegen. De aanpak van 

12 Van dergelijke verboden zijn in de jaren '20 doorlopend voorbeelden te vinden, zie 
bijv. Verslag van den loesland der provincie Groningen over hel jaar 1921 (Groningen 
1922) , aldaar: Provinciale reglementen. 
13 Zie o.a. de Verslagen van her Nederlandsche Wegencongres, het tijdschrift van het 
NWC: Wegen (vanaf 1925), het verenig ingsorgaan van de ANWB: De Kampioen , en voor 
onderwerpen van technische aard het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs (KJVI): De Ingenieur. 
14 Van del' Ham, "Ruim baan", 162; Buiter en Volkers, Oudenrijn, 15. 
15 Wegenbelaslingwel, Staatsblad no. 464, 31 december 1926. 
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deze wegen diende te geschieden volgens een vooropgezet rijks- en provinciaal 
wegenplan. De provincies kregen hiertoe een aandeel uit het fonds. 

Het eerste rijkswegenplan werd in 1927 ingediend. Oit plan besloeg een voorlo
pige schets van het te realiseren wegennet over een termijn van 25 a 30 jaar. De 
kosten werden geraamd op circa 300 miljoen gulden, dus lO'n II a 12 miljoen op 
jaarbasis. Deze bedragen kwamen bovenop de circa 10 miljoen gulden voor on
derhoud. Het rijkswegenplan lOU eens in de tienjaar herzien worden op basis van 
voortschrijdend inzicht. Het wegenplan uit 1927 voorzag hoofdzakelijk in aanpas
singen van het bestaande wegennet, waarbij het accent sterk op het westen van het 
land lag. Het doel was om eerst de grote steden te voorzien van adequate verbin
dingen. Het rijk lOU een aantal wegen die van algemeen belang geacht werden 
overnemen van de eigenaars en toevoegen aan het bestaande rijkswegennet. Het 
wegenplan werd per provincie uitgewerkt, omdat dit het beste aansloot op de orga
nisatie van Rijkswaterstaat. 

Een veelgehoorde kritiek op het rijkswegenplan was dat het te vaag was en te 
weinig op een visie van een nationaal samenhangend wegennet was gebaseerd: 
teveel lapwerk. Daarnaast ontbrak het aan een uitgewerkte begroting, een tijds
planning en een prioriteitenschema. De grote man achter het eerste rijkswegen
plan, ir. Van den Broek, was echter van mening dat het plan niet al te strak moest 
worden ingevuld, om goed te kunnen blijven inspelen op veranderingen in het 
wegverkeer. In de plannen werd overigens wei aandacht besteed aan de hoofdver
bindingen met het buitenland en de belangrijke landbouw- en industriegebieden. 
Op de belangrijkste doorgaande trajecten werd de bouw van vaste bruggen ge
pland ter vervanging van schipbruggen. Van den Broek onderving de kritiek ver
der door een concreet vijf jarenplan uit te werken, aan de hand waarvan men direct 
aan de slag kon. 

Herzieningen van het rijkswegenplan volgden al in 1932 en J 938, dus eerder 
dan aanvankelijk gepland. Het wegennet werd gaandeweg meer vanuit een natio
naal perspectief bekeken. De belangrijkste veranderingen in het ontwerp hadden 
betrekking op de aanleg van meerdere nieuwe trajecten ter vervanging van de be
staande en de aanleg van bruggen over de grote rivieren om het noorden en widen 
van het land beter met elkaar te verbinden. De opname van autosnelwegen in het 
rijkswegenplan van 1932 sprak zeer tot de verbeelding. De autosnelwegen waren 
wegen met door een midden berm gescheiden rijbanen, verharde vluchtstroken en 
ongelijkvloerse kruisingen. Deze wegen waren slechts voor autoverkeer toeganke
lijk. Vaak werd er parallel aan een autosnelweg een fietspad aangelegd. Dertien 
trajecten, die in 1936 uitgewerkt waren in een autosnelwegenplan, werden als een 
aparte categorie opgenomen in het rijkswegenplan van 1938. Met de aanleg ervan 
werd nog voor de Tweede Wereldoorlog begonnen en daarmee liep Nederland 
voorop in Europa. 

Hiermee hebben we het bestaande beeld van verwaarlozing en de revolutionaire 
modernisering van het Nederlandse wegennet in de tweede helft van de jaren '20 
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kort geschetst. We kunnen nu bekijken of dat beeld van een trendbreuk strookt met 
de data van de investeringen in straatwegen. 

4. Hoe verwaarloosd was het wegennet voor 1926? 

In de huidige literatuur ligt veel nadruk op de slechte staat van de wegen voor de 
invoering van het rijkswegenplan in 1926. Volgens Ten Horn-van Nispen was er 
' vijfenzeventig jaar lang nauwelijks aandacht aan de wegen besteed.' 16 De ver
waarlozing was voornamelijk te wijten aan de sterke opkomst van de spoorwegen 
vanaf 1860 en later de tramwegen als alternatieve vorm van transportinfrastruc
tuur. Volgens Linders-Rooijendijk is tot 1918 'aile aandacht van de overheid ge
richt geweest op het railverkeer. Men is er steeds vanuit gegaan dat deze vorm van 
vervoer de enige belangrijke zou blijven, totdat de fiets en enige tijd later de auto 
op het tonee! verschijnen. Het gevolg is dan ook dat aan aanleg en onderhoud van 
straatwegen bijzonder weinig aandacht is besteed. ' 17 

Het bekende artikel van Schmal over de rijkswegen in de negentiende eeuw 
heeft enigszins bijgedragen aan de idee dat de Nederlandse wegen voor 1920 ver
waarloosd werden. IS Hij besteedt onder andere aandacht aan de bezuinigingsvoor
stellen van de regering betreffende het rijkswegennet in de jaren 1870 en 1880. 
Door de verhardingsbreedte terug te brengen bespaarde het rijk op de kosten van 
onderhoud. 19 Volgens Schmal was deze bezuinigingsoperatie ingegeven door de 
gewijzigde verkeerssituatie op de grote doorgaande wegen: met de uitbouw van 
het spoorwegennet in de jaren 1860 en 1870 werd het 'bepaald stil op sommige 
groote wegen ' .20 De verdwijning van de diligencediensten tussen de grote steden 
was tekenend voor deze ontwikkeling. Minister van Waterstaat Lely, die zich al 
vroeg onderscheidde als pleitbezorger voor nieuwe investeringen in het wegennet, 
draaide in 1899 de bezuinigingsmaatregelen terug. 

De rijksoverheid gaf in het eerste decennium van de 20c eeuw jaarlijks een vast 
bed rag tussen de 600.000 en 700.000 gulden uit voor onderhoud, herstel en verbe
tering van wegen en bruggen.21 Veel van dit geld werd verstrekt in de vorm van 
subsidie aan lagere overheden.22 Lely wist echter niet gedaan te krijgen dat het 

16 Ten Horn-van Nispen, "Rijkswegenplan". 
17 Linders-Rooijendijk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrijetijdsbesteding, 104-105. 
18 H. Schmal , '''s Rijks groote wegen in de 1ge eeuw" in: A.P. de Klerk e.a. (red.), Histo
rische geografie in meervoud (Utrecht 1984) 78-94, aldaar 85. Groote, Kapitaalvorming, 
128. 
19 Ligtermoet, Beleid en planning, 14. 
20 Schmal, '''s Rijks groote wegen", 87. 
21 Staatsbegrotingen 1901, 1907, in: Ligtermoet, Beleid en planning, 14. 
22 Zie Verslagen aan de Koningin over de openbare werken in de jaren 1900-1910 Cs-Gra
venhage 1901-1911 ). 
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budget voor de rijkswegen opgeschroefd werd. Ligtermoet concludeert: 'De rijks
overheid voerde een beleid waarmee door verwaarlozing van het onderhoud de 
verhardingsbreedte van veel wegen werd teruggebracht van ruim 4 tot ruim 3 me
ter. Hierdoor was de toestand van de rijkswegen aan het einde van de 1ge eeuw 
overduidelijk slecht. '23 Schmal geeft echter ook aan dat de voorgenomen versmal
ling van wegen lang niet altijd is uitgevoerd. Men bezuinigde slechts op het onder
houd van de buitenstroken of gebruikte ze voor de aanleg van een tramlijn . Boven
dien betoogt Schmal dat de opkomst van het spoor eerder heeft geleid tot een 
verschuiving in het wegvervoer naar lokaal niveau dan dat deze een algehele te
ruggang heeft veroorzaakt, omdat het vervoer over de korte afstand, van en naar 
het station, juist belangrijker werd. 

Niet aile bronnen spreken overigens over de slechte kwaliteit van het Neder
landse wegennet. Zo werd in de zomer van 1898 een autorace tussen Parijs en 
Amsterdam gehouden. Deze rally, die door toeschouwers alom met verbazing werd 
gadegeslagen, werd mede tussen die twee steden georganiseerd omdat men het 
laatste stuk van de route (naar Amsterdam) op een goed geplaveide weg lekker 
door zou kunnen jakkeren.24 Francis Miltoun schreef in 1907: 'Holland for auto
mobilists is a land of one hill and miles and miles of brick-paved roads, so well 
laid with tiny bricks, and so straight and so level that it is almost an automobilist's 
paradise. [ .. J Wherever in Holland one strikes the brick roads , made from little red 
bricks standing on end, he is happy. There is no dust and there are no depressions 
in the surface which will upset the carburation and jar off the bolts off your machi
ne. It is an expensive way of road-building, one thinks, but it is highly satisfacto
ry.'2S 

In de ogen van deze Engelsman viel het dus allemaal wei mee met de toestand 
van de Nederlandse wegen. Was er echt sprake van verwaarlozing? Stelde de Ne
derlandse reiziger, gewend aan accuraat vervoer, misschien hogere eisen aan de 
wegen dan men elders deed? Was het onderhoud van wegen wellicht zo duur Offi

dat de hoge kwaliteit gehandhaafd moest worden? Of was het klagen over de de
plorabele kwaliteit van het wegennet een politieke actie van de wegenlobby, die 
gebaat zou zijn bij een actiever aanlegbeleid van de overheid? Volgens ons biedt 
een institutionele kijk, aangevuld met allerlei anekdotisch materiaal ons geen com
pleet beeld. Laten we dus kijken hoe de investeringen in het totale Nederlandse 
wegennet er uitzagen. 

23 Ligtermoet, Beleid en planning, 14. 
24 Van der Ham, "Ruim baan", 159-160. 
25 F. Alkemade, Het beeld van de auto 1896-1921. Verslag van een speurtocht door 
Nederlandse collecties (Deventer 1996) 145,146; volgens bronverwijzing aldaar geciteerd 
uit: F. Miltoun, The automobilist abroad van 1907. 
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Figuur I. Bruto kapitaalvorming in wegen en oeververbindingen in Nederland, 
1850-/940 (in constante prijzen, duizenden guldens van 1913) 
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Bron: Groote, Kapitaalvorming, 139-140; Frankema, Kapitaaivorming , 54 . 

[n grafiek 1 (fig. I) is de omvang van de kapitaalvorming in interlokale wegen en 
bruggen oeververbindingen voor de peri ode 1850-1942 weergegeven.26 Hieron
der vallen dus niet alleen de rijkswegen, maar ook aile andere verharde wegen, 
voor zover ze buiten de bebouwde kom liggen, inclusief bruggen en tunnels. 

Uit de grafiek zijn twee zaken af te leiden. Ten eerste valt op dat de investerin
gen in 1927 weliswaar fors toenamen en op een hoog niveau bleven gedurende de 
jaren ' 30, ondanks de economische depressie, maar de structurele toename van de 
investeringen begon al eerder. Het precieze beginpunt is moeilijk te bepalen. Af
gaande op de investeringsbedragen kende het proces van wegenverbetering een 
veel geleidelijker karakter dan in de literatuur wordt gesuggereerd. Rond 1910 
was er al een sterke toename van de investeringen ten opzichte van de voorafgaan
de jaren. Deze toename is deels toe te schrijven aan het algemeen gunstige inves-

26 Kapitaalvorming bestaat uit de toevoeging van nieuwe kapitaalgoederen aan de kapi
taalgoederenvoorraad en de verbetering van bestaande. Onderhoudskosten vallen daar dus 
niet onder. De berekening van de kapitaalvorming berust op gegevens uit het Verslag van 
Open bare werken en de statistiek der provincie- en gemeentefinancien aangevuld met schat
tingen op basis van fysieke infrastructuur (totaa l aangelegde lengte en breedte van verhar
de wegen, aard van het oppervlak en de verantwoordelijke instantie voor aan leg, onder
houd en beheer) De bronnen en methodiek waarop deze berekening berust is terug te 
vinden in de vermelde werken van Groote en Frankema. 
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Figuur 2. De netto kapitaalgoederenvoorraad in wegen en oeververbindingen in 
Nederland, 1850-1942 (in constante prijzen, duizenden guldens van 1913) 
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Bron: zie figuur I. 

teringsklimaat in deze peri ode. Dat merken we ook in andere sectoren van de eco
nomieY Uit de bronnen blijkt echter dat vooral de activiteiten van gemeenten en 
provincies in de wegenaanleg sterk toenemen.28 

In het verlengde van deze eerste opmerking ligt de tweede vraag: werd het we
gennet voor de investeringsstijging rond 1910 verwaarloosd? Een relatief laag 
investeringsniveau zegt daar niet alles over. Investeringen hebben te maken met 
uitbreiding, verbetering of vernieuwing van het bestaande netwerk, en niet met 
onderhoud. Toch mogen we ook niet meteen uit het feit dat het investeringsniveau 
positief was , afleiden dat er nog gewerkt is aan verbetering van het netwerk. Het 
kan ook zijn dat het ging om vervangingsinvesteringen, omdat bestaande wegen 
aan het eind van hun levensduur waren. Om te beoordelen of de kwaliteit van de 
wegen in zijn totaliteit is toegenomen moeten we kijken naar de ontwikkeling van 
de netto kapitaalgoederenvoorraad, hierin zijn de afschrijvingen verdisconteerd. 

Figuur 2 laat zien dat er vanaf 1880 inderdaad 'ingeteerd' werd op de bestaande 
kapitaalgoederenvoorraad, oftewel het Nederlandse wegennet. In de periode 1880-

27 Zie o.a. R. van der Bie, 'Een doorlopende groote roes '. De economische ontwikkeling 
van Nederland, 1913-J921 (Amsterdam 1995) 5, 87, l81 e.v. en J.L. van Zanden, Een 
klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland J914-1995 (Utrecht 
1997) 128 -140. 
28 Zie Verslag openbare werken 1910-1922. 
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1900 waren de investeringen niet hoog genoeg om de afschrijvingen op wegen te 
compenseren. In totaal nam de netto kapitaalgoederenvoorraad in deze peri ode af 
met 14%, dat is ongeveer 0,7% per jaar. Vanaf hetjaar 1900 treedt er weer groei in 
en in 1910 is de omvang van 1880 weer bereikt. Tot 1926 ligt de jaarlijkse groei
voet op 3,4%, daarna versnelt de groei tot 5,4% per jaar. Een dee I van het verhaal 
over verwaarlozing van het wegennet klopt dus wei , maar minder extreem dan 
meestal gesuggereerd en met een vee I eerder ingezet en veel geJeideJijker verlo
pend herstel. 

Het verval komt echter in een ander daglicht te staan als we het perspectief nog 
verder verruimen door ook de investeringen in andere vormen van transportinfra
structuur erbij te betrekken . In figuur 3 zien we de investeringen in het wegennet, 
het spoorwegnet en de scheepvaartwegen (kanalen, bevaarbare rivieren en havens) . 

Twee dingen vallen meteen op, namelijk dat het investeringsniveau in wegen 
lange tijd verhoudingsgewijs laag was en dat de toename in de twintigste eeuw 
explosief was , terwijl de investeringen in het spoor een tegengesteld verloop ver
tonen . Op dit contrast komen we in de vo1gende paragraafterug. Hier is met name 
interessant dat met de terugva1 in de investeringen in wegen in de jaren 1880 ook 
de investeringen in spoor- en tramwegen en in scheepvaartwegen terugvielen . Uit 
eerdere studies is verder gebleken dat ook in andere sectoren van infrastructuur, 
zoals de telegraaf en de landaanwinning, een dergelijke terugval waarneembaar 
is. 29 De verklaring ligt deels in de economische depressie in de jaren 1880, maar 
het extreem hoge niveau van infrastructurele investeringen in de jaren 1860 en 
1870 vertekent het beeld drastisch . Veelzeggend is dat de infrastructure1e investe
ringsquote, het aandeel van investeringen in infrastructuur in het Bruto Binnen
lands Product, daalt van een piekniveau van 3, I % in 1877, naar een dieptepunt 
van ca. 0,8% in J 890. 30 

Met andere woorden: de daling in de investeringen in wegen viel samen met een 
a1gehele terugval van infrastructurele uitgaven volgend op een enorme impuls in 
de twee decennia daarvoor. Deze impuls had tot gevolg dat het spoorwegennet in 
het jaar 1888 al s voltooid werd beschouwd. Er zijn aanwijzingen dat dit voor het 
wegennet rond 1880 ook het geval geweest is. Zulks wordt voor de provincie Gro
ningen treffend aangetoond in de studie van Clement. Vanaf 1850 tot 1879 werd, 
met name door de provincie, een groot aantal wegen aangelegd. In 1879 sprak 
men van 'een volledig ge"1ntegreerd fijnmazig netwerk dat zich uitstrekte over de 
hele provincie en vrijwel ieder dorp was hierop aangesloten. ' 3 1 Volgens Clement 
wijzen de beschikbare data erop dat de diffusie van het hele Nederlandse wegen
net een vergelijkbaar patroon gevolgd heeft. Hij wijst er terecht op dat er te weinig 

29 Zie Groote, Kapitaalvorming , 70. 
30 Groote, Kapitaalvorming, 70. 
31 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modernisering 
van het transportsysteem in de provincie Groningen (/800-1914) (Groningen 1994) 21. 
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Figuur 3. Bruto kapitaalvorming in wegen, spoor- en tramwegen en scheepvaart
wegen, inclusief havens in Nederland, 1850-1942 (in constante prijzen, duizen
den guldens van 1913) 
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onderzoek verricht is op lokaal en regionaal niveau . Dit onderzoek is weliswaar 
tijdrovend, maar niet onmogelijk omdat de noodzakelijke bronnen beschikbaar 
zijn. 32 

De meeste Iiteratuur is daarentegen eenzijdig gericht op de situatie van de rijks
wegen , hoewel deze in 1914 slechts 4% van de totale lengte van het wegennet 
uitmaakten , 22% was voor rekening van de provincies aangelegd en 74% door de 
gemeenten, waterschappen, polderbesturen en particulieren.33 De rijkswegen kun
nen dus niet als voorbeeld gelden voor de situatie in heel Nederland. Vanaf het 

midden van de 1ge eeuw vond er een fundamentele verschuiving plaats in de func-

32 Te den ken valt aan het Verslag openbare werken, het Verslag van den landbouw in 
Nederland, het Slaalkundig en staathuishoudkundig jaarboekje en diverse provincie- en 
gemeenteverslagen en - rekeningen, alsmede weg- en walerstaatskaarlen. Zie Clement, 
Transport, 40-41 en Groote, Kapilaalvorming, 126-131. 
33 Clement, Transport, 17. Ter vergelijking: in 1951 lag het beheer van wegen voor 20% 
in handen van het rijk, voor 27% bij de provincies en nog altijd voor 53% in handen van de 
gemeenten en enkele andere instanties. Zie Statistisch Zakboek 195111952, CBS, 61. Ge
c1assificeerde wegen zijn interlokale wegen die deel uitmaken van een wegenplan. Het 
aandeel van de niet geclassificeerde verharde wegen, waarin de gemeentes, waterschappen 
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tie van wegen. De omvang van het verkeer op lange afstand over rijkswegen nam 
af en verplaatste zich naar lokale en regionale wegen, die als aanvoerweg voor de 
spoorwegen gingen functioneren. 34 Het vervoer van deur tot deur over de weg 
bleef overeind, als complementaire vorm van vervoer. Ook de fiets heeft aan 
deze verschuiving bijgedragen. De fiets veroverde Nederland in hoog tempo en 
stelde nieuwe eisen aan het wegdek.35 De fiets was voor een relatief groot publiek 
betaalbaar en vol deed uitstekend op de korte afstand. Het was Schmal die er op 
wees dat het railtransport op bepaalde delen van het Nederlandse wegennet zorgde 
voor een afnemende mobiliteit, maar tegelijkertijd een behoefte aan nieuwe vor
men van wegverkeer schiep.36 Als we nog eens naar figuur 3 kijken dan zien we 
dat in de groeifase van de regionale spoor- en tramwegen, vanaf 1900 tot ca. 1914 
de investeringen in wegen eveneens f1ink stegen .37 Deze investeringen werden 
hoofdzakelijk door provincies en gemeentes gerealiseerd. 

Na een investeringsimpuls vanaf 1850 tot ca 1880, Jiepen de investeringen in het 
Nederlandse wegennet drastisch terug. Met name aan de grote wegen, i.c. de rijks
wegen, werd nauwelijks aandacht besteed. De terugval in de kwaliteit van het re
gionale en lokale wegennet is veel minder fors geweest, hoewel ook hier de finan
cien ontbraken. Hier moet worden toegevoegd dat het lokale wegennet rond 1880 
voldeed aan de eisen van die tijd. In de eerste decennia van de twintigste eeuw 
wanneer de concurrentie van het spoor opnieuw stijgt door de aanleg van regio
naal en lokaal spoor, nemen ook de investeringen in wegen weer toe, vanaf 1910 
zelfs structuree!' De lokale overheden investeren verhoudingsgewijs vee!. Eerst 
met de opkomst van de automobiel trad er weer een geleidelijke verschuiving op 
van lokaal naar interlokaal wegverkeer en ontstond de noodzaak voor het rijk om 
zich, net als in de eerste helft van de negentiende eeuw, te bemoeien met het rijks
wegennet. De discussie over het algemeen belang van een goed functionerend na
tionaal wegennet werd immel's relevant. Verwaarlozing van het totale wegennet 
voor 1926 is volgens ons maar in beperkte mate het geval geweest. Deze kwalifi
catie is ingegeven door een eenzijdige blik op de rijkswegen, die slechts een ge
ring aandeel hadden in de totale lengte van het Nederlandse wegennet. 

en particulieren een relatief groter aandeel beheerden is hier dus niet opgenomen en bijge
volg is hun aandeel in het beheer onderschat. 
34 Groote, Kapitaalvorming, 128. 
35 Adri Albert de la Bruheze en Frank Veraart, "Fietsen en verkeersbeleid. Het fietsge
brllik in negen Westellropese steden in de twintigste eellw", NEHA-jaarboek voor econo
mische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 62 (1999) 138-170. 
36 Schmal, "'s Rijks groote wegen", 87. 
37 Zie Groote, Kapitaalvorming, 120-123 en Frankema, "Kapitaalvorming", 31-32 en 
38. 
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5. Op weg naar een rijkswegenplan. Een kwestie van financien? 

Het aantal personenauto's op de Nederlandse wegen steeg van 11.000 in 1920 
naar 30.000 in 1925 en 68.000 in 1930. Daarnaast werden er in 193044.000 be
drijfswagens en 30.000 gemotoriseerde tweewielers geregistreerd. 38 Een enorme 
toename waarop het bestaande wegennet uiteraard niet was berekend. We hebben 
in de vorige paragraaf gezien dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw het 
niveau van de investeringen in wegen geleideJijk steeg en dat van de andere vor
men van transportinfrastructuur begon te benaderen (fig.3). Vanaf het midden van 
de jaren '20 groeiden de investeringen in landwegen uit boven de sterk gekrompen 
investeringen in de spoorwegen. De kapitaalvorming in waterwegen en havens 
vertoonde een evenwichtiger verloop, maar ook daar stegen de uitgaven aan het 
wegennet al voor de Tweede Wereldoorlog bovenuit. De depressie in de jaren ' 30 
had relatief weinig invloed op de investeringen in scheepvaartwegen en landwe
gen. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat zowel de aanleg 
van wegen als van kanalen zeer geschikt was voor de werkverschaffing. Het onge
school de en arbeidsintensieve werk kon op deze wijze goedkoop worden uitge
voerd. 

Niettemin heeft het lang geduurd vooraleer het rijk zich actief opstelde in het 
wegenvraagstuk. In de opmaat naar het eerste rijkswegenplan van 1927 wordt het 
uitblijven van een structurele aanpak van het rijkswegennet vooral als een finan
ciele kwestie uitgelegd.39 Ondanks de economische voorspoed kampte de rijks
overheid in de jaren '20 met grote tekorten en oplopende schulden.40 Er was geen 
geld, luidde het argument van diverse regeringen in de jaren '20; maar was het 
fi nancieri ngsprobleem onoverkomel ij k? 

In 1925 werd besloten om de Zuiderzeewerken, die in 1922 waren stil gelegd 
vanwege acute financieringsproblemen , toch door te zetten. Het Zuiderzeefonds 
werd deels gevuld met geleend kapitaal , waarvan aIleen de rentelasten op de jaar
Jijkse begroting werden opgenomen.41 De bedragen die tussen 1927 en 1931 uit
getrokken werden voor de afsluiting van de Zuiderzee en drooglegging van de 
Wieringermeer beliepen gemiddeld 36 miljoen gulden, waarvan ruim de helft van 
de rijksbegroting afkomstig was. Ter vergelijking: de omvang van het wegenfonds 

38 Bron: ViJ.fennegentig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1994, CBS (Voorburg 1994). 
De snelle toename van het wegverkeer blijkt ook uit de Verkeerstellingen die door Rijks
waterstaat uitgevoerd werden (Verslag betreffende verkeerswaarnemingen in 1923, 1926 
etc. , CBS (,s-Gravenhage 1925 etc.)). 
39 Ten Horn-van Nispen, "Rijkswegenplan", Buiter en Volkers, Oudenrijn, Van der Ham, 
"Ruim baan". 
40 Van Zanden, Een klein land, 142-143 . 
41 I .Th. Thijsse, Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970 (Groningen 1972) 20 en 
440. 
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(1927) bedroeg ongeveer 20 miljoen gulden.42 Deze verhouding geeft aan dat het 
rijkswegennet kennelijk onvoldoende prioriteit genoot om zonder meer door het 
rijk gefinancierd te worden, hoewel dat wei degelijk mogelijk was geweest. 

In het verleden had de weggebruiker altijd rechtstreeks betaald voor het onder
houd van wegen, via het instrument van tolheffing. In 1900 waren de tolheffingen 
op rijkswegen afgeschaft, omdat ze als inefficient werden beschouwd.43 De mees
te provincies volgden het rijksbeleid enige jaren later.44 Lokale overheden bleven 
weI vasthouden aan de tolheffing. De belasting op het bezit van rijwielen en auto
mobielen vormde een nieuwe inkomstenbron, terwijl in de provincies Noord-Bra
bant en Groningen een nieuwe belasting ingesteld werd, specifiek voor het ge
bruik van provinciale wegen, het zogenaamde weggeld.45 Deze gebruiksbelasting 
werd eens per jaar door de gebruiker voldaan en verschilde vrijwel niets van de 
centrale wegenbelasting zoals die in 1926 door het rijk werd ingesteld. In sommi
ge andere landen, bijvoorbeeld Groot-Brittannie en Frankrijk had de rijksoverheid 
vergelijkbare belastingen ingevoerd, in andere Europese landen, zoals Zwitser
land en Duitsland, bleef de financiering en het beheer van wegen een zaak van 
regionale overheden.46 

Was het financieringsvraagstuk dus wei een vraagstuk? Met voorbeelden van 
nieuwe inkomstenbronnen in binnen- en buitenland en de wetenschap dat wegge
bruikers in vroeger tijden ook al betaalden voor het gebruik van wegen, is het 
argument van het financieringstekort van het rijk een ronduit onbevredigende ver
klaring. De opbrengsten van de provinciale wegenbelasting waren fors. In de jaren 
'20 streek de provincie Groningen jaarlijks om en nabij de 250.000 gulden op uit 
de heffing van het weggeld en voor Noord-Brabant was dat maar Iiefst 750.000 
gulden.47 Waarom werd dit weggeld niet veel eerder op nationaal niveau geheven 
en bleef het rijk desondanks schermen met haar eigen financiele situatie? Kenne
lijk was er meer aan de hand. Het lijkt gerechtvaardigd om de besluitvorming over 
de rijkswegen meer in het licht van de politieke verhoudingen tussen het rijk en de 
provincies en gemeentes te bezien. 

42 Statistiek der rijksjlnancien 1931, CBS (,s-Gravenhage 1932) 99-100. 
43 Ligtermoet, Beleid en planning, 14. 
44 Buiter en Volkers, Oudenrijn, 13 . 
45 In Noord-Brabant werd de 'weggeldverordening ' al in 1910 van kracht, zie N.A. Lun
singh Tonckens, Bekostiging van wegen (Hengeio 1929) 89-92 [n Groningen werd het 
weggeld vanaf 1920 geheven, zie Provinciaal blad van Groningen; no. 58, 30 september 
1920 en Verslag van den toestand der provincie Groningen over het jaar 1921 (Groningen 
1922). 
46 Lunsingh Tonckens, Bekostiging, 39-60. 
47 Zie o.a. Statistiek der verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en der provin
cialefinancien over 1921 , 1922 en 1923, CBS Cs-Gravenhage 1924-1925) of Verslag van 
den toestand der provincie Groningen over het jaar 1921 (Groningen 1922). 
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De lagere overheden zijn altijd actief geweest in de aanleg van wegen. Vanaf 
19] 0 namen de provincies het voortouw in de verbetering van de wegen definitief 
in handen. Een tweetal provincies slaagde er in de financiering voor verdere inves
teringen op poten te zetten, terwijl andere provincies ook in die richting gingen 
denken.48 Beginjaren '20 zag het rijk zich voor de fundamentele keuze geplaatst, 
of men ook de grote doorgaande wegen (rijkswegen) over zou dragen aan de pro
vincies die daarom vroegen, of dat men de coordinatie over het beheer van het 
Nederlandse wegennet naar zich toe zou trekken en zelf over de verdeling van 
middelen kwam te beschikken. Uiteindelijk gebeurde het laatste. 

Een van de uitgangspunten bij de totstandkoming van de wegenbelastingwet in 
1926 was dat de provinciale heffingen moesten komen te vervallen. De provincies 
waren nu aangewezen op door de rijksoverheid doorgesluisde middelen. Met de 
fysieke injecties in weginfrastructuur door het rijk kwam de besluitvorming en de 
coordinatie van het werk aan de wegen overwegend in handen van de rijksover
heid terecht. Lokale overheden werden gedwongen hun orientatie te verleggen van 
de lokale verbindingen naar de aansluiting op wegen voor doorgaand verkeer, maar 
tussen 1910 en 1926 had het er lange tijd naar uit gezien dat de regionale overhe
den de rol van investeerder naar zich toe zouden trekken. 

Er is vaak op gewezen dat de pressie van de wegenlobby doorslaggevend is 
geweest in het coordinerende optreden van het rijk. Dat de vertegenwoordigers 
van de weggebruikers in het NWC zelf de wenselijkheid aangaven van een centra
le wegenbelasting is opmerkelijk. In de literatuur wordt dit opgevat als een aan
wijzing voor de slechte situatie op de rijkswegen, de prangende realiteit van het 
financieringstekort en de grote waarde die door de weggebruikers gehecht werd 
aan betere wegen. In de praktijk echter was deze geste van het NWC niet zo op
merkelijk als zij lijkt. Er was binnen het NWC commotie ontstaan over zowel de 
vele lokale tolheffingen als het provinciale weggeld. Men vreesde dat wanneer 
ook andere provincies zouden overgaan tot invoering van deze belasting, de weg
gebruiker in tien verschillende provincies opnieuw aangeslagen kon worden. Dit 
zou chaotische taferelen opleveren. De uitspraak van het NWC dat de gebruiker 
een aandeel in de kosten zou moeten dragen, berustte niet zozeer op de onvoor
waardelijke bereidheid van de weggebruikers om zelf voor nieuwe middelen te 
zorgen. De weggebruiker betaalde immers al sinds jaar en dag.49 De oproep aan de 
rijksoverheid om een algemene wegenbelasting in te voeren was er op gericht om 
de verdere versnippering van belastingen en navenante lastenstijgingen te voorko-

48 Ontwerp Wegenhelastingwet. Verslag van de hehandeling van dit onderwerp op de 
algemene vergadering van 9 juli /926, NWC Cs-Gravenhage 1926) 7-8. 
49 Zie Buiter en Volkers, Oudenrijn, 15. Hier wordt de suggestie gewekt dat burgers en 
particuliere organisaties geheel vrijwillig en onafhankelijk de oplossing voor het financie
ringsvraagstuk hebben aangedragen met hun voorstel voor een centrale wegenbelasting. 
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men.50 Wanneer de financiele middelen centraal zouden worden geregeld was er 
bovendien een betere controle mogelijk op de besteding. In het on twerp van de 
Wegenbelastingwet van het NWC staat te lezen onder de hoofdbeginselen: 'de 
weggebruikers moeten zeker zijn , dat zij waar krijgen voor hun geld' .51 

Voor het Wegenfonds werd in 19306,5 miljoen gulden opgebracht door de we
genbelasting en 5 miljoen kwam voort uit de rijksbijdrage (algemene middelen). 
Een veel grater bedrag, maar liefst 8,5 miljoen gulden, werd echter ingebracht via 
de belasting op rijwielenY De jaarlijkse aanslag van 3 gulden op het bezit van een 
fiets was in 1924 als noodmaatregel ingesteld om de krapte in de rijksfinancien te 
bestrijden.53 De belofte luidde dat de impopulaire belastingmaatregel in 1930 weer 
opgeheven zou worden, maar al in 1927 kreeg de belasting een structureel karak
ter, namelijk als inkomstenstroom in het Wegenfonds. 

In het wetsontwerp werd de omvang van de jaarlijkse rijksbijdrage niet concreet 
gemaakt. Aangenomen werd dat 'een telkenjare vast te stellen uitkeering uit ' s 
Rijks middelen ' grater of geJijk zou zijn aan het jaarlijkse budget dat v66r 1927 
werd besteed aan de wegen.54 In de eerste jaren na invoering van het rijkswegen
plan bleek deze bijdrage echter ver onder de gebruikelijke 4,5 miljoen gulden te 
liggen. 55 Wei werden voorschotten verstrekt om een aantal dringende werken ver
vraegd uit te voeren. Naast de aflossing kwamen ook de rentelasten van deze voor
schotten voor rekening van het Wegenfonds en dus hield de rijksbegroting per 
saldo speelruimte over, wat voor de conditie van de schatkist geen overbodige 
luxe was. 

Allerwegen speelde de verdeling van de centen een belangrijke raJ. In het kabi
net laaide een discussie op tussen de minister van Financien Colijn en de minister 
van Waterstaat Bongaerts over de verdeling van de gelden tussen rijk en provin
cies. Bongaerts stelde een percentage van 50% voor de pravincies voor, met het 
argument dat deze ook de nodige (financieJe) lasten droegen voor het tertiaire 
(Iokale) wegennet, maar de Minister van Financien voelde er niets voor de provin
cies zo ruimhartig te bedelen. Colijn kreeg het voor elkaar dat het aandeel voor de 
provincies maximaal 30% bedroeg, oplopend tot 40% in 15 jaar.56 De vraag in 
hoeverre het wegenvraagstuk een rijksaangelegenheid behoorde te zijn was ook na 
de invoering van het rijkswegenplan nog niet volledig beantwoord. 

50 Van der Ham, "Ruim baan", 162. 
51 Van der Ham, "Ruim baan", 9. 
52 Statistiek der rijksfinancien 1931, 100. Het totaalbedrag van f 20 miljoen kan niet 
vergeleken worden met de gegevens in grafiek 1, omdat het hier slechts de rijksuitgaven 
betreft en er geen onderscheid is aangebracht tussen investeringen en onderhoud. 
53 Staatsblad no. 306, 20 juni 1924. 
54 Wegenbelastingwet, art. 31.1 , Staatsblad no. 464 (1926). 
55 Ligtermoet, Beleid en planning, 25 . 
56 Ligtermoet, Beleid en planning, 19 . 
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Kort samengevat heeft de bemoeienis van de rijksoverheid een onmiskenbare 
impuls gegeven aan de modernisering van het landelijke wegennet. Het rijk garan
deerde eenduidigheid in zowel de vordering als de besteding van middelen in de 
dreigende chaos van lokale tolheffingen, provinciale wegenbelastingen en ver
snipperde projecten waarin particuliere belangen ten koste zouden kunnen gaan 
van het algemeen belang. Het financieringstekort in de jaren '20 van het rijk heeft 
een cruciale rol gespeeld in de afweging of het rijk moest ingrijpen in het wegen
probleem of niet, maar vooral als argument om dit zeer verstrekkende besluit voor 
zich uit te schuiven. Volgens ons ging de fundamentele politieke beslissing name
Jijk over de vraag of er een centraal, dan wei een decentraal georganiseerde aanpak 
van het Nederlandse wegenstelsel moest komen. De kwestie van de verdeling van 
de macht had namelijk niet aileen negatieve financieIe consequenties op de korte 
termijn, op de lange termijn zou een zo belangrijke toekomstige sector als het 
wegverkeer een nog veel grotere invloed hebben op de geldstromen. Deze keuze 
vergde kennelijk veel tijd terwijl de onstuimige groei van het wegverkeer aan
hield. Maar de vraag blijft natuurlijk waarom het rijk zo veel moeite had om de 
zaak naar zich toe te trekken, een centrale wegenbelasting in te voeren en de op
brengsten te investeren? Een belangrijke complicerende factor die nauwelijks in 
de literatuur wordt aangesneden kan op deze laatste vraag enig licht werpen: het 
noodl ijdende spoorwegbedrijf. 

De Nederlandse Spoorwegen (NS) waren ontstaan uit een fusie van de Holland
se Spoorweg Maatschappij (HSM) en de Maatschappij tot exploitatie van de Staats
spoorwegen (SS) in 1920, waarin de staat als grootaandeelhouder optrad. Direct 
na de Eerste Wereldoorlog geraakten beide bedrijven in grote problemen, meren
deels veroorzaakt door interne factoren als de fors opgelopen personeelsuitgaven 
en achterstallige afschrijvingen. De bedreiging door de concurrentie van het weg
transport hing daar als een zwarte wolk boven. De idee dat het rijk zou investeren 
in het rijkswegennet, let wei de lange afstandsverbindingen, stuitte op heftig ver
zet. Wanneer we het hebben over de invloed van de wegenlobby op het regerings
beleid dienen we te bedenken dat de noodkreten van de spoorweglobby minstens 
zo hard geklonken hebben als die van de weggebruikers .57 Gegeven het feit dat het 
rijk verantwoordelijk was geworden voor het noodlijdende spoorwegbedrijf had 
de regering begrijpelijkerwijs grote reserves om een besluit te nemen over de aan
pak van de rijkswegen. Het dilemma was duidelijk. Investeren in de grote wegen 
zou de situatie van de NS nog verder verslechteren, maar wanneer het rijk de 
situatie op de grote wegen zou negeren, lieten zij de provincies de kans dit gat op 
te vullen en zou het rijk de greep op de ontwikkelingen van de Nederlandse infra
structuur en de vervoersmarkt verliezen. 

57 Zie W. van den Broeke, ' Het spoor terug gevolgd. De eerste honderd jaar (1836-1939)', 
in: J .A. Faber (red.), He! spoor. 150 jaar sfJoorwegen in Nederland (Utrecht 1989) II-52, 
aldaar 40-43. 
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In 1923 werd onder leiding van de heer Patijn een Staatscommissie in het leven 
geroepen 'tot het instellen van een onderzoek aangaande de vraag, 6f en in hoever
re maatregelen nodig zijn om te bevorderen, dat de land- en waterwegen en spoor
en intercommunale tramwegen op de meest economische wijze dienstbaar worden 
gemaakt aan het vervoer van reizigers en goederen.' 58 De Commissie richtte zich 
vooral op de vraag of er tegen de concurrentie van de autobus en vrachtwagen, die 
de vervoersmarkt uit evenwicht hadden gebracht, iets ondernomen moest worden. 
Tot concrete maatregelen leidde het vooralsnog niet. 

Het besluit om toch over te gaan tot investeringen in de rijkswegen viel pas op 
het moment dat de NS de zwaarste verliezen te boven was. 59 lnvesteringen in de 
verbetering van het spoorwegennet waren op dat moment vrijwel volledig afge
schaft (zie nogmaals fig.3). Het rijk had intussen, op basis van afspraken in 1925 
over de zuivering van de bedrijfsrekening van de NS, in nog sterk ere mate de 
financiele verantwoordelijkheid voor het bedrijf aan zich getrokken. Het investe
ringsbesluit viel derhalve samen met een toenemende greep van het rijk op het 
verkeerswezen in zijn totaliteit. Door zelfte investeren in wegen verwierf de rijks
overheid een instrument om zowel de kosten van het wegvervoer te controleren 
alsook de besliss ing welke trajecten het eerst voor vernieuwing in aanmerking 
kwamen. In dergelijke beslissingen konden de belangen van de NS integraal mee
genomen worden. Het algemeen belang werd dus op zijn minst zodanig geformu
leeI'd dat het samenviel met het belang van de staat als aandeelhouder van de NS. 

Het streven naar beheersing van de vervoersmarkt, waar het rijk misschien wei 
ongewild in verstrikt was geraakt via haar belangen in de spoorwegen, werd door 
de crisis van 1929 verstoord. 60 De spoorwegen kwamen, door het wegvallen van 
de vraag naar vervoersdiensten, in de jaren '30 opnieuw in de problemen, dit keel' 
nog ernstiger dan begin jaren '20. Dit bleef voor de uitvoering van de wegenplan
nen niet zonder gevolgen. Onder het motto van het streven naar meer eenheid van 
stelsel werd in 1934 een Rijksverkeersfonds in het leven geroepen waarin de trans
portsector als een samenhangend geheel werd bekeken. Het Wegenfonds werd 
opgeheven en het wegenbudget overgeheveld. De oprichting van het verkeers
fonds vloeide voort uit de aanbevelingen van het rapport van de Commissie Welter 
uit 1932 (een Staatscommissie voor de verlaging van de rijksuitgaven) waarin werd 
gewezen op 'het gebrek aan eenheid in de beschouwing van het verkeersvraag
stuk. '61 De investeringen in spoor, wegen en waterwegen waren, zo betoogde de 
commissie, altijd afzonderlijk bepaald, zonder de economische belangen en ge
volgen en de financiele offers tegen elkaar af te wegen. Van de commissie Patijn 

58 Van den Broeke, 'Het spoor ', 42. 
59 Van den Broeke, 'Het spoor', 43. 
60 Van Zanden, Een klein land, 156-158 . 
61 Rapport van de staatscommissie voor de verlaging van de staatsuitgaven [Commis
sie-Welter], Hoofdstuk L. Departement van Waterstaat Cs-Gravenhage 1932) 333-389. 
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had men kennelijk nog nooit gehoord. In een overkoepelend fonds zouden aIle 
middelen bijeengebracht worden en herverdeeld over de verschillende takken van 
transportinfrastructuur, opdat een rijksbijdrage zou kunnen functioneren ais sluit
post. Dit zou leiden tot bredere beschouwingen over de wenselijkheid van bepaal
de investeringen, waardoor de begroting van het Ministerie van Waterstaat door 
de liquidatie van de minst rendabele projecten weer in evenwicht gebracht zou 
kunnen worden. 

Zo eenvoudig ging het in werkelijkheid natuurlijk niet. Het tekort op de rijksbe
groting van 1933 van 17 miljoen gulden werd in zijn geheel veroorzaakt door het 
verlies van de Nederlandse Spoorwegen, die voor hetjaar 1932 aileen al een schul
den last van 20 miljoen gulden naliet aan de staat. De commissie Welter stelde een 
verhoging van de wegenbelasting voor vrachtauto's en autobussen voor, die daar
mee jaarlijks 6 a 7 miljoen gulden extra zou moeten opbrengen.62 Daarnaast kon 
het ambitieuze plan om de bruggenbouw vervroegd uit te voeren , niet langer uit 
voorschotten van het rijk gefinancierd worden, maar moest er omgezien worden 
naar alternatieve inkomsten. Het voorstel van de verhoging van de wegenbelasting 
werd door de overheid overgenomen. In plaats van de omstreden suggestie om 
(opnieuw) tol te gaan heffen voor de bekostiging van nieuwe bruggen, werd beslo
ten tot een verhoging van de benzineaccijns.63 

De Commissie Welter ging uit van het idee 'dat ook het wegennet zoo goed 
mogelijk op commerciele basis geexploiteerd behoort te worden [ . .. J waarmee het 
gratis gebruik van vroeger tot stand gekomen zaken niet in overeenstemming is.' 
De weggebruiker had volgens de commissie nog een behoorlijke schuld open staan. 
Van de ondernemingen die op commerciele basis gebruik maakten van wegen, 
zoals de autobusmaatschappijen en vrachtvervoerders, werd derhalve een bijdra
ge verwacht in de, ver terug in de negentiende eeuw gemaakte, initieJe kosten van 
wegen. Een andere billijking van de nieuwe belastingverzwaring lag in het feit 'dat 
het autoverkeer in vele opzichten vrij is van lasten, die juist op spoor- en tramwe
gen zijn gelegd omdat een ongestoord verkeer in het algemeen belang op die trans
portondernemingen verzekerd moet zijn en dat verkeer ook aan redelijke eischen 
moet beantwoorden. Zoodoende zijn aan spoor- en tramwegen eischen gesteld, 
wat betreft de exploitatie van onrendabeie lijnvakken, frequentie van treinen, zorg 
voor het personeel, en dergelijke, die voor autobussen en vrachtauto's geheel ont
breken. '64 

De weggebruiker had volgens de commissie jareniang in een zeer bevoorrechte 
positie verkeerd, terwijl het spoor de dupe was van de toenemende concurrentie en 
de klemmende regels die waren verbonden aan de eisen van het algemeen belang: 
' het nadeel , dat de Spoorwegen in 1930 uit hoofde van de autoconcurrentie heb-

62 Rapport van de staatscommissie, 341 . 
63 Ligtermoet, Beleid en planning, 29. 
64 Rapport van de staalscommissie , 340-341. 
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ben ondervonden, is te stellen op ruim II miljoen'.65 Reden genoeg dus om te 
komen tot een gelijkmatiger verdeling van de lasten. Met de wegenbelasting, en 
niet te vergeten de nog altijd geheven rijwielbelasting, werd een poging gedaan 
om de problemen bij de spoorwegen hanteerbaar te houden. Het moge duidelijk 
zijn dat wat werd gepresenteerd als een stap op weg naar een nationaal verkeersbe
leid, in feite een verkapte bezuinigingsoperatie was. Het beoogde budget van 90 
miljoen gulden voor het tweede vijfjarig werkplan (1932-1936) halveerde tot 47 
miljoen gulden. Kredieten uit het Werkfonds in het kader van de werkverruiming 
hebben wei een deel van de teruggelopen middelen kunnen compenseren.66 

De wegenlobby uitte felle kritiek op deze ombuigingsoperatie. De ANWB ver
weet de regering dat de scheepvaart vol\edig ontzien werd in de bezuinigingsope
ratie, terwijl deze sector ook al vrijgesteld was van de belasting die het wegver
keer trof. Het had volgens de ANWB te maken met het feit dat het automobilisme 
een moderne vorm van verkeer was, waar de conservatieve rijksoverheid nog al
tijd niet aan gewend was. In een officiele reactie liet de ANWB weten het onver
teerbaar te vinden 'dat een nieuw verkeersmiddel naast zijn eigen kosten de tekor
ten zou moeten dragen van die verkeersmiddelen, welke door het optreden van dat 
nieuwe verkeersmiddel in het gedrang komen .' Smalend werd daar nog aan toege
voegd: 'Toen de spoorwegen het verkeer overnamen van de trekschuit en diligen
ces, dacht men er toch evenmin over de door gemeenten en particulieren in die 
vervoersondernemingen gestoken kapitalen, waarmede men voor dien tijd groote 
bedragen gemoeid waren, te redden door een belasting op het spoor- en tramver
keer. '67 

De belangrijkste conclusie is dat het rijk in de lange aanloop naar het rijkswe
genplan met een veel ingewikkelder problematiek te maken kreeg dan een simpele 
boekhoudkundige berekening. Het financieringstekort was overbrugbaar. Vlak na 
de Eerste Wereldoorlog werd de staat in een spagaat gedwongen toen ze in 1920 
financieel verantwoordelijk werd voor het spoorwegbedrijf. Investeren in de rijks
wegen was op dat moment politiek onhaalbaar. Eerst moest de NS weer op de rails 
gezet worden. Het effect van de concurrentie met het wegvervoer over de lange 
afstand was echter onafwendbaar. Op termijn moest het spoor toch inkrimpen, 
maar het kostte de nodige tijd om dat onder ogen te zien. Die tijd was beperkt. De 
provincies dreigden het heft meer en meer in eigen handen te nemen . Niettemin 
wist de regering het beJangrijke besluit over de invoering van de wegenbelasting 
en de invoering van het rijkswegenplan voor zich uit te schuiven totdat de ergste 
nood op het spoor geleden was. 

65 NeW, De financiering van de wegenverbetering in verband met de voorstellen van de 
commissie Welter. Algemeen overzicht Cs-Gravenhage 1932) 16. 
66 Ligtermoet, Beleid en planning, 30. 
67 Dejinanciering van de wegenverbetering , 17. 
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6. ConcIusie 

De modernisering van het Nederlandse wegennet is een proces geweest waarbij 
vele actoren betrokken waren. Het voordeel van een kwantitatieve benadering is 
dat de uitkomst van dit proces, namelijk de feitelijk gerealiseerde investeringen, 
de ontwikkeling in zijn totaliteit in kaart brengt. De cijfers moeten uiteraard aan
gevuld worden met kwalitatief historisch materiaal om de cijfers te verklaren. Een 
breed institutioneel perspectief, waarbij zowel aile politieke actoren, als ook de 
ontwikkelingen van alternatieve vervoersinfrastructuur worden meegenomen is 
daarbij onmisbaar. 

Dat het Nederlandse wegennet grotendeels ontoereikend was voor de toestroom 
van gemotoriseerd verkeer in de jaren '20 lijdt geen twijfel. Niettemin kan niet 
afdoende aangetoond worden dat het wegennet lange tijd voor 1920 verwaarloosd 
was. Zeker voor de regionale en lokale wegen is geen gebrek aan aandacht ge
weest. De negatieve gevolgen van de concurrentie van het spoor (vanaf ca.1860) 
en de tram (vanaf ca. 1900) hebben er slechts in de jaren 1880-1900 toe geleid dat 
het investeringsniveau daalde. Al veel eerder echter dan tot op heden werd aange
nomen is het herstel ingezet. Zeker in de jaren ' 10 en begin jaren '20 is door de 
provinciale overheden behoorlijk veel werk verzet. Omdat de rijkswegen maar 
een zeer klein deel uitmaakten van de totale lengte van de Nederlandse straatwe
gen moet het beeld van een revolutionaire modernisering van het Nederlandse 
wegennet vanaf 1926 sterk gerelativeerd worden. Wat het overgrote deel van het 
verkeerswegennet in Nederland betreft geldt dat het moderniseringsproces een 
geleidelijk verloop heeft gehad. Yoor de rijkswegen betekende het investeringsbe
sluit van 1926 wei een radicale omslag. Deze impuls heeft voor de situatie van de 
regionale en lokale wegen een niet onverdeeld gunstig effect gehad. 

Zo we kunnen spreken over een trendbreuk in het moderniseringsproces, moe
ten we inderdaad wijzen op de moderne aanblik die het rijkswegennet in de korte 
tijd tussen 1927 en 1942 onder coordinerend optreden van de staat verkreeg: de 
aanleg van autosnelwegen en een aantal vaste oeververbindingen over de grote 
rivieren roepen bewondering op. De verkJaring voor de passieve houding van de 
rijksoverheid voor 1926 blijft echter een lastige kwestie. Ons inziens was het kort 
na de Eerste Wereldoorlog al mogelijk geweest maatregelen te treffen om de we
gen te verbeteren, door of wei de provincies het mandaat te geven waar ze op hoop
ten, of weI zelf de middelen te genereren door het instellen van een uniforme bel as
ting. De instelling van een centrale wegenbelasting lag immers voor de hand. 

Een doortastend optreden was echter geen optie in het licht van het verliesge
vende spoorwegbedrijf waar het rijk mee in haar maag zat. De sterk uit evenwicht 
gebrachte vervoersmarkt was niet gebaat bij een impuls in de rijkswegen die het 
even wicht nog verder zouden verstoren. De acute financieringstekorten van het 
rijk, mede veroorzaakt door het spoor, vormden wei een belangrijke dekmantel 
om de beslissing voor zich uit te schuiven en te wachten op veranderingen in het 
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politieke klimaat. De stormachtige groei van het wegverkeer kon echter niet blij
vend genegeerd worden. De provincies eisten het beheer van de rijkswegen op. De 
wegenlobby waarschuwde onophoudelijk voor de dreigende chaos en inefficientie 
van een decentraal wegenbeleid. 

Aan de ander kant vormde het snel stijgende autobezit een stevig groeiend be
lastingpotentieel. Daarmee wist de rijksoverheid uiteindelijk de negatieve finan
ciele gevolgen van de concurrentie tussen het wegvervoer en het spoorwegbedrijf 
te compenseren, zonder de controle over de vervoersmarkt uit handen te geven. 
Het sombere toekomstperspectief van de NS werd schoorvoetend aanvaard. Haar 
monopoliepositie was doorbroken. Het jaar 1926 bracht dus niet zozeer de oplos
sing van het financieringsprobleem, maar veel belangrijker, de finale acceptatie 
van de radicaal gewijzigde verhouding in het Nederlandse transportwezen. 
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