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Woord vooraf
Dit boek is ontstaan uit zorg. Sinds de eerste facility managers in Nederland het dag-
licht zagen, is er veel gebeurd. Het vak en de functionarissen hebben in de volgende 
jaren een plek verworven in de staalkaart van de managementdisciplines. Maar zo 
langzamerhand weten nog maar weinigen hoe het ook alweer zover gekomen is. Wie 
stonden aan de wieg van dit vak, wie waren de eersten die zich organiseerden en hoe 
was het ook alweer in de negentiende eeuw? 
Toen wij begonnen met dit boek hadden we geen flauw idee waar de reis zou eindi-
gen, maar na een paar weken wisten we wel dat de voorlopers van facility manage-
ment breed waren verspreid. We kregen wat eindjes van het facilitaire kluwen te 
pakken en begonnen met ons onderzoek. Uiteindelijk is een boek ontstaan waar veel 
in staat, maar waar ook veel in ontbreekt. Met groot gemak hadden we het dubbele 
aantal pagina’s kunnen vullen. Uit de veelheid aan gegevens hebben we een keuze 
gemaakt waardoor een compositie ontstond die naar onze mening het historische 
werkveld weergeeft. Het boek heeft een chronologische en exemplarische insteek, 
waardoor een gevarieerd beeld is ontstaan. Geschiedenis leert men het best aan de 
hand van anekdotes. Vandaar dat we een aantal verhalen hebben opgenomen.
De veelheid aan informatie hebben we te danken aan de enthousiaste medewerking 
van velen, variërend van medewerkers uit de postkamer tot gerenommeerde hoog-
leraren, van taalpuristen tot verhalenvertellers. Kortom, van een grote groep mensen 
die enthousiast waren over ons initiatief. 
Wij zijn speciaal dank verschuldigd aan: Fried van Aken, Hans Braat, M.J.G. 
Duijvendak, Lidy van Elderen, Anne Marie Hamel, Rients Jorna, Vincent Kempen, Jan 
Mazure, Fronique Oosterhof, G.H.A. Prince, Thialda Tabak, Adriaan Veenman, J.W. 
Veluwenkamp, Dries van Wagenbergen, Victor van der Wal, Job van Wijngaarden, 
Jacqueline de Wijs, Teus van Wilgenburg en Dick van Zomeren.

Hoevelaken / Groningen, 2005

Inleiding
Voor de identiteit en eigenwaarde van een vak en haar beoefenaar, is het goed om 
te weten waar haar wortels liggen. Daarom gaan we in dit boek op zoek naar de ont-
staansgeschiedenis van facility management (FM) en onderzoeken we de herkomst 
van de specifieke kenmerken ervan. Wie echter een speurtocht door de geschiedenis 
maakt, zal snel tot de conclusie komen dat de woordcombinatie facility manage-
ment vroeger niet voorkwam en het verschijnsel al evenmin. Facility management in 
haar huidige gedaante verscheen pas in de tweede helft van de twintigste eeuw in 
Nederland - en daarbuiten - op het toneel. Medio jaren tachtig werd Nederland voor 
het eerst geconfronteerd met deze managementdiscipline, maar pas in de loop van 
het volgende decennium kreeg het als vak echt voet aan de grond. 
Facility management is volgens velen een nakomertje. Financieel, operationeel, per-
soneels- en zelfs IT-management zijn al veel eerder op de kaart gezet en hebben een 
stevige plek in de structuur van organisaties verworven. Maar is FM echt wel zo nieuw 
en zijn de collega managementdisciplines zoveel ouder? Het hangt er vanaf hoe je 
er naar kijkt. De voorlopers van facility management hebben namelijk hun wortels tot 
in de zeventiende eeuw. En, als we verder wroeten in de geschiedenis, zelfs tot in de 
Romeinse tijd. Nogmaals, het hangt er maar vanaf welke bril je opzet. Zo kenden de 
Romeinen geavanceerde ondersteunende processen voor het onderhouden van de 
legers en werden de Romeinse badhuizen verzorgd door de major Domus. Jazeker: 
de huismeester ofwel de facility manager.

Van Rome tot Breda

Facility management bestond al 2000 jaar geleden, in de Romeinse tijd. De publieke 
badgelegenheden en sportcentra in het Romeinse rijk waren tamelijk gecompliceerd: 
de aquaducten en bouwkundige hoogstandjes voorzagen de ruimten van warm 
water en hete stoom. De architect Vetrivius geeft fraaie beschrijvingen van de sport-
complexen met gymzalen, oliekamers, baden en  opwarmvertrekken. De badhuizen 
(thermen) waren multifunctioneel en algemeen toegankelijk. De baden, gymnasia en 
palaistra (sportvoorzieningen) voorzagen niet alleen in een comfortabel klimaat, maar 
boden cultuur en vermaak en waren heel belangrijk voor het sociale leven.
‘We praatten en maakten grapjes en zo gingen de uren voorbij; terwijl de adem van 
de sissende stoom compleet bezit van ons nam, brak het heilzame zweet ons uit. Toen 
we naar genoegen gestoomd hadden, gingen we in het hete water en vervolgens 
hardden we ons met het koude water uit de bron of de rivier’, schreef Diodorus Sicilus 
(loeb classical library serie).
De beheerders van deze huizen hadden een hoge status. Ze droegen paarse hoofd-
banden en speciale gekleurde schoenen om hun professie aan te geven. Iets lager 
in rang waren de managers van de landgoederen. Kantoren kenden de Romeinen 
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niet. Voor meer officiële functies had men in de huizen een particulier en een zakelijk 
deel. Maar die liepen ook door elkaar. Dat er geen officiële kantoren waren, had ook 
te maken met het idee van de ‘mobile workplace’. Men nam gewoon het schrijfma-
teriaal mee: de kleine waxtabletten met de zogenaamde stylus, met de punt waarvan 
werd geschreven en het eindstuk gebruikt werd om te wissen. Werd het allemaal 
wat te gecompliceerd en moest er veel geschreven worden, dan werd een secretaris 
meegenomen die het dictaat opnam op papyrusvellen. Zo lezen we bij Tacitus dat 
keizer Hadrianus vrijwel zijn gehele regeringsperiode onderweg was en zijn keizerlijke 
administratie meenam.

Erg groot was de publieke sector bij de Romeinen niet, dat kwam door de uitbe-
steding aan particulieren. Facility management was voornamelijk een kwestie van 
outsourcing en dus het management van contracten. Uit Egypte stamt een contract 
voor een aanbesteding voor het verzorgen van de kleedruimtes van een badhuis. Er 
is ook een papyrusrol gevonden met een contract voor het verzorgen van de badge-
legenheid bij een mijnbedrijf in Portugal. Hier lezen we dat de contractpartner een 
boete van 200 sestertiën mag verwachten als het bad niet netjes is schoongemaakt.
De Romeinen waren spijkerhard in het sluiten van contracten. Zo verhaalt Cicero over 
een wurgcontract voor het onderhoud van de Castor en Polluxtempel in het Forum 
Romanum waardoor de contractpartner failliet ging. Zelfs het innen van belastingen 
was uitbesteed aan contractpartners, overigens geen populaire functie, maar wel 
financieel de moeite waard. De regio’s die uitbesteed werden waren soms zo groot 
als het huidige Turkije.
Een ander aspect waar men goed in was, was het verplaatsen van legerkampen vol-
gens standaardprincipes en -procedures met een hoge perfectiegraad. In een mum 
van tijd brak men het kamp af en bouwde het elders, vaak na een lange dagmars, 
weer op. Prins Maurits heeft gedurende zijn vele veldslagen en belegeringen, vooral 
rondom Breda, dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van de Romeinen. Ook hij 
was in staat conform standaardprocedures een beleg in een paar dagen op te zetten 
en af te breken, onder het toeziende oog van vele gasten die bij hem het vak kwamen 
leren. Met dank aan de Romeinen.

Facility management is een oud vak dat in veel verschillende gedaanten door de eeu-
wen heen te vinden is. Het woord is nieuw, de onderliggende processen zeker niet.

Verschijningsvormen en definitie

Alvorens we verder in de geschiedenis duiken, moeten we eerst ons onderzoekster-
rein wat nader omschrijven om antwoord te krijgen op de vraag: waar hebben we 
het nu eigenlijk over? Een definitie tracht af te bakenen. Dat is dus moeilijk als het 
gaat om faciliteiten; het is een lastige discipline vanwege de veelheid aan processen 
die het bestrijkt. Veel facility managers hebben moeite met het omschrijven van hun 
veelomvattende vak. Zelfs hun eigen kinderen hebben jarenlang maar niet begrepen 

wat zij nu eigenlijk dagelijks uitvoerde, omdat voor een facility manager geen dag 
dezelfde is. Om toch wat handen en voeten te geven aan ons onderzoeksveld, is het 
zinvol een goede begripsomschrijving op papier te krijgen. Dat is niet eenvoudig, 
want er zijn bijna evenveel definities van FM als er verschijningsvormen zijn, en dat 
zijn er nogal wat. Aanvankelijk, zo rond 1987, werd FM nog tamelijk strak en eng 
omschreven als een vak dat zich voornamelijk richtte op de fysieke omstandigheden 
van de huisvesting. Dat was ook logisch omdat de toenmalige denkers zich vooral ori-
enteerden op Amerika. Later verbreedde het gezichtsveld zich. Naarmate faciliteiten 
ruimer werd opgevat, ontstonden er meer definities. De één richtte zich daarbij wat 
meer op de huisvestingskant en de ander op de dienstverlening.
De enige Nederlandse bijzonder hoogleraar op het gebied van facility management, 
professor ir. D.A. van Wagenberg zei - in zijn inaugurale rede in 2001 - dat FM wordt 
gezien als een functie in een organisatie die gemachtigd is om facilitaire activiteiten 
te besturen en als een gebied van kennis. Rest de vraag wat die faciliteiten zijn. In 
het standaardwerk van Maas en Pleunis lezen we dat de faciliteiten waar het bin-
nen FM nu om gaat omschreven kunnen worden als: ‘..het samenspel van fysieke 
condities dat het een organisatie mogelijk maakt haar werkzaamheden uit te voeren. 
Eenvoudig gezegd gaat het dus om de werkplekken, de omgeving waarin deze staan 
en de voorzieningen die nodig zijn om de werkplekken te kunnen gebruiken.’   (Maas 
en Pleunis 2001)
Dat is nog een beetje mager, omdat deze omschrijving zich erg toespitst op de werk-
plek zelf. Verderop in hetzelfde boek wordt de reikwijdte verbreed en lezen we dat 
het binnen faciliteiten gaat om drie zaken: huisvesting, middelen en services en het 
managen van deze drie. Die huisvesting kunnen we ons nog wel voorstellen. Hoewel: 
Is een hangar op Schiphol een zaak van faciliteiten of van de afdeling onderhoud? 
Helemaal helder zijn deze grenzen nu dus ook weer niet. Voor middelen en services is 
dit nog lastiger, want waar ligt de grens om iets al dan niet in de ruif van het facilitair 
bedrijf te leggen? Die grenzen zijn vaag. Een fraai en recent voorbeeld is de ontwikke-
ling van het shared-service-centreconcept, waarbij alle ondersteunende processen in 
een organisatorische eenheid worden ondergebracht. Voor velen een volstrekt nieuw 
idee, voor anderen niets anders dan een verdere ontwikkeling van de organisatie van 
faciliteiten. ‘Whats in a name’ , zei Shakespeare ooit leuk, en inderdaad, we staan 
maar niet langer stil bij het zoeken naar kraakheldere omschrijvingen en haarzuivere 
afbakeningen. Dat lijkt een zinloze arbeid te zijn. In het licht van bovenstaande is een 
historische speurtocht naar de wortels van FM onbegrensd en dus nooit af en daar-
mee stellen we gelijk vast dat deze studie dus ook per definitie incompleet is.

Niveaus en ordeningen

De conclusie moet bijna luiden dat het veld van FM bijzonder breed is en dat de ene 
facilitaire portefeuille nog creatiever is samengesteld dan de andere. We stellen ons 
tevreden met de volgende omschrijving: facilitaire bedrijven kennen een groot aan-
tal uiteenlopende ondersteunende activiteiten die het primaire proces helpen haar 
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doel te bereiken. Activiteiten die door hun samenhang en integrale aansturing een 
meerwaarde vertegenwoordigen. Een van de grondleggers van de Nederlandse FM-
traditie, Henk Klee stelt dat de ontwikkeling en meerwaarde van FM vooral een men-
taliteitskwestie zijn:  ‘Zo goed als logistiek iets anders is dan magazijnbeheer, geldt 
dit ook voor de verandering van interne dienst naar facility management. De logistiek 
kwam voort uit de krijgskunde, maar heeft zich daartoe bepaald niet beperkt. Sterker 
nog: van methoden tot optimale beheersing van goederenstroom werd het een 
mentaliteitsbenadering.  En daardoor kreeg het een absolute meerwaarde, voegen 
wij eraan toe.
Maar die meerwaarde moeten we op twee niveaus aanbrengen. Het ene niveau 
is gericht op de werknemer en zijn welzijn en het andere op de werkgever en zijn 
welvaart. Het eerste is tot stand gebracht door vakbonden en werknemers zelf, het 
tweede door wetenschap en werkgevers. Tijdens de periode van de industrialisatie 
ontstond uit het afnemende welzijn van de medewerker een reeks van maatregelen 
die hebben geleid tot verbeterende arbeidsomstandigheden. Een groot deel van de 
instandhouding en handhaving van deze regels ging in latere jaren tot de portefeuille 
van veel facility en personeelsmanagers behoren. Denk bijvoorbeeld aan de inrich-
ting van kantoren en kantines, licht op de werkplek, hygiëne en veiligheidsmaatrege-
len, werkplekvoorzieningen en gebouwbeheer. 
Anderzijds zien we onder invloed van de rationalisatie, standaardisatie en mechanisa-
tie de verdeling en beheersing van arbeid ontstaan. Sommige ondersteunende pro-
cessen werden in aparte afdelingen ondergebracht met als doel verbetering van het 
productieproces. Zo ontstonden magazijnen, technische- en huishoudelijke diensten, 
eveneens later behorend tot de portfolio van de facility manager. Niet alles, want een 
aantal processen was zo aan de directe arbeid gerelateerd dat ze onder beheer van 
productieafdelingen bleef. Nog steeds zien we hier een grijs gebied in de afbakening 
tussen het primaire en het secundaire proces. Want de vraag wat nu tot het echte 
werkproces (primair) en wat tot de ondersteuning (secundair) behoort, is niet altijd 
klip en klaar te beantwoorden.

Aanpak en indeling
In dit boek richten we ons ook op de karakteristieken van het Nederlandse facility 
management en proberen we te achterhalen waar deze historisch gezien vandaan 
komen. We starten ons onderzoek in de Gouden Eeuw, omdat daar vooral de wortels 
liggen van de Nederlandse cultuur en de facilitaire couleur locale. We kijken naar 
de handel en de VOC in de periode van voor 1800 en de opkomst van de industrie 
in de anderhalve eeuw daarna. Tevens werpen we een blik op de karakteristiek van 
gasthuizen en ziekenhuizen die fundamenteel is geweest voor de vormgeving van de 
interne en civiele diensten. 
Het boek is opgebouwd rond drie grote periodes in de geschiedenis, die ieder hun 
sporen hebben nagelaten in het facility management van Nederland van vandaag. 
De drie periodes vormen de drie delen van het boek. Deze worden afgewisseld door 
vier intermezzo’s waar specifiek op een onderwerp wordt ingegaan: de zorg, het kan-

toor, uitbesteding en onderwijs. Alle teksten worden omlijst door korte illustratieve 
doorkijkjes uit de geschiedenis. Tot slot kent het boek een losstaande fotokatern. 
In zestien pagina’s zien we in beelden de facilitaire sporen aan ons voorbijgaan. We 
geven nu hieronder een korte introductie van de drie delen. 

Het eerste deel: facilitaire sporen in de zeventiende en achttiende eeuw

FM is in Nederland sterk dienstengeoriënteerd. Dat betekent dat Nederland haar faci-
litaire organisaties primair bouwt vanuit het leveren van diensten. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Amerika dat meer vanuit het belang van de huisvesting opereert, de 
bakstenen dus. Wat zijn de typisch Nederlandse trekjes die van invloed zijn geweest 
op de vorm van FM in ons land? De vraag is natuurlijk hoe het komt dat de facilitaire 
dienstverlening in Nederland zo sterk is gericht op het verlenen van diensten en veel 
minder een benadering kent vanuit de bakstenen, zoals bijvoorbeeld in Amerika. 
Om daar antwoorden op te vinden, richten we ons op de karakteristieken van de 
Nederlandse cultuur in de zeventiende eeuw. Een periode waarin ons land, overigens 
net als vandaag, een culturele smeltkroes was van allerlei volken uit Europa. Een peri-
ode waarin Nederland een enorme hoogbloei kende, maar die tevens gekenschetst 
wordt door soberheid en properheid. In deze eeuw ontstond een manier van denken 
en leven die de bakermat vormt voor de stijl van facility management. Een onderzoek 
naar de geschiedenis van FM is dus een onderzoek naar het culturele en economische 
leven en denken in de eerste eeuwen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Het woord FM komt in het Hollandse vocabulaire dan echter nog niet voor.

Het tweede deel: peilers van facility management, welvaart en welzijn van 1800 tot 
1945

Pas laat in de negentiende eeuw kreeg de industrialisatie in Nederland voet aan de 
grond. Deze zette zich door in de eerste helft van de twintigste eeuw en tegen de 
achtergrond van de economische groei ontwikkelde zich het sociale denken over 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Regelgeving omtrent hygiëne, werktijden, 
veiligheid, kinderarbeid en schafttijden was er namelijk niet. Pas toen de schaalver-
groting in de industrie optrad, konden arbeiders zich organiseren en ontstonden de 
vakbonden die protesteerden tegen de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij 
moesten werken. De zogenaamde sociale kwestie vormde de grondslag voor de con-
centratie en verbetering van veel interne ofwel facilitaire dienstverlening.
Toen de industrialisatie voet aan de grond kreeg en de ondernemingen groter wer-
den, kwamen de productiemethoden en schaalgroottevoordelen op de directieagen-
da. Al snel werd Nederland bekendgemaakt met de Amerikaanse ontwikkelingen in 
de industrie en werden de ideeën van Frederic Taylor geïntroduceerd. Het principe 
van arbeidsdeling en lopende banden hadden direct effect op de inrichting en de 
functie-indeling in fabrieken, kantoren en zorginstellingen. En dus ook op het ont-
staan en de organisatie van de facilitaire processen. 
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Het derde deel: het ontstaan van het vak facility management na de Tweede 
Wereldoorlog

Dankzij de naoorlogse Marshallhulp ontwikkelde Nederland zich in de jaren vijftig 
in rap tempo. Met als gevolg een groei van het bruto nationaal product in de zesti-
ger jaren die ongeëvenaard was. De enorme bouwinspanningen leidden tot diverse 
voorzieningen voor arbeiders. Door de contacten met Amerika – vele Amerikaanse 
bedrijven vestigden zich in het kansrijke Europa - kwam Nederland in aanraking 
met efficiënte vormen van huisvesting, inrichting van kantoren en systemen voor 
onderhoud van gebouwen. Eind jaren zestig en zeventig, toen Nederland een econo-
mische hoogconjunctuur had, ontstond een omgekeerde trend en begonnen goed 
renderende bedrijven hun winsten te investeren in Amerika. De Nederlandse en 
Amerikaanse managers deden eind jaren zeventig aan kruisbestuiving en voor het 
eerst viel in Nederland de woordcombinatie facility management. Rond 1980 kende 
Nederland een paar verenigingen of groepen managers die zich bezighielden met 
huishoudelijke- technische en civiele diensten. Onder invloed van diverse factoren 
als kostenbeheersing, efficiency, de invloed van IT en informatie over facility manage-
ment uit Amerika, professionaliseerde het vak. Verenigingen fuseerden en facility 
management werd een instituut.

D e e l  1  

Facilitaire sporen in de 

zeventiende en achttiende eeuw 

Inleiding

Ondanks het feit dat het vakgebied en de term facility management in de zeventiende eeuw 

niet bestonden, kunnen we naar de ontstaansgeschiedenis kijken en proberen de karakteris-

tiek van facility management in Nederland bloot te leggen. Deze typische Nederlandse trek-

jes die we aantreffen in het hedendaags facility management, zijn ontstaan in de zeventiende 

eeuw toen de Nederlandse cultuur vorm kreeg. Aan de hand van soberheid, properheid 

en het ontstaan van een dienstverlenende handel willen wij dit aantonen. Daarnaast kijken 

we hoe in deze eeuw de ondersteunende processen georganiseerd werden en op wat voor 

manier men er tegenaan keek. Wat waren de verschijningsvormen van facility management 

in de zeventiende eeuw? Omdat het niet bestond als zodanig, kunnen we geen literatuurstu-

die naar facility management doen in deze periode. Daarom behandelen we exemplarisch 

de faciliteiten aan het hof van Willem van Oranje. Vervolgens komt de ondersteuning in het 

leger van de Republiek aan bod. Tot slot zullen wij de VOC, als een van de weinige grote 

organisaties in deze periode, bestuderen in onze zoektocht naar sporen of voorlopers van 

facility management in de Gouden Eeuw van de Republiek.

1 . 1 .  H e t  o n t s t a a n  v a n  d e 
 d i e n s t v e r l e n e n d e  m e n t a l i t e i t

1.1.1  Opbloe i  handel

Vanaf de veertiende eeuw werden in de Nederlanden de voorwaarden geschapen 
voor de prominente handelspositie in de zeventiende eeuw. In Schonen, op de 
Zuidwestpunt van Zweden, verwierven de Hollanders de rechten op de visvangst. Ook 
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vonden ze nieuwe haringgebieden ten noorden van Schotland. Zout was nodig bij de 
bereiding van haring en kaas. Van de landen aan de Atlantische kust verkregen de 
Hollandse koopmannen goedkoop zout. Ze importeerden het in grote hoeveelheden 
om het vervolgens dicht bij huis te raffineren. Van dit geraffineerde zout verkochten 
ze een deel in het buitenland, en zo ontstond de eerste aanzet tot het latere han-
delsnetwerk. 
Naast de zouthandel bloeiden ook andere exportindustrieën op, zoals de lakenindu-
strie en bierbrouwerij. Door lagere lonen konden Hollandse handelaren goedkoper 
laken produceren dan de lakenindustrie in Vlaanderen. Het Hollandse bier blonk uit 
in kwaliteit en hierdoor werd ook dit in het buitenland een gewild goedje.
De handelsroutes in deze periode ontstonden door scheepsbouw, scheepvaart en 
een tekort aan broodgranen in onze eigen gebieden. Door dit laatste moesten de 
Nederlanders aankopen doen in Antwerpen, Artesië, Picardië, Westfalen en de 
Oostzeelanden. In  Danzig, Köningsberg en Lijfland kochten Hollandse scheepvaar-
dersrogge. Eigen producten werden voor de export bestemd om de broodgranen te 
kunnen inkopen. Als retourlading boden ze laken, haring en zout aan. In deze periode 
ontstond al de handelsgeest die voor de economische opbloei van de Gouden Eeuw 
van groot belang is geweest. Hollanders werden steeds ervarener vrachtvaarders. 
Scheepsbouwers fabriceerden steeds grotere, snellere en wendbaardere schepen 
voor diverse doeleinden. Het onbedoelde, maar zeker niet ongewenste gevolg, was 
het latere economische succes.
In 1609 sloten de noordelijke Nederlandse provinciën het Twaalfjarig Bestand met 
Spanje. Ondanks veertig jaren oorlog, waren ze economisch op hun sterkst, met 
Amsterdam als bloeiend middelpunt. De enorme oorlogskosten hadden de koop-
lieden er niet armer op gemaakt. De stad Amsterdam groeide eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw uit tot het financieel en handelscentrum van een uitgebreide 
wereldhandel. René Descartes verwoordde het als volgt: ‘In deze grote stad waar 
behalve ikzelf niemand woont die geen handel drijft, is iedereen dusdanig op zijn 
eigen voordeel uit dat ik hier mijn hele leven zou kunnen doorbrengen zonder ooit 
een sterveling te ontmoeten.’  In het begin van de zestiende eeuw was Amsterdam 
nog een gewoon handelsplaatsje geweest, volledig ondergeschikt aan de zuide-
lijker gelegen stedelijke grootmacht Antwerpen. In nog geen honderd jaar had 
Holland met Amsterdam deze positie van onze zuiderburen overgenomen. Dit kwam 
voornamelijk doordat tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Schelde - en daarmee de 
Antwerpse haven – was afgesloten.
Er zijn meerdere verklaringen voor de opbloei van Holland en Amsterdam. In heel 
Europa groeide de bevolking aanzienlijk en dit leidde tot grote voedseltekorten. 
Grote vraag naar bijvoorbeeld granen was het gevolg en Amsterdam kon hier handig 
op inspelen door de centrale ligging en goede toegang tot de waterwegen. Een mild 
klimaat, grazige weiden en de unieke ligging aan zee stimuleerden de economie. Ook 
van groot belang was de aanwezigheid van rivieren, belangrijk voor de binnenlandse 
transport van goederen. De zee en de rivieren hadden een volk van handelslieden en 
schippers voortgebracht. Een  volk dat bovendien graag de armen uit mouwen stak. 

Een enorme hongersnood in heel Europa, met name rond de Middellandse zee, bete-
kende ironisch genoeg voorspoed voor de Nederlandse handelaren. Ze vervoerden 
granen naar gebieden waar schaarste was en konden zo het handelsgebied uitbrei-
den. Daarnaast veroverde de Spaanse bevelhebber Parma in 1585 Antwerpen. Grote 
groepen mensen vluchtten van de zuidelijke naar de noordelijke Nederlanden en met 
hun komst brachten zij arbeidskracht, talent, kapitaal en kennis.

1.1.2  De  Neder landse  koopman verover t  de  were ld

De Nederlandse koopman kenmerkte zich door het zoeken naar praktische oplos-
singen om de handel soepel te laten verlopen. Met de strenge voorschriften van het 
calvinisme, waarop we later terugkomen, ging de Nederlander creatief om en er was 
sprake van een voor deze tijd ongekend liberalisme en nog niet eerder vertoonde 
tolerantie. Katholieken konden ongestoord hun gang gaan, zolang ze de activiteiten 
enigszins in de luwte ontplooiden. Deze praktische manier van doen werkte mee aan 
het enorme succes van Amsterdam als stapelmarkt van Europa. Nederlanders deden 
met iedereen zaken, ongeacht afkomst en geloof. Had deze relatieve tolerantie en 
rust niet bestaan, dan is het maar de vraag of de Nederlanden, en dan met name de 
provincie Holland en de stad Amsterdam, zo’n ontwikkeling hadden kunnen door-
maken. 
Net als vandaag de dag was Amsterdam een diverse gemeenschap met vele ‘vreem-
delingen’. Aangetrokken door de vraag naar arbeid, zochten zij hun geluk in de 
Republiek. Vooral de lange scheepsreizen kostten velen het leven en zo bleef de 
vraag naar arbeid constant aanwezig. Het ‘mensenafvoerputje’ van Europa bevond 
zich in Nederland. Gelukzoekers en armoedzaaiers trokken naar Nederland om in 
Amsterdam op de boot te stappen. Een groot gedeelte ervan zette daarna nooit 
meer voet op Europese bodem… 
Het wereldnetwerk van de Republiek zorgde ervoor dat het Nederlandse kapitaal 
en de technische middelen zich over de hele wereld verspreidden. Voornamelijk 
in Europa, maar ook op andere continenten, trof men handelsvestigingen aan met 
Nederlandse handwerklieden en technici. Deze emigranten volgden de investeringen 
en konden hierdoor ver van huis een bestaan opbouwen. Overal in de wereld sticht-
ten Nederlanders deze handelsvestigingen, veelal aan de kust. Van het echt kolonise-
ren van overzeese gebieden was in deze periode nog geen sprake. De handelsvesti-
gingen hadden voornamelijk een dienstverlenende functie, het grootste deel van de 
activiteiten bestond uit het in- en verkopen van niet zelf geproduceerde goederen.
De Nederlanders kregen mede door de slimme handelsgeest het vervoer, de opslag 
en distributie van de handelsgoederen in handen. De stapelmarkt in Amsterdam 
had een dienstverlenend karakter; veelal produceerden en consumeerden de 
Nederlanders de producten niet. Ze werden er naartoe vervoerd, opgeslagen en ver-
volgens verder getransporteerd naar diverse gebieden. Historicus Clé Lesger noemt 
daarom de Amsterdamse koopmansstand ‘intermediairs bij uitstek’. In dit verband is 
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het interessant te vermelden dat zelfs de voormalige vijand Spanje zich gedwongen 
zag te handelen met de Nederlanders. Verarmd door de kostbare oorlogsvoering en 
de hieruit voortvloeiende leningen moesten de veroveraars van weleer zich wenden 
tot de Nederlanders. Alleen zo kon Spanje de broodnodige producten verkrijgen om 
het volk te voeden. Dit geeft aan in hoeverre de Republiek de spil in de Europese 
dienstverlenende handel was geworden. Spanje kon niet meer op eigen kracht de 
producten uit de landen van herkomst bemachtigen. Een groot deel van het Spaanse 
zilver uit Latijns-Amerika kwam in Nederlandse handen, doordat de Spanjaarden 
hiermee de producten betaalden. De greep op deze zilvervloot zorgde voor een gun-
stige financiële invloed op de Nederlandse handelsactiviteiten. Meer valuta zorgde 
logischerwijs voor meer economische dynamiek.

1.1.3  Fi les  in  de  Sont

De handel op de Oostzee vormde het grootste deel van de totale handel van de 
Nederlanden. De Republiek ging in de loop van de jaren de handel met, en in 
dit gebied volledig domineren. Aan het einde van de zestiende eeuw, toen de 
Tachtigjarige Oorlog met Spanje nog volop woedde, had de Oostzeehandel al een 
enorme groei doorgemaakt. In 1585 passeerden 2007 Nederlandse schepen de 
Sont, de zeestraat tussen Denemarken en Zweden, die de Scandinaviër als Oresund 
kent. Dit aantal groeide uit tot 2765 in 1590 en 3336 in 1615, tweederde van het 
totale aantal passerende schepen. In 1585 was dit nog 50 procent. De Nederlandse 
Oostzeehandel groeide dus in volume en ook ons aandeel hierin ten opzichte van 
andere landen steeg aanzienlijk. 

Het fluitbootje en de Oost-Indiëvaarders 

Het fluitbootje groeide in de zeventiende eeuw uit tot symbool voor de Nederlandse 
overheersing op zee. De bouw en het in de vaart houden van dit bootje, kostte wei-
nig. Daarnaast had de fluit een ronde achtersteven, brede bodem, smal dek en grote 
laadruimte. Vanaf 1590 produceerden de Hoornse werven dit goedkope vrachtschip. 
Volgens C.H. Wilson was de beschikking over fluitschepen zelfs een verklaring voor 
het uitgroeien van de Republiek tot grootste handelsmogendheid van de zeven-
tiende eeuw. Vooral voor de prominente Oostzeehandel, welke in omvang vele malen 
groter was dan de meer tot de verbeelding sprekende Oost-Indische handel, bleek 
het fluitschip bijzonder geschikt. De Nederlandse zeemannen brachten graan uit de 
Oostzeelanden naar de in hongersnood verkerende bevolking rond de middellandse 
zee. Dat klinkt alsof het hier weldoeners betreft, maar het ging de kooplieden uit 
de lage landen natuurlijk enkel en alleen om het verdienen van een ruim belegde 
boterham. Dat het fluitschip uitermate geschikt was voor de Oostzeehandel, bete-
kende niet dat het alleen in Europese wateren voer. Ook in Oost-Indië vertoonden 

de fluitschepen hun kunsten. Het ging dan om de lokale handel tussen gebieden in 
Indië. Voor de langeafstandshandel tussen Europa en Azië gebruikten de kooplieden 
grotere boten.
Een voorbeeld hiervan waren de Verenigde-Oost-Indische-Compagnieboten, de 
Oost-Indiëvaarders. De trots van de natie: zwaarbewapend en –bemand voeren ze de 
gehele wereld over op zoek naar handel en winsten. Een stuk groter en - in tegen-
stelling tot het fluitschip - in staat de lange en gevaarlijke afstand tussen Europa en 
Azië te overbruggen. Deze boten vingen zwaarbewapend de reis aan om zeerovers en 
concurrerende handelsstaten, die op de loer lagen de lading te kapen, af te schrik-
ken. De organisatie van de ondersteunende processen op het schip moest tijdens de 
lange reis goed geregeld zijn. Iedereen die wel eens op een zeilbootje heeft gezeten, 
kent het belang van een opgeruimde en gestructureerde omgeving. Voor de onder-
steunende processen op de boot, zoals de bevoorrading, schoonmaak, et cetera was 
geen aparte verantwoordelijke aangewezen. De kapitein had de leiding over alles dat 
er op het schip gebeurde. Hierin bestond geen onderscheid tussen de primaire han-
delsactiviteiten en de ondersteunende diensten. Vaak moesten de jongste matrozen 
schoonmaken. De kok op het schip droeg zorg voor het eten van de bemanning. Hij 
zal daarom naar alle waarschijnlijkheid een rol hebben gespeeld in het bepalen van 
de bevoorrading voor de reis. De verdeling van de ondersteunende taken verschilde 
per schip en per onderneming.
Door de groei van de handel nam niet alleen de vloot grotere vormen aan, ook de 
schepen kregen een steeds grotere omvang. Hierdoor stegen de vervoerde hoeveel-
heden enorm. Het traditionele scheepstype met een laadruimte van 80 tot 100 ton 
verdween langzamerhand uit de Hollandse vloot. In 1590 bouwden de Hollanders 
al schepen die 200 tot 400 ton vracht konden vervoeren. In de zeventiende eeuw 
namen de tonnages nog meer toe. Voor de grote vaart, de tochten richting andere 
werelddelen, lagen er al schepen in het water met een capaciteit van rond de 500 tot 
zelfs 1000 ton. Door de grotere schepen zou men verwachten dat ook de benodigde 
ondersteunende diensten aan boord stegen. Dit was niet het geval. De introductie 
van het fluitschip kende juist zo’n groot succes doordat het veel meer goederen kon 
vervoeren met een relatief kleinere bemanning. Hierdoor werden de kosten voor 
ondersteunende diensten aan boord verhoudingsgewijs kleiner. In deze tijd dacht 
men niet bewust na over het bezuinigen op deze kosten. In de totale kosten maakten 
de handelaren geen onderscheid tussen het primaire proces en de ondersteunende 
diensten. Wel wogen ze op rationele wijze de kosten en de baten. Ze hadden feilloos 
in de peiling dat een kleinere bemanning per eenheid product een kostenbesparing 
opleverde en zorgde voor meer winst. 

Het belang van de Oostzeehandel was enorm groot, maar de Nederlanders verover-
den in heel Europa de centrale positie in de handel. Grote korenladingen voeren naar 
Genua, Napels en Livorno in Italië omdat hier sprake was van de eerder genoemde 
hongersnood die grote delen van Europa teisterde. Eind zeventiende eeuw groeide 
deze handel in een paar jaar van jaarlijks 200 naar 600 schepen en in de Gouden Eeuw 
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zette deze groei zich door. Amsterdamse ondernemers vestigden handelskantoren 
aan de gehele Italiaanse kust. Ze werden, nadat ze hun vrachten hadden afgeleverd 
in Venetië en omstreken, ingehuurd door Venetiaanse ondernemers om goederen te 
vervoeren naar andere Italiaanse steden of verre gebieden en om op de terugweg 
handelswaren mee terug te nemen. Hier valt wederom het dienstverlenende karakter 
van de Nederlandse koopman op. Nederlandse schepen kregen de voorkeur boven 
andere omdat ons land verdragen had gesloten met andere mogendheden rond de 
Middellandse Zee, hetgeen ervoor zorgde dat kapers Nederlandse schepen ontza-
gen. Waar nog wel gevaar bestond voor kapers, zorgde de Admiraliteit voor gedwon-
gen bescherming middels het varen in een konvooi en de ruime aanwezigheid van 
geschut. Door de hiervoor genoemde factoren bevoeren steeds meer Nederlandse 
handelaren de Middellandse Zee. Nederlandse schepen vonden hun weg naar 
Constantinopel, Cyprus, Syrië en de andere landen van de Levant, de Middelandse-
Zeekust ten oosten van Italië.
Ook voeren Nederlanders veel op Duitse steden. Deze route maakte onderdeel uit 
van de Oostzeehandel, maar verliep eveneens via de Rijn. Maar liefst 1300 schepen 
gingen begin zeventiende eeuw deze kant op. Het was handel relatief dicht bij huis 
van een niet te onderschatten belang en omvang. De scheepsruimen vulden zich met 
goederen die de handelaren uit andere gebieden naar de stapelmarkt in Amsterdam 
vervoerd hadden, of traditionele Nederlandse producten. Het ging om wijnen uit 
landen ten zuiden van ons land, specerijen uit Azië, koffie, thee, cacao, oliën en wat 
al niet meer. De rationele kooplieden voeren niet met lege ruimen terug en vulden 
ze met hout, rijnwijn, hennep, tabak, as, mineralen, vruchten, en verder alles waar wat 
aan te verdienen viel.
Rusland groeide in de zeventiende eeuw uit tot een steeds vaker bevaren bestem-
ming. Net als in Italië vestigden handelaren kantoren in Moskou en Archangel. De 
tsaar zag de Republiek als steeds belangrijker bondgenoot en pelzen, huiden, vlas, 
kaviaar, hennep en granen kwamen onze kant op.

1.1.4  Voorwaarden voor  de  groe i

Door deze handelsroutes kregen de Nederlanden en dan met name Holland een 
handelspositie die steeds sterker werd en ook zichzelf versterkte. Uiteindelijk leidde 
dit ertoe dat de Republiek met haar schepen en kooplieden een monopoliepositie 
verkregen voor de vrachtvaart. De Nederlanden hadden de beschikking over vol-
doende kwalitatief goede schepen. Daarnaast woonden er voldoende zeelieden die 
op de boten de hele wereld rond konden zeilen. Voor het naar zich toetrekken van 
de wereldhandel bleek het van groot belang dat de Republiek - in tegenstelling tot 
andere Europese landen - over de middelen beschikte om dit te kunnen doen. Een 
hele sector hield zich namelijk in de zeegewesten bezig met de scheepsbouw en 
reparaties van boten.
In de visserij produceerden de Nederlanders hun eigen handelswaren. De vangst 

van haring steeg enorm de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het grootste 
gedeelte van deze vangst werd geëxporteerd. Het dienstverlenende karakter van 
de Nederlandse handel in deze periode moeten we in dit verband enigszins nuan-
ceren. De Republiek en haar handelaren waren de spil in de Europese handel, zelfs 
in de lange afstandshandel naar andere continenten. De kooplieden vervoerden veel 
producten die niet in Nederland geproduceerd of geconsumeerd werden. Toch kon 
de Republiek in deze periode niet uitgroeien tot belangrijkste handelsmacht zonder 
dat de economie in ons kleine kikkerlandje voldoende produceerde. Verkoop van 
zelf geproduceerde handelswaar in het buitenland bleek van groot belang. Hierdoor 
kon voldoende valuta naar ons land stromen zonder dat er onevenredig veel weg-
stroomde naar landen waarmee de Nederlanden handel dreven. Geld dat vervolgens 
zeer goed gebruikt kon worden voor investeringen. De Nederlandse handel was dus 
niet puur dienstverlenend in de zin dat de Republiek zelf niets produceerde. In de 
Zaanstreek bloeiden premoderne fabriekjes op die verf, krijt, loodwit, blauwstijfsel, 
snuif en mosterd produceerden. Daarnaast zorgde de opbloeiende lakennijverheid 
voor de noodzakelijke exportproducten. De stad Leiden in Holland groeide eind zes-
tiende eeuw, begin zeventiende eeuw uit tot grootste producent van laken in Europa. 
Een positie die van oudsher lange tijd aan Vlaanderen voorbehouden was geweest. 
Rond de eeuwwisseling ging het aantal lakens dat in Leiden zijn oorsprong vond van 
40.000 naar 110.000. Haarlem groeide uit tot blekerijstad. Hier bleekten arbeiders 
het linnen dat uit de gehele omgeving zijn weg vond naar de stad. Deze bedrijvige 
gebieden trokken veel emigranten uit binnen- en buitenland aan. Voor deze tijd 
zorgde dit geheel van activiteiten voor een enorme economische dynamiek. Verder 
produceerden de Nederlanden bier, jenever, boeken, kaarsen, aardewerk, touw, siga-
ren, glas, buskruit en zuivel.Voornamelijk in de eindproductie speelde Holland een 
grote rol. Fabriekjes maakten van voorbewerkte waren eindproducten, geschikt voor 
eigen gebruik, maar meestal bestemd voor de export.
De Republiek produceerde dus zelf voldoende om als ruilmiddel voor de handelswaar 
uit andere landen aan te bieden. Het moet een enorme onderneming zijn geweest 
om de verschillende producten die binnenkwamen weer door te voeren naar de juiste 
bestemmingen in de wereld. De Nederlanders blonken hierin uit. Zoals de schrijver 
Daniël Defoe, die leefde van 1660 tot 1731, het verwoordde: ‘De Nederlanders moet 
men zien zoals ze werkelijk zijn, de tussenpersonen in de handel, de commissionairs 
en makelaars van Europa…zij kopen om weer te verkopen, nemen aan om te verzen-
den, en hun uitgebreide handel bestaat grotendeels daaruit dat zij voorzien worden 
uit alle delen van de wereld opdat zij de hele wereld kunnen voorzien.’  Volgens een 
andere tijdgenoot was het een ongekende unieke gemeenschap, die haar diensten 
verleende aan de handel en zelf uit de handel was voortgekomen.
Ook hier kunnen kanttekeningen worden geplaatst. In discussies en literatuur over 
de Nederlanden in de Gouden Eeuw lijkt het zo nu en dan alsof de gehele bevolking 
van jong tot oud zich bezighield met de handel. Dit was absoluut niet het geval. Het 
grootste gedeelte van de bevolking hield zich in de eerste plaats bezig met het eigen 
levensbehoud. De landbouw bleef de prominente sector. De meeste Nederlanders 
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vulden dan ook hun werkdag op het land. De dominante groep handelaren, en vooral 
diegenen die de hele wereld over voeren, was klein, maar van groot belang voor de 
opbloei van ons land. Vooral Holland en Zeeland, maar ook Friesland en Groningen 
speelden een rol in de opbloeiende economie en handel van de Republiek. Het 
grootste gedeelte van de bevolking in andere provincies bleef boer. Alleen het weven 
van het vaak voor export bestemde linnen zorgde voor wat extra verdiensten op het 
platteland. Die extraatjes vloeiden indirect wel voort uit de handelspositie van de 
Republiek. Op den duur ging in een aantal gebieden in de Nederlanden, met name 
in Twente, het weven het hoofdmiddel van bestaan vormen. Hollandse handelaren 
en ondernemers kochten de waren op, lieten ze verder bewerken en vervoerden ze 
door naar buitenlandse gebieden. Ook hier blijkt weer dat de handelaren niks zelf 
produceerden, maar alleen opdracht hiertoe gaven en de producten distribueerden 
over de rest van de wereld. Het dienstverlenende karakter is opvallend.

1.1.5  Handelsgees t

De Nederlandse gemeenschap richtte de samenleving in ten behoeve van de handel. 
Bernard de Madeville schreef hierover minachtend: ‘Als de Nederlanders dat willen, 
mogen ze hun huidige grootheid toeschrijven aan de deugd en zuinigheid van hun 
voorouders, maar wat dat verachtelijke stuk grond zo’n belangrijke positie onder de 
Europese mogendheden heeft gegeven, is hun wijze politiek om alles ondergeschikt 
te maken aan de handel, zeevaart…’.  In de Republiek ontstonden financiële instanties, 
veelal op initiatief van de overheid, met een dienstverlenende functie. De belangrijkste 
hiervan was de in 1609 opgerichte Wisselbank. In binnen- en buitenland gingen han-
delaren betalen met bankwissels van de in hun ogen zeer betrouwbare Amsterdamse 
Wisselbank. De bank deed hierdoor tevens betalingen tussen verschillende rekeningen 
en het betalingsverkeer vergemakkelijkte aanzienlijk. Het vertrouwen van de handelaren 
in financiële instellingen, een belangrijke graadmeter voor de economie, zorgde ervoor 
dat ze ongestoord hun vleugels in de hele wereld konden uitslaan. In volle vlucht op zoek 
naar rijkdom en succes.
Dienstverlenend voor de handel van een hele andere aard was De Desolate Boedelkamer. 
Een zeer impopulaire kamer waar schuldeisers en schuldenaren tegenover elkaar stonden 
en elkaar in de ogen moesten kijken. De kamer had als doel een verzoening tussen de 
twee kemphanen tot stand te brengen. De schuldenaar kwam er meestal beter van af dan 
de eiser. Vaak hoefden de armsten slechts een symbolisch percentage van hun schuld te 
betalen. Verkwisters strafte de kamer juist met zware heffingen. Het doel was meestal het 
vinden van een gulden middenweg tussen de schuldenaar en schuldeiser met uiteindelijk 
een ondertekening van een verzoening ten overstaan van een notaris.
Een andere belangrijke plek in deze periode voor de dienstverlenende handel en eco-
nomische dynamiek was de Amsterdamse beurs. Onmisbaar voor de handel en in het 
calvinistische klimaat gezien als een poel van verderf omdat er zoveel geld in omging. 
Hier konden rijke investeerders hun geld een zeer risicovolle bestemming geven. 

Investeringen werden er gedaan in de meest uiteenlopende ondernemingen en pro-
jecten. De beurs bracht het benodigde geld voor de lange handelsreizen bij elkaar. De 
participanten kregen hierdoor groot belang bij het succesvol verlopen van de projecten 
en het terugkeren van de handelsvracht. Alleen dan werd er immers winst gemaakt. Door 
deze belangen gingen meer mensen naast alleen de koopman, zich bemoeien en interes-
seren voor de handel. De investeerders lazen kranten om op de hoogte te blijven. Soms 
stuurden ze zelfs familieleden naar de verre handelsgebieden, om zich te laten berichten 
over de resultaten van de projecten waar ze veel geld in gestoken hadden. 
Landen als Frankrijk en Spanje gingen in deze periode enkele keren failliet omdat er 
te weinig belastinggeld binnenkwam. De rijken moesten daar worden ontzien omdat 
zij politieke invloed hadden. De arme bevolking betaalde vaak het meest, met belas-
tingopstanden tot gevolg. In Nederland stak het belastingsysteem heel anders in elkaar. 
De welvaart was hier voor zeventiende-eeuwse begrippen gespreid en zo droegen vele 
Nederlanders hun steentje bij. Ze kwamen hierdoor niet in de financiële problemen. 
Belastingopstanden zoals in andere Europese landen vonden in de Republiek nauwelijks 
plaats. In de Republiek was de belasting op het totale inkomen laag, vaak maar enkele 
guldens per huishouden. Wat voor de overheid veel meer geld opleverde, was een 
vroege vorm van BTW. Op consumptiegoederen hief zij een indirecte belasting zonder 
dat het de prijzen buitensporig liet stijgen. Hierdoor groeide de Nederlandse schatkist 
met de groeiende handel mee. Vandaag de dag zal de lezer van dit boek denken: wat 
is daar nu bijzonder aan? Hoe logisch dit systeem ook overkomt, in deze periode kwam 
het niet veel voor.
Al met al zijn dit voorbeelden van de manier waarop er in de Nederlanden, al dan niet 
door de overheid gereguleerde, voorwaarden voor een bloeiende wereldhandel ontston-
den. Al te grote risico’s werden vermeden en dit bleek voor de kooplieden een gunstig 
klimaat om de wereldhandel te veroveren: van Middelburg tot China en van Amsterdam 
tot Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. De aanwezige overheid pakte mogelijke 
bedreigingen voor een veilig handelsklimaat keihard aan. Ze jaagde fanatiek op smokke-
laarhandel en valsemunters kregen de doodstraf. Toch bezat de overheid in deze periode 
nog weinig echte macht, in ieder geval nog niet te vergelijken met tegenwoordig. Haar 
activiteiten lagen ook voornamelijk in de creatie van beschermende wetten voor de han-
del. Daarnaast financierde ze voorzieningen voor de handel, zoals kaden en markten, en 
onderhield ze de land- en waterwegen. Daarbuiten bemoeide de overheid zich zo weinig 
mogelijk met het leven. Een oorzaak hiervoor ligt in het feit dat in vele bestuurslichamen 
praktisch ingestelde handelslieden een rol speelden. Politiek en het bestuur leefden 
hierdoor in harmonie met de Nederlandse handelsgeest.
Niet alleen de koopman richtte zich op de dienstverlenende handel, de hele maatschap-
pij, politiek en economie van de Nederlanden werd ingericht ter bevordering ervan. 
Dienstverlening in de handel zat diep ingebed in de wortels van de Republiek, zoals 
het ook in de wortels van het facility management in Nederland van vandaag de dag zit 
besloten.
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1.1.6  Kerk, handel  en  lage  rentes

Opmerkelijk genoeg probeerde de kerk in deze periode in de Republiek invloed uit 
te oefenen op de handel en economie. De kerk verzette zich onder andere tegen 
een te hoge rente, hetgeen een stimulerende werking op handel had. Bij lage rentes 
zijn de kosten van geld immers lager en investeren handelaren meer. Een hoge rente 
werd door de kerk gezien als uitbuiting en ze beschouwde het als een misdaad rente 
te rekenen. Johannes Calvijn had in hoogsteigen persoon de rechtmatigheid van een 
rente hoger dan vijf procent in twijfel getrokken. 
Enkele dominees pleitten zelfs voor nul procent rente, omdat ze verdienen aan het 
uitlenen van geld als onrechtmatig zagen. Er was sprake van een dubbele moraal; 
de kerk zag de noodzaak van rente wel degelijk in, ze beschouwde het echter als 
een noodzakelijk kwaad. Hierdoor zocht ze veelal een pragmatische oplossing. 
Echte behoeftigen mocht niks gerekend worden en boeren vier procent. Een aparte 
groep vormden de kooplieden die participeerden in riskante en kostbare projecten. 
Geldverstrekkers mochten van deze groep maar liefst acht procent rente eisen voor 
hun investeringen. 
Hoewel het verzet van de kerk tegen hoge rentes niet voortkwam uit economische 
motieven, miste deze haar uitwerking op de dienstverlenende handel niet. In de 
Nederlanden konden handelaren geld lenen tegen een rente van zo’n vier procent. 
Dit scheelde nogal wat in vergelijking met Engeland waar een percentage van zes 
à zeven heel normaal werd gevonden. Of de Nederlandse rente alleen zo laag was 
door het verzet van de gereformeerde kerk tegen hoge rentes is de vraag. Doordat 
de handel floreerde, stroomde er veel kapitaal naar de Nederlanden. Veel aanbod 
van kapitaal leidt logischerwijs ook al tot lagere rentes. Relatief lage rentes maakten 
het, zoals gezegd, voor handelaren makkelijker geld te lenen en grote investeringen 
te doen. Investeringen die met name voor handel over langere afstanden van enorm 
belang bleken. Die handel ging gepaard met grotere risico’s, maar leverde bij succes 
ook meer winst en aanzien op. In vergelijking met andere landen, zorgden de lage 
rentes er tevens voor dat bijvoorbeeld de scheepsbouw en aankoop van producten 
goedkoper konden plaatsvinden. Dit gaf de koopman uit onze gebieden een veel 
grotere financiële handelingsvrijheid dan zijn collega’s in onze buurlanden.
Naast de rente bemoeide de kerk zich met nog meer aspecten van de handel. Ze 
keurde eveneens monopolies af. Petrus Wittewrongel sprak hierover: ‘Schandelyck 
en schadelyck ongerechtigheit, by de werelt maer al te gemeen doch in den Woorde 
Gods veroordeelt’.  De kerk beschouwde het kunstmatig hoog houden van de prijs 
als een misdaad tegen de consument en dus als onrechtvaardig. De dienstverlenende 
handel van de Nederlanden stond in nauwe verbinding met de calvinistische traditie. 
Toch ging de handelaar grotendeels zijn eigen weg. Hij probeerde niet teveel buiten 
het pad van het geloof te wandelen, maar op cruciale momenten koos hij voor het 
eigen succes en gingen de dreigende preken van de dominee het ene oor in en het 
andere weer uit.

1.1.7  Dienstver lening  en  f ac i l i ty  management

Zo zien we in het voorgaande dat de Republiek als voorloper van Nederland uitblonk 
in de dienstverlenende handel. Ons land had natuurlijk, zoals wij beschreven, qua 
voorwaarden alles mee. Toch moest wel worden ingespeeld op de kansen en moge-
lijkheden om de leidende positie in de dienstverlenende wereldhandel te verkrijgen. 
Onze handelaren blonken daarin uit en een echte Hollandse traditie ontstond. Een 
ware handelsgeest zat in de Republiek en het stelde alles in dienst van deze handel. 
Met dienstverlening in de ruime zin van het woord konden de ondernemers het meest 
verdienen. In deze dienstverlening blonken de Nederlanders uit, handelaren kochten 
producten die ze niet zelf geproduceerd hadden en vervoerden ze naar landen die 
er behoefte aan hadden. In facility management in het Nederland van vandaag komt 
duidelijk de oriëntatie op dienstverlening terug die we in de zeventiende eeuw in de 
Nederlanden zien ontstaan.

1.1.8  Ri jkdom en  a f gunst

Het opbloeien van de economie, had tot gevolg dat de rijkdom groeide. Nu moe-
ten we daarbij vermelden dat een grote groep hier absoluut niet van profiteerde. 
Bedelaars, dagloners en werkkrachten op het platteland deelden niet evenredig mee 
in de welvaart. Toch was de situatie zelfs voor armen vele malen beter dan voor die 
van collega-armen in andere Europese landen. Zoals Melchior Fokkens de Republiek 
in 1662 omschreef: ’dat vloeyde van honig en melk, waarlijk het is ons Hollandt, en 
hier in Amsterdam, waar is een landt en stat daar de melk en kaas zoo goet en over-
vloedig is als hier?’
Met name de elite in de zeventiende eeuw profiteerde van de welvaart. Ze gaf als 
gevolg van haar toegenomen rijkdom veel geld uit aan luxe en uiterlijkheden. In de 
andere Europese landen keek men ook vol afgunst en bewondering naar de situatie 
in de Noordelijke Nederlanden. Veelal groeide deze afgunst uit tot regelrechte haat. 
Een Engelse koopman zei hierover dat alle middelen om de Nederlanders tegen te 
werken geoorloofd waren. De Engelsen schaamden zich voor het feit dat hun handel 
grotendeels via Nederland verliep. De haatgevoelens en afgunst leidde er uitein-
delijk toe dat Nederland na 1650 in handelsoorlogen met Engeland verzeild raakte. 
Meerdere landen probeerden na omstreeks halverwege de zeventiende eeuw, toen 
de Republiek op haar economische hoogtepunt zat, de rol van de Nederlanders in 
de tussenhandel uit te bannen. Dit deden ze door scheepvaartwetten, beschermende 
invoerrechten, subsidies en uitvoerpremies ten behoeve van de eigen handel. Deze 
vijandige overmacht in Europa moest er eind zeventiende, begin achttiende eeuw 
wel toe lijden dat Nederland zijn leidende positie in de dienstverlenende handel 
ging verliezen.
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1 . 2  C o n c r e t e  s p o r e n  v a n  f a c i l i t y  m a n a g e m e n t

1.2.1  Bedr i jven

De VOC was in de zeventiende eeuw een van de weinige grote bedrijven waar 
we facilitaire processen waarnemen. Daarnaast speelden facilitaire processen een 
belangrijke rol in het leger en aan het hof. In de volgende paragrafen komen we 
hierop terug. Voor bedrijven in het algemeen wat betreft deze periode kunnen we de 
beroemde historicus Johan Huizinga citeren: ‘misschien zou iemand willen aannemen 
dat het vaderland zijn hoge economische positie te danken heeft gehad aan een 
bijzondere, vroegrijpe ontwikkeling van zijn ideeën over volkshuishouding, die het 
mogelijk maakte andere landen door nieuwe, beter uitgedachte, methoden voorbij 
te streven. Dit is volstrekt niet het geval. De welvaart van het land is ontstaan binnen 
de beperkingen van een bedrijfssysteem dat men veeleer verouderd zou moeten 
noemen en dat in de omringende landen bezig was plaats te maken voor strakkere 
en meer moderne vormen van organisatie. Het stelsel waarin Nederland zijn groot-
heid verworven heeft, was in feite nog het laatmiddeleeuwse, premercantilistische 
bedrijfssysteem.’  De bedrijven verschilden dus weinig van die in de Middeleeuwen 
en daar kunnen we over opmerken dat het vaak kleine familiebedrijfjes waren die op 
de eerste plaats voornamelijk in het levensonderhoud dienden te voorzien. De werk-
plaats zat in steden vaak aan het huis vast en op het platteland werkten de boeren 
op het land. De extra nijverheidswerkzaamheden die ze eventueel verrichtten, deden 
ze in het eigen huis. Facilitaire processen bleven hier beperkt tot het aanvegen van 
de werkplaats. 
Hetzelfde ging op voor de manufactuur, waar meerdere arbeiders in één ruimte 
werkten. In 1624 was er in Utrecht een manufactuur met 45 werknemers en hier was 
wel sprake van enige arbeidsdeling. Aparte aandacht voor ondersteuning bestond 
echter niet, de ondernemer nam alle beslissingen en dus ook op dit gebied. Daarbij 
had hij alle vrijheid, omdat de overheid alleen wat voorschreef op het gebied van de 
brandveiligheid. De ‘catering’ regelden de arbeiders zelf. Met andere woorden: ze 
namen zelf wat te eten mee. 

1.2.2  De  VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht in maart 1602. Ze ontstond 
uit een fusie tussen zes compagnieën die handel dreven op Oost-Indië. Het is van 
belang de VOC te bespreken omdat het een van de weinige grote ondernemingen 
in deze periode was. In 1650 bestond de Aziatische vloot van de VOC uit totaal 74 
schepen. Een vloot als deze lijkt vandaag de dag niet erg veel, maar vergeleken met 
de andere Europese mogendheden in de zeventiende eeuw was het aanzienlijk. Het 
grootste deel van de bedrijven in de Nederlanden bestond uit eenmanszaakjes van 

ambachtslieden. Ook de handelaren opereerden zoveel mogelijk op eigen titel en 
zonder veel directe medewerkers. Bij de VOC werkten in 1700 25.000 personen en 
vijftig jaar later zelfs ongeveer 35.000. In de loop van de zeventiende eeuw vertrok-
ken ongeveer 300.000 mensen in dienst van de VOC naar Azië. Deze cijfers geven de 
enorme omvang van de organisatie aan, het was het grootste bedrijf van Europa en 
misschien zelfs wel in de hele wereld.
De VOC bestond uit zes kamers, voortgekomen uit de oorspronkelijke voorcom-
pagnieën. De leiding was in handen van zeventien afgevaardigden, de Heren XVII. 
Aandeelhouders financierden de VOC zodat de risico’s van de verre zeereizen kon-
den worden gespreid over vele kapitaalkrachtige beleggers. Het ging hier om niet 
te onderschatten risico’s. De reizen naar Azië kostten namelijk enorm veel geld. De 
boot moest gebouwd, de bemanning betaald en voldoende proviand en ruilwaar 
dienden het ruim te vullen. Daarnaast kon er veel gebeuren op de lange reis; bij een 
overval van piraten of vijandige mogendheden kon de hele lading verloren gaan en 
de investeerders konden dan fluiten naar hun geld.
Als we kijken naar hoe de ondersteunende diensten georganiseerd werden, had 
iedere kamer een grote eigen verantwoordelijkheid. Het idee van facility manage-
ment, of ondersteunende diensten als geheel, bestond niet bij de VOC. Toch kunnen 
we bepaalde zaken concluderen over de ondersteunende processen bij de VOC.
Elke kamer wierf haar eigen personeel en regelde de voorbereiding en het afvaren 
van haar eigen schepen. Het in ontvangst nemen van de retourladingen namen de 
kamers ook voor hun rekening. Nu zou je haast denken dat ook de ondersteunende 
diensten door de kamers zelf georganiseerd werden. Dit is slechts ten dele waar. 
Op het gebied van de uitvoering lag de grootste taak bij de kamers. Zij moesten 
de bevoorrading, het onderhoud van het schip en de verzorging aan boord regelen. 
De kamer van Amsterdam verdeelde de organisatie hiervan in vier commissies: de 
Equipage, het Pakhuis, de Ontvangst en de Rekenkamer. De eerste had de grootste 
verantwoordelijkheid op het gebied van ondersteuning; ze regelde het toezicht op 
de bouw en het onderhoud van het schip, de bevoorrading en het aannemen van 
personeel voor de reis. Het Pakhuis administreerde de goederen en nam predikanten 
voor de zielverzorging onderweg in dienst. De Ontvangst hield toezicht op de kas en 
de geldmiddelen. Een soort financieel management. Deze taak deelde het met de 
Rekenkamer. Deze kamer hield toezicht op de boekhouding. De andere kamers van 
de VOC verdeelden de taken op vergelijkbare wijze, maar wel met kleine onderlinge 
verschillen. De kamers werden bijgestaan door leidinggevende administrateurs die in 
comptoiren onderverdeeld waren. Onder hen werkten boekhouders, klerken en ander 
kantoorpersoneel.
De beleidsbeslissingen werden zonder twijfel door het centrale orgaan, de Heren 
XVII, genomen. Zij stelden regels op omtrent de uitrusting van schepen en bepaal-
den daarnaast de hoogte van de jaarlijkse investeringen. Dit laatste was van belang, 
omdat deze beslissing bepaalde hoeveel financiële ruimte ter beschikking stond 
voor de ondersteuning. Hiervan lag de uitvoering dan vervolgens bij de kamers die 
het beheer kregen over een deel van het aandelenkapitaal. Dat deel was dan weer 
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overeenkomstig met hun oorspronkelijke aandeel in de totale fusieonderneming. 
De Heren XVII hielden toezicht op de bestedingen die er vervolgens mee werden 
gedaan.
Na 1650 lieten de Heren XVII zich bijstaan door de ‘Haagsche besoigne’, een commis-
sie die de brieven uit Azië las en beantwoordde. Een ondersteunende dienst avant la 
lettre aangezien de ‘Haagsche besoigne’ zich niet daadwerkelijk bezighield met de 
primaire taak van de VOC, het vervoer van goederen van en naar het Verre Oosten. 
Daarnaast hadden de Heren en de afzonderlijke kamers een groeiend leger admini-
strateurs en bureauambtenaren in dienst. Die bleken nodig om de groeiende han-
delsmacht in goede banen te leiden. De handelsnederzettingen ter plaatse groeiden 
naarmate de eeuw vorderde. De Europeanen die daar hun dagen sleten moesten in 
leven gehouden worden en van de nodige diensten worden voorzien. Een belangrijke 
rol was hierbij voor de kerk weggelegd. Ver van huis moesten de manschappen veel 
ontberen en het gemis van religieuze dienstverlening zou ze geestelijk kunnen bre-
ken. Naast matrozen verdienden predikanten, ziekentroosters of krankbezoekers hun 
boterham in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tot de religieuze 
werknemers werden ook voorlezers, schoolmeesters en kosters gerekend.
Uit de gegevens over het soort werknemers in dienst van de VOC kunnen we 
enigszins afleiden hoe de verdeling tussen de primaire en facilitaire processen was. 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van het personeel in Azië in de achttiende 
eeuw naar verschillende categorieën.

Categorie 1700 1753 1780

Bestuur, handel en justitie 1.026 1.731 1.506
Godsdienst 95 172 148
Geneeskunde 205 378 308
Ambachtslieden 1.266 2.253 1.650
Zeevarenden 1.375 3.314 2.881
Militairen 8.923 11.040 9.173
Artillerie 393 710 858
Diversen 201 503 643
Aziatisch personeel 723 1.724 Onbekend
Personeel op de schepen 3.913 3.054 1.285

Totaal 18.117 24.879 18.452
 

Wat gelijk opvalt aan deze cijfers is het grote aantal militairen, in 1700 bijna de helft 
van het totaal. Hoewel militairen zich niet bezighielden met het aankopen, vervoeren 
of verkopen van handelswaar, kunnen we ze wel tot het primaire deel van de werk-
nemers van de VOC rekenen. De Staten-Generaal van de Republiek gaven de VOC 

de uitdrukkelijke toestemming en steun om oorlogen te voeren tegen concurrerende 
handelsmachten, zoals de Engelsen. Oorlog voeren om het monopolie op de handel 
met Azië te beschermen en uit te breiden, hoorde dus tot de kerntaken van de VOC. 
Daarnaast hadden de militairen en ook de artillerie in dit lijstje de taak de handels-
waar op de schepen en de handelsnederzettingen in Azië te beschermen.
Over de categorieën ‘bestuur handel en justitie’, ‘zeevarenden’, ‘diversen’, ‘Aziatisch 
personeel’ en het ‘personeel op de schepen’ kunnen we weinig zeggen ten aanzien 
van de ondersteunende taken. We kunnen er vanuit gaan dat een deel ervan zich 
bezig moet hebben gehouden met de ondersteunende processen. Daarnaast hield 
iedereen zich er gedeeltelijk mee bezig als onderdeel van het totale takenpakket.
Drie categorieën springen er uit met het oog op ondersteuning: ‘godsdienst’, 
‘geneeskunde’ en ‘ambachtslieden’. Het personeel uit deze categorieën hield zich 
niet bezig met de handel of de bescherming ervan en hun taak lag derhalve duidelijk 
op het ondersteunende vlak. In 1700 maakten deze tezamen ongeveer 9 procent 
van het totaal aan personeel uit. Vijftig jaar later 11 procent en in 1780 eveneens 11 
procent. Godsdienstpersoneel bespraken we hiervoor al als noodzakelijk onderdeel 
van de VOC. In de grotere centra van de Compagnie in Azië werkten timmermannen, 
zeilmakers, smeden, kuipers, et cetera. Ambachtslieden konden niet worden gemist 
omdat de schepen vaak gerepareerd moesten worden voordat ze de lange terugreis 
aan konden vangen. Geneeskunde was ook een belangrijke categorie. Vaak keerde 
maar één op de drie zeemannen behouden terug in de Nederlanden. Het grootste 
deel bezweek op reis als gevolg van ziekte. Als een vloot aankwam in Batavia, lagen 
er vele nog niet bezweken zieken aan boord. Direct verschenen de sloepen om als 
eerste deze manschappen naar het hospitaal te vervoeren. Per dag lagen daar vaak 
meer dan duizend mannen. Jaarlijks bezweken ongeveer tweeduizend ongelukkigen 
in deze hospitalen. Een groot deel kwam er, door de verzorging en het gezondere 
eten dan aan boord, echter weer bovenop.
Zoals gold voor een groot deel van de Nederlandse handel, hadden de VOC-activi-
teiten vaak een dienstverlenend karakter. Een groot deel van de aangekochte goe-
deren verkocht de VOC via de inter-Aziatische handel. De kruidnagelhandel bedroeg 
5,6 miljoen pond tussen 1670 en 1680 en in de stapelmarkt in Batavia lag nog eens 
300.000 pond opgeslagen. Daarvan vond 1,7 miljoen, 29 procent, haar bestemming 
in Azië. Van de 4,8 miljoen pond nootmuskaat in VOC handen, bleef 56 procent op 
het continent achter. 68 Procent van de foelie kwam op de Aziatische markt terecht. 
Kaneel ging in grotere hoeveelheden naar Europa, slecht 38.000 pond van totaal vier 
miljoen werd in Azië verhandeld.
De specerijen van de Molukken vonden in Indië en Perzië gewillige afnemers. De 
VOC-schepen vervoerde Indische textiel naar Indonesië, peper naar China, zijde naar 
Japan en muntschelpen en Indische katoen naar West-Afrika om ze daar te ruilen met 
slaven. De handel in bepaalde producten van en naar Aziatische landen had soms 
een grotere omvang dan het transport richting Europa. De VOC speelde als grootste 
handelsonderneming een aanzienlijke rol in het ontstaan van het dienstverlenende 
karakter van ons land.
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Al in het begin van de zeventiende eeuw stelden de Heren XVII voor de inter-
Aziatische handel schepen en financiële middelen ter beschikking. Batavia vervulde 
de rol van stapelmarkt en centraal punt zoals Amsterdam in Europa. Vanaf Batavia 
liepen handelslijnen in alle richtingen: naar Perzië, India, Ceylon, China, Indië en 
Japan. De VOC sloot zoveel mogelijk monopoliecontracten met lokale leveranciers 
en afnemers. Vooral in de belangrijke peperhandel probeerden Nederlanders door 
middel van deze contracten en militaire acties de Chinese en Portugese concurre-
rende kooplieden uit de markt te zetten.
Eind achttiende eeuw ging de VOC ten onder. Dit was illustratief voor de algehele 
neergang die de Republiek in die eeuw doormaakte. Begin achttiende eeuw werd 
de VOC in verhouding steeds belangrijker voor de economie van ons land. Dit lag 
helaas niet aan de handelsonderneming zelf. De oorzaak zat hem in het instorten van 
andere vaderlandse sectoren. Uiteindelijk zorgden verschillende oorzaken voor de 
ineenstorting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie: slecht algemeen bestuur 
door een slechte boekhouding, slecht bestuur in Azië als gevolg van hevige corruptie, 
hoge kosten van het bestuursapparaat overzee, teruglopende financiële mogelijk-
heden en de Vierde Engelse Oorlog. Deze structurele problemen achtervolgden de 
handelsonderneming en in de tweede helft raakte het haar monopolie kwijt. Engelse 
scheepvaarders stonden te popelen deze over te nemen.

1.2.3  De  onders teunende  d iensten  in  het  l eger  van  pr ins  Maur i t s

De jonge Republiek voerde tachtig jaar lang de Tachtigjarige Oorlog, een strijd met 
haar rechtmatige vorst, de koning van Spanje. De autonome gewesten werkten samen 
in een federatie en regelden hun zaken via een overlegorgaan, de Staten-Generaal. 
Tijdens de lange onafhankelijkheidsoorlog werden de strijdkrachten gebundeld en 
in de beginfase droeg de zoon van Willem van Oranje, prins Maurits, samen met 
zijn neef Willem Lodewijk van Nassau, het bevel over dit leger. De organisatie van 
het leger onder Maurits is zeer geroemd en bekend geworden. De omvang van het 
leger bestond wisselend uit tien- tot dertigduizend soldaten. Het grootste gedeelte 
daarvan moest de lange veldtochten lopend afleggen. Iedereen kan zich voorstellen 
wat voor enorme logistieke inspanning het moet zijn geweest om deze enorme groep 
mensen van de broodnodige ondersteunende diensten te voorzien.
Het woord broodnodig kan in dit verband zeer letterlijk worden genomen. Het zor-
gen voor voldoende eten voor de manschappen, met name de broodvoorziening, 
was bij iedere veldtocht weer een grote zorg. In 1602 zorgde een tekort aan voed-
sel er zelfs voor dat een veldtocht haar doel niet kon bereiken. Maurits kreeg van 
de Staten-Generaal de opdracht op te rukken naar Vlaanderen om daar de door 
de Spanjaarden belegerde stad Oostende te ontzetten. Hij mocht 24.000 soldaten 
werven voor deze onderneming, voor die tijd een enorm aantal. Voor elke militair 
werd op speciale wagens voor tien dagen brood meegenomen. Het leger moest 
Sint-Truiden bereiken, waar nieuwe voorraden klaarlagen. Een groot succes werd de 

onderneming niet. Na zes dagen waren de in het leger aanwezige Engelse troepen al 
door hun brood heen. Om deze vreetzakken te voeden kregen ze brood van andere 
eenheden, waardoor deze weer sneller door hun rantsoenen heen waren. Door deze 
problemen kon Maurits de opmars niet vervolgen, omdat bevoorrading in vijandelijk 
gebied grote problemen zou opleveren. Hij besloot terug te keren naar de noorde-
lijke Nederlanden. Op de terugweg veroverde het leger de stad Grave, zodat de 
veldtocht toch nog enig resultaat opleverde. 
Naast voedsel moest het leger ook worden voorzien van geschut, munitie, materialen 
en kleding. Een grote hoeveelheid ondersteunde diensten, aangezien een robbertje 
vechten het hoofddoel van het leger bleef. Zoals het voorbeeld hiervoor aantoont, 
kon het slagen of mislukken van een veldtocht afhangen van de beschikbaarheid van 
deze ondersteunende diensten. In een land zo rijk aan rivieren verliep het vervoer 
ervan grotendeels over de waterwegen. Die waterwegen probeerde de Republiek 
daarom ook zoveel mogelijk in handen te krijgen en te houden. Een speciaal door 
de Staten-Generaal aangestelde brugmeester droeg de verantwoordelijkheid voor 
het vervoer van legervoorraden over het water. Onder hem dienden veel matrozen 
die zich alleen bezighielden met ondersteunende taken. Het ging om het laden en 
lossen, vervoer van geschut en materialen, het opbouwen en inrichten van geschuts-
opstellingen en het vervoer van voedsel.
De lading brachten de brugmeesters naar een door de bevelhebber aangewezen 
centraal punt van waaruit de veldtocht kon beginnen. Vaak waren dit eilanden, die we 
met een ruime fantasie shared service centers avant la lettre kunnen noemen. Vanuit 
deze centrale punten volgde de bevoorrading de opmars van het leger via de water-
wegen. Op de route bevonden zich sterk bewaakte bevoorradingspunten.
Wanneer een vestingstad niet via het water bereikt kon worden, reisde er een 
legertrein achter de soldaten aan met de benodigde ondersteunende diensten. De 
omvang hiervan was enorm. Toen Maurits in 1597 naar Groenlo trok, volgde er een 20 
kilometer lange legertrein. Bij de genoemde veldtocht van 1602 gingen er maar liefst 
3000 wagens met bevoorrading mee. Een stoet van deze omvang vergde een enorme 
organisatie. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij de wagenmeesters, die een aan-
tal opzichters, de zogenaamde conducteurs, onder zich hadden. Zij huurden wagens 
en namen personeel voor de besturing ervan in dienst. Tussen de wagenmeesters en 
de conducteurs zaten de commiezen. Die waren de baas over een bepaald onderdeel 
van de legertrein.
De leiding over de belangrijke voedselvoorziening lag bij de superintendant van de 
vivres. De legerleiding gaf dit onderdeel volledig uit handen en bemoeide zich er 
verder niet meer mee. We kunnen spreken van een zekere specialisatie. De notie 
om de leiding over alle ondersteunende diensten één iemand in handen te geven 
bestond echter niet.
Zoetelaars, particuliere leveranciers, reisden mee met de legertrein en leverden op 
locatie voedsel en drank aan de troepen. Ze kochten de voorraden op lokale mark-
ten in de buurt van waar het leger zich op dat moment bevond. De troepen konden 
van de zoetelaars het voedsel kopen en soms bereidden ze tegen betaling ook de 
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maaltijd. Ze waren van zo groot belang dat ze bewaking kregen. Daarnaast werd er in 
het legerkamp een aparte plek voor ze ingeruimd, het zogenaamde zoetelaarskamp. 
De legerleiding hield ze aan strenge regels ten aanzien van prijzen en niet iedereen 
mocht zomaar zoetelaar worden. Elke legercompagnie mocht er maar één of twee 
in zijn gelederen hebben. In onvruchtbare streken bleek het systeem niet altijd te 
werken en dan was de voedselvoorziening vaak niet toerijkend. Om plundering van 
de soldaten te voorkomen, nam de legerleiding dan de voedselvoorziening in eigen 
hand om de afhankelijkheid van de zoetelaars te verkleinen.
De verantwoordelijkheid voor de ondersteunende diensten in het leger van Maurits, 
was verspreid over vele verschillende personen. Dit gold ook voor andere Europese 
legers in deze periode. Elk verschillend onderdeel van de bevoorrading van het 
staatsleger had een eigen leidinggevende persoon. Ondanks dat Maurits zich het 
belang hiervan realiseerde en bekendstond om zijn logistieke capaciteiten, kwam 
het niet in hem op de verschillende ondersteunende functies en diensten samen te 
voegen en een aparte officier hiervoor verantwoordelijk te maken. Officieren bleven 
nog lange tijd puur en alleen bestemd voor het aanvoeren van de troepen en het 
bedenken en uitvoeren van gevechtstactieken.

1.2.4  Magaz i jnen  in  het  l eger 

Het Franse leger van Lodewijk XIV, waarmee Nederland het vanaf 1672 aan de stok 
kreeg, regelde zijn ondersteunende diensten een stuk systematischer. Zoals uit het 
stuk over de veldtochten van Maurits blijkt, werden de afzonderlijke ondersteunende 
diensten daar elk op een aparte manier geregeld. Nederlandse officieren beseften 
wel dat faciliteiten van belang waren. Ze voerden echter lange tijd weinig structurele 
verbeteringen door.
Het Franse leger ontwikkelde het magazijnstelsel, dat het mogelijk maakte 120.000 
man mannen naar Nederland te laten oprukken. Vergeleken met de 24.000 soldaten 
van Maurits’ veldtocht in 1602 een enorm aantal. En die liep al tegen problemen met 
de voedselvoorziening aan. Het is daarom niet lastig voor te stellen dat een leger dat 
vijf keer deze omvang had een totaal nieuw systeem vereiste. Alleen al aan brood 
aten 120.000 mannen 135.000 kilo per dag. Daarnaast konden ze tijdens het vecht-
seizoen niet tijdelijk terugkeren naar Frankrijk om op krachten te komen en nieuwe 
voorraden in te slaan. Het systeem van de zoetelaars werkte niet voor een leger van 
deze omvang. Bij een kleiner leger kon de lokale markt de militairen voeden, met 
120.000 monden werd dit een onmogelijke opgave.
Het magazijnstelsel bracht uitkomst. Het systeem op zichzelf was niet nieuw, ook in 
het leger van Maurits pasten de officieren het sporadisch toe. Dit vond dan inciden-
teel, ongestructureerd en op kleine schaal plaats. Het leger van de ‘Zonnekoning’ 
Lodewijk XIV richtte voor een veldtocht op de route in een bepaalde stad een maga-
zijn met voorraden in van waaruit de troepen sneller bevoorraad konden worden. De 
legertrein kon hierdoor in omvang afnemen. De leiding hoefde zo niet meer enorme 

karavanen met voedsel de soldaten te laten volgen. Daarnaast stopte de afhankelijk-
heid van de particuliere zoetelaars en nam het leger de ondersteunende diensten in 
eigen hand. Hier was dus geen sprake van uitbesteding.
Minister van Oorlog Michel Le Tellier startte in 1641 met het systematiseren van 
de ondersteunende processen in het Franse leger. Hij wachtte niet op het moment 
dat er tekorten ontstonden, maar bracht een vaste structuur aan in de levering van 
goederen aan de magazijnen. De goederen werden vervolgens op gezette tijden van 
de magazijnen naar het leger ter plaatse gebracht, met een permanent wagenpark 
waarover het leger de leiding had. De tijd van het op goed geluk bepalen van het 
aantal benodigde goederen lag definitief achter Michel Le Tellier. Hij maakte een 
gedetailleerde lijst van waar een soldaat tijdens de veldtocht van kon en moest leven. 
Het ging hierbij met name om de hoeveelheid voedsel, maar ook om andere produc-
ten die de soldaat nodig had tijdens zijn lange verblijf ver van huis. Daarnaast stelde 
hij standaardcontracten op voor leveranciers en ging hij alleen nog maar in zee met 
diegenen die te allen tijde aan hun verplichtingen voldeden. Het aantal leveranciers 
hield Le Tellier ook beperkt zodat grote hoeveelheden producten van hen afgenomen 
werd. Dit leidde tot lagere prijzen dan wanneer meer handelaren betrokken werden 
bij de bevoorrading van de magazijnen. Deze groothandelaren noemden de Fransen 
munitionnaires. In Nederland, waar het systeem snel zijn navolging vond, gingen 
ze als provediteurs de geschiedenisboeken in. Naast de levering van goederen en 
met name voedsel speelden ze een grote rol in de ondersteuning van het leger. De 
munitionnaires moesten ook het meel malen en kregen de verantwoordelijkheid over 
het bakken van het brood. Twee vliegen in één klap voor de legerleiding: de bevoor-
rading van het brood en de bereiding ervan besteedde ze uit aan deze groothande-
laren. Onder hen werkten een groot aantal bakkers en molenaars. De ondersteuning 
van het leger kreeg het karakter van een waar facilitair bedrijf. Of beter gezegd: 
meerdere facilitaire bedrijven, er waren immers meerdere munitionnaires, met een 
eindregie voor intendanten die de controle op het geheel uitoefenden.
Het aanzienlijk kleinere leger van Maurits zat tijdens de veldtocht van 1602 al na zes 
dagen met bevoorradingsproblemen. Le Tellier kreeg het in 1685 voor elkaar om het 
Franse leger tien dagen te laten teren op de bevoorrading vanuit de magazijnen. 
Omdat het magazijnsysteem zo’n groot succes bleek te zijn, bouwden hij en later 
zijn zoon het steeds meer uit. De magazijnen kregen steeds vaker vaste locaties. Met 
name in de grensstreken, waar ze zowel voor aanvallen als voor verdediging dienst 
konden doen.
Het magazijnenstelsel kan op twee verschillende manier bekeken worden in het licht 
van de ondersteunende dienstverlening. Aan de ene kant nam het leger door de 
inrichting van de magazijnen de bevoorrading meer in eigen hand en verkleinde het 
zo de afhankelijkheid van de zoetelaars en de lokale markten. Aan de andere kant 
kwamen er speciale functionarissen, intendanten, die het hele proces moesten con-
troleren. De legerleiding kreeg beter in de gaten dat een legeropmars simpelweg 
tot stilstand kwam als de ondersteunende diensten niet van tevoren precies werden 
berekend en gepland. Aan de andere kant besteedde het Franse leger ook veel uit 
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aan de munitionnaires. Naast bevoorrading moesten ze ook zorgdragen voor het bak-
ken van het zeer belangrijke brood. Al met al bleek dit systeem uitermate succesvol. 
Toch kon het Franse leger er niet lang alleen van genieten, tegenstanders zoals de 
Republiek kopieerden het systeem.

De eerste echte facility manager

Vele Europese landen kopieerden het magazijnstelsel van de Fransen. De Republiek 
deed dit ook. Toch is de situatie van Nederland in deze periode uniek te noemen. De 
Raad van State sloot begin 1675 een overeenkomst met één persoon: Antonio Alvares 
Machado. Hij kreeg de verantwoordelijkheid over de levering van brood voor het 
leger. Daarvoor moest hij naar Frans voorbeeld verschillende magazijnen inrichten. 
Daarnaast regelde hij het vervoer van het meel naar het leger. Hiervoor gebruikte hij 
maar liefst 150 wagens. Het brood moest natuurlijk worden gebakken en ook dit was 
de taak van Machado.    
Het was in deze periode uniek dat één man zorgdroeg voor de levering en pro-
ductie van het brood voor de troepen. Machado was een talentvolle manager, zijn 
systeem werkte prima en dit zorgde ervoor dat de Republiek de rest van de oorlog 
gebruik bleef maken van zijn diensten. In de Negenjarige Oorlog en de Spaanse 
Successieoorlog werd er bewust voor hem gekozen als leverancier van diensten voor 
het leger. Duidelijk is dat er niet een echt beleid schuilging achter deze beslissing. 
De oorzaak voor het feit dat in ons land één man de leveranties regelde, lag puur 
en alleen in de persoon van Antonio Alvares Machado. Hij regelde zijn zaken altijd 
ruimschoots op tijd en was voldoende in staat om zijn eigen leveranciers op tijd te 
betalen. Machado was in zijn tijd geen goedkope jongen. Net als nu kostten topman-
nen nogal wat. Hij rekende meer dan andere leveranciers, maar door de kwaliteit van 
zijn diensten was de Republiek bereid wat extra neer te leggen. 
Daarnaast speelde mee dat de Raad van State zich niet meer om de bevoorrading 
hoefde te bekommeren. De hele keten was als het ware uitbesteed aan Machado. Die 
droeg zelfs voor een belangrijk deel de financiële risico’s, omdat de Repbliek alleen 
een voorschot op de levering van de diensten betaalde. Voor de rest moest hij zijn 
eigen vermogen of zijn kredietverschaffers aanspreken. De Raad van State overlegde 
de zaken wel in detail met Antonio. Hij kreeg strikte instructies over waar hij de maga-
zijnen moest inrichten en hoeveel erin opgeslagen diende te worden. Dit verschilde 
per jaar omdat twee veldtochten natuurlijk nooit aan elkaar gelijk waren. De soldaten 
konden vervolgens ter plaatse hun brood kopen. Ze kochten dus echt een dienst en 
het geld dat zij daaraan uitgaven hielden de officieren in op hun soldij. 
Naast de levering van brood, speelde Machado ook een grote rol in de levering van 
paardenvoer. Op een veldtocht gingen al gauw duizenden paarden mee. Het ging 
hierbij zowel om vechtpaarden voor de cavalerie, als om trekpaarden die de goede-
renwagens in de legertrein voorttrokken. Grote hoeveelheden foerage (half gerijpt) 
graan moesten aangevoerd worden om de vele paarden te voeden. Elke leverancier 

mocht inschrijven op het leveren van foerage. Ook hier echter trok Machado de 
dienstverlening naar zich toe. Het Staatse leger besloot door de goede ervaringen 
met de beste man veelal ook op dit terrein met hem in zee te gaan. 
Machado bleef tot aan zijn dood in 1706 de spin in het web van de legerdienstver-
lening. Als we spreken over sporen van facility management zitten we aardig in de 
buurt bij Antonio Alvares Machado. De totale dienstverlening bestond echter nog 
steeds uit verschillende losstaande delen. Het beleid was er zeker niet op gericht ze 
te bundelen en één persoon er verantwoordelijk voor te maken. Dat Machado zoveel 
taken naar zich toetrok kwam door het vertrouwen dat hij bij de Raad van State van 
de Republiek genoot en door zijn eigen organisatietalent.

1.2.5  Het  hof  van  Wi l lem van  Oranje

De organisatie van de hoven in de zeventiende eeuw moet enorm geweest zijn. 
De vorst, prins of andere hoogwaardigheidsbekleder organiseerde vele diners en 
spelen. Daarnaast moest het hof dagelijks worden geleid. De vorst had het over het 
algemeen te druk met politiek bedrijven, oorlog voeren of feest vieren om zich met 
dit soort triviale zaken bezig te houden. Er is weinig algemeens te zeggen over de 
manier waarop de hofhoudingen werden georganiseerd, dit verschilde per hof. Wel is 
duidelijk dat er over het algemeen één of een aantal personen verantwoordelijk was 
voor één of meerdere ondersteunende processen.
De twaalfjarige Prins van Oranje kwam in 1545 in Nederland aan om zijn erfenis op 
te eisen. Hij ging in Breda wonen met een kleine hofhouding. Deze stond onder 
leiding van door Karel V aangewezen opvoeders. Het hof bestond uit acht personen: 
een edelman, een kamerdienaar, een lakei, een page voor de jonge Duitse graven, 
een leraar, een stalmeester, een paardenknecht en een staljongen. In de stal stonden 
acht paarden. In Breda werkte daarnaast nog personeel in de keuken en de tuinen. 
Ondanks dat het hier ging om een relatief zeer kleine hofhouding, moet dit al een 
redelijke organisatie gevergd hebben. Jaarlijkse kostte dit hofje 3500 gulden, toch 
een aanzienlijk bedrag in deze tijd.
Naarmate Willem ouder werd, groeide ook zijn eerzucht en bleef zijn hof nauwelijks 
achter bij dat van koningen. In 1650 bestond het hof van Oranje al uit ongeveer 160 
personen. Niet allemaal personeel, onder deze 160 bevonden zich 28 heren van 
adel en 18 pages, allen zonen van edelen. Aan het hoofd van het personeel stonden 
2 intendanten met de verantwoordelijkheid voor de gehele hofhouding met haar 
ondersteunende processen. In feite was het hof een facilitaire dienst voor Willem 
van Oranje. Het had namelijk niets te maken met zijn primaire taken van besturen en 
oorlogsvoering. De hofhouding was naar functie opgedeeld in vier afdelingen: de 
persoonlijke verzorging van de vorst en zijn gezin, de keuken, de kelder en - last but 
not least - de stal. Binnen dit geheel bestonden er drie rangen: adellijke leden, hoge 
functionarissen en lager personeel. Deze laatste groep bestond uit koks, wasvrouwen, 
stalknechten, kamerdienaren en ander facilitair personeel.
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Een sprekend voorbeeld in dit verband is het feit dat Willem de Zwijger op een 
gegeven moment moest bezuinigen op zijn facilitaire kosten. Hij had de reputatie 
gekregen dat zijn feesten en recepties uitbundiger en luxueuzer werden gevierd dan 
aan het hof van de landsheer in Brussel. Dit kostte zoveel dat hij enorme bedragen 
bij de bank moest lenen en op een bepaald moment geen kredieten meer kreeg. Hij 
gaf zijn adviseurs, zoals dat ook gebruikelijk is in de facilitaire wereld, opdracht uit te 
zoeken waar het mis ging en hoe er bespaard kon worden. In het rapport van de advi-
seurs in 1554 stond 52.000 gulden aan jaarlijkse hofhoudingkosten vermeld. Er werd 
een bezuiniging van 28.000 gulden voorgesteld zodat de jaarlijkse kosten nog maar 
24.000 gulden zouden bedragen. De oplossing voor het probleem lag volgens de 
raad van adviseurs in een verandering van Willems levensstijl. Als hij deze aanpaste 
moest het begrote bedrag ruim voldoende zijn en bleven er voor reizen, kleding en 
reparaties nog 12.000 gulden over.
Willem deed zijn best en ontsloeg een groot deel van zijn personeel. Alleen al 28 
man keukenpersoneel, hetgeen aangeeft hoe erg hij gesteld was geweest op grote 
feestmaaltijden. Hij hield zijn goede voornemens niet lang vol en in 1560 gaf hij op 
jaarbasis aan alleen al reizen 90.000 gulden uit. Zijn schuldenlast bedroeg inmiddels 
900.000 gulden. In de jaren zestig van zestiende eeuw bestond zijn hof uit 256 perso-
nen, een enorme groei ten opzichte van het aantal van 160 begin jaren vijftig. Deze 
groei zat hem vooral in het personeel; het aantal adellijke lieden bestond uit één 
minder dan begin jaren vijftig en het aantal pages was slechts met acht gestegen. 
Extra keukenpersoneel, stalknechten, valkeniers, jagers, goudsmeden, kleermakers 
en ander personeel dat in dienst stond van Oranje, zorgde voor de overige groei van 
de hofhouding met 89 personen. Voor Willem van Oranje waren de ondersteunende 
zaken dus meer noodzaak dan luxe, maar wel een luxe noodzaak.
In 1564 schreef hij aan zijn broer Lodewijk: ‘Het komt mij voor, dat wij van een soort 
zijn die in de jeugd enigszins slecht met geld omgaat, maar wanneer we oud zijn zul-
len we het beter doen, net als onze vader’. 

1.2.6  Een s ter  voor  de  keuken van  Wi l lem van  Oranje

De keuken is bij uitstek een voorbeeld van een facilitaire dienst. Hoewel het begrip 
facilitair natuurlijk niet gebruikt werd aan het hof van Willem van Oranje, had de 
keuken een belangrijke functie als ondersteunende dienst voor de prins. Eten en 
drinken speelden een grote rol tijdens de enorme feesten die Willem bij veel gele-
genheden gaf. De bestellingen die de hoofdkok deed waren enorm. Ter gelegenheid 
van de doop van Willems dochter Maria op 12 december 1553, deed de chef-kok in 
de dagen ervoor enorme bestellingen. Het ging om 30 lamsbouten, 18 bouten voor 
pasteien, 26 roerdompen, 101 ganzen, 3 reigers, 15 zwanen, 18 pauwen, 1 hert, 51 
houtsnippen, 6 hazen, 35 fazanten, 4 kalveren, 1100 rivierkreeften, 89 gerookte ton-
gen, 44 hammen, 33 forellen, 50 forellenpasteien, 8 forellen in roomsaus, 74 eenden, 
6 korhoenen, 60 konijnen, 198 wintertalingen, 362 plevieren, 26 kalkoense hennen, 

163 patrijzen, 200 kippen, 92 kapoenen en verder nog grote hoeveelheden wijn, 
suiker, kruiden, vruchten, noten en wijnen. Gegevens over het aantal gangen maken 
ook duidelijk welke omvang de keuken gehad moet hebben. Ter gelegenheid van 
de doop van Maurits op 3 februari 1565 bereidde de keuken vier gangen voor. Niet 
zo gek veel hoor ik de lezer denken, maar de eerste bestond uit 21 gerechten, de 
tweede uit 27, de derde uit 17 en de gasten die dan nog niet vol zaten konden zich 
verlekkeren aan de 28 nagerechten.
Deze feestmaaltijden, die met grote regelmaat, zij het vaak iets minder uitbundig 
gehouden werden, vergden veel voorbereiding en personele inzet. Willem de Zwijger 
zelf lette op de kwaliteit van het keukenpersoneel. De eindverantwoordelijkheid 
van deze belangrijke ondersteunende dienst lag dus bij hem zelf. Door het grote 
belang dat hij aan dit deel van zijn hofhouding hechtte, kregen zijn keuken en de 
meesterkoks grote bekendheid in de omgeving. Zijn keuken groeide zelfs uit tot een 
soort van opleidingsplek, doordat koks van andere vorstelijke hoven naar het hof van 
Oranje werden gestuurd om zich te bekwamen in de kunst van het exclusief koken. 
De meesterkoks, die de dagelijkse leiding in de keuken hadden, gingen met elkaar 
de concurrentie aan om de meest oogstrelende en culinair hoogstaande gerechten 
te verzinnen en te bereiden.
Het bereiden en serveren van de enorme maaltijden met de vele gerechten vergde 
een enorme personele inzet. Er bestond in de zestiende eeuw een leerboek van 
Christoforo di Messisbugo voor banketten waarin beschreven stond hoeveel en wat 
voor soort personeel er nodig was voor het bereiden van de beschreven soort feest-
maaltijden:  ‘een opperhofmaarschalk met twee hulpen, de ene heeft te zorgen voor 
het tafeldekken, de andere voor het opdienen en voor het wegruimen van de spijzen. 
Een met een lijst, die toezicht houdt op de buffetten en de specerijen, het gebak, 
de koude spijzen, citroenen, olijven, rozijnen, al naar ze op een lijst genoteerd staan, 
bestelt. Een hofmaarschalk voor de vrouwen, die niet aan de hoofdtafel zitten, met 
iemand die het buffet verzorgt en een etensdrager met twee hulpen. Een hofmaar-
schalk, buffethulp, etensdragers, lui die over het brood gaan en afwassers voor het 
personeel. Dragers van eten en drinken voor de hoofdtafel met hun helpers, die heen 
en weer rennen om wijnen en water, lege borden en andere zaken weg te ruimen 
en aan te dragen. Een man met zijn helpers, die de tafels op hun plaats zetten en 
schoonmaken, de vloer dweilen, vegen en met parfum besprenkelen. Twee mannen, 
die al het materiaal in een eetkamer bijeenbrengen en een lijst van alles wat bin-
nenkomt bijhouden. Twee, die ervoor zorgen dat de borden afgenomen en naar de 
keuken gebracht worden, met hun dragers. Een paar mensen die de dranken inschen-
ken en steeds in de feestzaal blijven, ook wanneer de anderen naar de keuken gaan. 
Personen die de spijzen van de tafel ruimen. Een portier met hulpen. Afwaspersoneel 
benevens een jongen die steeds in de bijkeuken moet blijven. Een hooggeplaatste 
persoon, die de edellieden en vooral de dames ontvangt en bij nacht jongens met 
brandende fakkels. Twee oppassers die ervoor zorgen, dat de spijzen vanuit de keu-
ken ook op tafel komen. Een chefkok en andere koks met hulpen, bedienden bene-
vens hout- en waterdragers en schoonmaakjongens’.
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Aan het hof van Willem van Oranje zal het personeel niet precies dezelfde omvang en 
samenstelling hebben gehad als bij het voorgaande voorbeeld, aan de andere kant 
zal het er ook niet enorm veel van afgeweken hebben. Duidelijk is dat de verantwoor-
delijkheid voor het geheel zeer verspreid is geweest over verschillende personen. Een 
opperhofmaarschalk met oog voor het totale proces, gewone hofmaarschalken met 
deelverantwoordelijkheden, de hoofdkok met de leiding in de keuken en daarnaast 
nog de genoemde intendanten, die door hun algehele leiding over de hofhouding 
ook het laatste woord hadden in zaken ten aanzien van de maaltijden. Menig facility 
manager van nu zou graag de uitdaging aangegaan zijn om deze kostbare structuur 
te reorganiseren om zo kosten te besparen. In de tijd van Willem de Zwijger zag men, 
net zoals bij het leger en de VOC, de ondersteunende diensten nog niet als apart 
onderdeel van de totale uitgaven.

1 . 3  H e t  l e v e n  e n  d e  l e e r

1.3.1  Calv in isme in  de  Republ iek

Naast het feit dat de toenemende rijkdom van de Nederlanders in het buitenland 
ongemakkelijke gevoelens veroorzaakte, gold dit ook voor rijke burgers van de Lage 
Landen. Nederland was een streng calvinistisch land geworden in de eeuw voor-
afgaand aan de Gouden Eeuw. In het midden van deze zestiende eeuw kwam de 
calvinistische religie via de zuidelijke Nederlanden, het gebied dat wij nu als België 
kennen, overwaaien uit Frankrijk. Ondanks dat de hervormde kerk snel groeide en in 
de tachtigjarige oorlog als bindende factor werkte, duurde het nog tot 1651 voordat 
deze de officiële staatskerk werd. Vanaf toen ging de staat regels opstellen voor 
het geloofsleven. Alleen de hervormde staatskerk mocht bijvoorbeeld openbare 
kerkgebouwen bezitten. Het calvinisme en haar regels zaten al diep verankerd in de 
mentaliteit van deze periode. Naast het uitroepen tot officiële staatskerk, konden 
de calvinisten vanaf 1637 de statenbijbel bestuderen. Deze blijkt achteraf een grote 
houdbaarheid te hebben gehad, pas onlangs is er een nieuwe officiële vertaling op 
markt gekomen.

Calvijn en het Calvinisme

Johannes Calvijn zag op 10 juli 1509 het levenslicht in Noyon. Rond zijn veertiende 
trok hij naar Parijs om daar te studeren voor rooms-katholiek priester. Ondertussen 
raakte zijn vader in conflict met de kerk en gebood zijn zoon rechten te gaan studeren 
in Orléans en Bourges. Daarna vervolgde hij zijn studentenleven met een studie let-
teren. Al snel bleek de nog jonge Johannes sterk aangetrokken tot het humanisme. 
Daarnaast bleef hij zeer geïnteresseerd in theologische kwesties en hierin verdiepte 

hij zich in zijn vrije tijd. Op 
24-jarige leeftijd kwamen zijn hervormde denkbeelden voor het eerst aan de opper-
vlakte. Calvijn verleende zijn medewerking aan een hervormde rede van de rector van 
de universiteit van Parijs. Dit leidde ertoe dat Calvijn gedwongen moest vluchten om 
een verblijf in de gevangenis of een mogelijk ergere straf te ontlopen. Uiteindelijk 
belandde hij in Basel. Hier publiceerde hij in de 1536 de Christianae religionis 
Institutio waarin hij zijn hervormingen van de christelijke religie zeer beknopt uit-
eenzet. De jaren erna besteedde Johannes Calvijn zijn tijd aan het uitbreiden van de 
Institutio. In 1539 publiceerde hij zijn eerste commentaar op een bijbelboek, de rest 
van zijn werkzame leven becommentarieerde hij bijna alle bijbelboeken.
Vanaf 1541 ging Calvijn zich bezighouden met de organisatie van de protestantse 
kerk. In zijn Ordonnances ecclesiastiques bepleitte hij dat het nieuwe kerkelijke stel-
sel uit vier ambten diende te bestaan. Het ging om predikanten, doctoren, ouderlin-
gen, en diakenen. De kerkenraad, met daarin predikanten en ouderlingen, kreeg de 
belangrijke rol van tuchtorgaan. De ouderlingen waren vaak ook overheidspersonen 
en op deze manier bleven kerk en staat vervlochten. Dit leidde ertoe dat de idealen 
van de kerk regelmatig in het verlengde van de overheid lagen. Calvijn was zeer actief 
in het bevorderen van de hervormingen in Europa. Hij stuurde brieven en gaf advie-
zen aan hervormers in Polen, Hongarije, Duitsland, Schotland en de Nederlanden. 
Calvijn bemoeide zich daarnaast met sociale en economische kwesties, zoals de rente 
en menselijke wantoestanden. Hij werkte na 1541 vanuit Genève en hier ontstond het 
grootste gedeelte van de 59 delen van zijn oeuvre. 
De calvinistische geloofs- en levensbeschouwing is gereformeerd protestantisme 
en onderscheidt zich van lutheranisme. Het belangrijkst is de gebondenheid aan 
het Woord van God zoals het in de bijbel staat. Niet zoals bij katholieken luisteren 
naar de paus, maar eigen verantwoordelijkheid in geloofszaken. Het calvinisme 
baseerde zich op de geschriften van Calvijn. Niet in alle geloofszaken, de bijbel gold 
als belangrijkste leidraad. Alle eerbare arbeid is het vervullen van een goddelijke 
opdracht, zoals de Nederlanden dit bijvoorbeeld ten aanzien van de handelspositie 
hooghielden. Het calvinisme bracht voor de christen een zeer gebonden levenswijze 
met zich mee. Gods wil was wet en dit betekende een strenge tucht en zedelijkheid. 
Dit verklaart de godsdienstijver van de Nederlanders in de zeventiende eeuw en de 
overdadige aandacht voor properheid en soberheid, die we eveneens terugvinden in 
het tegenwoordige facility management.     
Het is lastig deze properheid en soberheid ook daadwerkelijk terug te vinden als 
grondbeginselen in de calvinistische geloofsleer. Er bestond en bestaat geen con-
sensus over de precieze aard en geloofstheorie van het calvinisme. Zelfs over de pre-
destinatie, de goddelijke voorbeschikking of iemand al dan niet in de hemel komt, en 
de hand van God in belangrijke gebeurtenissen, algemeen gezien als belangrijke uit-
gangspunten van het calvinisme, waren de meningen verdeeld en die zijn dat tot op 
de dag van vandaag. Het calvinisme was niet alleen aan het volk van de Nederlanden 
gebonden. Ze kreeg in meer Europese landen en op andere continenten greep op 
de samenleving. De verschijningsvorm verschilde dan ook per land en cultuur. De 
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predikanten in de Nederlanden benadrukten vooral de soberheid en properheid om 
hierdoor het geloof op een goede manier te belijden.

1.3.2  Bi jbe l  en  gebed

In het christelijke leven nam de statenbijbel een prominente plaats in als meest 
gelezen en gedrukte boek. Vrijwel elk gezin bezat één of meerdere bijbels. Voor de 
armste tot de allerrijkste inwoners van de Nederlanden was de bijbel de leidraad in 
het leven. Te pas en te onpas en op elk moment van de dag las hij of zij eruit: in de 
ochtend, middag, avond en vlak voor het slapengaan. Het grootste gedeelte van de 
bevolking las het boek jaarlijks minimaal één keer geheel door. Met de inhoud gingen 
ze niet lichtzinnig om, de bijbel diende letterlijk genomen te worden als het directe 
woord van God. Spreuken eruit gebruikte men voor de dagelijkse praktijken. In con-
versaties kwamen ze terug en ook op gebruiksvoorwerpen waren ze vaak te vinden. 
Bijvoorbeeld op glazen, kannen, borden, servetten en speelgoed voor kinderen. Ook 
in de handel en de economie gebruikte men spreuken uit de bijbel, tijdens transac-
ties om de goedkeuring van de lieve Heer ervoor te verkrijgen.
In de zeventiende eeuw stond, naast bijbellezing, het gebed centraal in het geloofs-
leven van de Nederlanders. Elk feest begon en eindigde met een gebed. Een onder-
neming kon niet succesvol van start gaan zonder het aanroepen van de Heer. De 
godvrezende inwoners van de Republiek betraden hun huis na een reis niet, voordat 
ze in de kerk een dankgebed voor de behouden thuiskomst hadden uitgesproken. De 
kerk was natuurlijk de plek bij uitstek waar gebeden werd. Daarnaast bad men voor en 
na het eten, voor het naar bed gaan en bij bijzondere gebeurtenissen zoals geboor-
tes, huwelijken en begrafenissen. In de vele oorlogen die de Republiek in deze tijd 
uitvocht, nam het bidden een prominente plaats in. De manschappen baden voor een 
goede afloop. Alle inwoners van de Nederlanden hielpen hen bij het verkrijgen van 
de zegen van God. Als het leger aan een veldtocht bezig was, hielden de inwoners 
van de steden dagelijks een bidstond. Zodra de strijd daadwerkelijk losbarstte, bad 
vrijwel iedereen voor de goede afloop. Bij een positieve uitkomst van de gevechten 
moest dan daarna natuurlijk ook weer een dankgebed uitgesproken worden.

1.3.3  Strenge  z in  en  de  k leur  van  het  l even

Hoewel de Republiek bekendstond om haar tolerantie was deze op godsdienstge-
bied niet onbeperkt. Katholieken, nog in ruime hoeveelheid te vinden, mochten hun 
geloof belijden, maar moesten dit vooral niet te openlijk doen. Nog ongeveer de 
helft van de bevolking bleef begin zeventiende eeuw aanhanger van het katholieke 
geloof. Naarmate de Gouden Eeuw op zijn einde liep, veranderde deze verhouding 
enigszins. In 1672 schatte een Franse officier het aantal katholieken op ongeveer 
eenderde van de bevolking. Kritiek op het calvinistische geloof kon niet zomaar door 

iedereen uitgesproken of geschreven worden. Alleen de dominees mochten grote 
menigten vrij toespreken. Meer dan honderd preken hield een predikant jaarlijks en 
vooral in de stad kon het aantal toehoorders enorm zijn. In een samenleving waar 
alleen een predikant het recht had vrijelijk grote groepen toe te spreken, was de 
mening en geloofsleer die hij uitdroeg van groot belang. Over de preken werd lang 
nagepraat omdat velen de bijbel uit het hoofd kenden. De predikanten hadden een 
kerk vol kritische toehoorders waar hedendaagse dominees jaloers op zouden zijn.
Het geloof beleed de gemiddelde Nederlander strikt en fanatiek. ‘De strenge zin 
en kleur van het leven werd vers gehouden door de voortdurende aanraking met de 
kerk, van zondag tot zondag, en bij alles wat het leven aan persoon of kind bracht,’ 
merkte Johan Huizinga hierover op. In de zeventiende eeuw noteerde Temple, een 
gezant uit Engeland, de volgende woorden:  ‘een diep geloof lag ten grondslag aan 
het gehele nationale leven, een geloof dat bij de Nederlander in zijn hart zetelde.’ 
Alle lagen van de bevolking participeerden in het godsdienstige leven. De gerefor-
meerde Nederlanders hadden voor het christendom een zeer ruime plaats in hun 
leven ingeruimd. Ze bezaten en lazen zoals gezegd een bijbel, gingen elke week 
netjes naar de kerk en zongen daar uit volle borst de psalmen. De leraar op school 
was gereformeerd, kinderen werden gedoopt, trouwen deed men in de kerk en 
begrafenissen kregen eveneens een christelijke invulling. De zondag besteedde de 
gelovige volledig aan de Heer. Hij of zij ging meestal meerdere keren naar de kerk, 
waar dan zo’n twee à drie uur doorgebracht werd. Preken vulden het grootste deel 
van de dienst. Saai, zal de lezer misschien denken. Niks is minder waar, de dominees 
spraken vaak de taal van het volk. Ze hielden de preken eenvoudig en wisten hoe ze 
de onontwikkelde mensen konden blijven boeien. Als ware taalkunstenaars, geliefd 
bij het volk, konden ze heel beroemd worden. Voor bepaalde predikanten stonden 
mensen zelfs uren in de rij. Dit doet haast denken aan het verkrijgen van kaarten voor 
popsterren tegenwoordig.
Soms vulde een gezin de hele avond met bijbellezing. Veelal werden ook psalmen 
gezongen. Het geloof had in het gezin een grote taak voor de man des huizes. Hij 
ging voor in het gebed en moest zijn gezinsleden de juiste calvinistische normen 
en waarden inprenten. Het gezin was de plek waar het geloofsleven grotendeels 
plaatsvond, als de welbekende hoeksteen van de samenleving. Hier begon ook voor 
kinderen het strenge christelijke leven. De moeder leerde hen bidden en de gehele 
bijbel diende in de loop der jaren in de kleine hoofdjes gestampt te worden. Op 
school nam de godsdienst een uiterst prominente plaats in. Vaak hele dagdelen 
wijdden de leraren eraan, de les begon en eindigde altijd met een bijbellezing en/of 
-bestudering. Kindertjes moesten aan de vooravond van grote feesten uren studeren 
om bepaalde bijbelteksten de volgende dag te kunnen voordragen. De kwantiteit 
bleek in dit geval belangrijker dan de kwaliteit. Het godsdienstonderwijs was soms 
van een abominabel niveau, discussies over of Eva nu een appel of een peer at, kon 
de gemoederen urenlang bezighouden. Zolang de discussie over het geloof ging was 
het goed, de manier waarop maakte in de Republiek weinig uit.
Het avondmaal nam in het geloofsleven van de calvinist een zeer prominente plaats 
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in. Pas als iemand belijdenis had gedaan mocht hij of zij hieraan deelnemen. De 
historicus Paul Zumthor noemt de eerste participatie aan het avondmaal ‘een der 
voornaamste dagen in het leven.’  De belijdenis en het eerste avondmaal markeerde 
de grens tussen kinderen en de volwassenen. Na deze heugelijke gebeurtenis kon de 
man zich eventueel storten in het publieke leven en voor de vrouw startte de dage-
lijkse leiding over het huishouden.

1 . 4  D e f t i g e  e e n v o u d

1.4.1  Eenvoud en  soberheid  met  s ta t ie  en  waardigheid

Het calvinisme heeft een grote, zoniet de belangrijkste, invloed gehad op het 
ontstaan van de unieke Nederlandse mentaliteit in deze periode. De calvinistische 
dominees predikten soberheid als uitvloeisel van de calvinistische leer en dit werd de 
norm in ons land. Zoals Calvijn het geschreven had: ‘laten zij die overvloed hebben 
eraan denken dat ze zijn omgegeven met doornen, en laten ze goed oppassen dat ze 
er niet door geprikt worden.’  Het Nederlandse calvinisme stond lijnrecht tegenover 
het humanisme dat de mens centraal stelde. Gereserveerdheid en wantrouwen voor 
uitbundigheid en spontaniteit kenmerkten de Nederlandse calvinistische instelling. 
Hieruit vloeide de soberheid voort die vooral opviel in de mentaliteit en de dagelijkse 
praktijk van het leven van de zeventiende-eeuwse Nederlander. Volgens Huizinga 
‘bleef deftige eenvoud stempel van de levensgewoonten, ook der aanzienlijken.’  Het 
Nederlandse volk was eenvoudig in het denken en in hun manieren. Dit uitte zich dan 
weer in hun woning en wijze van kleden. Huizinga wees op het stemmige zwart dat 
gedragen werd als méér dan een uiting van mode; het was deftig en hierin gingen 
‘eenvoud en soberheid met staatsie en waardigheid samen’. Angst speelde een grote 
rol in het leven van de zeventiende-eeuwse calvinist, in dit geval voor de tijdelijkheid  
van het bestaan en het oordeel van God.
De dominee hield de soberheid van zijn gemeente nauwlettend in de gaten. Hij leek 
soms wel iets tegen alle geneugten van het bestaan te hebben. De kerk streed tegen 
op het oog onschuldige vormen van vermaak, zoals bijvoorbeeld toneel en dans. Om 
de lieve vrede te bewaren voelden stadsbesturen zich vaak genoodzaakt om gehoor 
te geven aan het verzet van de kerk. Deze zag uitbundigheid als een echte zonde. In 
juli 1640 besloot de Synode, kerkvergadering, van Zuid-Holland zelfs dat kerkgangers 
die waren gezwicht voor de verlokkingen van danspartijen en bals, niet mochten deel-
nemen aan het avondmaal. Zelfs met nog trivialere vormen van genot meenden de 
kerkautoriteiten zich te moeten bemoeien. Het ging zo ver dat predikanten de zon-
digheid van tabak en koffie benadrukten. In Delft drong de kerk aan op het verbieden 
van de verkoop van speculaas voor de viering van het sinterklaasfeest. Alle feesten 
buiten de christelijke feestdagen kregen weinig goedkeuring, en ook de zondigheid 
van kaartspelletjes werd benadrukt door de kerkdienaren. In het voordeel van de 

strikte predikanten moeten we opmerken dat zij zelf consequent in grote soberheid 
leefden. Helaas buiten hun eigen wil, het predikantenberoep was nu eenmaal een van 
de laagstbetaalde. In sommige plattelandsgebieden verdienden predikanten alleen 
in natura. Ze leefden vaak op het randje van ware armoede, genoodzaakt om andere 
activiteiten te ontplooien om de inkomsten te verhogen.
Op zondag was er voor de zeventiende-eeuwse Nederlander geen lol te beleven. 
Op deze dag moest de soberheid fanatiek worden beleden. Vandaag de dag trekken 
Nederlanders op mooie zondagen als kuddedieren de weinig overgebleven bossen 
in, driehonderd jaar geleden zagen de predikanten een klein wandelingetje in de 
natuur op deze dag als zondig en afkeurenswaardig. De handel lag stil, de stadspoort 
van Amsterdam bleef dicht en de straten leken uitgestorven.

1.4.2  Bui ten landse  verbaz ing

Buitenlandse observanten verbaasden zich over de uiterlijke soberheid die de welva-
rende Nederlander tentoon spreidde. De Spaanse bevelhebber Spinola die tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog kwam onderhandelen over vrede, zag tot zijn verbazing acht 
mannen in het gras boterhammen met kaas eten. De mannen waren de gedeputeer-
den van de Staten van Holland, de meesters van het land. Ze reisden tot ontsteltenis 
van Spinola zonder bediening, kok of maîtresses. Nederlanders, zowel arm als rijk, 
zaten `s avonds zonder verwarmend vuur, bestelden zelden een warme kamer en 
namen hun eigen eten mee als ze een herberg bezochten. Zoals je tegenwoordig 
in het buitenland direct weet dat het om een Nederlander gaat, als je iemand op 
het terras genoegzaam een van huis meegekomen broodje uit een plastic zakje ziet 
nuttigen.
In 1676 viel de Keulse Pallavicino bij zijn bezoek aan ons land de ‘oude eenvoud op 
van levenswijze, kleding en huisraad’ op. Hij loofde: ‘hoe dit volk aan de anderen 
de weelde verschaft, zonder een deel daarvan voor zich te nemen. ‘s Lands zede 
en de algemene regel is, om minder uit te geven dan men inkomsten heeft, en het 
geldt als schandelijke verkwisting, ja als een losbandig leven, om anders te doen’.  
In Pallavicino’s woorden klinkt bewondering door als hij spreekt over de prestatie 
van het Nederlandse volk. Hij verbaast zich in Amsterdam over de prachtige huizen 
en schrijft de totstandkoming hiervan toe aan het feit dat het volk zijn rijkdom niet 
verkwist aan kleding en bedienden. ‘Op deze wijze dragen de Hollanders duurzaam 
bij tot de schoonheid en de eer van hun land.’
Vooral in het buitenland hadden de Nederlanders ruim drie eeuwen geleden de 
reputatie van krenten. Een van de buitenlandse commentatoren op de Nederlandse 
situatie schreef daarover:  ‘hun sobere en zuinige levensstijl die zo ver gaat dat een 
koopman met een vermogen van 100.000 pond per jaar nauwelijks zo veel uitgeeft als 
een koopman met een vermogen van 1500 pond in Londen.’  Een andere treffende 
opmerking hierover is dat de Nederlanders ‘zo zuinig waren dat ze zelfs een eierdop 
bewaarden’.  Het ‘ergste’ is nog dat we ons, nog steeds, nauwelijks schamen voor 
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onze gierigheid. Zelfs koningin Beatrix doet hier aan mee. Een aantal jaren geleden 
signaleerde onze nationale roddeljournalistiek haar bij een marktkraampje in het 
buitenland heftig twijfelend of ze die schoenen van tien euro nu wel of niet moest 
kopen.

1.4.3  Rust ig  dommelen  in  het  kerkbankje

De soberheid van het calvinisme viel theoretisch niet te rijmen met de enorme wel-
vaart van ons land. Toch slaagden de rijke inwoners van ons land erin deze twee 
elementen op unieke wijze met elkaar te verbinden. In de praktijk leefde een deel 
van de elite absoluut niet sober en gaf veel geld uit aan uiterlijkheden en luxe pro-
ducten. Treffend is dat veel welvarende burgers de stad op zondag, voordat de poort 
sloot, verlieten om in hun buitenverblijven te genieten zonder al die geloofsijver die 
de stad op deze rustdag in zijn greep hield. Het kwam erop neer dat de elite op een 
nogal hypocriete manier in het reine kwam met haar geweten. Het ideaal bleef in 
theorie het sobere leven dat het calvinisme predikte, maar in de praktijk gingen de 
welvarende burgers daar zeer flexibel mee om. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de loterij. Hiermee konden grote prijzen gewon-
nen worden. De opbrengst ging naar goede doelen zodat de deelnemers hun 
hebzucht naar weldaad konden vertalen. Zoals je vandaag de dag winnaars van de 
Postcodeloterij vaak hoort beweren dat ze al die jaren toch vooral om de goede 
doelen mee hadden gedaan. Natuurlijk makkelijk om te zeggen als je net vijf miljoen 
euro hebt gewonnen. 
Wat moest de steeds rijker wordende elite met al dat geld? Een oplossing werd 
gevonden in het veel uitgeven om de schijn van hebzucht te voorkomen. Vooral aan 
het huis en de inrichting kon de rijke burgerij een groot deel van zijn rijkdom beste-
den. Vooral het interieur leek wel het enige waaraan hij excessief geld kon uitgeven 
om mee te pronken. Rijke handelaren en patriciërs, aanzienlijke burgers door geboor-
te, van een stad raakten zelfs verzeild in een ware competitie over de meest verfijnde 
en luxueuze inrichting van het huis. Hierbij vergaten ze de calvinistische waarden en 
normen voor het gemak even volledig. Ze bezaten een overdaad aan dure meubelen, 
lampen en schilderijen. Ze gebruikten het huis en de inrichting ervan als risicoloze 
belegging van de grote winsten die ze maakten.
Het calvinisme verbood, preekte en waarschuwde, maar leek niet in staat om daad-
werkelijk alle excessen te kunnen beteugelen. Dominees predikten hel en verdoeme-
nis en de rijke koopmannen zaten rustig wat te dommelen op de voorste rij kerk-
bankjes. Regelmatig stootte de kerk zondaars uit. Het gebeurde zo regelmatig dat 
het afschrikeffect niet erg groot geweest kan zijn. Ondanks dat predikanten op dit 
vlak vaak tegen dovemansoren preekten, bestond er een diepgewortelde angst in de 
Nederlandse samenleving dat het op een dag fout moest gaan. De vrees bestond dat 
de toegenomen luxe en rijkdom een doorn in het oog van de Almachtige was. Velen 
dachten, en dominees brulden het van de kansels, dat het gevolg een wrekende 

zondvloed zou zijn. Geld verdienen was een afkeurenswaardige praktijk en winstbejag 
bijna afgoderij.
Meerdere landen om ons heen putten uit dezelfde calvinistische bron van regels en 
hierin zat niet het unieke van Nederland in de zeventiende eeuw. Volgens de histo-
ricus Schama ligt het unieke van de Nederlandse wereld ‘niet in deze individuele 
gedragingen en gebruiken, maar in de manier waarop ze in het collectieve bewustzijn 
met elkaar werden verbonden’.  De Nederlanders verbonden de groeiende welvaart 
met het ideaal van soberheid, voorgeschreven in de calvinistische leer.

1.4.4  Soberheid  en  f ac i l i ty  management

Het calvinisme en de soberheid die er als ideologie uit voortkwam, bepaalden sterk 
de levenswijze en mentaliteit van de Nederlanders in de Gouden Eeuw. Ondanks 
dat het ideaal van soberheid soms op een wat schijnheilige manier hoog gehouden 
werd, bleef het een grote rol van betekenis spelen in de gedachtewereld van de 
Nederlanders. Hoewel grote groepen zich er in het Nederland van nu weinig van 
aantrekken, blijven wij ons vaak voorstaan op een zekere zuinigheid en soberheid. 
Facility management in ons land is hierop geen uitzondering. ‘Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg’ blijft het motto.

1 . 5  S c h o o n v e g e n  v a n  d e  z i e l

1.5.1  Properheid  en  de  waarde  van  het  a l ledaagse

Direct naast het ideaal van soberheid stond dat van properheid. Om rein van geest 
te kunnen zijn diende de omgeving eveneens rein te zijn. In het Nederland van de 
Gouden Eeuw groeide dit idee uit tot onderdeel van een ware levensfilosofie. Een 
klein beetje vuil beschouwden de inwoners van ons land al als een blamage. Het 
schoonmaken van het huis en de directe omgeving was meer dan een technische 
zaak. Het kan gezien worden als onderdeel van een zedenpakket waar de zeven-
tiende-eeuwse Nederlander aan moest en wilde voldoen. Huizinga wees erop dat de 
behoefte aan een schoongepoetste omgeving diep verankerd lag in het volkskarak-
ter. ‘De Nederlander heeft steeds de dingen van het gewone leven hoog geschat en 
de waarde van het alledaagse begrepen. Het strookte met zijn innigste vroomheid 
dit alles te waarderen als gaven Gods, en die waardering deed ze hem genieten als 
schoonheid en maakte ze hem de moeite waard om ze heel te houden en als nieuw 
te onderhouden’.  Het ging hierbij niet om materiële zaken. Het schoonmaken van 
een tafel kwam dus niet voort uit een grote liefde voor deze tafel, het stomme ding 
reinigen was een deugd op zichzelf, ook al was het niet eens vies. De properheid lag 
in dezelfde ideologische lijn als de soberheid. Het was geen kwestie van het sim-
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pelweg schoonhouden en poetsen van de omgeving. De ziel moest schoongeveegd 
van zonden. De aanwezigheid van vuil en/of rommel gaf aan dat die persoon er een 
zondige en losbandige levensstijl op nahield.
Schoonmaken werd ook gebruikt als symbool voor succes en volharding. De bezem 
groeide uit tot symbool voor het schoonvegen van de wereldzeeën door de han-
dels- en oorlogsvloot. De hele ideologie stond in dienst van dit ideaal. Leidende en 
bekende personen pasten volledig in dit plaatje. Michiel de Ruyter is hierbij een mooi 
voorbeeld, ideaalbeeld van properheid en hardwerkendheid als hij was. De Ruyter 
ging al op elfjarige leeftijd naar zee, waar hij van ‘een laegen trap tot de hoogte 
van Eer en Staat’  opklom. De bekende droom van krantenjongen tot directeur. Er 
bestond respect voor hard werken en niet klagen. De reputatie van dit soort mannen 
stond op een veel hoger niveau dan die van regenten en stadhouders en de nadruk 
lag op hun nederigheid, soberheid en onbaatzuchtigheid.

Michiel Adriaanszoon de Ruyter

en het leven op zijn schip

We zullen in dit stuk Michiel Adriaanszoon de Ruyter bespreken. Zijn persoonlijkheid 
en carrière zijn illustratief voor de mentaliteit van de Nederlanden in deze periode. 
Door hard werken en niet klagen steeg hij in enorm tempo in rangorde van de admi-
raliteit. De Ruyter werd geboren op 24 maart 1607 en nog dezelfde dag gedoopt. 
Zijn beide ouders waren protestant en bewogen zich in de eenvoudige calvinistische 
kringen van matrozen en schoenmakers. Kleine Michiel droomde al als kind van een 
carrière als zeeman. Vanaf zijn elfde jaar was hij op zee te vinden, eerst als matroos 
en bootsmansjongen. Nadat in 1621 de oorlog met Spanje na een twaalf jaren lang 
staakt het vuren werd hervat, deed de toen vijftien jaar oude De Ruyter eerst dienst 
als schutter in het landleger van prins Maurits. In 1622 diende hij voor de eerste maal 
op de oorlogsvloot. Hij viel in Spaanse handen, maar wist met twee andere matrozen 
te ontsnappen en terug te keren naar Holland. In de jaren daarna maakte De Ruyter 
zich nuttig op de walvis- en kaapvaart. Daar doorliep hij alle rangen, leerde de fijne 
kneepjes van het zeemansvak en meerdere vreemde talen. 
Op zijn vierentwintigste trouwde Michiel de Ruyter voor het eerst. Op deze jonge 
leeftijd was hij een eerlijke, intelligente, vrome calvinistische en eenvoudige man met 
strenge moraal. Meestal kalm en stil, had veel ervaring met de scheepvaart en ont-
popte zich als wijs en kundig manager van de zeemanskunst. Kortom: hij voldeed aan 
het ideaalbeeld van de calvinistische geloofsleer die in deze periode in de Republiek 
overheerste. 
In 1641 werd de nog maar vierendertig jaar oude De Ruyter kapitein op een oorlogs-
schip. In de slag bij Sint Vincent onderscheidde hij zich. Toch ging hij vervolgens in 
de koopvaardijvaart dienst doen, waar hij veel winst maakte door voordelige reizen 
tussen Marokko en de Antillen. Met lichte tegenzin keerde hij in 1652 terug naar de 

oorlogsvloot in de functie van vice-commandeur. Grote indruk maakte hij vervolgens 
in de zeeslagen bij Plymouth, Duins, Dungeness, Portland, Nieuwpoort en Ter Heijde. 
Op 11 november kreeg hij daarom de titel van vice-admiraal en werd grootburger van 
de stad Amsterdam. Als vice-admiraal voerde hij het bevel over vele zeetochten en 
bleef indruk maken. Toen de luitenant-admiraal het leven liet in de Tweede Engelse 
Oorlog tussen 1665 en 1667 nam Michiel Adriaanszoon de Ruyter zijn positie over. 
In de Derde Engelse Oorlog tussen 1672 en 1674 zorgde hij ervoor dat zijn naam nim-
mer meer uit de Nederlandse geschiedenisboeken zou verdwijnen. In het rampjaar 
1672 raakte de Republiek verzeild in een oorlog met zowel Frankrijk als Engeland. In 
enkele weken tijd veroverden de Franse troepen meer dan drie provincies en waren 
heer en meester in het midden en oosten van de Republiek. Het voortbestaan als 
onafhankelijke staat was in groot gevaar, een landing van de Engelse vloot zou het 
zeker niet overleefd hebben. Het geluk stond aan onze zijde. De Fransen lasten een 
korte adempauze in de opmars in. In de tussentijd kon de Hollandse waterlinie in 
staat van verdediging worden gebracht. Frankrijk verwachtte dat de landing van de 
Engelsen snel zou volgen om de Republiek hiermee de genadeklap uit te delen. 
Onder de bezielende leiding van Michiel de Ruyter slaagde de Engelse vloot er niet 
in een overwicht te krijgen en hiermee redde hij de Republiek van de ondergang. 
Engeland moest zich terugtrekken uit de oorlog en De Ruyter was de gevierde man. 
Er bestaat een verhaal over een Franse officier die zich erover verbaasde dat De 
Ruyter direct na de vierdaagse slag van 1666 zijn vertrekken ging schoonvegen, om 
vervolgens zijn kippen te gaan voeren. Deze anekdote geeft aan dat De Ruyter per-
fect voldeed aan het calvinistische ideaal van properheid en soberheid. Hij droeg 
altijd de meest eenvoudige zeekapiteinskleding. Een Engelse ambassadeur wees op 
zijn simpele en sobere levensstijl, aangezien hij zich op straat liet vergezellen door 
slechts één bediende. Ondanks zijn hoge positie bleef hij vroom, sober en smeet niet 
met geld. Zijn vrouw deed net als elke andere vrouw haar boodschappen op de markt, 
deed de was zelf om het vervolgens zonder hulp in de tuin op te hangen.
Na de gewonnen strijd tegen de Engelsen werd de vloot sterk ingekrompen om 
de Fransen te land het hoofd te kunnen bieden. Met een veel te zwakke zeemacht 
moest De Ruyter naar de Middellandse Zee varen om daar te strijden tegen de 
Fransen. Ondanks zijn protest tegen deze opdracht overheersten zijn plichtbesef en 
loyaliteit en trok hij voor de zoveelste maal ten strijde. Op 22 april 1676 raakte hij 
zwaargewond na wederom zijn klasse in de strijd te hebben bewezen. Een week later 
overleed Michiel Adriaanszoon de Ruyter. De laatste week van zijn leven onderging 
hij gelaten. Hij bad veel en concentreerde zich op de bijbel. ‘Dit miserabele lichaam 
doet er weinig toe, op voorwaarde dat de kostbare ziel zalig wordt. Mijn pijn is niks 
vergeleken met het vreselijke lijden en de verachting die onze verlosser heeft moeten 
ondergaan.’ 

Op de lange zeereizen moesten grote hoeveelheden voedsel op het schip ingeslagen 
worden. De Nederlandse vloot had een traditie van nette en zeer schone schepen. Ze 
waren trots op deze reputatie en wilden op het gebied van de scheepskost ook gun-
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stig afsteken in vergelijking met de andere Europese landen. Mede door deze doel-
stelling kregen Nederlandse schepen, zowel die met handels- als oorlogsdoeleinden, 
het gemakkelijker voor elkaar bemanning aan te trekken. Voldoende bemanning was 
regelmatig een probleem doordat de lange zeereizen met gevaren en ontberingen 
gepaard gingen. In tegenstelling tot de Republiek moesten kapiteins in andere 
Europese landen regelmatig hun toevlucht zoeken in ronselpraktijken. 
In 1636 stelde de admiraliteit regels op voor de hoeveelheden proviand waar de 
zeeman recht op had tijdens de reis. Er werd bepaald dat het ging om 5 pond brood, 
een half pond boter en een half pond kaas per week. De toegewezen hoeveelheden 
verschilden per rang en officieren kregen daarom het dubbele. In de eerste Engelse 
oorlog van 1654 ontstond er een noodtoestand door te weinig voorraden. Net als bij 
het landleger ontstond steeds meer het besef dat de ondersteunende diensten, met 
name ten aanzien van voeding, erg belangrijk, zoniet even belangrijk, als kanonnen 
en munitie waren.
Voor het ontbijt kregen de zeemannen van De Ruyter in de ochtend brood en gor-
tenpap. Verder probeerde de admiraliteit het dieet zoveel mogelijk te laten variëren 
en het verschilde dan ook per dag. Het ging om ham, lamsvlees, pekelvlees met 
erwten, vis, rundvlees en varkensvlees. Voor langdurige houdbaarheid moesten de 
etenswaren gedroogd, gerookt en gepekeld worden voordat het schip uitzeilde. 
De voorschriften van 1636 bepaalden dat per honderd man bemanning er voor één 
maand 225 kilo kaas, vijf ton vlees, tweehonderd kilo gerookte of gezouten vis, vier 
ton haring, 1,25 ton boter, 5,5 ton gedroogde erwten, 2,5 ton gedroogde bonen, een 
halve ton zout, 116 liter azijn, rond de veertig vaten bier en verschillende soorten 
wijnen voor de officieren meegenomen moest worden. 
Zoals eigenlijk voor alle grote organisaties in deze tijd opging: de ondersteunende 
diensten werden niet als een met elkaar samenhangend geheel beschouwd. De 
Ruyter onderkende net als de meeste kapiteins van zijn tijd wel het belang ervan. 
Daarom hield hij de organisatie en het bevel over de ondersteunende processen in 
eigen hand. Zoals hij zich bezighield met de gevechtshandelingen, hield hij net zo 
goed toezicht op de bevoorrading, schoonmaak en voedselbereiding. Zo moesten 
de matrozen naast het afvuren van de kanonnen en het bedienen van de zeilen ook 
allen schrobben en poetsen. Hierin bestond wel onderscheid in rang. De Ruyter is 
misschien een keer betrapt op het uitvegen van zijn vertrekken, zijn ondergeschikten 
zagen hem niet op zijn knieën het dek poetsen. 

1.5.2  Wie  moest  het  vu i le  werk  doen?

Terwijl de mannen buitenshuis werkten, waren de vrouwen de baas in huis. Het beeld 
bestaat dat vrouwen in deze periode de hele dag niks anders deden dan voor de 
kinderen zorgen en het huis boenen. Dit is een volkomen verkeerd beeld. De vrouw 
zorgde voor alle ondersteunende processen in en rond de huishouding, terwijl haar 
man op zee rondzwierf of zich, in het geval van de elite, bezighield met politieke 

zaken en handel. Bij afwezigheid van de man had zij de rol van gezinshoofd, moeder, 
huisvrouw en veelal ook kostwinner. In feite kunnen we met wat fantasie de vrouw in 
de zeventiende eeuw een facility manager noemen. Bij de rijke kooplieden hoefde 
ze vaak niet zelf schoon te maken, ze kreeg de verantwoordelijkheid over het per-
soneel in en rond het huis. Een fulltime baan waarbij redelijk wat overuren gedraaid 
werden.
Het ideaal van een proper huis kwam volledig op de schouders van moeder de vrouw 
te liggen. Op dit gebied had de Nederlandse huisvrouw een onovertroffen reputa-
tie. Ze kreeg eer van haar werk door de properheid van het huis en het meubilair. In 
een in 1678 uitgegeven boekje Les Delices de la Hollande , beschreef Jean-Nicolas 
Parival de wijze waarop de Nederlandse vrouwen hun huis proper hielden: ‘op een 
wijze die alle fantasie te boven gaat. Alle houten meubels worden steeds afgesopt en 
geboend, tot aan banken en plankjes toe, maar ook de traptreden; men doet onder-
aan de trap zijn schoenen uit, om naar boven te gaan. Als er gasten komen staan er 
dikwijls muilen  van stro klaar, waar men met schoenen en al in stapt, of minstens zijn 
er matten of dweilen om de voeten zorgvuldig aan af te vegen. Men zou niet durven 
spuwen in de kamers; ook is het geen gewoonte om in zakdoeken te spuwen; zodat 
men wel kan nagaan dat degenen die last van slijm hebben zich benard moeten voe-
len.’  In andere Europese landen was het in deze periode de normaalste zaak om te 
allen tijde het overtollige slijm te lozen. In de Republiek der Nederlanden bestond de 
vrees dat het spuwen besmettelijke ziekten verspreide.
De angst voor de besmetting via het spuwen van slijm, doet ons vermoeden dat de 
Nederlander de lichaamshygiëne meer in acht hield dan de inwoners van de andere 
landen in Europa. Het tegendeel is waar, zo proper als de inwoners van de Republiek 
met hun directe omgeving omgingen, zo ranzig waren zij ten aanzien van het eigen 
lijf. Zoals buitenlanders zich verbaasden over de netheid van het huishouden, zo 
deden ze dat ook over de lichamelijke viesheid van de Nederlanders. Tot verbazing 
van de Fransen wasten de mensen in de Nederlanden hun handen niet voor het 
plaatsnemen aan de eettafel. Het opfrissen van dames bestond uit het nat maken van 
de handen en polsen, de rest van het lichaam kwam weinig in aanraking met water 
en zeep. Ze maakten zich vooral druk om het in de plooi brengen van hun kapsels. 
Tegen vieze luchtjes besprenkelde de vrouw zich met parfum, waar natuurlijk niet veel 
reinigende werking van uitging.

1.5.3  Schoonmaakr i tue len

In het huis ging de preoccupatie met reinheid gepaard met - in onze hedendaagse 
ogen - absurde gedragingen. Het voorhuis was voor de kleine burger het belangrijk-
ste vertrek en de meest zorgvuldig gedecoreerde en ingerichte kamer. Hier stond een 
tafel, een bank, de servieskast en de mooiste potten en pannen. De rijkere burgers 
zorgden ervoor dat deze kamer de gasten imponeerde. De duurste en mooiste spul-
len kwamen hier te staan, mooie schilderijen en imposante jachttrofeeën trof men er 
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aan. Om deze voorkamer zo schoon mogelijk te houden kwamen de vrouw des huizes, 
haar dochters en de eventuele dienstbodes hier zo min mogelijk. Een zeer aparte 
oplossing voor het schoonhouden van een vertrek: de kamer simpelweg vermijden. 
Ook de keuken was voor de burgerij een plek die absoluut proper gehouden diende 
te worden. Koperen en tinnen potten en pannen blonken aan de muur en soms zat 
er een marmeren gootsteen en vloer in. Om te voorkomen dat dit alles besmet zou 
raken met allerhande viezigheden, kookte de huisvrouw haar gerechten vaak in een 
bijkeuken. De prachtige keuken zelf werd dan alleen gebruikt voor het koken van een 
ketel water. Sartre schreef over de Nederlanders:  ‘Ze zouden liever, temidden van 
hun blinkende potten en pannen van de honger sterven dan iets klaar te maken dat 
de boel in wanorde brengt.’  In uitzonderlijke gevallen woonde het gezin juist in de 
keuken.
Paul Zumthor beschrijft in zijn boek over het dagelijkse leven van de Nederlanders 
in de Gouden Eeuw het schoonmaakritme. Er bestonden volgens hem twee soorten 
schoonmaak. De gewone of wekelijkse schoonmaak die door de meeste huisvrou-
wen voor de zaterdag ingepland stond. Veelal bleek deze niet toereikend, daarom 
boenden en poetsten huisvrouwen en dienstbodes vaak tweemaal per week en in 
sommige gevallen elke dag, behalve op zondag, het gehele huis. De manier waarop 
deze normale schoonmaak plaatsvond, is bijna voor ons niet voor te stellen. Al het 
meubilair werd naar buiten getild. De vloeren en muren kregen een beurt met veel 
water, zand en was om het geheel af te werken. Zonder noemenswaardige pauze 
werkten de vrouwen de hele dag fanatiek door. De naar buiten verplaatste meubelen 
kregen daar een grote schoonmaak en ook de buitenkant van het huis werd geboend 
met veel water. Het huis werd zo regelmatig met water en zeep schoongemaakt 
dat in bepaalde gezinnen er dagelijks dertig tot veertig emmers water doorgingen. 
Hierdoor bleef het huis erg vochtig, wat leidde tot veel reumagevallen. Soms had-
den burgergezinnen een meid in huis die haar hele werkdag niets anders deed dan 
schoonmaken. De tweede soort schoonmaak vond één à twee keer per jaar plaats en 
heette dan ook logischerwijs de jaarlijkse schoonmaak. Tijdens deze periode werd 
het huis eens echt even lekker grondig aangepakt. Waarin het precies verschilde van 
de normale schoonmaak konden wij niet precies ontdekken. Dat mannen de periode 
van de jaarlijkse grote schoonmaak beschouwden als een ware hel, geeft echter aan 
dat het nog behoorlijk verschilde van de wekelijkse routine.

1.5.4  Wederom:  bui ten landse  verbaz ing

Buitenlanders verbaasden zich over de properheid. Het viel ze op dat de straten er 
hier smetteloos bij lagen alsof er sprake was van een woonkamer die blootsvoets 
betreden kon worden. Het verschil met het buitenland is nog steeds duidelijk te zien. 
Als je de grens met België oversteekt, valt gelijk op dat de wegen een stuk minder 
netjes zijn en de wegwijzerborden in abominabele staat. Er bestaat een mooie anek-
dote over een buitenlandse bezoeker die door de Nederlanden reisde. Hij bezocht 

tijdens zijn reis een boerderij. Boeren werden in die tijd geassocieerd met armoede 
en vies werk. De bezoeker merkte op: ‘de Hollandse boer houdt het land dat hij 
bebouwt, zo netjes als een hoveling zijn baard. Zijn huis ziet er zo keurig uit als een 
dame die zojuist uit haar kleedkamer komt.’  Buitenlanders prezen de spiegel in het 
voorhuis, de witgekalkte muren, de schilderijen, die zelfs in de schamelste hutten 
niet ontbraken, de comfortabele en fraaie opgepoetste huisraad en de orde in de 
landelijke activiteiten. De kamers in de huizen waren volgens hen goed opgepoetst 
en dik in de was gezet.
Was er nu geen enkele ontspanning in deze calvinistische cultuur van soberheid, pro-
perheid en hard werken? Jazeker wel: alcohol. Nederlanders in de zeventiende eeuw 
waren berucht om hun enorme inname. Volgens Huizinga leefden de Nederlanders 
sober, ‘behalve in spijs en drank, want matigheid heeft niemand onze vaderen ooit 
onder hun deugden gerekend’.  Sommige buitenlandse observanten meenden dat 
Nederlanders wijn en bier beschouwden als het cement dat hun maatschappij samen-
bond. Iemand was een slechte gastheer als zijn gasten niet dronken naar huis gingen. 
‘Het sobere bestaan van dit volk kent slechts één  vreugd en één echte luxe: alcohol, 
zonder welke het in zijn rijkdom arm en ellendig zou schijnen.’  De Nederlander vond 
dat de aard van de lucht aanzet tot drinken en dat bij het zware klimaat alcohol onmis-
baar was om helder van geest te kunnen blijven. Een gebruik dat behoorlijk hielp bij 
het nationale zuipgedrag was de protocollaire regel voor zowel arm en rijk dat er 
net zo vaak op de gezondheid werd gedronken als het aantal aanwezige gasten. De 
gevolgen waren aanzienlijk bij een diner met, laten we zeggen, 40 personen.

Overvloed en onbehagen in de schilderkunst

Olijven, een goedgevulde pastei, oesters en weelderige trossen druiven. Om op 
te eten. Een hoog glanzende tinnen kan, een fijn bewerkte roemer, een kunstig 
gesmeed mes, een fraai gedecoreerde porseleinen schaal en als pièce de resistance: 
een kostbare, gouden nautilusbokaal. Om te stelen. De etenswaren en voorwerpen 
op het Stilleven met kalkoenpastei (pagina VI fotokatern) van de Haarlemse schilder 
Pieter Claesz (1597/98-1661) zijn zó geloofwaardig geschilderd, dat de voorstelling 
een weergave lijkt van een feestmaal dat werkelijk heeft plaatsgevonden, mis-
schien wel in het huis van de eigenaar. In de zeventiende eeuw zijn er vele van deze 
bedrieglijk echte banketjes geschilderd. Het is verleidelijk er de eetgewoonten van 
rijke burgers in de Gouden Eeuw uit af te leiden of de wijze waarop zij hun gasten 
onthaalden. Het is echter te eenvoudig om deze schilderijen als foto’s te zien van de 
dagelijkse werkelijkheid.
Wie dit stilleven van Pieter Claesz rond 1627 heeft aangeschaft, is niet bekend. Ook 
is onduidelijk of het werk in opdracht is gemaakt, wat overigens in die periode in 
de Nederlanden zelden voorkwam, of voor de vrije markt. Veel stillevens kwamen in 
het atelier van de schilder tot stand, voordat er een koper voor was. Het Stilleven 
met kalkoenpastei kan dus niet zonder meer worden beschouwd als een herinnering 
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aan een bepaalde maaltijd, in het huis van een bepaalde opdrachtgever. Het is een 
bedachte maaltijd, een maaltijd zoals die had kúnnen plaatsvinden. Uit zeventiende-
eeuwse inventarissen is gebleken, dat dergelijke stillevens vaak in het bezit waren 
van rijke burgers, die ze ophingen in de voorkamer van hun koopmanshuis, waar de 
gasten werden ontvangen. Met de overtuigende weergave van een overvloedige, 
rijk gedekte dis gaf de familie als het ware zijn visitekaartje af, met de boodschap: 
wij kunnen ons zo’n banket veroorloven. De voorstelling heeft in al zijn luxe echter 
ook iets rommeligs: de etenswaren zijn aangeroerd en maar gedeeltelijk opgegeten. 
De tafel lijkt haastig verlaten en dat geeft aan dit pronkstuk een informeel karakter. 
Hoe is dat te verenigen met de formele sfeer van een ontvangstruimte? Wat wordt 
er op dit banketje nu werkelijk voorgesteld? Wat voor betekenis had dat en wat voor 
functie?
De meeste inwoners van de Republiek aten inheemse producten en gerechten zoals 
kaas, roggebrood, pannenkoeken, gerstepap, hutspot, gezouten vlees, kool, soepen, 
bonen, erwten, haring en makreel. Alleen de rijken konden zich de etenswaren in dit 
banketje veroorloven en waarschijnlijk nog niet eens dagelijks. Citroenen werden 
soms in de kassen van de universiteit gekweekt, maar moesten over het algemeen, 
net als olijven, druiven en wijn, uit het zuiden worden geïmporteerd; peper werd 
meegenomen uit de Oost. Een gerecht van eigen bodem, zoals kalkoenpastei, was 
kostbaar; voordat een kalkoen vet genoeg was, had hij zijn gewicht in voer al vele 
malen verorberd. Ook witbrood en oesters waren luxeproducten. Niet alleen het 
afgebeelde voedsel straalt overdaad uit, de gehele entourage ademt luxe. Het smet-
teloos witte tafelkleed zou gemaakt kunnen zijn in een van de befaamde Haarlemse 
damastweverijen en de zachte glans doet vermoeden dat er zijde in is verwerkt. 
Het rode kleed vertoont oosterse trekjes en is wellicht meegenomen van een over-
zeese handelsmissie. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de twee porseleinen schalen, 
alhoewel de fabrieken in Delft in die tijd ook tot verfijnde imitaties van Chinees en 
Japans porselein in staat waren. Het tinnen vaatwerk is weliswaar minder exclusief 
- tin was in Europa ruim voorhanden – maar naast de eenvoudige borden vormt de 
kan een heel sierlijk object, met vergulde randjes en fraai gesmede dekselknop en 
tuit. Ook de robuuste roemer, waarschijnlijk van Nederlandse of Duitse makelij, heeft 
een elegante zilveren onderrand. Hét pronkstuk is de zogeheten nautilusbokaal, 
een grote schelp, afkomstig uit een verre oceaan, in goud gevat en op een kunstig 
gesmeed gouden voetstuk geplaatst. Nautilusbekers waren echter geen gebruiks-
voorwerpen, maar verzamelobjecten. Ze stonden doorgaans in een rariteitenkabinet. 
Slechts bij hoge uitzondering werden ze bij maaltijden gebruikt. Dat op het banketje 
van Pieter Claesz toch zo’n bokaal is afgebeeld heeft te maken met de functie van 
het schilderij. Alles is erop gericht de gasten die in de voorkamer hun opwachting 
maakten, te imponeren.
Maakt datgene wat op dit schilderij is afgebeeld al indruk, dat geldt evenzeer voor 
de manier waarop het geschilderd is. Pieter Claesz heeft gekozen voor een natuurlijk, 
realistisch perspectief. De  achterste rand van de tafel bevindt zich nog onder de helft 
van het beeldvlak, zodat de beschouwer echt óp de tafel kijkt. Daarop zijn alle voor-

werpen zo levensecht mogelijk weergegeven, tot in de details. Het is wonderbaarlijk 
hoe Pieter Claesz al die verschillende materialen heeft kunnen weergeven met één en 
dezelfde materie: olieverf. De nautilusschelp en de oesters lijken echt van parelmoer, 
de kan móet wel van tin zijn, het goud heeft de doffe glans die goud nu eenmaal 
heeft en het glaswerk is doorzichtig en zichtbaar tegelijkertijd. De uitdaging om het 
onderscheid te schilderen tussen de schil, de witte vliesjes en het vruchtvlees van de 
citroen is met beide handen aangenomen; het resultaat is verbluffend. En wie krijgt 
niet de neiging om de plooien in het witte tafelkleed, met messcherpe vouwen, even 
snel glad te strijken?

Zo mogelijk nog knapper weergegeven is de werking van het licht, dat hier van links 
op de tafel schijnt. Alle voorwerpen aan die kant van de tafel werpen schaduwen, 
soms heel subtiel tot over de rand van de tafel, zoals het mes midden voor. De objec-
ten nemen daardoor daadwerkelijk  ruimte in: ze bestaan. De gladde oppervlakken 
reflecteren het licht en vormen spiegels. Op de tinnen kan is, behalve het onderbord, 
de linkerhoek van de tafel te zien, met het aangesneden brood én de ramen waardoor 
het licht komt. Diezelfde ramen zijn weerspiegeld in de roemer met wijn. Daarin is het 
spel van licht en weerkaatsing van licht wel heel ingenieus. Het licht schijnt ook nog 
eens door het glas en de goudgele wijn heen en zo zijn de ramen zelfs weer zichtbaar 
op het tafelkleed! Het kan niet anders worden gezegd: hier is een virtuoos aan het 
werk geweest die een echte ruimte heeft geschapen, met bijna tastbare voorwerpen, 
in een prachtig licht. Wie zich een werk van zo’n virtuoos kon permitteren moest zelf 
toch ook wel enige prestige genieten.
Waarom zijn de lekkernijen op deze feestelijke tafel maar gedeeltelijk opgegeten? 
Wilde de schilder de beschouwer uitnodigen het eten te hervatten en hem hiermee 
betrekken bij de voorstelling? Of wilde hij het idee wekken dat het feestmaal haastig 
verlaten is, om wat voor reden dan ook? Bij nadere beschouwing blijkt het schilderij 
allerlei voorwerpen te bevatten die in de zeventiende eeuw een symbolische beteke-
nis hadden. Zout en de peper zijn verpakt in een almanakblaadje en dat verwijst naar 
het verstrijken van de tijd. Zo zijn er op subtiele wijze meer verwijzingen naar vergan-
kelijkheid en dood verwerkt. De gekraakte noten tussen de tinnen borden herinneren 
aan de breekbaarheid van het leven. Ze vormden in die tijd een gangbaar zinnebeeld 
voor de gedachte dat men alleen door het uiterlijke omhulsel te verbreken – oftewel 
te sterven – tot de zoete kern, tot het eeuwige leven komt. De geplukte bloem in 
de snavel van de dode kalkoen zal snel verwelken. De geschilde citroen vertelt ons, 
dat iets mooi kan zijn aan de buitenkant, maar zuur aan de binnenkant, dat er een 
keerzijde is aan alle weelde. De hele situatie vormt een waarschuwing: een feestmaal 
kan plotseling onderbroken worden. De pastei is wel aangesneden, maar komt niet 
op en het volgeschonken wijnglas blijft half leeg achter. Zo kan ook het leven zomaar 
afgelopen zijn. Ondanks alle weelde bleef het ‘gedenk te sterven’ belangrijk. Ook 
succesvolle kooplieden dienden matigheid en deugdzaamheid na te streven.
Wie het in de Gouden Eeuw breed had, liet het breed hangen. Er zijn in deze periode 
naar schatting vijf miljoen schilderijen vervaardigd. Er was een enorme markt voor 
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genrestukken, landschappen en stillevens. Ze weerspiegelen alle op één of andere 
manier het leven in de zeventiende eeuw. Door hun inhoud en hun vorm geven ze ook 
zicht op de ambities van hun bezitters. Maar telkens schemert door de voorstelling 
het besef van tijdelijkheid. Op een stilleven is de tijd even stopgezet. Maar die zacht 
glanzende, overrijpe druiven en die volgestouwde pastei zullen weldra verrotten. 
Misschien houden de tinnen kan en de porseleinen schaal het wat langer vol. Op het 
schilderij staan ze eeuwig te pronk, maar ook dat is slechts schijn. Immers: waar zijn 
die vijf miljoen schilderijen in de loop der tijd toch gebleven?
(Door: Fronique Oosterhof)

1.5.5  Properheid  en  f ac i l i ty  management

In de zeventiende eeuw bestond er een preoccupatie met properheid die in 
Nederland grotendeels is blijven bestaan. Wie ooit wel eens op vakantie is geweest, 
zal geconstateerd hebben dat ons land vaak relatief schoner is dan andere landen. 
Het facility management in Nederland heeft ook een preoccupatie met properheid. 
Al rond 1900 bestonden er gespecialiseerde schoonmaakbedrijven en tegenwoordig 
zijn gebouwen van organisaties en de werkplekken schoon en goed onderhouden. 
Deze properheid vindt duidelijk zijn oorsprong in de zeventiende van de Republiek.

1 . 6  S t a g n a t i e  i n  h a n d e l  e n  d e u g d e n

1.6.1  Economisch  verva l

De Republiek in de achttiende eeuw kunnen we kenmerken als een grote mogend-
heid die steeds meer in verval raakte. Een verval dat economisch al in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw inzette. Toen kwamen Engeland en Frankrijk al steeds meer 
opzetten als de grootste politieke en economische machten van Europa. In deze 
periode moest Nederland ook bijna onophoudelijk oorlog voeren om zijn positie te 
verdedigen. Aan het eind van de Gouden Eeuw waren de Nederlandse handel en 
scheepvaart nog niet in verval, maar er was geen sprake meer van groei. De kostbare 
oorlogen met Frankrijk en Engeland zorgden ervoor dat de Republiek in de eerste 
helft van de achttiende eeuw te kampen kreeg met een enorme schuldenlast. In 1713 
gaf de provincie Holland ongeveer zeventig procent van haar inkomsten aan rente 
uit.
De teruggang diende zich aan in de dienstverlenende handel. In de Noordzeehandel 
was in 1660 nog 63 procent van alle boten afkomstig uit de Republiek. Zestig jaar later 
was dit aandeel teruggelopen tot 50 procent. Niet dramatisch, maar wel een teken 
aan de wand dat de Nederlandse handel stagneerde. Ook Amsterdam als spil in de 
dienstverlenende handel werd steeds meer vermeden door handelaren uit landen om 

ons heen. Zij lieten hun graan niet meer door Amsterdamse ondernemers leveren, 
maar gingen het zelf halen. In absolute cijfers bleef de handel in omvang gelijk. In 
verhouding moest Amsterdam steeds meer terrein prijsgeven aan Hamburg en met 
name Londen.
Voornamelijk deze laatste stad trok een steeds groter deel van de dienstverlenende 
handel naar zich toe. De volgende tabel met in- en uitvoercijfers van Engeland toont 
dit haarfijn aan:

1696 / 1697 1771 / 1773
Invoer in Engeland 3.483.000 11.407.000
Hiervan uit Holland 507.000 412.000

Uitvoer uit Engeland 3.526.000 14.763.000
Hiervan naar Holland 1.462.000 1.874.000

De Republiek verloor zijn dominante rol in de tussenhandel. De invoer van Engeland 
uit Holland en de uitvoer uit Engeland naar Holland veranderde in absolute cijfers 
weinig. Het aandeel ervan in de totale cijfers van Engeland daalde wel aanmerkelijk. 
De invoer van 14,6 naar 3,6 procent en voor de uitvoer daalde dit percentage van 41,5 
naar 12,7 procent. De totale in- en uitvoer van Engeland steeg aanzienlijk, met achter-
eenvolgend 227,5 en 318,7 procent. Hamburg was een goede tweede als opkomend 
handelscentrum. Deze stad speelde met name op het Europese continent een steeds 
grotere rol van betekenis en liet de stapelmarkt in Amsterdam zoveel mogelijk links 
liggen: ‘deze stad met alle gewesten der waereld eenen uitgebreiden koophandel 
drijft, en alles regstraaks haelt.’  De handel in linnen en koper vond in toenemende 
mate in Hamburg plaats.

1.6.2  Einde  van  een  were ldmacht

De reden voor het mijden van Amsterdam als centrale stapelmarkt lag vooral in 
de groei van de economieën van andere Europese landen. De bedrijvigheid in de 
binnenlanden steeg aanzienlijk evenals de benodigde grondstoffen. Door de grote 
hoeveelheden goederen die gevraagd werden, bleek het onrendabel eerst alles naar 
Amsterdam te laten vervoeren, daar op te slaan en dan vervolgens te transporteren 
naar bijvoorbeeld Engeland. Bij een kleine hoeveelheid kostbare handelswaar kon 
dit wel uit, de kosten voor het zelf vervoeren zouden dan hoger uitvallen. In de acht-
tiende eeuw waren groeiende massa’s goedkopere goederen echter de algemene 
tendens en daarnaast daalden de vervoerskosten. Dat de andere Europese landen 
steeds meer zelf gingen vervoeren en de tussenhandelaren in de Nederlanden ver-
meden, kwam dus vooral door schaalvergroting in de handel en economie.
Dit betekende niet dat de rol van Amsterdam als centrale stapelmarkt in de loop van 
de achttiende eeuw volledig uitgespeeld was. Op tal van terreinen bleef een centraal 
punt noodzakelijk om de Europese handel te faciliteren. Vooral op het financiële ter-
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rein bleef de Republiek zeer belangrijk als spil in de handel. Daarnaast bleken een 
groot aantal landen niet in staat om, zoals Engeland, de benodigde handelsgoede-
ren zelf te verkrijgen. Ze bleven daarom afhankelijk van Amsterdam. De productie 
van eigen exportgoederen in de Nederlanden zorgde ervoor dat de teruggang van 
de dienstverlenende handel zich nog niet te hevig liet voelen. Kaas, boter, haring, 
meekrap en jenever, bekende handelsproducten van de Republiek, bleven van groot 
belang. De rol van Amsterdam als stapelmarkt verdween niet geheel. 
Er ontstonden naast Amsterdam in de achttiende eeuw een aantal nieuwe stapel-
markten in Europa, zoals de reeds genoemde in Londen en Hamburg. Tezamen met 
Amsterdam vormden ze een netwerk in de internationale handel. Het monopolie 
van ons land behoorde definitief tot het verleden. Binnen het netwerk verschoof de 
dominante positie in de achttiende eeuw geleidelijk van Amsterdam naar Londen. 
Achteraf bekeken lijkt deze ontwikkeling onafwendbaar te zijn geweest. In Engeland 
groeide de bevolking enorm en hierdoor logischerwijs ook de vraag naar producten. 
Eind achttiende eeuw mechaniseerde de nijverheid in Engeland. Een ontwikkeling 
die de industrialisatie en het moderne kapitalisme inluidde, waarbij in fabrieken 
massagoederen geproduceerd werden om aan de groeiende vraag te voldoen. 
In de Nederlanden ontbrak dit soort massaproducten. Datgene wat aangeboden 
werd bleek ten opzichte van de Engelsen simpelweg niet te kunnen concurreren. In 
1795 hield de Republiek op te bestaan, maar ook zonder deze ingrijpende politieke 
gebeurtenis zou Engeland door puur economische factoren Nederland verdreven 
hebben als leider in de wereldhandel.

1.6.3  Mercant i l i sme

De overheden van de Europese staten gingen zich steeds intensiever bemoeien met 
de handel en economie. Voorheen stelden steden zoveel mogelijk hun eigen han-
delsbelangen veilig. In de achttiende eeuw verschoof deze rol naar het niveau van de 
staat. Het bevorderen van deze staat en haar inwoners op tal van terreinen werd dan 
ook een doel op zichzelf. Deze politiek heette het mercantilisme. De Nederlanders 
waren nooit erg geliefd geweest om hun dominante rol in de handel, maar vanaf nu 
gingen overheden van andere landen actief maatregelen nemen om ze te weren uit 
de eigen handelsactiviteiten. De handel moest in dienst staan van het eigen volk en 
die hoorde er dan ook zelf van te profiteren. Zolang de eigen onderdanen in staat 
bleken om de in- en uitvoer voor eigen rekening te nemen en de industrie te leiden, 
weerden de staten vreemdelingen zoveel mogelijk. Simpel gezegd betekende dit dat 
de opkomende Europese handelslanden de rol van de Nederlanders als spin in het 
web van de wereldhandel niet meer tolereerden. Ze voerden een mercantilistische 
politiek die de eigen economie steunde door protectionistische maatregelen, het 
verlenen van monopolies en het opstellen van regels. Daarnaast gingen ze hun eigen 
exportindustrie bevorderen.
Het verwerven van koloniën paste volledig in deze politiek. Door de activiteiten van 
andere Europese landen verloren de Nederlanden ook hun leidende positie in de 

koloniale handel. Met name Engeland vergaarde steeds meer overzeese gebieden 
en andere landen volgden dit voorbeeld. Op de wereldzeeën verloor de Republiek 
de dominantie die het in de zeventiende eeuw zo sterk in handen had gehad. Hoewel 
de wereldhandel in de jaren van voorspoed een veel kleinere rol van betekenis had 
gespeeld dan de Europese handel, zorgde het verliezen van de dominantie voor een 
deuk in het ego en de reputatie van de Republiek.

1.6.4  Natuur l i jke  tegenstand

Naast de economische en politieke factoren hielp ook de natuur niet mee. In de acht-
tiende eeuw veroorzaakten verzande rivieren en zeestraten in de havens veel overlast 
voor de scheepvaart. Schepen konden niet veel diepgang meer hebben, dit was voor 
de concurrentiepositie ten opzichtte van andere havens niet erg gunstig. Steeds 
meer slib hinderde de toegang naar Amsterdam en Rotterdam. Een jonge pensionaris 
sprak in 1793 zijn zorgen uit door erop te wijzen dat Rotterdam wellicht spoedig een 
binnenstad als Delft zou worden.

1.6.5  Ver l ies  van  dynamiek 

De economische en sociale dynamiek van de zeventiende eeuw werd steeds kleiner 
in de achttiende eeuw. Stijgen op de maatschappelijke ladder was in de Gouden 
Eeuw heel goed mogelijk geweest door middel van het vergaren van welvaart. De 
heersende regentenklasse die het land bestuurde was open geweest voor rijke koop-
lieden. In de achttiende eeuw ging deze klasse zich daarentegen steeds meer afslui-
ten voor nieuwkomers. De bestuursfuncties werden vanaf dan verdeeld onder leden 
van de oude regentenklasse. Personen die hun rijkdom recentelijk hadden vergaard, 
verkregen nog zelden politieke macht. De economische dynamiek nam eveneens af; 
de rijken probeerden zoveel mogelijk hun rijkdom te beschermen en stortten zich niet 
meer in risicovolle ondernemingen. Ze trokken zich terug in hun buitenhuizen op het 
platteland. Deze bezittende klasse ging zich steeds meer toeleggen op het rentenie-
ren. Ze ontplooiden zonder veel overgave wat stadsbestuurlijke taken, studeerden 
een beetje en hielden zich bezig met het achter de broek aan zitten van de tuinman 
en rentmeester. Volgens Huizinga verzandde er in dit soort activiteiten  ‘heel wat nati-
onale energie’. De achttiende eeuw was volgens hem dan ook eerder een Gouden 
Eeuw dan de zeventiende, aangezien ‘het goud gemunt in de geldkisten lag.’
Het aantal werklozen en bedelaars nam toe. In de Gouden Eeuw had vrijwel iedereen 
nog werk kunnen vinden in de almaar groeiende zeevaart of nijverheid. Door de grote 
vraag waren de lonen hoog geweest. Die lonen bleven op hetzelfde niveau, maar de 
kosten van het levensonderhoud stegen in de tweede helft van de eeuw. Hierdoor 
daalde de vraag naar industriële producten en ook de werkgelegenheid. 
Een stagnatie trad ook op in het voorheen dynamische culturele leven. Een stagnatie 
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die net als bij de economie niet precies intrad met het ingaan van de nieuwe eeuw. 
Het ontbrak de achttiende eeuw aan meesters in de schilderkunst, zoals Rembrandt 
of Vermeer in de zeventiende eeuw. Ook in de letterkunde liet de inzinking van de 
beschaving in de Nederlanden zich voelen. Er schreven geen grote dichters, die in de 
voetsporen van Vondel konden treden. Johan Huizinga spreekt over een schrikbeeld:  
‘het beeld van de grote inzinking op bijna het gehele veld der beschaving, dat aan 
onze voorstelling der Nederlandse achttiende eeuw bijna onafscheidelijk verbonden 
is’.  Hij ziet deze inzinking als veelal overdreven maar toch als een ‘deerlijk historisch 
feit’. Hij vervolgt later met: ‘In de plaats van een zeventiende eeuw vol leven en 
gedruis schuift zich het beeld van een achttiende, waarin ons land in de late middag-
zon van een lange zomerdag schijnt te sluimeren.’
Het calvinistische geloof leverde wat van de oude precisie, heftigheid en hartstochte-
lijkheid van de zeventiende eeuw in. Het maakte de daaropvolgende eeuw -wederom 
is de scheidslijn niet precies bij de eeuwwisseling te trekken - plaats voor een wat 
nuchterder houding. Het fanatisme dat zo opviel in de Gouden Eeuw, zich uitend in 
de soberheid en properheid, nam af in de achttiende eeuw.
Politiek gezien was de rol van de Republiek als grote mogendheid uitgespeeld. De 
eerste helft van de eeuw bleef ons land betrokken bij het diplomatieke overleg, in de 
tweede helft was hier geen sprake meer van. Met name Pruisen en Rusland kregen 
meer te zeggen in Europees verband. Nederland moest genoegen nemen met een 
positie als kleine mogendheid met grote heimwee naar de hoogtijdagen van weleer. 
In de Europese politiek probeerde ons land, door voorzichtig te manoeuvreren tussen 
de grootmachten, zoveel mogelijk de onafhankelijkheid te bewaken. De politiek van 
de Republiek richtte zich voornamelijk op het instandhouden van het machtseven-
wicht.
De teruggang in de handel en economie zorgde ervoor dat het aantal grote onder-
nemingen terugliep. Op het gebied van ondersteunende diensten vonden er weinig 
ontwikkelingen plaats. In de achttiende eeuw waren er met name kleine familie-
bedrijven waar de ondersteunende taken geen aparte positie innamen. De kleine 
ambachtslieden deden de schoonmaakwerkzaamheden en het onderhoud van de 
kleine werkplaatsen zelf. Die werkplaatsen zaten vaak aan het huis vast. Als er knech-
ten aan het werk waren, moesten ze zelf voor hun eten zorgen. 

1.6.6  Verva l  van  deugden

De oorzaak van de algehele achteruitgang werd door tijdgenoten vooral gezocht in 
het verval van deugden als ijver en zuinigheid. Het is opvallend dat hier de aandacht 
zich met name vestigde op de houding van de Nederlanders en minder op de puur 
economische oorzaken. Niet de opkomst van de landen om ons heen zorgde voor de 
stagnatie. Nee, de oorzaak lag volgens de Nederlander in de verslapte calvinistische 
moraal. Een straf voor het op de lauweren rusten en te veel genieten van de luxe 
en rijkdom. De mentaliteit van de zeventiende eeuw continueerde zich. Waarden 

als soberheid, properheid en schuldbesef kregen door het zich aandienen van een 
politieke en economische crisis juist weer een centrale positie. Pogingen werden 
ondernomen om de glorie van de periode ervoor te laten herleven. Er ontstonden 
genootschappen waarin de leden spraken over het herstel van de economie, cultuur 
en politiek van de Nederlanden. De Hollandsche Maatschappij startte een discus-
sieforum voor economische vraagstukken met de oprichting van de Oeconomische 
Tak. Deze keek vooral naar het verleden om de economie weer te laten opleven en 
minder naar nieuwe mogelijkheden. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit 
1784 richtte zich op burgerlijke zelfbeschaving en volksopvoeding. Een nogal conser-
vatieve houding kenmerkte de Republiek van de tweede helft van achttiende eeuw. 
De Gouden Eeuw van de onbegrensde mogelijkheden en het inspelen op kansen lag 
definitief in een ver verleden.

C o n c l u s i e

Kijken we naar facility management in Nederland, dan hebben we het over een 
betrekkelijk jonge discipline. Het onderzoek naar de zeventiende eeuw levert een 
aantal conclusies op. Allereerst valt op dat de karakteristieken van facility manage-
ment vandaag de dag duidelijk zijn terug te vinden in het ontstaan van de unieke 
Nederlandse mentaliteit en cultuur in de zeventiende eeuw. In deze periode bloeide 
de Republiek cultureel, economisch en politiek op. Met name de handel in Europa, 
met de Oostzeehandel als belangrijkste component, trokken de kooplieden naar zich 
toe. Daarbij valt het op dat deze handel voornamelijk dienstverlenend van aard was. 
Het grootste gedeelte van de producten die de handelaren vervoerden, werden in 
andere landen geproduceerd en ook weer in andere landen verkocht. De hele maat-
schappij richtte zich in ten gunste van deze dienstverlening en een ware Nederlandse 
handelsgeest ontstond. Een preoccupatie met dienstverlening vinden we terug in 
facility management in Nederland anno 2005, in tegenstelling tot de Verenigde 
Staten waar de gebouwen en het beheer ervan meer centraal staan.
Het unieke Nederlandse aspect van soberheid en properheid vond eveneens zijn 
ontstaan in de zeventiende eeuw. Vanuit het calvinisme als belangrijkste godsdienst 
kwamen deze idealen vast verankerd in de wijze waarop de Nederlanders in het leven 
stonden. Tegenwoordig spelen soberheid en properheid nog steeds een grote rol in 
de Nederlandse maatschappij. Facility management vormt hierin geen uitzondering. 
Het ontstaan van een mentaliteit van soberheid en properheid in facility manage-
ment zien we duidelijk terug in de vorming van een unieke Nederlandse cultuur in 
de zeventiende eeuw. Hoewel er dikwijls nogal hypocriet mee werd omgesprongen, 
met name door de elite, bleef in uiterlijkheden de soberheid en properheid van groot 
belang om niet de toorn van God over zichzelf af te roepen.
Bij de drie grote organisaties van deze periode, het leger, de hofhouding en de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie, valt ons op dat de ondersteunende diensten 
van groot belang waren en de hele organisatie zonder deze niet kon functioneren. 
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Zoals het voorbeeld van Maurits aantoonde: zonder brood geen succesvolle veld-
tocht. Aan het hof speelden ondersteunende diensten een belangrijke rol om de 
luister ervan hoog te houden, bijvoorbeeld met grote feesten en diners. Een organi-
satie als de VOC kon er ook niet zonder. Het vergde immers nogal een organisatie 
om producten over zo’n grote afstand te vervoeren met in onze ogen zulke primitieve 
middelen.
Facility management bestond in de zeventiende eeuw net zo goed als vandaag. De 
ondersteunende diensten zag men nergens als één geheel en een integrale aanpak 
zoals tegenwoordig bestond niet. De afzonderlijke delen van het ondersteunende 
proces werden verschillend georganiseerd. Die delen hadden vaak een speciale 
verantwoordelijke. Superintendant van de vivres bij het leger, intendanten aan het 
hof en de ‘Haagsche besoigne’ bij de VOC zijn hier goede voorbeelden van. Antonio 
Alvares Machado is een uitzonderlijk geval waarbij de verantwoordelijkheid van vrij-
wel alle ondersteunende diensten bij één persoon kwam te liggen. Dit kwam echter 
doordat hij met zijn kwaliteiten zaken naar zich toetrok en niet doordat er een gevoel 
was ontstaan dat faciliteiten integraal georganiseerd moesten worden. Hoewel facility 
management als term en vakgebied niet bestond, vinden we duidelijke sporen en 
verschijningsvormen in de zeventiende eeuw van wat het vandaag de dag inhoud en 
karakteriseert.
De achttiende eeuw kenmerkte zich vooral door stagnatie in verschillende delen van 
de Nederlandse maatschappij. Militair bezweken we onder de overmacht van andere 
Europese landen, de elite investeert niet meer in risicovolle avonturen en het mono-
polie van de VOC was voorbij. Engeland werd economisch steeds sterker en begon te 
industrialiseren. Tegelijkertijd was de rol van de Republiek als economische en vooral 
politieke wereldmacht definitief uitgespeeld.

Eerste Intermezzo: het kantoor 
door de eeuwen heen

Al sinds de middeleeuwen wordt geadministreerd, dat wil zeggen ordenen, schrijven, tellen, 
rekenen en bewaren in boeken en kasten. Rond 1800 voerden de meeste organisaties een 
beperkte boekhouding aan huis, ten behoeve van de handel of  bij een klein fabriekje. Met 
de ontwikkeling van de industrie en vooral de groei van de bureaucratie, werd de admini-
stratieve functie omvangrijker en talrijker. De kantoorhoudende organisatie veroverde de 
wereld en daarmee ontstond ook de vraag naar de kantooromgeving. Het kantoor met haar 
stoelen, meubels, inrichting, administratieve stromen, postkamers en alles wat er bij hoorde, 
werd een niet meer weg te denken fenomeen. In de naoorlogse periode kwam de zorg voor 
de kantooromgeving beetje bij beetje onder de hoede van de hoofden interne dienst en 
hun soortgenoten. Vervolgens werd het een integraal en zeer substantieel onderdeel van de 
taakstelling van de facility manager. Vaak is de kantoorfunctie de primaire functie, bijvoor-
beeld in administratieve omgevingen als een administratiekantoor, een ministerie of  een 
verzekeringsmaatschappij. Soms is het een afgeleide van het primaire proces, bijvoorbeeld 
bij een oliemaatschappij, een ziekenhuis of  een winkelketen. Voor een aantal facility mana-
gers is de kantoorfunctie dientengevolge het hoofdaandachtsgebied, voor anderen is het een 
bijkomstigheid, maar vrijwel allen hebben er mee te maken.
 

Karel de Grote en de bureaucratie

Karel de Grote was volgens A.J. Marx de vader van de moderne bureaucratie. Aan het begin 
van zijn regeerperiode lag er nog weinig vast in regels, procedures en procesbeschrijvingen. 
De systemen van de Grieken en Romeinen waren volledig teloor gegaan, en Karel begon 
van voren af  aan. ‘Hij heeft een paperassenwinkel opgezet die tot op heden is blijven bestaan en zonder 
welke de moderne maatschappij niet zou kunnen functioneren,’ aldus Marx. Karel de Grote liet alles 
vastleggen; van notulen, wetten en afspraken tot inventarislijsten. Kortom, hij creëerde in 
korte tijd een administratief  apparaat en dito kantoorleven met in hun kielzog het vak van 
kantoorbediende. In de burelen aan het hof  van Karel werd deze functionaris goed gefa-
ciliteerd. Er kwamen perkamentmakers, inktfabrieken en kantoorinrichters  en –bouwers. 
De kooplieden hadden ook kantoren die uitgerust waren met tafels met groene lakens, de 
bedienden zaten achter elkaar met een schot ertussen. Soms was de tafel niet meer dan een 
plank op schragen en een inktpot erop.
In de Renaissance ontstond er een levendige handel in Europa. Handelaren en bankieren 
hadden behoefte aan betrouwbare boekhouders, die een beetje met het gescharrel van 
de heren mee konden gaan. Naast boekhouders waren er specialisten in het schrijven in 
vreemde talen en uiteraard voor het gewone schrijfwerk. Monniken waren ook populair 
vanwege hun beheersing van het Latijn en fraaie handschrift. In de daaropvolgende jaren, 
vooral in de Gouden Eeuw, werd het kantoor van noodzakelijk kwaad hoofdzaak. Het werd 
fundamenteel voor de Nederlandse handelsgeest. De processen waren belangrijk, maar aan 
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de mensen werd weinig aandacht besteed. In de zeventiende en achttiende eeuw hield men 
kantoor aan huis. Het was het verlengde van de huiskamer. De inrichting was dienovereen-
komstig. Een redelijk huiselijke omgeving met een mooi herenbureau met veel vakjes, de 
zogenaamde pidgeon holes, voor de chef. Deze cilinderbureaus waren in de regel voorzien 
van een afsluitbaar rolluik zodat de ‘geheimen’ en de rommel aan het zicht onttrokken 
konden worden. De kantoren voor het gewone volk bestonden uit flinke zalen met tafels 
in gelid als in een schoollokaal. Er stonden vooral lessenaars afgewisseld met bureaus. ‘Een 
strenge souschef  zat vooraan in het lokaal op een verhoging en hield scherp oog op de ijver van zijn personeel. 
Praten onder elkaar was er niet bij. In zulke lokalen zat twintig tot soms wel veertig man te werken.’ De 
werktijden waren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, zes dagen lang. Hoewel het loon 
karig was, werden de werknemers verplicht tot het dragen van nette kleding. Dit was echter 
geen bedrijfskleding, men moest zelf  maar voor wat nette spullen zorgen.
Het lagere personeel bestond uit zogenaamde schrijvers of  klerken, die zich bezighielden 
met het schrijven van brieven en het bijhouden van de boeken. De kantoorzalen waren som-
ber, maar de aparte kantoren niet. In de tijd van de VOC werden voor het eerst kantoren, 
overigens in de grote woningen van de heren zelf, ingericht voor hogere functionarissen: 
de afdelingschefs. Hoe hoger men kwam, hoe fraaier het eigen kantoor werd ingericht met 
lambrisering, fraaie schilderijen en hoge plafonds. De hoofdkantoren van de VOC leken 
eenvoudig, maar de binnenkant was een en al luxe met schitterende zalen, gentiaan leer en 
mooie vergadertafels. 
Deze ontwikkeling zette zich door in de achttiende eeuw. Het verschil tussen het directie-
kantoor en de werkplek van het overige personeel was levensgroot. De directiekamer was 
ingericht met een groot bureau, machtige eiken stoelen rond een bespreektafel en een boe-
kenkast met talloze in leer gebonden populaire boeken. De werkruimten van de klerken was 
een stuk soberder. Sinds de Gouden Eeuw had men de lessenaar in gebruik genomen, de 
bureaus waren gereserveerd voor de directies. Men werkte staande, soms op een kruk naar 
gelang de leeftijd dit noodzakelijk maakte. Menselijke waardigheid telde niet in de periode 
van de hoogbloei van de slavernij. Kantoorpersoneel zat aan de onderkant van de samenle-
ving, kende weinig status en bewoog zich slaafs en geruisloos door het leven. Collegialiteit 
kende men al helemaal niet, want het was het hoogste goed om ooit nog eens een eigen 
kamer te verkrijgen als afdelingschef. In de kantooromgeving kwamen nauwelijks vrouwen 
voor. Het enkele meisje dat wel als zodanig dienst deed, was in de regel de dochter van de 
handelaar die zich verder geen personeel kon veroorloven. In de kleinere handelshuizen 
was meestal het slechtste plekje van het huis bestemd voor de klerken, donker en tochtig en 
permanent voorzien van olielampen of  kaarslicht. 

de fabrieK en het Kantoor rond 1800

We maken een sprong in de tijd en komen aan bij de eerste fabrieken. Deze waren niet meer 
dan uit de kluiten gewassen ambachtsplaatsjes. Kleine schuren of  gemetselde vierkanten 
waar een bepaalde activiteit plaatsvond. Toen deze kleine industrieën groeiden, werden de 
schuren groter. Men bouwde fabriekshallen, soms één en soms meer, waardoor we in het 
laatste geval zelfs kunnen spreken van fabrieksterreinen. De weverijen in de textielindustrie 

in Twente begonnen bijvoorbeeld als kleine weverijen bij mensen thuis. De ondernemer 
onder de wevers betrok een soort fabriekshal en zette meerdere wevers bij elkaar, en ziedaar: 
er ontstond een industrieel proces en een soort fabriekje. Het werd pas echt grootschaliger 
en interessanter toen de stoommachine haar intrede deed en het proces in versnelling kwam. 
Toen werden de fabrieken groter, haalde men meer omzet, ontstond een verkoopapparaat, 
kwamen meer mensen in dienst en kreeg men een administratie en dus een kantoorfunctie. 
Althans dat zou je denken, maar zo was het niet in de beginjaren van de industrialisatie. 
De eerste fabrieken kenden geen aparte kantooromgeving. De fabriekseigenaren volstonden 
met het inrichten van een kleine ruimte in de fabriekshallen voor het administratieve appa-
raat. Men zette een paar lessenaars naast elkaar in de hal, eventueel nog aangevuld met 
een bureau voor de chef  de bureau of  de kassier. En dat was het. Een zelfstandige admini-
stratieve eenheid ontstond pas als de administratieve functie te omvangrijk werd en er een 
grotere ruimte nodig was. Het kantoorpersoneel bestond in hoofdzakelijk uit jongemannen 
die een redelijke opleiding genoten hadden. 

Onderwijs met turf  en vetkaarsen

In de Middeleeuwen was het elementaire onderwijs in Nederland van relatief  hoog niveau met als uitgangs-
punt uiteraard de liturgische bedoelingen. Het voornaamste vak was zingen en het leren lezen - schrijven deed 
men nauwelijks - van bijbelse teksten en geloofsbelijdenissen. Straffen, inclusief  het straffen met de plak, de 
bullepees of  zelfs speldedekens, waar de meisjes voor straf  op moesten zitten, mocht de meester zelf  bepalen 
en uitvoeren, met uitzondering van de doodstraf. Verder was hij verantwoordelijk voor het schoolgebouw, 
met soms 100 kinderen in een grote schuur, het leerproces en alles wat daarbij hoorde. Aan leermateriaal 
had men nog niet veel. De kinderen moesten zelf  een wastafeltje en later perkament of  papier meenemen en 
kregen tussen de zeven à acht uur onderwijs.
In de zeventiende en achttiende eeuw werd het lager onderwijs vaak in het woonhuis van de meester gehouden. 
Er was soms een afdeling voor rijke kinderen die in het voorhuis zaten en arme kinderen die achterin zaten. 
Er waren schrijfvoorbeelden en zogenaamde boekenborden. In de winter werd het lokaaltje verwarmd met 
turf  en verlicht door vetkaarsen die de leerlingen moesten meebrengen. Men gebruikte al boeken bijvoorbeeld 
‘De rekenconst van Wilckens’. Het gehele proces werd ingericht en geregeld door de meester zelf; hij 
was onderwijzer, organisator en conciërge ineen. In de zeventiende eeuw ontwikkelde het volksonderwijs 
zich door. In de steden ontstonden klooster- en parochiescholen, op het platteland gaf  de koster vaak les in 
een gebouwtje naast de kerk. Zo rond 1800 zakte de kwaliteit van het lager onderwijs behoorlijk in. Er 
was grote armoe, aardappeloogsten mislukten, de werkeloosheid was hoog en kinderarbeid was aan de orde 
van de dag. Van geregeld schoolgaan was geen sprake en de economische toestand maakte het onmogelijk de 
leerplicht in te voeren.
De schoolmeester verdiende in de eerste helft van de negentiende eeuw amper een stuiver. Hij moest behoorlijk 
wat bokkensprongen uithalen om zijn hoofd boven water te kunnen houden. Wilde hij daarin slagen, dan 
moest hij talloze bijbaantjes aannemen. Zo waren veel meesters ook organist, klokkenluider en grafdelver en 
moest hij na schooltijd nog een eigen stukje land bewerken om eten te krijgen. Pensioen kreeg men niet. Van 
facilitaire ondersteuning door een confiserie was nog lang geen sprake. Professor Noordam schrijft hierover: 
‘De schoollokalen waren tochtige schuren of  zolders. Soms waren ze in schotten verdeeld om de klassen aan 
te geven. Een turf- of  houtvuur, waarvoor de kinderen zelf  de brandstof  moesten meebrengen, snelde in het 
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midden en gaf  zo’n rook dat de deur altijd open moest staan. De vochtige kleren hingen in het lokaal. De 
kinderen opeengepakt op banken of  gewoon op de grond’.
Vanaf  de tweede helft van de negentiende eeuw ging het beter met de lagere scholen. Er kwam systeem in. 
Zo kon je als schooljongen opklimmen tot ondermeester en vervolgens tot meester. Het onderhoud van de 
school werd door de schoolmeesters zelf  verzorgd. Het spreekt vanzelf  dat de ondermeesters werden belast 
met allerhande klussen in de schoolgebouwen, daarin bijgestaan door de oudere leerlingen. Pas in de twin-
tigste eeuw zien we arbeidsdeling in het onderwijs en worden facilitaire taken neergelegd bij conciërges en 
amanuensissen. 

Begin negentiende eeuw droegen de kantoorbediendes, de pennenlikkers zoals ze genoemd 
werden, een soort uniform: een hoed, jas, of  rok met grote knopen, strak om het lichaam 
gespannen, een zeer nauwe pantalon met stoffen laarzen. Ze kwamen uit de beste standen 
en wanneer ze volleerd waren, werden ze hoofd of  compagnon in de familiezaak. Dit gold 
echter alleen voor de jongens uit de hogere kringen. De eenvoudige kantoorklerken hadden 
het nauwelijks beter dan hun voorgangers in de Renaissance en werkten van ‘s ochtends 
negen tot ‘s avonds zeven uur. In de morgen werden bijvoorbeeld de journaalboeken inge-
schreven of  brieven overgeschreven, ingepakt en verzendklaar gemaakt. Het was saai en 
eentonig werk. Meer afwisseling bracht het wissellopen, het zaklopen: het ophalen en afleve-
ren van wissels en contant geld bij bedrijven en particulieren. De vrije zaterdag bestond nog 
niet en ook op nieuwjaarsdag, als deze niet op een zondag viel, werd er gewoon gewerkt. 

Van Kaartsystemen tot typemachines 

Toen de kopieerpers haar intrede deed, werd de hoeveelheid papier die circuleerde vele 
malen groter dan voorheen. Het grappige is, dat de uitvinder en patenthouder van de kopi-
eerpers alweer de bekende James Watt is, de man van de stoommachine. In 1873 kwam de 
typemachine het kantoor binnen, ontwikkeld door Christopher Sholes en in haar kielzog de 
dictafoon. Sholes verkocht zijn vondst aan Remmington die er later schatrijk mee werd. 

Over inktpotten en andere dingen

Rond 1900 was Rotterdam al een bruisend havencentrum met verschillende scheepvaartmaatschappijen. 
Ook kende de haven van Rotterdam uiteenlopende bedrijven: de steenkolenhandelar, banken, werven en 
diverse verzekeringsmaatschappijen. Het was een bedrijvigheid van jewelste. Al in de vroege twintigste eeuw 
was Rotterdam niet louter de haven van Nederland, maar kende ze een veel groter achterland. Het was de 
bunkerhaven waar schepen die op doorreis waren kolen konden bunkeren, en het was een belangrijke overslag-
haven voor achterland Duitsland. In deze drukke bedoening vond de jonge George van Beuningen zijn weg. 
George was de zoon van een voormalige spoorwegbeambte, die in de kolen zijn bestemming had gevonden en 
in korte tijd miljonair was geworden. De oude Van Beuningen had een grote stoet kinderen. George was de 
derde in de rij van zeven. Hij was geboren in 1877 en groeide op in het Utrechtse. 
Vader Van Beuningen was een van de grondleggers van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), de later 
door winkelketen de Makro beroemd geworden SHV. Het was een consortium waar verschillende steenkolen-
handelaren zich in verenigden. De familie Van Beuningen was een van de grootste aandeelhouders. De SHV 

behoorde uiteindelijk tot een van de meest succesvolle ondernemingen van Nederland. Toen de jonge George 
oud genoeg was, stuurde vader hem naar kantoor. Het salaris bedroeg 600 gulden per jaar. Interessant is dat 
de SHV al rond 1900 een pensioenfonds kende en daarmee een van de eerste ondernemingen van Nederland 
was die dit invoerde. De SHV stortte jaarlijks 10 procent van haar jaarresultaat in dit fonds.
George begon als jongste kantoorbediende en werkte eerst aan een staande lessenaar en pas later aan een echt 
bureau. Werken op de onderste sport van de ladder betekende dat hij de vervelende klussen mocht opknappen. 
Het werk bestond uit sleur en routine: verzorgen van de dagelijkse correspondentie, inkomende en uitgaande 
facturen boeken en brieven overtikken. En, nu komen we in de buurt van de zogenaamde ondersteunende 
processen, het vullen der inktpotten en het vegen van de vloer. Een van de belangrijkste taken was het afpoei-
eren van lastige klanten die de baas wilden spreken. Deze vaak ondankbare klusjes behoorden altijd tot de 
werkzaamheden van de jongste bediendes. 
Een geïntegreerde facilitaire ondersteuning bestond nog niet. De inrichting of  de veranderingen op het kan-
toor, verhuizingen bijvoorbeeld, werden door de klerken zelf  gedaan. Er was geen interne organisatie die daar 
zorg voor droeg. Dat was ook niet nodig. De enorme verplaatsingsdrift die we in moderne kantoororganisaties 
kennen, was rond de eeuwwisseling niet aan de orde. Kantoren waren relatief  klein en vooral statisch. Stond 
een bureau eenmaal op zijn plek, dan bleef  het er de komende tientallen jaren staan. 
Later werd George van Beuningen een van de Rotterdamse havenbaronnen en lid van de hoofddirectie van de 
SHV. Zo zie je maar weer dat het vullen van inktpotten een stevige basis legt voor een carrière.

De omvang van het administratieve apparaat werd te groot, waardoor een kantoor aan 
huis of  in de fabriek lastiger te realiseren werd. Rond 1860 ontstond de splitsing tussen 
productie en kantoor. Deze ontwikkeling had grote invloed op de kantooromgeving en haar 
organisatie. Administreren werd een belangrijke taak binnen een zelfstandige eenheid in een 
daartoe goed geoutilleerde omgeving. Ten behoeve van het nieuwe werken ontwikkelde men 
aangepaste werktafels die bureau minstre werden genoemd. Deze bestonden uit een plat 
vlak zonder cilinder, men had dus geen opbergvakken meer. Slechts de chef  beschikte over 
twee ladekasten. Het cilinderbureau verdween overigens als laatste, maar was nog jarenlang 
een statussymbool bij enkele hiërarchische die hards. De Wit zegt het als volgt: ‘Een staande 
klerk achter een hoge lessenaar is kenmerkend voor het beeld van een typisch negentiende-eeuws kantoor. 
Met enige goede wil is dit beeld terug te leiden tot middeleeuwse monniken die hun geschriften overschreven. 
Beschrijvingen van een bedompte ruimte met slechte verlichting en krassende pen vullen vaak dit stereotype 
beeld aan van de kantoorklerk die gebogen over zijn lessenaar zijn werk verricht.’
In 1910 kwam weer een aantal ontwikkelingen het kantoor binnen: achtereenvolgens zagen 
reken- , facturering-, adresseer- en snellere kopieermachines het licht. Ook de stencilmachi-
ne, het carbonpapier en de kaartsystemen (in plaats van de losbladige boeken), veroverden 
de administratieve sector. Sluipend, maar overduidelijk verwierf  het administratieve appa-
raat een niet meer weg te denken positie en werd meer en meer nagedacht over de inrichting 
van de kantooromgeving. In deze periode groeide in ras tempo het vrouwelijke deel van het 
kantoorpersoneel, voorheen louter een mannelijke aangelegenheid. Vooral de telefoon en de 
schrijfmachine waren hier debet aan. Men liet dit graag over aan de zogenaamde kantoorjuf-
fen, aanvankelijk in volstrekt gescheiden kantoren. Pas na 1875 werden de dames en heren 
in gemeenschappelijke ruimten gehuisvest. Facilitair gezien leidde dit tot veel problemen in 
vergelijking met gescheiden kantoren. Wie had aan de toiletten gedacht? Niemand dus. 
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de eerste onder zijns GelijKen

Tot ver in de twintigste eeuw was de kantoorhiërarchie vrij simpel en tamelijk eenduidig. 
Bij het midden- en kleinbedrijf  was de uitvoering van de administratieve taken rechtstreeks 
gekoppeld aan de baas. Werd de organisatie wat groter en de span of  control te breed voor 
een directeur, dan vielen de klerken en schrijvers onder de procuratiehouder. In de vorige 
eeuwen was dat een soort financieel directeur. Nog weer later werd de strikt administratieve 
functie geplaatst onder een chef  de bureau: de baas van de bureaufuncties die op zijn beurt 
weer rapporteerde aan de procuratiehouder of  een van de directeuren. 

De administratieve leiding van mevrouw Scholten

Veel beginnende ondernemers starten vanuit huis. In het begin van het ondernemingsproces is het doorgaans 
gewoon te duur om kantoor of  fabrieksruimte te huren en daar je bedrijf  onder te brengen. Een zolderkamer, 
voormalige slaapkamer, of  zelfs de garage doen uitstekend dienst als werkruimte. Soms blijft het daarbij. 
Andere keren is het maar tijdelijk en groeit de behoefte aan ruimte met het bedrijf  mee en wordt uiteindelijk 
een ander pand betrokken. 
In die eerste fase geldt hetzelfde voor de ondersteuning. Taken als de boekhouding en zelfs het eenvoudig per-
soneelswerk worden door de ondernemer zelf  ter hand genomen. Zo is het nu, maar zo was het vroeger ook. 
Rond de eeuwwisseling was dat een eenvoudige zaak, administratief  geneuzel kende men niet. De regelingen 
tussen de werkgever en werknemer waren tamelijk eenvoudig van aard. Men maakte een mondelinge afspraak 
en aan het eind van de week nam de werknemer een loonzakje in ontvangst. Vaak moest hij tekenen voor 
ontvangst en dat was dat. De financiële administratie was ook nog niet erg complex en kende een tamelijk 
eenvoudige structuur. De golf  administratieve spelregels ontstond na de jaren zestig en overspoelde Nederland 
na het eerste kabinet Den Uyl als een tsunami. 
De rechterhand van de startende ondernemer was meer dan eens de vrouw des huizes die allerhande taken 
voor haar rekening nam. Zo ook bij Willem Scholten, grondlegger van de AVEBE-fabrieken in Groningen. 
In 1847 vond Willem zijn Klazien waarna ze trouwden. Als snel bleek deze trouwe echtgenote een door-
tastende facility manager voor Willem, die zelf  geen flauw benul had van administratie of  onderhoud. 
Klazien Scholten-Van der Sluis werd de zogenaamde chef  de bureau, voerde de administratie en deed de 
kasafhandelingen voor de aardappelzetmeelfabriek in Foxhol waar ze zelf  zo ongeveer naast woonden. Een 
gedeelte van deze taken deed ze gewoon thuis, een ander deel in de fabriek. In 1870 verhuisden de kantoren 
van de verschillende fabrieken (uiteindelijk meer dan 20) naar Groningen en werd de administratie aldaar 
gevoerd. In feite ontstond een shared service centre voor al zijn fabrieken. Op het kantoor moesten de klerken 
hun eigen werkruimte schoonhouden, mevrouw regelde de schoonmaak van de kantoren van de heer Scholten 
en zijn zoon Evert. Aanvankelijk nam zij ook zelf  de bezem ter hand, later werd dit uitgevoerd door een 
paar werkmeiden. Catering bestond niet, medewerkers op de kantoren namen zelf  hun pakje brood mee. 
De schoonmaak in de fabrieken stelde helemaal niets voor. Dat betekende werken in de viezigheid. Zo af  
en toe nam het personeel een schop en een veger ter hand om de boel aan te harken. De aardappelmeel- en 
strokartonindustrie was nu niet direct een prettige omgeving om in te werken. 

Toen de typemachines het kantoor veroverden werden de typistes in de regel in een aparte 
eenheid ondergebracht, waar een van de dames de scepter zwaaide. Op papier was zij 

de eerste onder haar gelijken in de realiteit gewoon hoofd van de typekamer. Zoals in al 
de voorgaande eeuwen behoorde de postverwerking tot de taken van een van de jongste 
bediendes. Variaties op dit thema waren er vele. Vraagstukken rondom het kantoor lagen 
bij de chef, die besliste over ingrepen in het meubilair, de verlichting en de aanschaf  van 
het materiaal. 

de efficiency Van het Kantoor

Tussen 1920 en 1947 veranderde er in Nederland niet zoveel in de toonzetting van het kan-
toor. Qua inrichting en vormgeving was het interbellum - de periode tussen de beide wereld-
oorlogen - een tijd van weinig schokkende verandering. In Amerika lag dit iets anders: men 
had veel meer oog voor de efficiency van het kantoor. Zowel inhoudelijk als ruimtelijk was 
het kantoor een object van studie. In Nederland lag het accent op de eerstgenoemde. Dit is 
mede de reden waarom facilitaire functies zo lang uitbleven: er was geen noodzaak toe, men 
dacht nauwelijks na over de inrichting van de ruimte. Men besteedde wel aandacht aan het 
meubilair. De typemachine en de andere oprukkende apparatuur veroorzaakte specifieke 
vermoeidheid in rug, schouders en polsen, waardoor het ziekteverzuim toenam. Het oude 
meubilair verdween en er kwamen aangepaste stoelen en tafels op adequate hoogte. 
Toen de Amerikaan Franklin Wringt, de toonaangevende architect van het beroemde Larkin 
Building, de driepotige stalen draaistoel ontwikkelde, volgde in Nederland de Stijlgroep in 
1930 met de eerste rondpotige stalen kantoormeubelen. De doorbraak van deze meubelen 
kwam met de inrichting van het nieuwe Van Nelle-gebouw waarvoor Gispen zijn beroemde 
bureaustoelen produceerde. Vanaf  toen voerde staal met bakeliet de boventoon, hout was 
definitief  uit. Hoewel? Na de Tweede Wereldoorlog zien we even een korte opleving. Door 
een groot gebrek aan staal gaven de houten meubelen gedurende een paar jaren weer de 
toon aan om vervolgens echt naar de achtergrond te verdwijnen.

de Kantoorhoudende orGanisatie

Na de Tweede Wereldoorlog zien we nog geen wezenlijke verandering in de kantoorfunctie. 
Het gaat nog steeds om het bewaren, ordenen, schrijven en rekenen. Veel processen gingen 
nog handmatig. Dit veranderde rond 1950 toen verschillende machines hun intrede deden in 
het kantoorproces. De boekhoud- en rekenmachines kwamen op en de ponskaarten maakten 
hun entree. De bureaucratie kreeg na 1950 in Nederland stevig voet aan de grond. Er was 
schaarste aan arbeid dus werd nagedacht over de efficiency van de processen. Er kwamen 
diverse efficiënte opbergmeubelen en -systemen en men ging voorzichtig over tot standaar-
disatie van processen en producten. De kantoorchef  gaf  leiding aan het gewone personeel 
en keek normaal gesproken tegen de ruggen van zijn medewerkers aan. Hij zat achterin in 
een relatief  grote open ruimte waar het personeel in cellenkantoren werkte en controleerde 
zo het werkproces. 
De bureaucratie ontwikkelde zich snel, waardoor de op administratieve leest geschoeide 
organisaties steeds talrijker en omvangrijker werden. Maar ook in de industriële sector 
en zelfs in de zorg werd de kantoororganisatie daardoor een substantieel onderdeel van 
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de bedrijfsvoering. Dit type organisatie vereiste een eigen aanpak en kende vraagstukken 
die niet meer door de naar willekeur opererende chefs de bureau opgelost konden wor-
den. Standaardisatie werd nu het toverwoord. Zo zien we meubellijnen ontstaan, creëerde 
men werkplekvoorschriften en ontwikkelde men alternatieve kantoorconcepten. Bovendien 
begon de organisatie van de ondersteunende processen te ontstaan. In vele bedrijven werd 
de verantwoordelijkheid voor zowel ruimte als inhoud van de kantooromgeving in handen 
van één en dezelfde organisatorische eenheid gelegd. Er ontstond coördinatie van facilitaire 
processen en daarnaast kwam er eenheid in de aansturing ervan. 

de mens achter de machine

Nadat het Taylorisme, zie deel 2 paragraaf  2.6, voet aan de grond gekregen had in de wes-
terse wereld, ontstond uiteraard een tegenbeweging: namelijk de Human Relation School 
van de Amerikaan A. Mayo. Hij ging er vanuit dat men door ingrepen in de arbeidsom-
standigheden de productie kon verbeteren. Diverse experimenten toonden aan dat een 
positieve relatie tussen arbeiders onderling, maar ook tussen werknemers en managers van 
groot belang is. Deze interactie vindt plaats op de werkvloer en in het kantoor. De aanpak 
van Mayo en de zijnen had direct effect. Men creëerde kantoorlandschappen naar een ont-
werp van de gebroeders Schnelle uit Duitsland, waar open communicatie en losse interactie 
kon plaatsvinden. De democratiseringsgolven van de jaren zestig speelden hier goed op in; 
hiërarchische structuren waren in een dergelijk kantoorlandschap vrijwel onmogelijk gewor-
den. In het kielzog van deze stroming werd ook ruim aandacht besteed aan kantoormeu-
belen die een vrij verkeer stimuleerden. De logge meubelen werden ranker en er kwamen 
modulair op te bouwen units. Er was ruime aandacht voor de humanisering van de arbeid 
en de democratisering van de werkprocessen. De werknemer als mens kwam in het vizier 
van de managers en kreeg ook de organisatorische aandacht die hij verdiende. 
Toen echter bleek dat het open kantoor ook negatieve kanten had en leidde tot een ware 
chaos met hevige sociale controle, ontstonden nieuwe concepten. Men bedacht dat een zeke-
re mate van privacy gewenst was, de modules en soms zelfs de bureaus werden van elkaar 
afgeschermd. Na de schermen ontstonden weer wanden en vervolgens kleine ruimtes voor 
twee tot vier medewerkers. Het beroemde model van Centraal Beheer van Hertzberg uit de 
jaren zeventig is een soort compromis tussen open en gesloten. Wel een kantoorlandschap, 
maar dan met de mogelijkheid eigen kleur en vorm aan de werkplek te geven.

de olieVleK die automatiserinG heet

De jaren tachtig werden gedomineerd door telematica en informatietechnologie. Het ver-
haal is bekend. Dankzij Bill Gates en Steve Jobs werd de personal computer een niet meer 
weg te denken apparaat in het kantoor. Vooral in het begin van de jaren tachtig, toen de 
IT zich in snel tempo ontwikkelde en zich als een olievlek uitbreidde over kantoorhoudend 
Nederland, wist men zich soms met de snelle veranderingen geen raad. De vormgeving van 
het kantoor en de indeling van de ruimte werd in grote lijnen bepaald door de dominantie 
van de automatiseringsobjecten. Vraagstukken rond bekabeling, kabelgoten, ergonomie, 

printer- en serverruimtes en koeling bepaalden de facilitaire agenda’s. Door de ruimteop-
slorpende toetsenborden en beeldschermen veranderde de vormgeving van het bureaublad 
navenant. Overigens niet direct, want tot ver in de jaren negentig zagen we de klassieke 
bureaus van Ahrend en Gispen verdwijnen onder de diepe beeldschermen. Pas met de platte 
schermen kwamen die bureaus weer tot hun recht en werden deze klassiekers voor de tweede 
keer populair. Ondertussen moesten vele medewerkers het doen met een steeds kleiner wor-
dend werkblad en beperkte kastruimte. Deze ontwikkelingen vroegen forse investeringen van 
de bedrijven. Maar ondanks het feit dat Nederland in de eerste helft van de jaren tachtig in 
een diepe economische crisis zat, werd vreselijk veel geld in de IT gepompt. Nogal wat auto-
matiseerders wisten hun investeringen te rechtvaardigen met het credo, dat met de aanschaf  
van meer hardware het papier zou verdwijnen uit het kantoor. Alles kon immers opgeslagen 
worden via tapestreamer of  hun latere varianten. De illusie van het paperless office bleek 
hardnekkig. De investeringen gingen vaak ten koste van de budgetten voor huisvesting. In 
meer dan één bedrijf  ontstond daardoor een gewapende vrede tussen de interne diensten 
als kostencentra en de IT-afdelingen als investeringsobjecten, die bovendien een zeker supe-
rioriteitsgevoel ten toon wisten te spreiden. Huisvesting was immers transparant en basaal, 
informatietechnologie omhulde zich met een waas van metafysica en geheimzinnigheid. 

aandacht en normerinG

Door alle ontwikkelingen op het gebied van de kantooromgeving was er in Nederland dringend 
behoefte aan nationale normen. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) stelt de zoge-
naamde Nederlandse Norm vast, de NEN. Deze normeringen betreffen allerlei aspecten van de 
kantooromgeving, waarvan één van de strengste die van de kantoorstoel is. Ook de regels voor 
bureauhoogtes, verlichting en bewegingsruimte werden vastgelegd. Al deze spelregels voor de 
arbeidsomstandigheden kwamen in de Arbo-wetgeving terecht. De normalisatie van het faci-
litair proces zou nog jarenlang doorgaan in de vorm van kengetallen discussies, NFC-indexen 
en NEN-omschrijvingen. Allemaal handvatten die het facilitaire denken en de waardering voor 
de facilitaire functie mede op gang brachten en stuurden.
Door factoren als bureaucratie, complexiteit, vormgeving en regelgeving, werd het noodza-
kelijk structurele zorg aan de kantooromgeving te besteden. De chef  de bureau was daar niet 
meer de aangewezen persoon voor, omdat kantoor en algemene huisvesting onlosmakelijk met 
elkaar werden verbonden.  Het hoofd huishoudelijke dienst of  interne dienst werd belast met 
de continue aandacht voor de kantoorinrichting en het ruimtebeheer. In sommige gevallen was 
het kantoor de bakermat van de facilitaire functie, of  althans voor een substantieel deel ervan. 
In andere gevallen, bijvoorbeeld in de zorg of  in de industrie, kreeg het hoofd huisvesting deze 
verantwoordelijkheid erbij. 
In de jaren negentig werd de zorg voor het kantoor steeds belangrijker en trad de verant-
woordelijke manager meer op de voorgrond. De kantooromgeving werd een primaire zorg 
die integraal werd benaderd vanuit taken, functies en huisvestingsconcepten. Er werden con-
cepten ontwikkeld voor de kantooromgeving, varianten op de kantoorlandschappen, flexibele 
werkplekken, mobiele units en talloze andere innovaties zagen het licht. Het kantoor en mede 
daardoor de facilitaire functie, werden in de jaren negentig volwassen. 
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Tweede intermezzo: 
dienstverlening in de zorg

‘Verplegen als beroep is nog maar honderd jaar oud, zieken verzorgen is zo oud als de wereld’, zegt Corrie 
Dane in het boekje Geschiedenis van de ziekenverpleging. Vervolgens stelt ze dat geneeskunde 
en verpleging nauw met elkaar samenhangen en laatstgenoemde mede bepaald wordt door 
andere maatschappelijke factoren. Wij breiden deze gedachte uit en voegen de huishoude-
lijke taken er aan toe.
Nederland kende rond zestienhonderd talloze gasthuizen. Elke rechtgeaarde stad had er 
wel één en annexeerde bovendien de kloostergasthuizen onder het stedelijke bestuur. Men 
maakte een onderscheid in de binnen- en buitengasthuizen. Deze laatste boden een plek aan 
hen die men niet binnen de poorten wilde zien; leprozen en geesteszieken. De ziekenzalen 
waren sober ingericht. Een grote ruimte met rijen bedden, gescheiden door gordijnen. 
De verzorging was rechtevenredig met de omgeving, sober dus. Rondreizende artsen en 
chirurgijnen bekommerden zich om de zieken. Het geheel werd bestuurd door regenten en 
regentessen die benoemd werden door de stad. Zij werden verwaarders genoemd, die zich 
overigens vooral met het geld van het gasthuis bemoeiden. De rentmeester was een soort 
hulp van de verwaarders, hij gaf  leiding aan het personeel en bemoeide zich ook met de 
zakelijke kant van het gasthuis. 

binnenVader en binnenmoeder

De dagelijkse leiding, zowel de verpleging als de huishoudelijke taken, lag in de regel in 
handen van de binnenvader, die soms ook de functie van rentmeester had, en de bin-
nenmoeder. Zij hadden een hele brede functie die zeker facilitair te noemen is. De vader 
bestierde de gebouwen, het dagelijkse mannelijke werkvolk, waaronder stalknechten en zelfs 
pleisterknechten. Ook zag hij toe op het bezoek. Aangezien het water niet te vertrouwen 
was, dronk men bier en had men een eigen bierbrouwer in vaste dienst. Het draf  dat bij 
het brouwen overbleef  werd vaak als varkensvoer gebruikt. Van der Kluit meldt in zijn 
boek over het Gasthuis in Zutphen talloze uitgavenposten zoals schoorsteenvegen, aan- en 
verkoop van karren, snoeien van de hagen, geven van giften en allerhande aanschaf  van 
meubels. In de zeventiende eeuw werd loon uitbetaald aan een huisknecht, vier maagden en 
een bouwknecht. De taak van de knecht was: ’willigh holden in allerhande werck daer het van doem 
mochte sijn tot het huijs beste, als poten, graven, dorsen, brouwen, geen werck uijtgesondert.’  
De moeder was verantwoordelijk voor het vrouwelijke werkvolk bestaande uit onder andere 
het keukenpersoneel, de meiden (maagden) en vroedvrouwen. Kortom een breed spectrum 
aan zeer uiteenlopende functies waarbij ondersteunende taken en verpleging vaak door 
elkaar liepen. De gasthuizen en huizen voor krankzinnigen werden soms facilitair bijgestaan 
door verenigingen van dames, die de zieken maatlijden bezorgden of  de patiënten zo nodig 
verzorgden. Het waren vaak dames van gegoede huize die op deze manier iets voor de 
samenleving deden. Vaak van korte duur omdat men bang was voor besmetting of  omdat 
de liefde minder werd. 

Er was een groot verloop van personeel. De gasthuizen waren overigens niet bestemd voor 
tijdelijk zieken, de doelstelling was de chronische patiënt die zichzelf  niet kon verzorgen. 
Vaak kochten de chronisch zieken en oude mensen zich in, door het gasthuis hun hele heb-
ben en houden te geven met als tegenprestatie verzorging tot het einde. Deze groep noemde 
men kostkopers of  proveniers. Op deze wijze zijn heel wat van dergelijke stichtingen rijk 
geworden. Het waren soms grote landeigenaren. Soms bleven familieleden van patiënten 
hangen omdat ze nergens anders heen konden; voor kost en inwoning leverden ze hand 
en spandiensten. Sommige anderen kregen een functie en kochten zich vervolgens in als 
kostkoper.
Het Gasthuis in Zutphen beschikte in 1400 over tientallen landerijen, huizen en boerderijen 
waar ze jaarlijks een behoorlijke pacht voor kregen. In 1549 stelde men een taakomschrij-
ving voor de rentmeester op. Daarin lezen we dat hij iedere zondag ter kerke moest gaan. 
Niet om naar Gods woord te luisteren, maar om te horen of  er een huis of  iets anders 
openbaar verkocht zou worden waar het Gasthuis belang bij had. 

Vuil beddenGoed en stanK

In de achttiende en negentiende eeuw werd de verzorging in de ziekenhuizen er niet beter 
op. De gasthuizen openden namelijk ook hun deuren voor tijdelijke ziektegevallen in plaats 
van voor louter chronische zieken. Daar kwam bij dat de steden groter werden en de hygiëne 
omgekeerd evenredig minder. De verzorging in de huizen was miserabel: vuil beddengoed, 
slecht en smerig sanitair, matig eten en een enorme stank in de verblijven. Men had immers 
nauwelijks vers water in de steden, dus regelmatig wassen en poetsen was niet aan de orde. 
De sterfte in bijvoorbeeld het Amsterdamse gasthuis was één op vier. De kans om een zie-
kenhuisverblijf  te overleven was niet bijster groot. De zaalknechts en –meiden waren niet 
gekwalificeerd en dreven bovendien eigen handeltjes in de ziekenzalen. Er werd eten en 
zelfs morfine verkocht aan de meestbiedende. Had je geen geld, dan leed je een kommer-
vol bestaan. De ondersteuning kende geen enkele vorm van professionaliteit. De keukens 
werden bemenst door vrouwen die de hen bekende dagelijkse kost produceerden en geen 
rekening hielden met de bedlegerigheid van de patiënt.
In de negentiende eeuw werd het allemaal wat beter. Belangrijk was ook de ontwikkeling van 
het diaconessenwerk door Theodor Fliedner. Hij richtte een soort gemeenschap op van pro-
testants-christelijke vrouwen die zich in dienst stelden van God en de naasten. Vergelijkbaar 
met de intentie van de kloostergasthuizen. Men was, in tegenstelling tot katholieke zus-
ters, vrij om te trouwen, maar moest wel een gelofte afleggen. Via de orde kregen meisjes 
bescherming, hadden een doel in hun bestaan en een plek voor het leven, want als ze oud 
werden bezorgde de gemeenschap hen een zorgeloze oude dag. Fliedner en zijn vrouw zet-
ten zich actief  in voor de zieken. In een brief  uit 1848 schrijft Frederika Fliedner over een 
inspectieronde in een ziekenzaal: ‘De stank en het ongedierte waren onbeschrijfelijk, er is hier een zieke 
sinds 1838 die vol ongedierte zijt en nog nooit werd gereinigd. De meeste bedden zullen met tangen naar de 
vuilnisbelt gedragen moeten worden. Deze zaakjes knappen we maandag op. Vandaag zijn de zusters met 
een werkster bezig de kamer schoon te maken waar we morgenavond willen huizen.’ 
We zien hier dat de diaconessen zelf  de handen uit de mouwen staken en naast het verpleeg-
werk ook de schoonmaak ter hand namen. De diaconessen schuwden de facilitaire arbeid 
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niet en maakten bedden op, verwisselden verband en gaven patiënten te eten. Verpleging en 
verzorging liepen van oudsher door elkaar. 
Medio 1850 startte men ook werkinrichtingen. Met name in de verpleeginrichtingen voor 
geesteszieken werden patiënten te werk gesteld in de eigen landerijen. In feite hielden in 
Zutphen patiënten een compleet bedrijf  draaiende dat een aardige financiële bijdrage 
leverde aan de kas. Vooral de houtzagerij was lucratief. 

Werkverschaffing en ondersteunende diensten op Veldwijk

Op 1 februari 1886 arriveerde de eerste patiënt in het psychiatrische centrum Veldwijk in Ermelo. Een dag 
later kwam de tweede en na drie maanden was het getal aangegroeid tot twintig. Voor de patiënten was een 
staf  van acht man aan verpleegpersoneel beschikbaar. Twee echtparen als vader en moeder op respectievelijk 
het dames- en het herenpaviljoen en twee verplegers en twee verpleegsters daaraan toegevoegd. 
Tevens vermeldt de personeelslijst uit 1886 enig ondersteunend personeel: Jan Mots uit Ermelo als bosbaas, 
voor een salaris van 3 gulden per week en E. Leutscher uit Almkerk als tuinman. Zijn vrouw zorgde voor 
de keuken en het washuis. Werkvrouwen deden de rest voor twee kwartjes per dag. De heer Beimer vertelde 
na vijftig jaar: ‘Die eerste tijd was in alle opzichten een moeilijke tijd; het was behelpen in allerlei opzicht. 
De tuinbaas was tegelijk bakker, en zijn echtgenoote trad op als hoofd van de keuken. De stationschef  kwam 
voor de administratie’. Het ondersteunende personeel kwam uit alle windstreken en deed wat de rentmeester 
hen opdroeg en wat hen voor de voeten kwam. 
Deze traditie van zelf  doen stamt uit de negentiende eeuw toen de leiding van Veldwijk alle ondersteunende 
zaken in eigen beheer hield. Er was zelfs een reinigingsdienst. De dienst ontwikkelde zich in 1898 tot 
een vierhoofdige bemanning. Het weghalen en brengen van de tonnetjes behoorde tot hun taak, maar ook de 
behandeling van de stromatrassen, het bezorgen van brandstoffen, afhalen van afval en uitzoeken ervan bij 
het ‘aschgat’. Het meeste afval zal inderdaad wel uit as hebben bestaan, want overal werden kachels op turf  
en kolen gestookt. Er was ook een man voor het leegscheppen van zinkputten en het afleveren van aardappels 
bij de schilkamer. In 1894 kreeg de dienst de beschikking over een paard, een hit, terwijl Baron van Pallandt 
een nieuwe kar schonk. Vanwege de geur die het geheel verspreidde werd het de boldootkar genoemd. Veldwijk 
werd pas in 1975 aangesloten op de riolering. Tot die datum was het behelpen met het mestprobleem.
Veldwijk was sterk hiërarchisch georganiseerd met een belangrijke rol voor de rentmeester die de hand stevig 
op de portemonnee hield. De rentmeester had tot ver in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de supervisie 
over de voorraden en de magazijnen. Wilden de timmerlui een deur repareren, dan kregen ze van de rent-
meester twee scharnieren met een exact uitgeteld aantal schroeven mee. Volgens Teus van Wilgenburg, oud 
chef  onderhoud, was dit geen werkbare situatie. Draaide je een schroef  kapot dan moest je terug naar de 
rentmeester om een nieuwe te vragen. Zelfs het gebruik van een stofzuiger, de aankoop van lampen en de 
boodschappenlijstjes werden gecontroleerd. Toen de functie van rentmeester uiteindelijk in de zestiger jaren 
verdween en opging in die van economisch directeur, werd het werken gemakkelijker en kregen de chefs en 
hoofden meer vrije hand om hun eigen zaken te regelen.
Veldwijk kende gedurende vele jaren een bijzonder divers personeelsbestand met bijvoorbeeld eigen timmerlie-
den, stoffeerders, stokers en loodgieters. Het was een dorp met vele ambachtslieden die alle voorzieningen in 
de lucht hielden. Men had een washuis met stoommachines (later elektrisch), een linnenkamer en een keuken 
die in 1885 gebouwd waren, en een levensmiddelenmagazijn. Veldwijk beschikte sinds de zomer van 1886 
over een gebouw voor waterverzorging met een fraaie watertoren en een stoommachine die het water moest 

oppompen. Zondags leverde dat problemen op omdat op de dag van de Heere niet gepompt werd, waarop 
menigeen op maandagochtend van opluchting verzuchtte dat er gelukkig geen bluswater nodig geweest was. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de verlichting met petroleum hanglampen en kaarsen. In 1888 wordt daarom 
een brandweerkorps opgericht. Het corps moest zeven jaar wachten voor het de beschikking kreeg over een 
brandspuit en een brandweerhuis. 

Veldwijk was een dynamisch psychiatrisch centrum dat zichzelf  vrijwel volledig bedroop.
Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor de patiënten. Zij werden tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
actief  ingeschakeld in het arbeidsproces. Dit was geen sinecure, want in de beginjaren beschikten de artsen 
nog niet over de juiste medicamenten om sommige patiënten in toom te houden. De plantsoendienst werd vrij-
wel volledig bemand door patiënten die elkaar wel eens met een schop te lijf  gingen. Ook de eerder genoemde 
boldootkar werd verzorgd door patiënten. Uit een brochure van Veldwijk citeren we het volgende: 
‘Zoveel mogelijk worden alle patiënten aan den arbeid geplaatst, de vrouwen in de keuken en paviljoenen 
met huiselijke bezigheden, naai- en breiwerk, de mannen op andere wijze. Er zijn er dien in de moestuin 
werken andere in de bosschen van ‘Veldwijk’. We hebben een schildersgilde, blauwgekielden die met kwast 
en verfpot, hekken en schuren en muren, soms wel wat dik gesausd, maar toch niet on-netjes afleveren. 
Een timmermanswerkplaats, waar sommigen met bijtel, schaaf  en hamer in de weer zijn om verschillende 
benoodigdheden, meubels ledikanten enz. te maken. Anderen zijn behulpzaam in huiswerk, voorts wordt er 
met mooi weer van de wandeling gebruik gemaakt.’
Al vanaf  het begin is er op Veldwijk een soort arbeidstherapie geweest. Dit werd echter werkverschaffing 
genoemd en vond plaats op alle plekken van het uitgestrekte terrein. Het landgoed bood vele hectares om aan 
het werk te gaan, bovendien was er veel te onderhouden. Daarnaast koos men voor specifieke ambachten om 
patiënten mee bezig te houden en de kas wat te vullen. De paviljoenen Houtrust en Tuinluist werden ingericht 
met een schoenmakerij, kleermakerij en mattenmakerij. Daarnaast creëerde men een timmermanswerkplaats, 
waar men ook de doodskisten timmerde, en een schilderswinkel. De zaken werden veelal gerund door ver-
plegers met een extra vaardigheid of  door vaklieden. Men werkte van acht uur ‘s morgens tot zeven uur ‘s 
avonds met twee uur middagpauze. Als tegenprestatie werden beloningen gegeven in natura. Sigaren voor de 
mannen en een versnapering voor de vrouwen. Op zaterdagen kregen de mannen bovendien een paar flessen 
bier. In 1909 was maar liefst 44 procent van de patiëntenpopulatie van Veldwijk productief. 
Sommige huishoudelijke diensten werden gedurende vele jaren volledig bemenst vanuit deze werkverschaf-
fing. Vanuit de professionaliteit van de onderhoudsdiensten viel dit echter niet vol te houden. Bovendien 
werd werkverschaffing ingeruild voor arbeidstherapie met een heel ander inkleuring. De ondersteunende 
diensten werden professioneler. Aanvankelijk rapporteerden de verschillende hoofden aan de rentmeester die 
de opdrachten verstrekte, administreerde en vooral ook controleerde.
Men had op Veldwijk een Hoofd Huishouding die leiding gaf  aan de wasserij, schoonmaak en de naaikamer. 
Vooral die laatste was belangrijk voor het repareren van kleding en het verwijderen van vlekken. De func-
tionaris die speciaal belast was met deze taken voerde de naam detacheur. Later heette deze afdeling TB: 
Textiel Service bedrijf. Daarnaast kende Veldwijk uiteraard een hoofd van de tuinen, een hoofd technische 
dienst en de chef  van de keuken. In de beginjaren heetten deze functionarissen: eerste tuinman, eerste tim-
merman en eerste kok. De taken bleven gelijk: de etiketten veranderden.
Zo rond de jaren zeventig werden de zaken gereorganiseerd en kreeg Veldwijk een ‘executive staff ’, een 
werkoverleg voor de hoofden van zowel medische staf, administratie, pastoraat en verpleegkundigen alswel 
de voorlopers van de facilitaire organisatie. De technische en plantsoenendienst werden samengevoegd en de 
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civiele (voorheen huishoudelijke) dienst zag het licht. Men deed nog veel zelf: er waren loodgieters, stof-
feerders, elektriciens en stokers. Alle nieuwbouw werd echter uitbesteed. 
Pas in de jaren negentig werd de eerste facility manager benoemd en ontstond de facilitaire afdeling opge-
bouwd uit de civiele en technische diensten. De tuinploeg bleef  apart. Langzamerhand verdween het eigen 
personeel en werden de diensten ingekocht. De ondersteunende diensten van Veldwijk maken vrijwel geen 
gebruik meer van eigen patiënten noch van medewerkers. 

Men keek in de negentiende eeuw over het algemeen nog niet zo nauw naar hygiëne of  ande-
re voorschriften. Wassen bleef  een bijzonder fenomeen en vloeren vegen was een incidentele 
aangelegenheid. Een expliciete splitsing van taken begint eigenlijk pas bij het ontstaan van 
de opleiding van verpleegkundigen en de start van de verenigingen voor ziekenverpleging 
eind negentiende eeuw. Veel ziekenhuizen verzorgden de opleidingen in eigen huis. Zo had 
het Utrechtse diaconessenhuis een opleiding en kende Breda iets vergelijkbaars, maar met 
een totaal eigen stijl. Pas in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond differentiatie 
in opleidingen en werden expliciete criteria gesteld voor verpleegkunde, ziekenverzorging, 
kinderverpleging et cetera. 

de rentmeester in zutphen

 
Naarmate er explicitering optreedt in de functie van verpleegkundige, krijgt men ook 
aandacht voor de resttaken die ergens ondergebracht moesten worden. In dit kader is de 
ontwikkeling in 1847 in Zutphen wel interessant. Men wilde de organisatie van het gasthuis 
aanpassen en een binnen- en buitenrentmeester aanstellen. De eerste zou de huismeester-
taken moeten vervullen en de tweede diende zorg te dragen voor de landgoederen. Beiden 
zouden moeten rapporteren aan een bestuurder. Men goochelde vervolgens behoorlijk met 
de verschillende taken en functies. Wat naar voren komt is dat men een helder onderscheid 
aanbracht tussen de verschillende taken. Het algemeen beheer was voor de rentmeester die 
specifiek verantwoordelijk bleef  voor de administratie en het financieel beheer. De vrouw 
van de rentmeester deed de huishoudelijke taken en voor het huismeesterschap werd iemand 
aangesteld. Het beheer van de landgoederen viel ook onder auspiciën van de rentemester, 
bijgestaan door een assistent. Gedurende de jaren werden de taken voor de rentmeesters 
uitgebreider. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor krankzinnigen groeiden. 
Er kwam gasverlichting, stoomverwarming gevolgd door elektriciteit, badhuizen, hygiëne-
voorschriften, regels voor de verpleging et cetera. Het ondersteunende personeel groeide 
en werd bovendien zeer divers van samenstelling. Zo meldt Zutphen in 1900 de volgende 
functies: portier, machinist, kok, bakker, keukenmeiden, magazijnopzichter, wasvrouwen en 
hun opzichter, bleekersknecht, tuinman, metselaars, schilders, timmerlui, behangers, nacht-
waker, opzichter buitenbezittingen en werkbaas. 

de ciViele dienst

 
Pas in de jaren twintig en dertig werden hoofden voor de verschillende diensten aangesteld 
en zien we in de zorg verdergaande differentiatie van taken binnen de ondersteunende dien-

sten. Enerzijds de meer harde technische kant, anderzijds de meer huishoudelijke taken. Dit 
was een voortzetting van de onderverdeling in de gasthuizen tussen het technische terrein 
van de vader en het meer verzorgende vlak waarbinnen de moeder opereerde. Werken in 
de ziekenhuizen was voor de Tweede Wereldoorlog zeer belastend voor alle werknemers. 
Zo vermeldt Proosdij in Honderd jaar Hilversumse ziekenhuizen: ‘het doet denken aan hetgeen dr. 
Kroeskamp letterlijk godgeklaagde kinderarbeid in fabrieken noemt. Van privacy is niet of  nauwelijks sprake, 
van vrije tijd evenmin en het komt voor dat 24 uur per etmaal wordt doorgewerkt. Daarop volgt dan geen 
vrije middag laat staan een vrije dag. De werkneemster, meestal diaconessen, hebben letterlijk niets in te 
brengen.’
De term civiele dienst ontstond in de jaren na de Tweede Wereldoorlog toen de meeste 
ziekenhuizen een snelle groei doormaakten. Professor van Lieburg beschrijft deze ontwik-
keling binnen het Utrechtse diaconessenhuis als volgt: ’In de loop van de jaren zeventig werd de 
huishoudelijke dienst op alle onderdelen gereorganiseerd. Onderdelen van deze reeks veranderingen werden het 
delen van de technische dienst in een sector onderhoud en een sector projecten; de integratie van de portiers en 
telefoondienst; de vorming van een schoonmaakdienst en van een interne dienst … enzovoorts.’ Andere zie-
kenhuizen, verpleeghuizen en overige instellingen in de zorgsector maakten gelijke ontwikkelingen door. In de 
jaren tachtig ontstond facility management waarna veel hoofden civiele dienst, hoteldienst of  huishoudelijke 
dienst zich met de titel facility manager tooiden. Net als in andere organisaties was het ook in deze sector 
een vlag die steeds een verschillende lading dekte. 
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D e e l  2 

Peilers van facility management, 

welvaart en welzijn van 1800 tot 1945

Inleiding

De periode van de industrialisatie is van fundamenteel belang voor het ontstaan van facility 

management. Niet omdat we in deze roerige tijd daadwerkelijk facilitaire organisaties aan-

treffen. Integendeel, zelfs van het begin van de negentiende eeuw tot halverwege de twintig-

ste eeuw is er in de verste verte nog geen facilitaire structuur te ontdekken. Maar waarom is 

deze tijd dan wel van belang? Het antwoord zit in de ontwikkeling van de industrie en haar 

focus op het primaire proces. Daarin zien we twee ontwikkelingslijnen.

Men zette in bedrijven de tradities van eeuwen voort: aandacht voor de arbeid, maar niet 

voor de mens. Een veronachtzaming van de sociale omstandigheden die niet langer meer 

door de werknemers werd geaccepteerd. Zo ontstond de sociale wetgeving en zijn de 

arbeidsomstandigheden op de agenda gekomen van de werkgevers. 

De andere ontwikkeling ontstond vanuit de behoefte om de productie te versnellen; daar-

toe analyseerde en rationaliseerde men de werkprocessen. De bedrijven pasten arbeidsde-

ling toe en creëerden een onderscheid tussen primaire activiteiten en alles wat dat niet was: 

het secundaire proces. Deze ontwikkeling verliep in het kielzog van de hoofdprocessen 

van het bedrijf, zelden bewust en zeker niet georganiseerd. Het waren als het ware orga-

nisatorische splinters die van de werkbank vielen en die ieder ergens een plekje kregen in 

de organisatie. 

In dit deel richten we ons op de industriële ontwikkeling, we bestuderen de sociale aspec-

ten en gaan in op de ontwikkeling van het primaire proces. We besteden ook veel aandacht 

aan Frederic Taylor, omdat met name hij veel invloed gehad heeft op de wijze van werken 

in de twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw. 

 2 . 1  We r k e n  i n  d e  n e g e n t i e n d e  e e u w

2.1.1  Handel  en  landbouw

Rond 1800 was Nederland een vazalstaat van Frankrijk. Heel Europa was in de ban 
van keizer Napoleon die trachtte vanuit Frankrijk een verenigd Europa te creëren. 
Nederland werd namens hem bestierd door koning Lodewijk. De economie was 
vooral gebaseerd op landbouw en visserij en talloze kleine bedrijven die met name in 
het westen des lands hun bedrijf hadden. Deze waren ontstaan toen de protectionis-
tische gilden waren weggevallen. Dat betekent dat het kleine bedrijf ruim vertegen-
woordigd was en grote fabrieken in de eerste helft van de negentiende eeuw, net als 
in de achttiende, niet voorkwamen. Men zette in Nederland een traditie van eeuwen 
voort: de ambachtslieden produceerden allerlei producten variërend van wielen en 
kaarsen tot glaswerk. Daarbij geassisteerd door een werknemer in de verhouding van 
meester en gezel. Wonen en werken lagen zo ongeveer in elkaars verlengde; men 
woonde in of naast het eigen bedrijf. Het beheer van de bedrijven was dus tegelijk 
het beheer van de woning. We komen daar later nog op terug.
Amsterdam kende maar liefst 465 geregistreerde bedrijven met slechts 1500 werk-
lieden. De burgemeester van Winterswijk melde in 1817 aan de gouverneur van de 
provincie Gelderland dat in zijn gemeente 300 industriële arbeiders werkzaam waren. 
Hij noemde linnenblekers en –wevers, timmerlieden, kleermakers en steenbakkers. 
Net als in de achttiende eeuw verrichtte geen van de werknemers dit werk als hoofd-
arbeid, ze deden het erbij naast het werk op de boerderij. In het grootste deel van 
het land combineerde men landbouw met andere vormen van thuiswerk. 
Samen met de handel was de landbouw aan het begin van de negentiende eeuw 
de belangrijkste peiler van de economie. Moderne industrie was in de noordelijke 
Nederlanden in 1813 nog maar nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. Dit was een 
verschil met de zuidelijke Nederlanden (nu België), die al ten tijden van de Franse 
overheersing beschikten over textielnijverheid, kolenmijnbouw en ijzerindustrie. Met 
de Belgische afscheiding verloor Nederland dus in 1830 zijn belangrijkste industriële 
basis, wat natuurlijk weer economische gevolgen had voor de gehele industriële 
sector.

2.1.2  Werkverschaf f ing  en  armenf abr ieken 

Begin negentiende eeuw ontstond er als gevolg van een economische neergang een 
groot tekort aan werkgelegenheid. Vooral in de steden nam de werkeloosheid gewel-
dig toe waardoor bijna een derde van de bevolking aangewezen was op sociale hulp. 
In 1850 was het aantal armen een half miljoen op een bevolking van nog geen drie 
miljoen. Het negentiende-eeuwse Nederland kende een vorm van werkverschaffing 
in werkhuizen, waar arbeiders onderdak konden krijgen in ruil voor werk. Ook waren 
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er inrichtingen waar men kon werken voor eten en drinken en een uiterst karig loon. 
Deze armenfabrieken werden door particulieren geleid die op deze manier liefdadig-
heid met het profijtbeginsel combineerden. De armen werden te werk gesteld op 
allerlei projecten en gesubsidieerd door de gemeente. 
Een flink deel van de textielnijverheid werd georganiseerd in de armenfabrieken of 
in de kleine huisindustrie. Overigens konden de armen van de karige loontjes niet 
rondkomen. Het inkomen van de kostwinner was veruit onvoldoende om alle hon-
gerige monden te eten te geven. Vandaar dat de kinderschaar ingezet werd om het 
huishoudboekje rond te krijgen. Onder erbarmelijke omstandigheden in donkere 
kamertjes zat of hing men achter de weefgetouwen.

Weversloopje 

De gemiddelde werknemer in Nederland wordt beschermd door een woud aan 
regels. Dit ter voorkoming van problemen in de rug, knieën, ellebogen, ogen en 
zenuwen. We kennen derhalve: verstelbare bureaus, op maat gemaakte stoelen, 
RSI-muizen, computerbrillen en computertachografen. Er zijn ergonomen die vinden 
dat je beter op een boomstronk aan een plank op schragen kunt gaan zitten. Door 
permanent te wiebelen om de goede houding te vinden, ontwikkel je betere spieren 
dan met al die mooie aanpassingen het geval is.
Ten tijde van de textielindustrie in het oosten des lands kende men deze voorzienin-
gen niet. Rond 1850 toen de gemiddelde handwever nog thuis werkte en probeerde 
al wevend een boterham te verdienen, waren de werkomstandigheden bedroevend. 
In de gedenkbundel van Stork lezen we: ‘De weefkamers in de woningen hadden 
een lemen vloer en de plafonds waren zo laag, dat men er niet rechtop in kon staan. 
Vooral ’s winters wanneer er bij lamplicht gewerkt werd, was de lucht er bedorven 
door de ongezuiverde olie. Die wegens de goedkoopte gebruikt werd, men kon er 
van de walm nauwelijks iets zien. In vele kleine fabrieken was de toestand niet veel 
beter.’ 
In ‘Textiel historische bijdragen’ van de Stichting Textielgeschiedenis, lezen we dat 
‘ook de thuiswerkende handwever geen gelukkige wilde was’. In een van de bijdragen 
uit dit boek vertelt de historicus Van Waarden over de kenmerkende beroepsziekten 
onder de wevers: de weversgang of het weversloopje. Deze was ‘het gevolg van het 
zware, voortdurende intrappen van de voetschemels, zonder dat de voeten daarbij 
voldoende steun hadden. Dat leverde weversknieën op, knieën die naar binnen knik-
ten als gevolg van de verslapping van de kniegewrichtsbanden. Bij het lopen werden 
deze knieën hoog opgericht, alsof men een trap beklom, de armen werden onder het 
lopen snel heen en weer geslingerd, hetgeen een waggelende gang opleverde.’
De weefgetouwen waren bovendien niet aangepast aan de lengte van de werkne-
mers. Ze moesten het doen met wat beschikbaar was. Dat betekende dat de ideale 
zithouding ver te zoeken was. Iedereen die wel eens op vakantie in Tunesië of Turkije 
is geweest en een tapijtwinkel of –fabriek bezocht, kan nog steeds dezelfde werksi-
tuaties aantreffen als die in Twente in de negentiende eeuw. Als je goed oplet zie je 

daar nog steeds mensen lopen met een weversgang.
Vooral rond de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen door de automatisering en 
mechanisatie taken van de fabriekswevers uitgehold waren, werd het helemaal te 
gortig. De wevers moesten zich beperken tot eenduidige taakstellingen waardoor ze 
urenlang in dezelfde houdingen hun werk moesten doen, gedurende lange dagen 
tegen lage lonen. De verhouding tussen de textielbaronnen en de arbeiders werd 
slechter en slechter. En zo ontstond een diepgaand arbeidsconflict. In 1931 besloten 
de werknemers te staken en legden 16.000 arbeiders uit de textielindustrie het werk 
neer. Het conflict duurde maanden. Na lange gesprekken werden de arbeidsomstan-
digheden iets verbeterd en gingen de arbeiders weer aan het werk. Het heeft nog wel 
jaren geduurd alvorens op straat de weversgang niet meer voorkwam. 

2.1.3  Werke loosheid  en  armoede

De eerste helft van de negentiende eeuw was nu niet direct een welvarende periode. 
De nijverheid beperkte zich tot de grotere steden en enkele textielindustriegebieden 
in Twente en Noord-Brabant. En dat was het wel. Over het algemeen was het met de 
hygiëne slecht gesteld en waren er allerlei epidemische ziektes. Nederland zat in een 
diep dal met veel werkeloosheid, armoede en slechte behuizing. De arbeiders had-
den het in de fabrieken al loodzwaar en kregen er in de huiselijke omstandigheden 
nog extra zorgen bij. Kortom, de rampspoed van het leven zette zich vaak voort in 
de fabrieken. Er heerste werkeloosheid, dus nam men elke arbeid voor lief, inclusief 
de omstandigheden. Geen enkele arbeider kon het zich permitteren nee te zeggen 
tegen werk. Opstand tegen de sociale omstandigheden in de fabrieken was al hele-
maal niet aan de orde. 
Sociale wetgeving ontbrak in die tijd. Behoeftige Nederlanders kregen financiële 
hulp of ondersteuning in natura van de kerk, het armenbestuur of van bepaalde 
stichtingen die in het leven werden geroepen. Volgens Camijn ‘vertoonde Nederland 
nog in het midden van de negentiende eeuw alle kenmerken van een onderontwik-
kelde samenleving met een even hoog geboorte- als sterftecijfer.’ Arbeidsmobiliteit 
bestond nauwelijks. Dit werd veroorzaakt door gebrek aan vervoersmogelijkheden, 
onbekendheid met andere streken en het feit dat men alleen financiële ondersteu-
ning kreeg in de eigen woonstreek en niet daarbuiten. Iedereen bleef dus zitten waar 
die zat, anders stopte de financiële hulp. Pas na 1870 ging het bergopwaarts. De 
bevolking groeide, de economie ontwikkelde zich voorzichtig en er kwam arbeids-
potentieel vrij op plaatsen waar dat nodig was. Dat betekende nog niet dat de 
leefomstandigheden ineens rooskleurig waren. Integendeel, uit de resultaten van de 
volkstelling van 1899 kwam een treurig beeld naar voren: ‘23 procent van bevolking 
was nog gehuisvest in eenkamerwoningen. Per kamer leefden gemiddeld 3,8 perso-
nen. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe leefden zelfs 62 procent op 
een kamer’. In de steden leefde een deel van de bevolking in een kelderwoning. In 
1858 bijna 9 procent van de bevolking. 
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In 1887, al nadat een serie maatregelen genomen was, bleek dat er nog heel wat ver-
beterd kon worden in de arbeidsomstandigheden. De lange werktijden en de onge-
zonde werkomgeving waren schering en inslag. Vooral kleine bedrijven trokken zich 
niets aan van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. De sigarenindustrie 
was in dit geval een opmerkelijk gezonde uitzondering. 

2.1.4  Krul len-  en  loopjongens

Ondersteunende activiteiten waren er natuurlijk wel, maar van aparte aandacht 
daarvoor was geen sprake. Vragen rondom verbetering van huisvesting, catering of 
arbeidsomstandigheden kwamen niet aan de orde. De ambachtslieden werkten daar 
waar het goedkoop was, het pakje brood werd van huis meegenomen en tussendoor 
verorberd en de rommel werd tijdens het werk opgeruimd. In timmermanswerkplaat-
sen moest de jongste gezel zorgen dat de schaafkrullen bijeengeveegd werden en 
mocht daarom de titel krullenjongen voeren. Andere bedrijven kenden een vergelijk-
bare functie. Bijvoorbeeld bakkerijen of kleermakerijen waar met regelmaat pakjes 
rondgebracht moesten worden. Er was geen fietscultuur of openbaar vervoer en de 
pakjes moesten lopend bezorgd worden. De loopjongen voerde deze taak uit, vaak 
ook weer een jongste bediende die daardoor klanten leerde kennen. Zijn loon vulde 
hij aan met fooien. 
Werd het bedrijf een tikje groter, zeg een man of tien, dan begon het administratieve 
proces een rol te spelen. De boekhouding was nog steeds een zaak van de baas zelf 
of, iets dat veel voorkwam, van mevrouw. Zij zwaaide in veel gevallen de scepter over 
de centen. Soms was er een klerk of schrijver die, staande achter de schrijftafel, de 
administratie bijhield. Een groot aantal bedrijven werkte met kost en inwoning. Vooral 
in de landbouw kwam dit regelmatig voor. Maar ook in de nijverheid zien we dit ver-
schijnsel. Zo woonden en werkten timmerlieden, smeden, schoenmakers en allerlei 
knechten dag in dag uit tegen kost en inwoning in watermolens en op zolder in de 
werkplaatsen. Vaak ook nog onder de voorwaarde dat ze na afloop van de werkzaam-
heden de werkplaatsen op orde brachten en de materialen verzorgden.

2 . 2 .  E c o n o m i s c h e  o n t w i k k e l i n g e n 

2.2.1  Handelskoning  Wi l lem I

De Nederlandse economische situatie werd gedomineerd door de handel en het mid-
den- en kleinbedrijf. Na de Franse overheersing zette de kersverse koning Willem I 
in 1813 in Scheveningen voet aan de grond in Nederland. Na de onafhankelijkheid 
van België in 1830 realiseerde de koning zich dat Nederland een nieuwe economi-
sche impuls nodig had. Hij richtte een moderne variant op van de VOC, namelijk de 

Nederlandse Handelsmaatschappij, de zogenaamde NHM. Het accent lag op het 
herstel van de scheepvaart en de handel met de Nederlandse overzeese koloniën. Hij 
stimuleerde de handel met Azië en richtte verscheidene stoombootmaatschappijen 
op, onder andere de beroemde Rotterdamse Stoomboot Maatschappij die jaren later 
opging in de NedLloyd en de Amsterdamse Stoomboot Maatschappij. Koning Willem 
I, met de toepasselijke bijnaam de koopmankoning, gaf met zijn energie een enorme 
push aan de economie in het algemeen en het handelsverkeer in het bijzonder. 
Overigens vergat hij daarbij nooit de belangen van de Oranjes.
Het was een typische ondernemingszin die paste in de eerder genoemde Nederlandse 
handelstraditie. De bedrijven kenden weinig tot geen grote kantoorgebouwen. De 
meeste handelaren opereerden, net als in de zeventiende eeuw, vanuit hun grote 
huizen in Amsterdam of Rotterdam en hadden hun buitenverblijven rond de Vecht. Zij 
bedreven hun activiteiten vanuit huis en hadden de gebruikelijke schrijvers in dienst. 
De handel was nog steeds het doorschuiven van dozen: kopen, liever niet teveel 
opslaan en vervolgens doorverkopen.
Dat betekende weinig pakhuis of overlast. De transporten werden ingehuurd. Dit alles 
werd vastgelegd door de klerken die achter hun lessenaars hun brieven schreven en 
de boeken bijhielden en dat precies zo deden als eeuwen terug. Door deze werkwijze 
was er niet of nauwelijks sprake van huisvestingsproblemen, of vragen rondom facili-
tair ondersteunende processen. Laat staan dat er ernstig over nagedacht werd. Nog 
steeds waren de jongste bedienden, butlers en meiden degenen die het proces in de 
werkruimten een beetje ondersteunden, maar dat dit structureel een bijdrage leverde 
aan het primaire bedrijfsproces kunnen we niet zeggen. De ondersteuning van de 
handelaren was niet veel anders georganiseerd dan die van de ambachtslieden.

2.2.2 Voetangels en drempels in de industriële ontwikkeling

De Nederlandse industrie stond er medio negentiende eeuw povertjes bij. Het alge-
mene beeld was dat de Nederlandse natie zich apathisch en afwachtend opstelde. 
De handel had een vaste kring aan afnemers en behoefde daardoor weinig te onder-
nemen. 
Maar klopt dit beeld? Er zijn meerdere verklaringen voor het industrieel achterblijven 
van Nederland. De historicus Brugmans schreef in 1961 dat de ondernemers een 
afkeer van vernieuwingen hadden waardoor zij achterop raakten en de buitenlandse 
concurrentie niet meer aankonden. Dat werkte als een negatieve spiraal, want de 
malaise die ontstond, leidde er toe dat men angstig naar de toekomst keek en dus 
niets meer ondernam. Er was nog geen kapitalistische geest. Daarnaast vormden de 
invoerrechten op de stoommachines en de prijs van brandstof een grote belemme-
ring voor mechanisatie van arbeidsprocessen. 
De historicus De Jonge zoekt de oorzaken voor het uitblijven van de industriële ont-
wikkeling in de verslechterde economische omstandigheden, zoals het verdwijnen 
van de stapelmarkt, de slechte infrastructuur en het enorme overschot aan arbeid. 
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De Jonge is tegelijkertijd van mening dat er sprake is van een grote diversiteit in 
de nijverheidsindustrie en constateert dáárin zelfs een brede gelijkmatige groei. Per 
regio verschilde die, waardoor je ook niet kan beweren dat Nederland in zijn geheel 
stilstond of conservatief was. De negentiende eeuw blijkt, volgens de Jonge, juist 
een eeuw te zijn waar enorme bedrijvigheid ontstond. De industrie kwam wat laat, 
maar de eeuw was an sich niet ontdaan van economische groei en ontwikkeling. De 
periode 1890 tot 1914 schetst hij als de periode van de take-off waarnà een enorme 
industriële groei ontstond. 

2.2.3. Modern  Times

Het proces van industrialisatie had gedurende bijna een eeuw lang heel Europa in 
haar greep. De negentiende eeuw begon met het uitwerken en implementeren van 
een reeks achttiende-eeuwse uitvindingen in de verschillende ondernemingen, zoals 
de stoommachine en de lopende band. De industriële bedrijven ontstonden schoor-
voetend. Sommige kwamen en gingen, andere bleven kleinschalig, maar een aantal 
breidde zich uit tot machtige internationale ondernemingen, later bekend onder 
namen als Unilever en Shell.
Met de ontwikkeling en toepassing in de loop van de negentiende eeuw van bij-
voorbeeld de benzinemotor, de telefoon, het gebruik van mechanische aandrijving, 
lopende banden en bureaucratie, veranderde het ondernemingsbeeld in Europa en, 
een tikje later, in Nederland. 
Alvorens we nader ingaan op de Nederlandse situatie en een kijkje nemen in de 
keuken van verschillende bedrijven, staan we eerst stil bij een paar aspecten van 
de industrialisatie. Dit fenomeen kan op verschillende manieren benaderd worden. 
Eikelboom schreef in 1986 een dissertatie over dit onderwerp waarin hij een onder-
scheid maakte in wat hij kaders en regels noemt. Hij noemde zeven dominante regels 
die bij industrialisatie gevolgd werden. 

De regels zijn:

1. Rationalisatie van het productieproces

2. Deling en automatisering

3. Standaardisatie

4. Versnelling van de productie

5. Massale productie

6. Kwantitatieve kosten-/batenanalyse van arbeid

Deze regels komen in het kort op het volgende neer: de arbeid wordt in kleine 
mootjes gehakt, de werkprocessen worden gestandaardiseerd en gelijke activiteiten 
worden samengevoegd. Zo ontstond heel specialistisch werk, waardoor arbeiders 

in een heel klein gebied van de productie hun werk verrichten. Uiteraard heeft dit 
sociale consequenties. Met de concentratie van taken werd de mens een machine, 
een automaat die steeds maar weer dezelfde handeling verrichte. Vooral in het begin 
van de twintigste eeuw leidde dit tot grote protesten. Een van de meest markante 
criticasters van de moderne ontwikkeling was Charlie Chaplin die in zijn film Modern 
times de draak stak met lopende banden en dodelijk saai werk in de fabrieken. 
Toen de automatisering oprukte, kwam de mens er zelfs helemaal niet meer aan te 
pas en versnelde de productie. Er kwam een verdeling in mensen die geprogram-
meerde arbeid uitvoerden en mensen die de zaak programmeerden. Met name die 
laatsten werden steeds belangrijker en steeds groter in aantal. Productieprocessen 
dienden geleid en georganiseerd te worden. Door de ingewikkelde mechanisatie en 
rationalisatie van werk waren meer ‘witte boorden’ nodig. 

2.2.4  Industr ië le  paradox

De onderzoeker Eikelboom maakt in zijn boek De industriële paradox uit 1986 een 
onderscheid tussen twee soorten bedrijven: de ene is meer op productie/markt en de 
ander op research/marketing gericht. De organisatie van de eerste is van een tamelijk 
eenvoudige structuur. De geproduceerde goederen zoals grondstoffen, hout, plaat-
staal, maar ook eenvoudige kleding en brood moeten hun plaats vinden in de markt, 
wat op zich niet zo ingewikkeld is, want de markt is bekend en tamelijk statisch. De 
productie is ook simpel: rechttoe, rechtaan.
De tweede soort bedrijven is complexer van aard, er worden nieuwe producten en 
nieuwe productieprocessen ontworpen voor een gevarieerde en bewegelijke markt. 
De wetenschappelijke kennis wordt toegepast en nieuwe markten worden ontwik-
keld. Denk hierbij aan kunstzijde, olieraffinaderijen en technische producten als 
lampen en radio’s. 
Het is een vrij grofmazig en rigide onderscheid, maar toch wel handzaam omdat vol-
gens Eikelboom een verschuiving plaatsvindt van meer productiegerichte bedrijven 
naar meer researchgerichte bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk is hierin de trendzet-
ter. De start van dit proces is 1870, maar in Nederland duurde het nog jaren voordat 
bedrijven in een versnelling kwamen en een aantal doorgroeiden naar de tweede 
structuur zoals Eikelboom die schetst. Het systematisch onderzoek naar nieuwe pro-
ducten nam rond 1900 toe en ging gepaard met kostbare investeringen. Er ontston-
den fabriekslaboratoria bij onder anderen Van den Bergh in de margarineindustrie, 
bij de Gist- en Spiritusfabrieken in Delft en natuurlijk bij het gloeilampenonderzoek 
van Gerard Philips, om maar een paar te noemen.

2.2.4  Het  f ac i l i t a i re  gevolg

Waarom is deze verdeling nu zo interessant voor het facilitaire denken? Welnu, omdat 
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met de ontwikkeling naar onderzoek en marketing een andere organisatiestructuur 
ontstaat. Volgens Eikelboom: ‘onderscheidt men een aantal zelfstandig opererende 
divisies. Er zijn grote stafafdelingen, zowel op het gebied van ondersteunende facili-
teiten zoals rechtskundige adviezen, verzekeringen, public relaties enzovoorts als ten 
aanzien van de beherende taken op onder andere financieel en sociaal gebied. Een 
ver uitgewerkte topstructuur met een groot aantal programmerende functies.’ 
Deze ontwikkeling van differentiatie van functies zien we in het begin van de twintig-
ste eeuw ontstaan. Het zijn voorlopers van de ondersteunende processen die men uit 
het primaire proces haalde, maar waar men relatief weinig aandacht aan besteedde 
en zeker niet expliciet als bedrijfsproces benoemde. Daarmee werd er een etiket 
opgeplakt dat nog tot ver in de volgende eeuw bleef kleven.
Van een geïntegreerde en systematische aanpak van facilitaire processen was noch 
in de industriële noch in de kantooromgeving op enigerlei wijze sprake. In de regel 
was het gebouwbeheer nog steeds een zaak van de financiële leiding van het bedrijf. 
Daarnaast zien we portiersfuncties met een breed takenpakket ontstaan en begint de 
splitsing van arbeid op de werkvloer waardoor onder andere gereedschapsbeheer 
ingericht wordt. Maar organisatorisch is dit alles tot ver in de twintigste eeuw versnip-
perd ondergebracht onder diverse chefs en hoofden van het bedrijf.

2 . 3  Ve r n i e u w e r s  i n  d e  a c h t t i e n d e  e e u w

2.3.1  De  spe ldenf abr iek  van  Adam Smith

Voor de industrialisatie zijn twee mensen van bijzonder belang geweest: Adam Smith 
en James Watt. Zij leverden beiden een substantiële bijdrage aan de industriële ont-
wikkeling in de negentiende eeuw. We starten in Schotland bij Adam Smith aan het 
eind van de achttiende eeuw. 
Smith was een telg uit een industrieel geslacht uit het midden van de achttiende 
eeuw. De familie bezat een speldenfabriek die Adam erfde toen zijn vader overleed. 
De speldenfabriek werkte op een volstrekt traditionele manier. De werknemers 
kregen ieder een stuk draad en maakten daar spelden van. Adam Smith dacht zorg-
vuldig na over het arbeidsproces. Hij hakte de ontwikkeling van de speld in mootjes 
en gaf iedere werknemer een deel van het productieproces. Hij creëerde dus als 
eerste de zogenaamde arbeidsdeling. Werknemer één trok de draad, werknemer 
twee verdeelde de draad in kleine stukken, werknemer drie maakte de koppen, werk-
nemer vier sleep de punten en werknemer vijf deed de spelden in de doosjes. Op 
deze manier verbeterde/rationaliseerde Adam Smith het productieproces. Over de 
arbeidsomstandigheden maakte hij zich geen zorgen, het ging om de productie. Hij 
was een klassieke liberaal en vond dat de aandacht voor de arbeider een zaak was van 
de overheid en niet van de bedrijven. De verpozing van het volk moest, met andere 
woorden, geregeld worden in overheidskaders. 

2.3.2  De  s toommachine  van  James  Wat t

De andere belangrijke persoon is James Watt. Hij ontdekte in 1763, min of meer per 
ongeluk de toepassing van de stoommachine toen hij een motor moest repareren.
Watts verdienste was dat hij ontdekte dat als de stoom verzameld en samengedrukt 
zou worden, men een kracht kon opwekken die te gebruiken was. In 1774 ontwikkelde 
Watt samen met Matthew Boulton een krachtige motor. Voor het eerste gebuikte 
men toen de term paardenkracht, die de kracht van de motor uitdrukte. Het aantal 
PK wordt ook wel het vermogen genoemd. En de eenheid van vermogen wordt Watt 
genoemd, ter nagedachtenis aan de uitvinder.
De uitvindingen van Watt en diens navolgers gaven de mogelijkheid het arbeidspro-
ces te versnellen. Daar waar vroeger talloze hoeveelheden mens- of paardenkrach-
ten nodig waren, kon nu met een enkele stoommachine volstaan worden. Zowel in 
Engeland, Duitsland en Frankrijk zagen in het begin van de negentiende eeuw de 
eerste industriële fabrieken het levenslicht en hiermee deed de industrialisatie haar 
intrede. Engeland nam hierin het voortouw. Nederland hield het voorlopig nog even 
bij de handel; de industrialisatie liep in ons land ongeveer vijftig jaar achter op de 
rest van West-Europa. 
Maar uitzonderingen bevestigen de regel, ook Nederland had zijn vroege onderne-
mende vogels die ver voor de troepen nieuwe wegen insloegen.

2 . 4  I n d u s t r i ë l e  a a r t s v a d e r s 

2.4.1  Wi l lem A. Schol ten:  groot industr iee l  in  Groningen

Medio negentiende eeuw kende Nederland nog maar twee grootindustriëlen, met 
het accent op groot. Twee mannen die met een niet aflatende energie ieder een 
imperium opbouwden. In de wijze van bedrijfsvoering waren ze exemplarisch voor 
hun tijd en tegelijkertijd een voorbeeld voor hun opvolgers. Opmerkelijk is dat 
dit niet vanuit het westen van het land gebeurde, maar plaatsvond in Noordoost-
Groningen en Zuidwest-Limburg. De ene ondernemer richtte zich op de verwerking 
van porselein en de ander hield zich bezig met aardappelmeel en strokarton. We 
belichten Petrus Regout omdat hij in zijn tijd de grootste werkgever van Nederland 
was en Willem Scholten omdat hij de eerste multinational creëerde. Beide onder-
nemingen bieden ons een kijkje in de keuken van de aanwezige en juist afwezige 
ondersteunende processen. 
De eerste echte industriële ondernemer in Nederland was Willem Albert Scholten. 
Een rasondernemer bij uitstek, die onder de latere bedrijfsnaam Eureka een woud 
aan activiteiten ontwikkelde. Hij richtte in 1838 zijn eigen handelsonderneming in 
verfstoffen op, in de keuken van zijn huis in Warnsveld in de Achterhoek. Na enige 
tijd verlegde hij zijn werkzaamheden naar de veenkoloniën in Oost-Groningen, waar 
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het broodnodige water een kwaliteit had dat geschikt was voor de productie van 
aardappelzetmeel en strokarton. Bovendien waren er ruim voldoende en goedkope 
werknemers voorhanden in de, door werkeloosheid geteisterde veenkoloniën. In het 
kielzog van deze pionier kwamen meer ondernemers naar Groningen, zoals J.A.Boon 
uit Amsterdam en de Belg Gustave Dutalis, die overigens beiden de concurrentie-
strijd met Scholten verloren. In een tamelijk korte tijd wist hij een enorm imperium op 
te bouwen met tientallen fabrieken en duizenden medewerkers. Vanaf de oprichting 
van de eerste aardappelmeelfabriek in Foxhol in 1841 tot ver in de twintigste eeuw, 
leverde de firma Scholten een grote bijdrage aan de industriële ontwikkeling van 
Nederland. Maar men beperkte zich niet tot de nationale grenzen. Al in 1866 stichtte 
de firma een fabriek in Duitsland. Landen als Hongarije, Rusland en Oostenrijk zou-
den volgen. Daarmee kunnen we Eureka de eerste Nederlandse industriële multi-
national noemen. Een knap staaltje werk in een tijd dat communicatie en transport 
nog slecht ontwikkeld waren. We richten ons in dit verhaal verder op de Nederlandse 
vestiging.

2.4.2  Schol ten  a l s  werkgever

Sociaal gezien was W.A. Scholten een méér dan keiharde ondernemer. De lonen 
waren laag en de arbeidsomstandigheden verre van vrolijk. De arbeiders moesten 
minimaal 12 uur per dag werken en het uurloon bedroeg negen à elf cent. De arbei-
ders werkten beurtelings de ene week overdag, de ander week ’s nachts, van zes 
uur tot zes uur. Tijd om te schaften was er niet, want de machines moesten continu 
draaien, zelfs op zondag. Er moest gewerkt worden en iedere cent die bespaard kon 
worden was meegenomen. Het was een onderneming waar de medewerker slechts 
gezien werd als een vervangbaar bedrijfsmiddel. Over de fabrieken staat in Recht 
voor allen, Sociaal democratische bond te lezen: ‘het lijkt wel een kerkhof, waar de 
dooden uit hunnen graven zijn opgestaan en er omheen wandelen.’ De fabrieken 
kenden geen voorzieningen voor de medewerkers. Ze aten onder het werk staande 
het pakje brood op; kantines waren er niet. 
Met name in de strokartonindustrie was het met de veiligheid slecht gesteld. Het 
fabricageproces was op zich vrij simpel, maar vereiste natuurlijk een goede regel-
geving omtrent veiligheid. Die liet echter meer dan te wensen over. Er werd onder 
hoge druk met gloeiend heet materiaal gewerkt.  ‘Uit rapporten bleek meer dan 
eens dat de zuigkast van de machines bleek te lekken, terwijl de rapporteurs voorts 
vreesden, dat de droogcilinders onder te hoge druk stonden en zouden springen’, 
staat in een jubileumboek van 1955 te lezen. Het werk ging ondanks deze onveilige 
situatie gewoon door. De accommodaties beschikten niet over installaties voor lucht-
verversing. Beveiligingen op drukketels, centrifuges of hakmachines waren niet aan 
de orde. Meer dan eens verloren medewerkers ledematen of werden overspoeld met 
gloeiend hete pap. Als ze desalniettemin na herstel toch nog konden werken, werden 
ze op halfloon tewerkgesteld. 

Scholten was een ondernemer die elk dubbeltje omdraaide alvorens het uit te geven; 
liefdadigheid kwam in zijn vocabulaire nauwelijks voor. Een enkele keer doneerde hij 
geld om erwtensoep uit te delen. Niet in de fabriek, maar aan arme kinderen in de 
stad Groningen. Overigens is bekend dat Scholten op geen enkele manier gehoor 
gaf aan de wettelijke leeftijdsbeperkingen op kinderarbeid. Tot ver in de twintigste 
eeuw waren nog heel wat jonge kinderen werkzaam in de aardappelmeel- en stro-
kartonfabrieken. De verordeningen omtrent kinderarbeid werden met name door de 
opzichters aan hun laars gelapt. Een machine stilzetten kon niet, dus werden kinderen 
ook in de nachtdienst ingezet.
Met de fabrieken kwam ook de de kwestie milieu de veenkoloniën binnen. De 
aardappelzetmeelfabrieken produceerden ‘stinkende gassen en dampen die uit de 
kanalen opstijgen en onze heerlijke herfstdagen verbitteren. De verdorven atmosfeer 
van sommige dagen ontneemt ons alle opgewektheid,’ aldus een bewoner uit deze 
streek, de scheikundeleraar Van der Meulen. Preventie was voor Scholten geen issue. 
Een beetje vieze lucht hoorde er nu eenmaal bij en investeren in zaken als milieu was 
dus helemaal niet aan de orde. De wetgever liet hierin overigens ook verstek gaan. 

2.4.3  De  onders teuning  b i j  Schol ten

De grootste groep werknemers bestond uit fabrieksarbeiders die voor veel verschil-
lende taken ingezet konden worden. Er waren taken als aardappelscheppen en -krui-
en en bij de raspen, zeven en slempbakken. Verder waren er meer gespecialiseerde 
taken, zoals het stoken van de stoommachines, het stroopkoken en andere werkzaam-
heden. Daarnaast waren ambachtslieden in de fabriek werkzaam die zorgden voor 
het onderhoud of de nieuwbouw van de fabriek of voor de aanmaak van kratten voor 
het vervoer. Dit waren timmerlieden, metselaars, smeden, koperslagers en kuipers. 
Ten behoeve van het transport stonden schippers op de loonlijst. De ambachtslieden 
vormden geen gezamenlijke eenheid in de zin van een soort technische dienst. Van 
integratie van deze functies was nog geen sprake. Er bestond geen specifieke mede-
werker, noch een speciaal ingerichte afdeling belast met iets dat in de verste verte 
facilitair mag heten. De ondersteuning hoorde gewoon bij het directe proces en viel 
onder een voorman of opzichter. De fabriekshallen maakten onderdeel uit van het 
primaire deel, evenals de ketels en de stoommachines. De verantwoordelijkheid voor 
de fabriek was in handen van bedrijfsleiders en de fabrieksdirecteur.
De vestigingsdirecteuren hadden kleine kantoren bij de fabrieken. Die werden onder-
houden door de jongste knechten en werkmeiden. Een groot administratief apparaat 
had men niet. Het kantoorpersoneel bestond uit een directeur, een boekhouder en 
enkele klerken. Binnen de fabrieken werkten vaak jongelui onder de zestien, die 
functioneerden als loopjongens op het kantoor. De noodzaak ontbrak om een soort 
huismeester aan te stellen die de kantoren en kantines regelde, omdat deze er 
gewoonweg niet waren. De gemiddelde fabriek bestond immers slechts uit 50 man 
vast personeel. Toen Scholten zijn fabrieken begon uit te breiden deed zich de vraag 
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naar huisvesting voor. Onder andere in Londen. Een facility manager of medewer-
ker vastgoed kende Scholten niet, vandaar dat de boekhouder van het bedrijf, D.J. 
Sikkema, in 1882 naar Londen ging om locatieonderzoek te doen. Naar aanleiding 
van deze geschiedenis verbaast het ons dus niet dat in latere jaren de boekhouder 
verantwoordelijkheid kreeg voor huisvestingszaken. We zien zelfs nu nog dat facili-
taire diensten en hun pendanten vaak vallen onder de financiële afdeling.

2.4.4  Schol tens  ‘ shared  serv ice  centre ’ u i t  1885

Willem A. Scholten begon met een klein kantoor bij de eerste fabriek in Foxhol. 
Toen de zaken uitbreidden, werd er op aandringen van zijn zoon Evert Jan Scholten 
een hoofdkantoor ingericht in het riante woonhuis in Groningen: het Scholtenshuis. 
De meeste administratie werd daar geconcentreerd. Overigens met enige tegenzin 
want Scholten gaf zelf de voorkeur aan decentralisatie. Een oude discussie die met 
de ontwikkeling van shared service centre’s aan actualiteit niets heeft ingeboet. Om 
te voorkomen dat hij het zicht op zijn fabrieken kwijtraakte, toerde de hoofddirecteur 
dagelijks langs alle fabrieken: management by riding around. Ging er iets mis dan 
zocht hij nooit de fout bij zichzelf maar altijd bij de ander; hij vertrouwde niemand. Bij 
het minste geringste misstapje kon de vestigingsdirecteur zijn biezen pakken. Daarbij 
gold dat geld belangrijker was dan een persoonlijke relatie. 
Na zijn overlijden, nam op 1 mei 1882 zijn zoon Evert Jan Scholten het bewind over. 
Hij continueerde de bedrijfsvoering en voerde een paar sociale verbeteringen in, 
bijvoorbeeld een minimum uurloon dat aangevuld kon worden met het zogenaamde 
tonnengeld, een beloning die evenredig was aan de mate van de productie (het aan-
tal tonnen) boven een vastgesteld minimum. 
In 1965 ging Scholten N.V. noodgedwongen fuseren met Honig onder de nieuwe 
naam: K.S.H. Ondanks de groei van het bedrijf bleef de K.S.H. tobben. Korte momen-
ten van opbloei werden steeds snel opgevolgd door perioden van stagnatie. De 
schulden van het bedrijf stapelden zich op, mede door de enorme investeringen in 
overnames. In 1978 ging de K.S.H. failliet. De divisie Noord werd overgenomen door 
concurrent AVEBE en deze laatste bleef als enige aardappelmeelfabrikant in Noord-
Nederland over.

2.4.5  Petrus  Regout :  groot industr iee l  in  Limburg

Petrus Regout was de Limburgse evenknie van Scholten uit Groningen. Hij werd 
geboren in 1801 en als jong broekkie betrokken bij het winkeltje in huishoudelijke 
artikelen van zijn moeder, omdat zijn vader jong overleed. Petrus nam de zaken waar 
en zag dat Zuid-Limburg in het teken stond van zand en steenkolen. Allemaal ingre-
diënten voor glas en aardewerk. Toen Petrus dertig was, zat hij tot over zijn oren in 
de handel van deze producten. Let wel: handel en geen productie. Hij voegde zich in 

eerste instantie naar de Nederlandse handelstraditie. Pas na 1830 zag hij perspectief 
in de productie. Koning Willem I had namelijk de Zuid-Willemsvaart laten graven als 
stimulans voor de economie. Petrus zag mogelijkheden voor een productiebedrijf aan 
de waterkant van dit kanaal. Dat werd de plek voor de glas- en kristalblazerij annex 
stoomslijperij en de bakermat voor de later zo beroemde Sphinx-fabrieken. Binnen 
een relatief korte tijd wist Regout een waar imperium op te bouwen. Hij verdiende 
vooral veel geld met speculaties en internationale handel in voornamelijk glas en aar-
dewerk in China, Japan, Zuid-Amerika en heel Europa. In 1866 besloeg het bedrijven-
complex van Petrus Regout al zestig fabrieksgebouwen waarvan een aantal meerdere 
verdiepingen hoog was. Het bedrijf kende meer dan 2000 medewerkers en was rond 
1870 de grootste werkgever van Nederland.

2.4.6  De  inktzwarte  reputa t ie  van  de  f ami l ie  Regout

De gemiddelde leeftijd die een fabrieksarbeider bereikte was circa dertig jaar. Een 
groot gedeelte haalde dit zelfs niet eens vanwege stoflongen en loodvergiftiging. 
Daar moet bij gezegd worden dat bijna de helft van de medewerkers tussen de 
acht en twaalf jaar was en de kindersterfte daarmee aanzienlijk. Deze kinderen 
deden als hulpjes het vuile en zware werk en liepen daarmee het meeste risico. Juist 
door de misstanden in de fabrieken van Regout werd het onderwerp kinderarbeid 
nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht. Het vormde de aanleiding voor het boek 
Fabriekskinderen van J.J. Creemer uit 1863. Creemer hield een hartstochtelijk plei-
dooi om de leeftijdsgrens voor arbeiders bij twaalf jaar te leggen. Toen uiteindelijk 
het kinderwetje van Van Houten in 1874 werd aangenomen, nam Petrus doodleuk 
meer kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar in dienst. 

́Laat mij toch thuisblijven, vader’

Toen J.J. Creemer het beroemde boekje ‘Fabriekskinderen’ schreef, hingen de win-
sten grotendeels af van kinderarbeid. Arbeid voor volwassenen was ook wel beschik-
baar, per slot van rekening bestond er een enorme werkeloosheid, maar arbeiders 
van boven de twaalf tot vijftien jaar waren nu eenmaal duurder. Daarom trokken heel 
wat fabrieken kinderen aan om te werken. Die kinderen begonnen al op vijfjarige 
leeftijd klussen te doen in de hallen of zelfs in de mijnen. Ze moesten stenen sjou-
wen, garen spinnen voor weverijen, klei in bakken gooien en vloeren vegen in hallen. 
Ze moesten dus zowel werken in het primaire als in het ondersteunende proces en 
allerhande arbeid verrichten zodra hun lichaam volgroeid genoeg was om het werk 
te doen. De steenindustrie in Utrecht bestond voor een vijfde uit kinderen beneden 
de twaalf jaar, de textielindustrie in Twente voor meer dan 45 procent. In de sigaren-
industrie en de mattenmakerij was het percentage eveneens hoog. Bij Petrus Regout 
en Willem Scholten was rond 1850 meer dan de helft van het personeel kind. Willem 
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Scholten bezondigde zich hier zelfs ver na de aanname van het kinderwetje van Van 
Houten nog aan.
De arbeidsomstandigheden waren afschrikwekkend. Er was geen ventilatie, de kin-
deren kenden geen speelkwartiertje en preventieve medische zorg bestond niet. De 
schoppen, vegers, beitels of pannen waren niet op maat gemaakt. En er was niemand 
die zorgde voor catering of adequate huisvesting. Slavenarbeid, noemde pater Van 
Wijnen het. En hoe zat het dan met de ouders? Wel, die hadden niet zo heel veel 
keuze. Vaak waren de gezinnen groot en moesten vele monden worden gevoed. 
Bovendien waren de moeders vrijwel altijd in verwachting en waren de vaders met 
regelmaat werkeloos. Volwassenen werkten vaak op dag- of weekloon: geen werk dan 
ook geen geld. Konden de kinderen wel werken, dan was dat mooi meegenomen, 
want het was armoe troef.
Kapelaan Wijnen uit Maastricht fulmineerde stevig tegen deze kinderarbeid en 
publiceerde er vaak over: ‘De moeder zit bij de haard, de vader en de oudste zoon 
van 14 jaren nemen een karige maaltijd en de kleinen slapen rustig voort. Daarginds 
op ene ellendige legerstede ligt een knaap van 8 jaren in diepen slaap gedompeld. 
“‘t Is tijd, meer dan tijd” roept plotseling vader dat den luiaard opstaat. De moeder 
nadert de slaapstee en tracht de jongen te wekken, doch tevergeefs: telkens zinkt hij 
weer ineen, als iemand wiens krachten uitgeput zijn. De vader sleurt het kind uit bed, 
ongevoelig voor de jammerklachten, ‘Vader, vader, laat mij toch thuisblijven!’ smeekt 
het kind, maar samen gaan zij door de nacht en de sneeuw naar het werk.’
Kapelaan Wijnen, de schrijver Creemers en de liberaal Samuel van Houten zorgden 
met hun publicaties en voorstellen voor de aanname van de Wet op de Kinderarbeid. 
Fabrieksarbeid voor kinderen beneden de twaalf jaar werd verboden. Dat was anno 
1873. Vervolgens nam het aantal fabrieksarbeiders van twaalf tot vijftien jaar enorm 
toe. 
Overigens zonder dat er aan de arbeidsomstandigheden iets veranderde, er was nog 
steeds geen speelkwartier…

Regout was een kind van zijn tijd. De zorg voor het wel en wee van arbeidskrachten 
had bij vrijwel geen enkele ondernemer prioriteit, dus ook niet bij hem. Hij beschouw-
de arbeiders als productiemiddelen en had nauwelijks oog voor de sociale kant van 
het verhaal. Hij gebruikte de enorme werkeloosheid om goedkoop arbeidskrachten 
te krijgen. Zijn vaklieden verdienden daarentegen een voor die tijd vorstelijk salaris. 
Voor de gewone werklui was dit een veel lager bedrag en de vele hordes kinderen, 
zelfs al vanaf vijf jaar, verdienden slechts een grijpstuiver. Daartegenover staat dat 
Regout de noodzaak en de mogelijkheid voor industriële ontwikkeling zag en daar 
bijzonder veel voor heeft gedaan. Hij maakte diverse plannen voor subsidiëring van 
startende ondernemingen. Hij was zijn tijd ver vooruit als werkgever die de werkgele-
genheid in Limburg wilde stimuleren. Bovendien had hij in zijn fabrieken, hoewel uit 
eigen belang, wel een aantal voorzieningen voor zijn werknemers. 

2.4.7  De  onders teuning  b i j  Regout

De verantwoordelijkheid voor het fabriekscomplex lag bij de directie zelf. Er was geen 
specialist op het gebied van huisvestingsbeheer. De chefs van de werkplaatsen, waar 
de glasblazers en slijpers hun werk deden, waren tevens verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de machines en de hygiëne op de werkvloer. Nou ja, hygiëne? Van 
tijd tot tijd namen zij het initiatief tot het vegen van de vloeren, overigens zonder 
beduidend effect.
In de fabrieken liep een dokter rond en er waren uitkeringen voor wezen en weduwen. 
Ook kreeg men geld, maar liefst 60 procent van het loon, bij ziekte. Men liet melk met 
zwavelzuur uitdelen tegen stoflongen, silicosevergiftiging oftewel op zijn Limburgs: 
pottemennekes-krengde. Afzuiginstallaties kwamen pas tientallen jaren later de 
fabrieken binnen. In de latere jaren kenden de fabrieken een soort kantine waar men 
melk kon drinken en het eigen brood kon opeten. Ook liet Regout huizen bouwen 
rond Maastricht om zijn mensen onderdak te verschaffen. Verder deed hij serieuze 
pogingen de Maastrichtse gemeente te bewegen tot het bouwen van woonkazernes 
met stromend water. Ook verhuurde Regout boven zijn fabrieken kamers in verband 
met het gebrek aan woningen. 
Petrus Regout bleef tot zijn dood toe ondernemen en trachtte in en rond Limburg 
toch ook veel tot stand te brengen. Zo deed hij pogingen tot het aanleggen van 
stadsverlichting, ontwikkelde ideeën over sociaal werk en bouwde huizen voor werk-
lieden. Tevens was hij actief in de politiek en in de katholieke kerk. Regout liet zich 
dus bijzonder in met maatschappelijke vraagstukken, maar kreeg daarvoor nooit de 
erkenning. Zijn opvolgers, onder wie Pierre Regout, hielden zich hier totaal niet mee 
bezig. Sterker zelfs, zij schroefden de sociale voorzieningen terug en hadden slechts 
oog voor het dividend. Het moet gezegd dat vooral de zonen van Petrus Regout 
verantwoordelijk waren voor de zwartgallige reputatie van de familie. ‘Alle menschen 
zijn in de wereld niet even gelukkig, de een heeft het harder dan de ander…ik zeg 
niet dat het in de fabriek werken zoo gezond is als des zomers in Scheveningen of 
des winters in Nizza, maar het is een noodzakelijk kwaad, het is niet anders mogelijk’, 
aldus Pierre Regout, die voornamelijk verantwoordelijk was voor de slechte reputatie 
van de familie. 

2.4.8  J.A.van  Marken:  soc ia le  ondernemer  in  Del f t 

Slechts een enkel bedrijf had in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
pakket sociale voorzieningen voor zijn werknemers. J.A. van Marken van de Gist 
en Spiritusfabrieken uit Delft was daarvan een voorbeeld, dat zijn weerga in de 
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis tot dat moment niet kende. Vanuit een oprecht 
sociaal motief organiseerde hij diverse voorzieningen voor zijn medewerkers. Zo 
stelde hij pensioenfondsen in en creëerde een dorp voor de arbeiders. Zijn doel 
daarbij was ‘door aanleg eener kolonie van goede woningen voor arbeiders, eene 
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frisse woonomgeving te scheppen waar elke benauwdheid van smalle straten of eng 
gebouwde huizen, plaats moet maken voor licht en lucht, zulks met een betaalbare 
huur’. 
De werknemers kregen vastgestelde vakantiedagen, hadden de zondag vrij en ver-
maakten zich in een verenigingsgebouw met kantine. Zijn aanpak werd wereldbe-
roemd en kreeg navolging bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Zelfs 
in Groningen voerde de firma Eureka, afgekeken van Van Marken, een pensioenfonds 
in. Let wel met zoveel aanpassingen dat de medewerker uiteindelijk zijn eigen pen-
sioen betaalde, een truc die ook Regout  toepaste. De beide bedrijven waren erg 
goed in het uitdelen van een sigaar uit eigen doos. Van Marken deed dat niet en 
werd dan ook terecht door de FNV in 2000 gekozen tot meest sociale ondernemer 
van de twintigste eeuw. 

2.4.9  Fac i l i ty  management  b i j  de  aar tsvaders 

Zowel in Limburg, bij de Sphinxfabrieken als in Groningen bij Scholten kwam facility 
management dus niet voor. De Gist- en Spiritusfabrieken in Delft vormden een uit-
zondering in het sociale beleid, maar kenden ook geen geïntegreerde aanpak van 
de voorzieningen. Men kende wel een groot aantal ondersteunende processen varië-
rend van bouwactiviteiten en badhuizen tot schoonmaakwerkzaamheden. Het waren 
echter versnipperde activiteiten die her en der in het bedrijf ondergebracht waren. 
Onder andere bij de vrouw van de directeur zelf, de boekhouder van het bedrijf en de 
opzichter van werkplaats. De activiteiten zaten nog verborgen in het primaire proces 
en werden niet als zelfstandige, betekenisvolle entiteit geïdentificeerd. Daar zijn twee 
redenen voor te noemen.
Ten eerste kende men nog geen arbeidsdeling in termen van primair en secundair. 
Ieder deed wat hij doen moest en pakte op wat aan werk voorhanden was. Erg grote 
differentiaties in functies waren er niet, vandaar dat werknemers zelf de bezem ter 
hand nam, een technische installatie verbeterde of een deur repareerde. Ten tweede 
bestonden sociale regelingen voor werknemers niet en waren goed ingerichte kan-
tines, badhuizen en dergelijke niet aanwezig. Arbeid was als productiemiddel geen 
schaarsteartikel. Investeren in de arbeidsomstandigheden was vanuit bedrijfsoogpunt 
bezien dan ook geen issue. Het integrale denken over ondersteunende diensten, was 
zelfs bij bedrijven met een omvang als de Sphinxfabrieken niet aanwezig.

 De ‘vereeniging’ van Stork

Charles Stork behoorde tot een van de eerste fabrikanten, die in zijn bedrijf ook de 
belangen van de arbeiders structureel en principieel wilde behartigen en daartoe 
een facilitaire organisatie inrichtte. Hij begon zijn loopbaan in 1836 als wever met 
een lening van 2000 gulden van zijn vader, in een klein gebouwtje met twee weefge-

stoelen. Door toeval ontmoette Stork ene Meyling die een handige draaibank had 
gemaakt, waarmee hij als reizende smid reparaties verrichte voor fabrieken, die in 
toenemende mate stoommachines gingen gebruiken. Samen met Meyling en zijn 
jongere broer Coenraad, die voor ingenieur had gestudeerd, richtte Stork in 1859 de 
Stork-Meyling & co op. C.T. Stork maakte geschiedenis toen hij de ijzer- en metaalgie-
terij en draaierij van zijn broer Coenraad overnam. Deze verplaatste hij in 1868 naar 
Hengelo en maakte haar tot een van de grootste machinefabrieken in Nederland en 
daarmee tot een van de grootste werkverschaffers in Twente. Het allerbelangrijkste 
wapenfeit van Stork en zijn nazaten is het besef dat een adequate ondersteuning voor 
het personeel profijt oplevert voor zowel de werknemer als de werkgever. 
De Vereeniging ‘waarvan alle leden van het vaste personeel der Fabriek ingevolge 
hun aanstelling als zodanig lid zijn’, werd in 1881 in het leven geroepen. Het oudste 
document van de Vereeniging vermeldt: ‘…dat aan ouden van dagen en vaderloos 
achtergebleven gezinnen der arbeiderswereld, de zegen van een pensioenfonds wil 
schenken, nog een andere, vastere grondslag, dan het gevoel wil beiden. Namelijk 
een beginsel waarop om zo te zeggen onze gehele fabriek drijft, is de bevordering 
van het belang der arbeiders, omdat het belang der zaak daarmede verbonden is.’  
Alle voorzieningen van het personeel werden behartigd door deze Vereeniging. Het 
bestuur bestond uit zowel directieleden als medewerkers. De voorzitter en twee 
leden werden door de firma aangewezen en de overige vijf door de leden van de 
Vereeniging zelf. Zo kende de Storkorganisatie dus al in de negentiende eeuw een 
ziekenfonds, weduwen- en wezenfonds, een pensioenvoorziening en een studie-
fonds. Daarnaast werden er fabrieksscholen opgericht, spaarkassen georganiseerd, 
kregen de arbeiders enige inspraak en werd er een vorm van winstdeling ingevoerd. 
Het bedrijf had zelfs een bijzonder steunfonds voor probleemgezinnen. Al deze voor-
zieningen scharen we nu onder personeelszaken of human-resourcemanagement’, 
maar een ander deel zouden we heden ten dage onder faciliteiten scharen. Zo had 
Stork een apart verenigingsgebouw voor de medewerkers met een café en zalen voor 
feestjes en bijeenkomsten; men had zelfs een badinrichting voor de medewerkers. In 
1910 nam de Vereeniging het initiatief tot het stichten van tuindorp Het Lansink, een 
dorp speciaal gebouwd voor de medewerkers van Stork. 
In navolging van Marken richtte Stork de zogenaamde Kern op: dit was een verte-
genwoordiging van het personeel. Dankzij deze ondernemingsraad werden allerlei 
regelingen ingevoerd voor de arbeiders. In 1912 werd door de Kern besloten dat de 
nachtwerkers soep kregen uitgedeeld en er op hete dagen moutwater tegen dorst 
verstrekt werd.  En in 1917 kreeg de Kern het voor elkaar ‘dat er maaltijden uit een 
centrale keuken werden verstrekt’. Het begin van een cateringvoorziening. En wie 
regelde dit alles nu? In 1889 was de heer Biezen boekhouder der Vereeniging. Als 
zodanig rapporteerde hij aan het bestuur. Zijn eenmanstaak lag in de organisatie van 
de voorzieningen. In de periode na 1930, met het afscheid van Biezen groeide deze 
functie uit tot een grote afdeling met een administratieve kracht met een stoet aan 
assistenten. Onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Personeelsbelangen vie-
len, naast de typische personeelskwesties, in 1948 onder meer de kantines, badinrich-
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ting, verenigingsgebouwen, veiligheid en controles, kleding, distributie, schoenen, 
extra voeding, verhuizingen en ongevallen. De medische zorg lag bij de geneeskun-
dige dienst, die rechtstreeks onder de directie viel. Zaken als bedrijfshuisvesting, 
schoonmaak en energie bleven nog voorbehouden aan de chefs van de werkplaatsen 
en de directies van de fabrieken. We zien dus bij Stork al een beginnende concentra-
tie van enkele facilitaire functies.

2.5 Nederland industrialiseert van 1870 - 1945

2.5.1  Nieuwe en  oude  bedr i jv ighe id 

Tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog groeide de bedrijvigheid in Nederland snel 
en met erg veel dynamiek. De stoommachines hadden inmiddels hun weg gevon-
den en ons land begon te industrialiseren. Omstreeks de eeuwwisseling kwamen er 
andere aandrijftechnieken bij, zoals gas- en benzinemotoren en elektromotoren. ‘De 
kern van het proces van industriële ontwikkeling is gelegen in de opkomst van de 
fabrieksmatige productie, waarbij het productieproces wordt afgewikkeld onder aan-
wending van machinerieën, die door krachtwerktuigen als stoommachines of motoren 
in beweging worden gebracht. Industrialisatie houdt deswege in, dat in de nijverheid 
de handenarbeid, zoals die wordt uitgeoefend in het ambacht, in de nijverheid of 
handenarbeid, in absolute of relatieve zin vervangen wordt door machinale produc-
tie,’ beweerde De Jonge in 1968.
Nederland begon het buitenland in snel tempo in te halen. Ook de economie ver-
anderde. De werkgelegenheid in de landbouw nam snel af en die in de industrie 
nam evenredig toe. Door de mechanisering groeide het aantal midden- en grote 
bedrijven sterk en de hoeveelheid huisarbeid verminderde. Van 1869 tot 1910 werd 
door de overheid als stimulans voor de economie, de Octrooiwet buiten werking 
gesteld. Een maatregel waardoor Nederlandse ondernemers vrijelijk patenten uit 
het buitenland konden toepassen. Talloze, voorheen beschermde patenten kwamen 
daardoor binnen bereik van gewiekste zakenlui in Nederland. Deze maatregel had 
succes en Nederland industrialiseerde. Gedurende de verschillende decennia na 
1880 bestonden er echter wel grote conjunctuurverschillen. Zo kunnen we de periode 
1879 tot 1889 wel een decennium van ontwikkeling noemen, maar nu niet direct één 
van toenemende welvaart. 
In zeer snel tempo ontstonden rond de eeuwwisseling nieuwe bedrijven en maak-
ten oudere bedrijven een groei door. Zo richtte Heineken zijn bekende fabrieken in 
Amsterdam op, Van Marken begon de Gist- en Spiritusfabrieken in Delft, de heer Lips 
startte een sloten- en sleutelfabriek, De Boer en Misset begonnen hun drukkerijen, 
Palthe startte met de chemische wasserijen en Geveke begon een adviesbureau. 
In 1913 werd de NV Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem opgericht, mede dankzij 
de eerdergenoemde havenbaron Van Beuningen, de grootaandeelhouder van de 

Steenkolen Handelsvereniging. De toepassing van aardolie en de ontwikkeling van 
de benzinemotor leidden tot de oprichting van diverse aardoliemaatschappijen, die 
fuseerden tot De Koninklijke in Nederland. Samen met Shell uit Engeland werd dit de 
petrochemische reus: De Koninklijke/Shell-groep. De fabrieken van vroege vogels als 
de gebroeders Stork groeiden in snel tempo door en werden grote ondernemingen. 
Hetzelfde gebeurde met Scholten in het noorden en met de Sphinxfabrieken in het 
zuiden. Nederland industrialiseerde en een schaalvergroting deed haar intrede. Met 
name de op research gerichte fabrieken waren succesvol en breidden in snel tempo 
uit.

2.5.2  Een paar  voorbee lden:  van  margar ine  to t  g loe i lampen

De bevolking in Duitsland en Engeland groeide explosief en het voor huishoudens 
zo noodzakelijk basisproduct boter werd schaars. Al jarenlang probeerden vooral 
de Duitse en Franse boeren daarom een substituut te vinden. Om dit te stimuleren 
schreef Napoleon II in 1869 een prijsvraag uit. De Franse scheikundige Hippolyte 
Mege-Mouries vond een oplossing en vervaardigde uit niervet een basisproduct 
waaruit een soort margarine gemaakt kon worden. De boterhandelaar Jan Jurgens 
had gehoord van de Franse vondst en toog naar het laboratorium in Parijs. Hij ver-
eenvoudigde en verbeterde de procédés van Mege-Mouries en startte de eerste 
margarinefabriek met producten als Jurgens Planta Margarine. De fabriek floreerde 
onder leiding van zoon Henri en exporteerde margarine naar ongeveer heel Europa. 
Nederland werd een knooppunt in de boterhandel. Rond 1900 kreeg Jurgens echter 
allerlei logistieke- en marktproblemen; de concurrentie nam namelijk sterk toe. Vooral 
het bedrijf Van den Bergh was een geduchte concurrent met zijn specifieke marga-
rine. Maar naast Van den Bergh en Jurgens waren er nog meer dan zeventig andere 
margarinefabrieken actief. In het begin van de twintigste eeuw vond een shake-out 
plaats en resteerden er nog maar circa twintig. Van den Bergh opende daarop het 
initiatief tot een samenwerkingsverband en Jurgens ging akkoord. Pas na een lange 
strijd over winstverdelingen en machtsverhoudingen veroorzaakt door met name de 
grote ego’s van de oprichters en de cultuurverschillen, ontwikkelden de bedrijven zich 
na een fusie tot een krachtig bedrijf; de zogenaamde Unie van Margarinefabrikanten. 
Men had al snel door dat de handel in Engeland door de concurrentie van de Lever 
Brothers op zijn laatste benen liep. Samenwerken was beter dan concurreren, waarna 
de Unie en Lever fuseerden tot het beroemde bedrijf Unilever. 
Naast de margarinefabrieken zagen veel andere fabrieken soms letterlijk het licht. 
Gerard Philips zag in de gloeilamp van Alva Edison een fraai object voor massapro-
ductie. Hij breidde samen met zijn broer Anton, de Philips-gloeilampenfabrieken, 
Philips & Co, uit tot een groot concern in Eindhoven en gaf daarmee een enorme 
stimulans aan de werkgelegenheid, met alle problemen van dien. Eindhoven was 
nog maar een klein stadje dat op geen enkele manier aan de eisen van Philips kon 
voldoen. Vandaar dat de directie besloot arbeiders uit Drenthe te halen. Ten behoeve 
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van hun huisvesting, een volstrekt economische noodzaak, werden complete woon-
wijken uit de grond gestampt; gescheiden van het katholieke deel van de bevolking. 
Dat ging immers niet samen. Deze facilitaire voorzieningen waren pure noodzaak, 
zonder welke het bedrijf niet kon blijven bestaan. Zo zien we, ook al bestond het idee 
van een integrale aanpak nog niet, dat de ondernemers zich wel degelijk realiseer-
den dat de ondersteunende diensten van groot belang waren voor de organisatie. 
Eenzelfde beeld zien we bijvoorbeeld in het leger van de zeventiende eeuw, zoals 
beschreven in deel 1 van dit boek. 

2.5.3  Adminis t ra t ieve  en  f ac i l i t a i re  hulporganisa t ies

Het facilitaire verhaal lijkt een voortzetting te zijn van de negentiende eeuw. Tot onge-
veer de Eerste Wereldoorlog waren de meeste fabrieken en kantoren relatief klein. 
Een enkele uitzondering daargelaten, zoals het hoofdkantoor van de Steenkolen 
Handelsvereniging (SHV) van Van Beuningen en Fentener van Vlissingen.  De SHV was 
een consortium van acht firma’s die zich verenigd hadden tot één concern. Zij hiel-
den kantoor in Utrecht aan het Moreelse park en hadden een vestiging in de haven 
van Rotterdam met maar liefst 130 medewerkers. We zien in de meeste fabrieken 
en kantoren weinig arbeidsdeling of taaksplitsing. Met name in de fase van de star-
tende ondernemingen is de organisatie louter verticaal opgebouwd met de daaraan 
gekoppelde hiërarchische structuur. Dit is ook logisch omdat de meeste bedrijven 
zich in eerste instantie oriënteerden op het verhogen van de productie (van meestal 
één product zoals een lamp, margarine of spiritus) voor een eenduidige markt. De 
arbeid was traditioneel en relatief eenvoudig. Differentiatie van taken was daarbij 
minder relevant, en over de arbeidsomstandigheden en de ondersteunende proces-
sen maakt men zich net als vroeger niet druk. De captains of industry regeerden hun 
bedrijven met ijzeren hand, zonder discussie en waren super verkopers, bedrijfslei-
der, onderzoeker en boegbeeld ineen. Ze verwachtten van hun voormannen dat ook 
zij ‘alles zelf deden en regelen’. Eikelboom beschrijft dit als volgt: ‘Bij aanvang van 
de industrialisatie verricht de ondernemer, geassisteerd door enkele medewerkers, 
het programmerende werk. De ondernemingen zijn sterk persoonsgebonden. De 
ondernemer draagt het bedrijf, controle vindt plaats vanuit zijn bedrijfskennis, onmid-
dellijk en direct. Hij bepaalt hoe het bedrijf zich aanpast aan de veranderingen in 
de markt of de technologie. Stafafdelingen spelen geen of een ondergeschikte rol. 
Bij verdergaande mechanisering wordt de organisatie formeel en bureaucratisch. Er 
ontstaat een lijn-/staforganisatie die minder door de persoon van de ondernemer 
wordt bepaald.’ 
In het midden- en kleinbedrijf kwam administratief ondersteunend personeel nog 
maar sporadisch voor. De bedrijven waren klein en overzichtelijk, zodat het bijhou-
den van een administratie ten behoeve van het beheer een overbodige zaak was. 
De financiële administratie bestond uit een simpel bijhouden van boekingen van 
vorderingen, schulden, investeringen in vaste activa en uitbetalingen van lonen. De 

overheid had nog geen strikte regelgeving en was tevreden met een tamelijk simpele 
financiële administratie. Net als in de periode voor 1900 was de eigenaar zelf vaak 
degene die de administratie controleerde. Werd hem dat teveel, dan kon hij altijd 
nog een beroep doen op zijn vrouw of andere gezinsleden. Het bedrijf moest al 
betrekkelijk groot zijn, voordat het nodig was een eigen boekhouder of klerk aan te 
stellen. In deze jaren kreeg echter ook de kopieerpers een vaste plek in de kantoren. 
SHV-directeur D.G.van Beuningen aarzelde dan ook niet toen hij het bestaan ervan 
ontdekte. Al in 1910 voerde hij in de kantoren in Rotterdam de kopieerpers in en 
schafte hij daarnaast de staande lessenaar af. Maar toen in 1911 het Rotterdamse 
filiaal van de SHV uit zijn jasje groeide en de kantoorruimte te klein werd, moesten 
de beambten maar weer staande hun werk verrichten, dat scheelde vierkante meters. 
Het moge duidelijk zijn dat de baas zelf dit soort maatregelen nam en daar niet over 
wenste te twisten. 

2.5.4  Loonontwikke l ing  en  werk

Tussen 1850 en 1914 zien we een fluctuerende loonontwikkeling. Omstreeks het mid-
den van de negentiende eeuw is er een structureel overschot aan arbeidskrachten, 
waardoor de werkgever zich niet zo druk hoefde te maken over de lonen. Voor iedere 
werknemer die geen genoegen nam met het geboden loon, stonden tien anderen 
te dringen om het werk wel te doen. De ondernemer kon dus elke gewenste verbe-
tering van de arbeidsomstandigheden negeren. Grotere ondernemingen met weinig 
mechanisatie waren eerder geneigd het bedrijf stil te leggen dan loonsverhogingen 
te accepteren. Felle loonreacties pasten niet in het beeld. Na 1870 veranderde dit 
speelveld. De werkeloosheid verminderde, verdween uiteindelijk vrijwel volledig en 
er ontstond een hoogconjunctuur met een grote vraag naar arbeid. We zien zelfs de 
eerste personeelsadvertenties in lokale kranten. Op zich is dit een interessant feno-
meen, omdat het decennium 1880 tot 1890 in Europa gekenschetst wordt als periode 
vol malaise. Internationaal zat de wereld in een crisis en stagneerde de algehele 
industriële ontwikkeling. Dat viel in Nederland enigszins mee, omdat de industrialisa-
tie net op gang kwam en de eerste fabrieken hun mechanisatietrend voortzetten. De 
Jonge schreef in 1963: ‘In de periode 1870 – 1890 viel een begin te bespeuren van 
heroriëntering en modernisering dat pas in de volgende eeuw krachtig werd. Deze 
vertraging sproot voort uit de langdurige malaise die in de jaren tachtig het econo-
misch wereldbestel in haar greep hield.’ Met andere woorden, Nederland industriali-
seerde, maar de spurt kwam pas na 1890.
Na 1870 zien we een flexibel beloningsbeleid ontstaan. De bedrijven mechaniseerden 
en zagen hun productie oplopen, waardoor ze minder gevoelig waren voor verhoging 
van grondstofprijzen of lonen. De verhogingen konden immers verspreid worden over 
meer eenheden product. In het algemeen ging het goed in de verschillende bedrijfs-
takken en ziet men over de gehele linie ook een verbetering van de situatie van het 
arbeidersgezin.  Men verdiende iets meer, maar dit wil niet zeggen dat de arbeiders 
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op riante voet leefden. Integendeel, ze hadden geen enkele mogelijkheid tot sparen, 
elke dag ging er uit wat er in kwam. Het enige bezit was in sommige gevallen een 
huisje voor de oppassende werkman. Dat wil zeggen, als hij een positie als voorman 
bekleedde. Het gewone werkvolk had nog maar erg weinig te besteden. 

2.5.5  De  arbe idsomstandigheden:  protes t  en  s tak ing

Pas omstreeks 1870 begonnen arbeiders zich in vakverenigingen te roeren. Eigenlijk 
kunnen we de gilden, corporaties en broederschappen uit de periode vóór 1870 
zien als de voorlopers van de vakorganisaties. Koning Willem I streefde naar een 
vrije beroepsuitoefening en had de gilden verboden, maar zo gemakkelijk ging dit 
niet. Pas met de Liquidatiewet uit 1820 verdwenen de gilden en daarmee de echte 
belangenbehartiging van de arbeiders. Omstreeks 1860 was er daarom nauwelijks 
meer een verenigingsleven onder de arbeiders. Slechts een enkele bedrijfstak waarin 
vooral goed ontwikkelde arbeiders werkzaam waren, had zich georganiseerd. Dat 
waren de typografen, de diamantwerkers in Amsterdam en de suikerbakkers. Staken 
mocht niet. Pas door de sociaal liberale stimulansen van het kamerlid Samuel van 
Houten kregen de arbeiders stakingsrecht. Overigens zonder veel effect, want men 
was zo onderontwikkeld, ondervoed en psychisch murw dat er van stakingen tot 1870 
niet veel terechtkwam. De verhoudingen tussen werkgever en werknemer waren 
bovendien van dien aard dat men zich niet eens durfde te organiseren. De hiërarchie 
was er zo ingeslepen dat van protest geen sprake was en men eraan gewend was in 
bepaalde omstandigheden te werken. Al te opstandige werknemers werden ontsla-
gen en dat risico nam men gewoonweg niet. 

De diamantslijpersvakbond
 
J.A. van Zutphen was al enige jaren lid van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers 
Bond (ANDB) toen hij zich in november 1894 geheel onverwacht ontpopte tot een 
vakbondsleider. Binnen twee dagen maakte hij van een kleine slijpersstaking gericht 
tegen de werkomstandigheden, al improviserend een algemene diamantbewerker-
staking, waaraan circa tienduizend vakgenoten in Amsterdam deelnamen. 
Van Zutphen werd vervolgens nationaal bekend als bestrijder van de tuberculose. 
Hij zag dat deze ziekte talloze slachtoffers onder vrienden en collegae maakte. De 
slijpers zaten de gehele lange werkdag in een mistige en ongezonde werkomgeving 
door het fijnstof dat vrijkwam tijdens het slijpen. De stof was dermate giftig dat tal-
loze slijpers kampten met tuberculose, een beroepsziekte die vele levens eiste. Het 
is verbazingwekkend dat werkgevers absoluut geen zicht hadden op het belang van 
een gezonde werkomgeving door middel van ventilatie of afzuiging. Ze deden niets 
preventiefs. Pas door de acties van de vakorganisaties verbeterde de situatie in de 
loop der jaren. Er werden afzuiginstallaties aangebracht boven de slijpmachines en 

men stelde regels op voor de arbeidssituatie. Maar toen had de TBC al heel wat 
doden op haar naam staan.
Van Zutphen begon in 1898 met een geldinzamelingsactie om voor zijn vriend en par-
tijgenoot Johan Harttorff een sanatoriumkuur mogelijk te maken. Vervolgens zorgde 
hij voor regelmatige financiële steun aan door tuberculose getroffen diamantbewer-
kers. Een vondst was de oprichting in 1905 van het Diamantbewerkers Koperen Stelen 
Fonds (KSF). Dit fonds beheerde en besteedde de opbrengst van - niet meer voor 
het slijpen bruikbare - koperen stelen, waarvan het koper nog wel wat waard was. 
Ondertussen lukte het Van Zutphen om uit het slijpersafval zuiver diamantpoeder te 
distilleren dat geschikt was voor industrieel gebruik. Op 90-jarige leeftijd maakte Van 
Zutphen nog eens duidelijk wat zijn uitgangspunt was: ‘Geloof in datgene waarvoor 
je vecht. En vecht voor datgene waarin je gelooft. Overal en altijd.’
In 1919, het jaar waarin de ANDB zijn 25-jarig bestaan vierde, leverde de verkoop 
van het gezuiverde diamantslijpsel al een bedrag van vier en een kwart miljoen 
gulden op. Van dit bedrag werd de Hilversumse Pampahoeve met bijbehorende uit-
gestrekte terreinen, omgebouwd tot het sanatorium Zonnestraal. Enkele jaren later 
werd Zonnestraal een algemeen ziekenhuis dat vervolgens fuseerde met het rooms-
katholieke ziekenhuis en het diaconessenhuis en uitgroeide tot het Hilversumse 
Ziekenhuis.

Met de industrialisatie ontstond een groep hoger geschoold personeel dat opgeleid 
was om de machines te bedienen en leiding te geven aan bedrijfsprocessen. De op 
onderzoek gerichte bedrijven begonnen eigen mensen te scholen. ‘Het toenemende 
belang van programmerende arbeid creëert een groep beter betaalde employés 
binnen de onderneming. De omvang van deze klasse wordt zo belangrijk dat deze 
soms de meerderheid van het bedrijf vormt,’  aldus de eerder geciteerde Eikelboom. 
Dit middenkader begon te beseffen dat de arbeidsomstandigheden konden verbe-
teren. Zo rond 1870 werden vanuit verschillende politieke, religieuze en ideologische 
achtergronden vakbewegingen ontwikkeld. Allemaal met de lotsverbetering van 
de arbeider als het uiteindelijke doel. Het waren platforms waar men de zorgen en 
het leed deelde en trachtte in gesprek te komen met de ondernemer. Zelfs de kan-
toorklerken sloten zich aaneen in bonden. Men hield zich bezig met woningbouw, 
fabriekshuisvesting en -voorzieningen, drankbestrijding en de ‘geestelijke verheffing 
der leden’. Ook de gezondheid van de medewerkers stond hoog op de agenda van 
de vakbonden.

2.5.6  R adica l i ser ing  en  wetgev ing

Toen de industrialisatie zich voortzette en de arbeidsomstandigheden in de fabrie-
ken eerder verslechterden dan verbeterden, braken tussen 1890 en 1920 meerdere 
stakingen uit in de textielindustrie, de aardappelmeelsector en bij de havenarbeiders 
in Rotterdam. Enkele radicale en militante hervormers sloten zich aaneen en raakten 
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slaags met de politie en de sociale acties kregen een steeds grimmiger aanzien. 
Het ging er tijdens deze stakingen niet altijd even genuanceerd aan toe aldus Van 
Beuningen in zijn memoires: ‘Van de bestuurstafel klinken, voor zover verstaanbaar 
door de herrie in de zaak, scheldwoorden aan het adres van de havenbaronnen, uit-
zuigers en uitbuiters, waarbij alle werkgevers over een kam worden geschoren en alle 
sprekers tot dezelfde conclusie komen: staken.’
Maar de stakingen hadden succes, want op velerlei gebied kregen de vakbonden 
nu een vinger in de pap ter verbetering van de situatie. Cawijn schrijft daarover: 
‘Ondernemers en werklieden begonnen te beseffen dat men diende samen werken. 
Overigens kwamen ook de werkgevers tot vormen van vereniging. Stap voor stap 
kwam het tot sociale wetgeving. In 1914, vlak voor de Tweede Wereldoorlog was de 
vakbond een belangrijke factor in de maatschappelijke ontwikkeling geworden.’

De volgende wetten zijn in dit verband van belang geweest:
1874 Kinderarbeidwet 
1889 Arbeidswet en Arbeidsinspectie
1895 Veiligheidswet ter Verbetering van Werkomstandigheden
1900 Leerplichtwet
1901 Ongevallenwet
1907 Wet op het Arbeidscontract
1911 Herziening Arbeidswet
1913 Invaliditeitswet
1913 Ziektewet

Al deze wetten leidden pas op termijn tot verbetering van de omstandigheden. De 
naleving liet namelijk nogal eens te wensen over. Zo stamt de Ziektewet uit 1913, maar 
werd pas geïmplementeerd in 1930. De Wet op de Kinderarbeid van 1874 werd met 
voeten getreden door talloze ondernemers die er geen boodschap aan hadden. De 
handhaving binnen de bedrijven was bovendien een groot probleem. Zo verliep de 
samenwerking tussen werkgever, voorman en inspectie niet geheel vlekkeloos. Een 
voorman die zijn loon, wedde, in het gedrang zag komen door allerlei regels, lapte 
met groot gemak de Veiligheidswet aan zijn laars. Hetzelfde gold voor de Kinderwet 
die in de veenkoloniën om dezelfde reden op behoorlijk veel weerstand stuitte. De 
verantwoordelijkheid voor de interne handhaving van de wetten lag bij de leiding van 
het bedrijf. Tussen 1870 en 1914 was dat de ondernemer zelf of een van de voorlie-
den. De schaarse personeelsafdelingen kregen hier ook taken in en deden hun best. 
Vooral de sociale ondernemers leefden naar de wetten, maar in de regel hadden juist 
zij de wetgeving niet meer nodig. Met name de noodzaak om de vragen rondom huis-
vesting en arbeidsvoorzieningen in kaart te brengen en te coördineren deed in latere 
jaren de roep om concentratie in aansturing ontstaan. De taken werden vervolgens 
belegd bij personeelszaken en de voorlopers van de facilitaire afdelingen. 
 

2.6. Taylorisme  

 2 .6 .1 . De  er fenis  van  Freder ic  Taylor

Frederic Taylor (1856 – 1915) werkte in nog geen 150 pagina’s een theorie uit die 
van enorme invloed zou zijn op fabrieken en kantoren. Het boekje The principles of 
scientific management verscheen in 1911 en was na twee jaar vertaald in bijna tien 
talen. In dit boek deed de schrijver een systeem uit de doeken dat een verdubbeling 
van de productiviteit van de arbeider tot gevolg zou hebben, evenals een stijging van 
de lonen en een groei van de economie. Taylor ging er vanuit dat in veel systemen 
arbeiders en werkgevers tegengestelde belangen hadden. Zij denken volgens hem 
dat hoge lonen ten koste gaan van de winst en omgekeerd. Het scientific manage-
ment gaat er juist vanuit dat deze belangen samenvallen en dat het één niet zonder 
het ander kan. Deze gedachte is later bekritiseerd en wat naar de achtergrond ver-
dreven. Scientific engineering is nu nog slechts bekend om het idee van de verdeling 
van werktaken. 
Waar het bij Taylor om draait, is dat ‘de realiteit is dat veel werknemers hun best doen 
om zo weinig mogelijk werk uit te voeren, vaak niet meer dan een derde van wat je 
zou mogen verwachten. Bovendien blijken zij die wel hun best doen, niet efficiënt te 
werk te gaan. Dit komt voornamelijk doordat werknemers hun werkmethoden afkij-
ken van hun collega’s of zelf bedacht hebben.’ ‘Maar’, zegt Taylor, ‘er kan maar één 
methode de beste, snelste en dus efficiëntste zijn. De managers moeten nu zorgen 
dat ze alle kennis die de arbeiders hebben verzamelen en analyseren, vermoedens 
classificeren en vereenvoudigen tot regels en wetten.’ Deze spelregels komen tot 
stand in een soort planningskamer of, zoals Taylor zegt, een planningsdepartement. 
Aldaar vindt standaardisatie plaats, worden tijdstudies verricht en het routingsysteem 
bedacht. Een belangrijke voorwaarde voor het werk is het aanstellen van een func-
tional foreman. Deze bazen houden op verschillende deelgebieden de zaken in de 
gaten: routing, tijd, instructie en reparaties. Er vindt dus een absolute arbeidsdeling 
plaats op zowel het niveau van de arbeider als van de baas. Taylor vraagt zichzelf 
retorisch af:  ‘de eerste indruk is dat dit alles neigt hem tot een automaat te maken, 
een houten man?‘  Nee hoor, zegt Taylor, ook de arbeider kan met nieuwe creatieve 
ideeën komen, waardoor het werk verbetert. Juist de man op de werkvloer kan dit 
het beste. 

2.6.2  Taylor  in  de  prakt i jk

Taylor werd vooral bekend vanwege de toepassing van zijn ideeën bij Henry Fords 
automobielfabrieken, zo rond de eeuwwisseling. Ford ontdekte Taylor en paste met 
name zijn gedachten over deling van arbeid en technische controle toe. De lopende 
band werd het symbool van de technische beheersing, maar de snelheid van de band 
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dicteert ook het werktempo van de medewerker. Met de ontwikkeling van Fords 
assemblagelijn kwam dit aspect tot volle ontplooiing en werd zichtbaar hoe effectief 
het voor de productie uitpakte. 
De rol van functionele voorman kreeg op velerlei manieren gestalte in plannings-
departementen en personeelsafdelingen. Het werk kwam onder leiding van een 
geschoolde monteur, die de arbeid in kleine onderdelen opsplitste. Het traditionele 
vakmanschap moest wijken voor routinematige arbeid waarbij de handelingen en 
snelheid precies voorgeschreven konden worden. En daarmee konden de technische 
problemen op de werkvloer aangepakt worden, maar met sociale onvrede als gevolg. 
Want de productieverhoging liep bepaald niet parallel met de loonontwikkeling zoals 
Taylor het bedoeld had. Toen in de jaren twintig en dertig de wereld geschokt werd 
door de economische crisis, nam het geloof in de toepassing van de rationalisatie van 
bedrijfsprocessen behoorlijk af en nam de strijd tussen werkgevers en werknemers 
recht evenredig toe. Pas na 1945 was men in staat de technische vernieuwingen aan 
te vullen met administratieve verbeteringen waardoor processen beter gestuurd en 
geleid konden worden. Er kwamen functieomschrijvingen, loonclassificaties, bereke-
ningen voor overheadkosten en functies voor centralisatie van inkoop en coördinatie 
van processen.

2.6.3  Scheiding  van  pr imaire  en  secundaire  processen

Taylors theorie is volgens Daniel Nelson samen te vatten in vijf hoofdelementen: 
•	 voorbereidende	 technische	 en	 organisatorische	 verbeteringen,	 beter	 gebruik	 van	

kostenberekeningen, systematisch inkoopbeleid, voorraadbeheer, inrichting van 
gereedschapsmagazijnen;

•	 een	planningsdepartement;
•	 functionele	indelingen;
•	 tijdstudie;
•	 een	beloningssysteem	dat	harder	werken	aanmoedigt.

Volgens Nelson is het eerste punt het belangrijkste en tevens het meest gereali-
seerde aspect. Over de technische verbeteringen zullen we het hier niet hebben. Wel 
over de organisatorische ingrepen, die hebben geleid tot de inrichting van aparte 
sectoren voor ondersteunende processen. Kenmerkend voor scientific engineering is 
het concentreren van bepaalde handelingen, dus één taak voor één functie op basis 
van wetenschappelijke analyse. Daarmee reduceerde men de taak van de arbeider 
tot de primaire functie. De secundaire taken werden losgeweekt en ondergebracht in 
specifieke taken. Zo ontstonden, mede dankzij Taylor, huismeesters, logistiek mede-
werkers, magazijnbeheerders, chefs van typekamers en medewerkers in schaftloka-
len. Wat dit laatste betreft, zien we dat lopendebandmedewerkers in diensten gaan 
werken en gelegenheid en plek moeten krijgen om hun boterhammen op te eten. 
Maar de genoemde functies waren restfuncties die overbleven na de technisch-orga-

nisatorische en de economische  rationalisaties. De reorganisatie van de secundaire 
processen was hiervan duidelijk een gevolg en geen doel op zichzelf. Met andere 
woorden: de ondersteunende processen waren afgeleiden en daardoor ook nog geen 
point of interest. Wat dit aangaat schaarde dit verschijnsel zich dus in de traditie van 
voorgaande eeuwen.

2.6.4. Taylor isme in  Neder land

In Nederland gingen Heijmans en Van Gogh, oprichters van het Organisatie Advies 
Bureau OAB, in de jaren dertig van de vorige eeuw met scientific engineering aan de 
slag. ‘Een gebrekkige werkverdeling betekende niet alleen zenuwachtigheid, maar 
ook onnodige haast hetgeen tot fouten leidde’, aldus de beide onderzoekers. De 
oplossing lag voor hen in het krachtig doorvoeren van wat de Amerikanen ‘next job 
basis’ noemde. Voor iedere werkman die bezig is, moet steeds het volgende karwei 
klaar staan. Dat betekent dat alles wat daarvoor nodig is ook beschikbaar moet zijn. 
Randvoorwaarden zijn planningen, voorraadbeheer, inrichting en logistiek van maga-
zijnen en de huisvesting. Tijdens een studie in de NV Machinefabriek Jaffa te Utrecht 
werden op advies van OAB allerlei verbeteringen in de organisatie aangebracht. 
Men begon met de verdeling van functies onder werklieden in de metaal zelf en de 
zogenaamde sjouwers werden geïntroduceerd. Zij regelden het transport en werden 
zo facilitair aan het eigenlijke werkproces. Het gereedschappenmagazijn werd geor-
ganiseerd en men paste een uitleensysteem van gereedschapskisten toe, waardoor 
er controle en beheer op de gereedschappen werd toegepast. 
Ook de overheid, met name de PTT en de Postcheque- en Girodienst (PCGD), zagen 
tijdens de crisis in de jaren dertig enig heil in rationalisatie van bedrijfsprocessen. 
Men begon zelfs psychotechnisch onderzoek toe te passen bij de ontwikkeling van 
functies en de werving van telefonistes en kantoorpersoneel. Er vonden centralisaties 
plaats van loonadministratie en efficiëntieoperaties binnen de magazijnen. 

2.6.5  Kr i t iek  op  Taylor

Taylor heeft een enorme invloed gehad op het denken over mens en arbeid. Overal in 
de wereld ging men zijn ideeën toepassen. Interessant is dat totaal verschillend over 
zijn invloed wordt gedacht. Een van de denkers die er in deze discussie uitspringen 
is Edwards, die het scientific management vooral ziet als een systeem om de controle 
over het arbeidsproces terug te krijgen. Door de industrialisatie ontstond volgens 
hem tussen 1880 en 1920 een crisis of control. Door de snel groeiende fabrieken was 
het noodzakelijk een tussenlaag te creëren van voormannen. De ideeën van Taylor 
waren niets meer en minder dan een poging greep op de zaken te houden. Maar, 
aldus Edwards, het systeem faalde jammerlijk omdat de resultaten uitbleven.
Ulbo de Sitter heeft ook veel kritiek op Taylor: ‘Geschoolde taken verdwenen; geoe-
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fende taken, meestal afgestemd op bedrijfsspecifieke productieprocessen, kwamen 
er voor in de plaats. Relatief weinig mensen ondervonden verbetering in hun werk en 
konden profiteren van de nieuwe stijgingskansen op de sociale ladder. Velen moes-
ten ervaren dat hun werk werd opgesplitst in kort-cyclische herhaalarbeid. De arbeid 
werd voor velen strakker, simpeler en rechtlijniger. Tegelijkertijd nam de intensiteit 
van de arbeid toe en nam de zelfstandigheid op het werk af.’  En in een brochure 
uit 1978 van de stichting Management en Arbeid in Nieuwe Stijl, kortweg MANS 
genoemd, lezen we: ‘Taylor heeft ons opgezadeld met de erfenis van zijn scientific 
management waardoor arbeid degradeerde tot niets anders dan het opvolgen van 
nauwkeurige instructies. Hierdoor werden arbeiders ‘domme’ uitvoerders van de 
instructies en moesten zij voortdurend gecontroleerd worden.’
Anderen zien in Taylor een van de meest invloedrijkste denkers van de twintigste 
eeuw. Een van de belangrijkste passages in Scientific Engineering luidt, volgens 
Braverman, als volgt: ‘All possible brainwork should be removed from the shop and 
centred in the planning or lay out department.’  Taylor trekt conceptie en uitvoe-
ring volledig uit elkaar en reduceert de mens tot een machine. Desalniettemin is 
Braverman van mening dat we Taylors invloed voor de ontwikkeling van het moderne 
bedrijfsleven absoluut niet kunnen onderschatten. De doorbraak in het denken over 
productieprocessen hebben we aan hem te danken. Ook de schrijver en consultant 
Peter Drucker zegt over scientific management dat dit ‘…may well be the most 
powerful as well as the most lasting contribution America has made to Western thou-
ght since the federalist papers.’  En de Nederlander Bloemen beschouwt Taylor als de 
grondlegger van het moderne fabriekssysteem en daarmee impliciet van het denken 
over facilitaire processen. 

Conclusie

Hoewel van een integrale, facilitaire benadering in de verste verte geen sprake 
is, zien we toch facilitaire sporen in de negentiende en begin twintigste eeuw in 
Nederland. Twee ontwikkelingen staan daarbij centraal. 
De eerste is de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden en de daaruit voort-
vloeiende sociale wetgeving. We signaleren sociale aandacht bij ondernemers als 
Van Marken en Charles Stork, die belangeloos beseften dat een arbeider een mens-
waardig bestaan dient te hebben. We zien de strijd om de menswaardige arbeidsom-
standigheden met werkgevers, die resulteerde in een breed scala aan wetgeving. We 
mogen stellen dat zaken als de twintigste-eeuwse Arbo-wetgeving, de milieuregels, 
hygiënevoorschriften, bedrijfsrestaurants en schaftlokalen, douchemogelijkheden en 
zelfs de in hoogte verstelbare bureaus hun oorsprong vinden in deze periode.
De tweede ontwikkeling komt voort uit economische en organisatorische noodzaak 
van de herverdeling van arbeid. Naarmate de mechanisering toeneemt, neemt de 
omvang van het bedrijf of de organisatie toe. Arbeidsdeling en taaksplitsing doen 
hun intrede. Er komen specialisaties in taken en functies met een robotachtig karak-

ter, zoals lopendebandwerk en typekamers in kantoren. De noodzaak ontstond tot 
het hergroeperen van de taken in de magazijnen en op het gebied van onderhoud, 
die tezamen in technische diensten ondergebracht werden. In fabrieken werd de 
organisatie van de ondersteuning een punt van aandacht; meer dan in de kleine 
bedrijfjes van voorheen, waar faciliteiten nauwelijks aandacht kregen. Ze vielen daar-
bij nog steeds onder de supervisie van de voorman of chef van de werkplaats of, in 
kantooromgevingen de chef de bureau. 
Taylor heeft de moderne bedrijfsvoering flink vooruit geholpen. Met zijn streven naar 
een wetenschappelijke analyse van het productieproces, heeft hij mede een grond-
slag gelegd voor de verdere splitsing in secundaire en primaire taakstellingen. De 
concentratie en organisatie van secundaire processen en functies is daarmee eigenlijk 
pas echt begonnen. 
Deze beide ontwikkelingen doen twee soorten facilitaire processen ontstaan: de ene 
gericht op de arbeidsomstandigheden en de andere op de directe ondersteuning van 
het primaire proces. Beide zijn facilitair, maar kennen een verschillende herkomst en 
een verschillend doel. 
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Derde Intermezzo: uitbesteding 
van facilitaire processen

Gedurende de afgelopen decennia prijken uitbesteding en zelfs ‘inbesteding’ voortdurend op 
de agenda van de bestuurders van organisaties. Soms gaat het over een deel van de organi-
satie, soms over het hele facilitaire bedrijf. In die discussie wordt heel vaak verondersteld dat 
uitbesteden een nieuw fenomeen is. En zelfs wordt beweerd dat uitbesteden een onderwerp 
van de laatste jaren is, dat vooral begonnen is met de outsourcing van informatietechnolo-
gieprocessen. Niets is minder waar. Al in de vijftiende eeuw besloten de Italiaanse vorsten 
hun legers uit te besteden aan de zogenaamde krijgsheren, de condottiere, en reeds in de 
achttiende eeuw zien we dat beveiliging overgelaten werd aan professionele dienstverleners. 
In dit intermezzo pakken we de drie oudste vormen van het uitbestede van facilitaire dienst-
verlening bij de kop: beveiliging, catering en schoonmaak. Het feit dat men schoonmaak zó 
belangrijk vond, dat dit zonder dralen aan beroeps werd overgelaten, zegt ook weer iets over 
de properheid van de calvinistische Nederlander. 

beVeiliGinG: de nachtwacht en de Klepperman

 
Vraag een willekeurig iemand naar het beroemdste schilderij van Nederland en men zal 
ongetwijfeld als antwoord krijgen: ‘De Nachtwacht natuurlijk!’ Op de vraag wat er nu precies op 
dit schilderij staat afgebeeld, zullen velen het antwoord echter schuldig moeten blijven. 
In 1638 namen de schutters van de kloveniersdoelen in Amsterdam een nieuwe zaal aan de 
Kloveniersburgwal in gebruik. Een aantal schilders kreeg de opdracht een serie groepspor-
tretten van de schutters te maken om de wanden wat op te vrolijken. Een van deze schilders 
was Rembrandt van Rijn. Omdat de schilder op zijn typisch Rembrandteske wijze schil-
derde, namelijk met weinig lichte en veel donkere kleuren, kreeg het enorme doek al snel 
de naam De Nachtwacht; de taak van de schutters was het bewaken van de openbare orde en 
het verzorgen van de nachtelijke bewaking van de stad. De schout en zijn mensen zorgden 
daar overdag voor, maar in de avond en de nacht werd dit overgelaten of  uitbesteed aan de 
poorters zelf, onder supervisie van de schutterij. In 1685 waren maar liefst 480 nachtwach-
ten actief  in Amsterdam. 
In de loop der eeuwen bleef  deze dienst als nachtwaker bestaan, zij het dat welgestelde 
burgers hun bewakingstaken voor een aardig sommetje uitbesteedden aan arme burgers die 
zo een centje bijverdienden. Op allerlei manieren, door bijvoorbeeld de uitoefening van 
prostitutie, smokkel of  afpersing, maakten zij hun functie in de nachtelijke uren te gelde. In 
de Franse tijd werd de taak tijdelijk overgeheveld naar de politie, maar na 1813 wordt de 
nachtwacht nieuw leven in geblazen. In 1854 zijn 886 nachtwachten in Amsterdam in func-
tie tegenover 90 politiemensen. Op 1 januari 1881 wordt de nachtwacht voor de tweede keer 
opgeheven en krijgt de politie de taak erbij. Een groot aantal, nu werkeloze, nachtwakers 
besluit vervolgens zelfstandig hun beroep uit te oefenen in dienst van de burgers. Zo ont-
staan verschillende zelfstandige beveiligingsondernemers. Een ongecontroleerde wildgroei 

die zijn weerga niet kent.
De Amsterdamse burger Isaac Beuth zag dit alles met afschuw aan en signaleerde tegelijker-
tijd een gat in de markt. Hij richtte in 1902 op zijn huisadres de Gecontroleerde Particulieren 
Nachtveiligheidsdienst, de G.N.P.V. op. Het duurde wel even alvorens de verschillende klep-
permannen hun wijken opgaven en overdroegen aan de G.P.N.V. In de beginjaren ontwik-
kelde het bedrijf  zich vlot. Het leverde traditionele wijkbewaking en richtte een afdeling 
handelsbewaking op voor de controle van loodsen, fabrieksterreinen en winkels. Men bood 
portiers en bewakers inclusief  de bijbehorende blaffende hondjes. Door de activiteiten van 
de G.P.N.V. worden begin twintigste eeuw ook anderen op het idee gebracht en ontstaan 
verscheidene ondernemingen, onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Tot ver 
na de oorlog is de G.P.N.V - tot voor kort de Verenigde Nachtveiligheidsdiensten (VNV), nu 
Securitas geheten - in feite een voorzetting van de traditionele nachtwachten. In de jaren 
tachtig wordt de kwaliteit aangescherpt, het aanbod verbreed en bedrijven overgenomen. 
Inmiddels is de voormalige nachtwacht, of: klepperman, uitgegroeid tot een volwaardige 
bedrijfstak waarin uitbesteding al eeuwenlang een gangbare zaak is.

de innerlijKe mens: caterinG, KroeG en Kantine 

In de Margriet het beroemde weekblad voor moeder en kind, van december 1952, stond het 
artikel ‘Nog maar 100 jaar geleden, het werk van man en vrouw’. In dit artikel werd een 
korte paragraaf  opgenomen over reglementen voor werkplaatsen en kantoren. We citeren: 
‘Maar in de werkplaatsen hing een reglement, waarvan het derde artikel luidde: “Het is aan niemand 
geoorloofd onder welk voorwendsel enige sterke drank op de zaak te brengen”. Desondanks was het geen 
uitzondering, als het gehele personeel donken was…Ons volk bestond uit twee en een half  miljoen zielen; 
het drankverbruik bedroeg 10 liter per jaar per hoofd…’
De drank was een groot probleem op het werk, maar ook voor en na gedane arbeid. Dat 
alcohol mensen de broodnodige ontspanning bood, stond buiten kijf; het leven was nu een-
maal niet zo vrolijk, men werkte lang en hard en tegen karige lonen. Vertier in het gezin 
was vaak ook ver te zoeken vanwege de vele monden die gevoed moesten worden. De kroeg 
was een van de plekken waar men de dagelijkse treurnis even kon vergeten. In de negen-
tiende eeuw leidde het overmatig alcoholgebruik tot de oprichting van de Vereniging van 
geheelonthouders. 
We schrijven 19 mei 1870. Er vindt een staking plaats van bootwerkers in de haven van 
Rotterdam. Een van de eisen die de bootwerkers neerleggen is de inrichting van wacht- en 
schaftlokalen ‘… alwaar men, beschut voor weer en wind, zijn boterham en tegen geringen prijs er bij 
te drinken kon krijgen.’ Deze roep vond gehoor bij een grote groep Rotterdamse notabelen. 
In die tijd was overmatig drankgebruik een belangrijke oorzaak van de sociale misstanden 
die vooral in de grote, geïndustrialiseerde steden heersten. Werd deze oorzaak weggehaald, 
dan zou de sociale kwestie zich wel oplossen. In 1889 werd de Rotterdamse afdeling van de 
landelijke Volksbond, de Vereeniging tegen Drankmisbruik opgericht. Vanaf  het moment 
van oprichting heeft deze bond een sterke sociale functie en achtergrond en richt zich op 
het bevorderen van ‘huiselijk geluk en welvaart´.
Een van de eerste initiatieven van de Rotterdamse afdeling van de Volksbond betrof  een 
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proef  met een koffiewagen met broodjes en eetwaren die langs de havens reed. Een expe-
riment dat navolging kreeg met de oprichting van het eerste koffiehuis op 2 januari 1899 
in Rotterdam. Die opende iedere dag de deuren om 5 uur in de ochtend, een tijdstip dat 
in de toekomst gehandhaafd zou blijven als openingstijd. De werklieden konden er terecht 
tot negen uur ´s avonds, voor ´koffie, gekookte melk, brood, chocolade, limonade en in den winter 
erwtensoep´.
Iets later, in 1909, vond in Amsterdam de oprichting plaats van de Spoorweg 
Onthoudersvereniging (SOV). Deze vereniging deelde het gedachtegoed van de Volksbond 
en zorgde voor de oprichting van kantines op spoorwegstations. In 1947 waren dat er drie, 
drie jaar later was het aantal al verdubbeld. Ook het aantal kantines, lokalen en koffiehui-
zen van de Volksbond groeide gestaag. In 1929 zijn er reeds achttien lokalen, waar per jaar 
207.635 broodjes en bolussen werden verkocht. Voor de beeldvorming: een ´kop cacao met 
melk aangemaakt´ kost in die tijd zeven cent….
In het begin van de twintigste eeuw waren het de vrouwen van de werknemers van de spoor-
wegen en de havenarbeiders die de oprichting van kantines voor hun mannen stimuleerden. 
Hun echtgenoten konden hier tenminste hun brood opeten en een glas melk drinken zonder 
in de verleiding te komen een borrel te schenken. Zelfs in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw, de jaren van de eerdergenoemde Margriet, richtte de Stichting Alcoholvrije Bedrijven 
(SAB) haar kantines op. Waarom? Omdat in de periode van de wederopbouw de salarissen 
uitgekeerd werden in de kroegen, waarna papa zich met het zuurverdiende geld de rest van 
de dag aan de toog een stuk in de kraag dronk. Daartegenover waren er bedrijven die tot 
ver in de jaren tachtig in hun kantines een pilsje schonken of  een straffe jenever verstrekten. 
Inmiddels is dit verleden tijd, er is geen cateringbedrijf  meer dat dit toestaat. Bovendien 
worden de salarissen over het algemeen giraal verwerkt en niet meer in het loonzakje - te 
dicht - bij de tap uitgedeeld.
Omdat het aantal kantines en lokalen èn het aantal bezoekers steeds grotere vormen aannam, 
nam ook de roep om een professionele organisatie ervan toe. De oorspronkelijke Volksbond 
werd daarom op 15 september 1977 omgevormd tot de Stichting Bedrijfsrestauratie 
Nederland, BRN. Ook de Spoorweg Onthoudersvereniging wordt geprofessionaliseerd: de 
Service One Group ziet in 1979 het levenslicht. 
Beide organisaties, BRN en Service One, besloten in 1997 tot een fusie en gingen verder 
onder de naam Albron. Uit de elementen van twee organisaties met een overeenkomstige 
achtergrond creëerde Albron een nieuwe visie. Bij een nieuwe visie past een nieuw beeld 
dat recht doet aan de kernwaarde van dat nieuwe bedrijf. Bij Albron paste de ananas, het 
internationale symbool voor gastvrijheid. De ananas is al sinds de zestiende eeuw een symbool voor 
gastvrijheid. Kapiteins die behouden terugkeerden van een verre zeereis (bijvoorbeeld naar Afrika of  Zuid-
Amerika) zetten een meegebrachte ananas op het hek voor hun huis. Zo nodigden zij iedereen uit voor lekker 
eten, sterke verhalen en dito drank. Met name aan de oostkust van de VS en Canada zie je regelmatig de 
afbeelding van een ananas bij de ingang van hotel of  restaurant.
Inmiddels is Albron uitgegroeid tot een bedrijf  waar ruim 4000 medewerkers werken op 
zo´n 1000 locaties in heel Nederland.
(Met medewerking van Jacqueline de Wijs)  

properheid: de uitbestedinG Van schoonmaaK

In deel 1 schreven we dat sinds de zeventiende eeuw properheid een prominente plek had 
in de mentaliteit van de Nederlander. In Nederland is sinds de tweede helft van de negen-
tiende eeuw sprake van een professionele aanpak van de schoonmaak. Het oudst bekende 
schoonmaakbedrijf  werd opgericht in Amsterdam, in 1878. Het gaat in dit geval om 
Heinekens Schoonmaakbedrijf, de enige onderneming in deze sector waaraan het predikaat 
Hofleverancier is toegekend. Wat overigens niet wil zeggen dat men ooit de ramen van palei-
zen en dergelijke heeft gelapt, dan wel koninklijke vertrekken heeft gereinigd. De toekenning 
is meer een bewijs van een tot dan vertoond onkreukbaar, zakelijk en sociaal gedrag.
Over de start van Heineken is weinig bekend. Maar in de jaren negentig van de vorige eeuw 
werd het bedrijf  overgenomen door de Stuyvers Groep te Bergambacht. Die groep is enkele 
jaren later via Abilis opgegaan in marktleider ISS Nederland.
Ook Rotterdam kan er aanspraak op maken de thuishaven te zijn geweest voor één van de 
eerste professionele schoonmaakbedrijven. In 1884 werd daar Drop opgericht, onder oudere 
Rotterdammers nog steeds bekend van de slogan ‘Drop knapt het op’. Ook Drop verdween 
in een groter geheel, Lavold Schoonmaak. Een Randstad-dochter die eveneens opging in 
ISS Nederland. In 1909 werd te Amsterdam de Chemische En Mechanische Stofbestrijdings 
Onderneming opgericht, beter bekend onder de afkorting Cemsto. Qua naamsbekendheid 
(‘Schoon, schoner.....Cemsto!’) de hoogst scorende in de geschiedenis van de Nederlandse 
schoonmaak. Maar ook Cemsto - het verhaal wordt eentonig - verdween in het jaar van het 
90-jarig bestaan van de onderneming in ISS Nederland.

professionaliserinG en mechaniserinG

 
Cemsto was de eerste die via een vacuümpomp op een buiten geparkeerde wagen via slan-
gen in een gebouw stofzuigde. Vandaar de trotse verwijzing naar mechanische stofbestrij-
ding. Handzame elektrische stofzuigers kwamen pas rond 1930 op de markt en elektrische 
boenmachines, nu schijfmachines genoemd, werden pas na 1945 op grote schaal geïntro-
duceerd.
Vrijwel elk Nederlands schoonmaakbedrijf  begon ooit als glazenwasserij. Glazenwassen is 
in wezen nog altijd een ambacht, ondanks de introductie van de telescoopsteel en ramen-
wassystemen. Voor Cemsto, Drop en Heineken was glazenwassen lang de belangrijkste 
activiteit. 
De sector schoonmaak had tot de jaren zestig van de vorige eeuw een bescheiden omvang. 
Bovendien is er altijd een scheidslijn geweest tussen glazenwas- en schoonmaakbedrijven. 
Elke sector had tot 1981 z’n eigen werkgeversvereniging. Dat kwam niet in de laatste plaats 
doordat schoonmaakbedrijven op de kantorenmarkt mikten en glasbewassing maar als bij-
zaak zagen. Dat veranderde toen in Nederland in de jaren zestig overal hoge flats verrezen 
met veel glaswerk, vooral rond de trappenhuizen. Beheerders van die gebouwen gaven 
glazenwassers opdracht de ramen te doen en vroegen hen meteen even de trappen en de 
galerijen schoon te vegen en de vuilcontainers buiten te zetten. Op die manier transfor-
meerden talrijke glazenwasserijen van lieverlee in schoonmaakbedrijven, wat leidde tot een 
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toenadering tussen de twee sectoren. 
Wat daar ook aan bijdroeg, was dat in de jaren zestig een wereldprimeur in Amsterdam 
plaatsvond: de organisatie van de eerste schoonmaakvakbeurs, de Interclean. Een evene-
ment waar het zakenleven voor het eerst met eigen ogen kon constateren dat schoonmaken 
meer vraagt dan water en een dweil.
Het belang en de omzet van de sector schoonmaak groeide enorm tussen 1960 en 1980. 
Vijftig jaar geleden was het nog heel normaal dat bedrijven beschikten over eigen mede-
werkers in de kantine, een echtpaar inschakelde voor de schoonmaak en zelf  bewakers, 
tuinmannen en zelfs schilders aanstelden. Maar in de jaren zeventig ontstond een tendens 
om alles uit te besteden wat niet tot de kernactiviteiten werd gerekend, met als gevolg het 
ontstaan van particuliere beveiligingsbedrijven, groenvoorzieners en cateringorganisaties, 
terwijl de markt voor de al bestaande schoonmaakbedrijven booming bleek. Parallel daar-
aan nam ook de mechanisering van het periodieke schoonmaakwerk toe. Dagelijks onder-
houd is nog altijd eenvoudig handwerk met een sterk eentonig karakter, maar het periodiek 
onderhoud van vloeren en sanitair is, waar mogelijk, gemechaniseerd.

VereniGinGen en brancheorGanisaties

 
Eind jaren zeventig zijn er een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot een 
volwaardige en erkende bedrijfstak. In de jaren zestig kende die tot dan onopvallende 
bedrijfstak maar liefst twee werkgeversverenigingen. De zich altijd wat miskend voelende en 
dus wat opstandige glazenwassers hadden hun eigen belangenvereniging: de Nederlandse 
Vereniging voor Glazenwas- en Schoonmaakbedrijven, de NVOGS. Glazenwassers werkten 
niet zelden als onderaannemer voor een schoonmaakbedrijf  en hadden vaak het idee dat 
ze de sluitpost zijn bij een schoonmaakcontract, wat de oorzaak is van een moeizaam con-
tact met vooral de grote schoonmaakbedrijven. Dat was er de reden van dat er een aparte 
vereniging voor schoonmaakondernemers was ontstaan: de Algemene Werkgeversvereniging 
Schoonmaakbedrijven, de AWS. 
Mede door frequente onderlinge contacten tussen beide groepen ondernemers, ontstonden 
er in 1980 besprekingen om te komen tot een fusie. Die resulteerden een jaar later in de 
vorming van één vereniging voor schoonmaakondernemers én zelfstandige glazenwassers: 
de Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) te ’s-Hertogenbosch.     
In 1978 kreeg de bedrijfstak ‘professioneel schoonmaken’ ook een eigen vakblad. Onder 
de (later voor Service Management ingeruilde) naam Bedrijfshuishouding verscheen maart 1978 
een onafhankelijk maandblad met achtergrondverhalen, vaktechnische informatie, vereni-
gingsnieuws en interviews. Zodoende konden opdrachtgevers voor het eerst lezen over het 
uitbesteden van schoonmaakwerk. In dezelfde periode, tussen 1978 en 1980, ontstond ook 
het opleidingsinstituut SVS, voluit stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en 
-diensten. De eerste opleidingen voor het kader van schoonmaakbedrijven werden gegeven 
door het Bouwcentrum te Rotterdam, een taak die kort daarop volledig is overgenomen 
door de SVS. Het opleidingsinstituut te Capelle aan den IJssel leidt via een landelijk net-
werk jaarlijks duizenden uitvoerende schoonmakers op, maar organiseert ook leergangen op 
managementniveau alsmede cursussen voor kwaliteitseisinspecteurs schoonmaak. 

In 1979 werd door schoonmaakondernemers, productleveranciers en opdrachtgevers 
opnieuw een stap gezet op weg naar professionalisering. De Vereniging Schoonmaak 
Research (VSR) werd opgericht om onderzoek naar schoonmaaktechnieken te stimuleren en 
financieren. Als gevolg daarvan is de afgelopen 25 jaar een gestage stroom onderzoeksrap-
porten verschenen over schoonmaken zelf, maar ook over milieuaspecten, kwaliteitsmetin-
gen, de invloed van fijn stof  op de werkomgeving en vele andere onderwerpen. In de periode 
1980-1990 maakte Nederland voor het eerst kennis met het fenomeen schoonmaakmakelaar, 
een adviseur die opdrachtgevers helpt bij aanbestedingen voor schoonmaakonderhoud. 

concentratie en internationaliserinG

 
Het laatste decennium van de vorige eeuw gaf  een tot dan ongekende concentratie van 
schoonmaakomzet te zien. De grotere schoonmaakbedrijven namen talrijke regionale en 
lokale bedrijven over. Vooral Abilis (voorheen Hodon) was actief  op dat gebied, evenals 
Vebego en Facilicom. Nederland was aan het eind van de twintigste eeuw in Europa toon-
aangevend op het gebied van professioneel schoonmaken. Maar die Nederlandse invloed 
verdween binnen twee jaar goeddeels. 
De Nederlandse bedrijfstak professioneel schoonmaakonderhoud telt volgens de registers 
van de Kamer van Koophandel circa 8.000 bedrijven (van eenmanszaken tot ondernemin-
gen met 22.000 medewerkers), waarvan 3.200 glazenwasserbedrijven en 5.000 als schoon-
maakbedrijven. Geschat wordt dat de totale omzet aan uitbesteed schoonmaakwerk 2,3 
miljard euro bedraagt. Uit het jaarlijkse onderzoek van het vakblad Service Management 
blijkt, dat de tien grootste schoonmaakconcerns in 2004 in ons land gezamenlijk een omzet 
boekten van 1,4 miljard euro. 
Het ironische is dat de oudste professionele bedrijven Heineken/Amsterdam (1878), Drop/
Rotterdam (1884) en Cemsto/Amsterdam (1909) eind vorige eeuw verdwenen en daar dus 
niet meer aan bijdragen. 
(Door: Dick van Zomeren)

Vierde Intermezzo: huishoud-
onderwijs, een opleiding

 voor meisjes en vrouwen
 
In Nederland kwamen in de eerste helft van de twintigste eeuw steeds meer mogelijkheden 
voor meisjes tot het volgen van opleidingen op middelbaar niveau in de huishoudkunde en 
het nijverheidsonderwijs. ‘Tenslotte is een vrouw in de huishouding immers nog steeds het beste op haar 
plaats’. Dat was anno 1952 nog steeds de mening.
De Toegepaste Huishoudwetenschappen vonden hun oorsprong in de ontwikkeling van 
huishoudonderwijs, enerzijds gericht op de stedelijke ontwikkelingen en anderzijds sterk ver-
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bonden aan de landbouwhuishouding. In 1865 werd in Amsterdam de eerste industrieschool 
voor de vrouwelijke jeugd opgericht; een vroege vorm van huishoud- en nijverheidsonder-
wijs. In 1888 volgde in Den Haag de eerste kookschool voor dames en dienstboden; daarbij 
ging het vooral om de beginselen van de voedingsleer en het koken. 
In 1886 kwam het landbouwonderwijs voor boerenzoons van de grond. Ook het belang van 
een opleiding voor de toekomstige boerinnen werd ingezien. De boerin zou met haar tijd 
mee moeten gaan en kennis moeten nemen van de moderne inzichten ten aanzien van voe-
ding en gezondheidsleer over mens en dier; daarvoor was en is onderwijs noodzakelijk.
Deze vormen van vakonderwijs hebben ertoe bijgedragen dat er voltijds dagonderwijs op 
gang kwam. Vanaf  1921 werd dit verder vormgegeven binnen de Nijverheidsonderwijswet.

de Vrouw en het Gezin

 
Uit het boekje Handen uit de mouwen citeren we: ’wanneer we nu nagaan welke krachten een rol heb-
ben gespeeld bij de totstandkoming van het gehele huishoudonderwijs, blijkt overduidelijk dat de moderne 
huishoudwetenschappers voortborduren op taken die de pioniers van het huishoudonderwijs zich rond 1885 
gesteld hebben.’ In een artikel in het Sociologisch Tijdschrift betoogt Piet de Rooy dat daarbij drie 
factoren een rol gespeeld hebben, te weten:
• de overtuiging dat de kracht van vrouwen lag in de huishouding; het huishouden was een 

vak waartoe je een opleiding diende te krijgen; huisvrouwen moesten professionaliseren;
• de mening dat de bepalende rol van de vrouw in het gezin het scheppen van een goede 

sfeer was met deugdzaamheid, huiselijkheid en arbeidzaamheid; het gezin vormt de 
grondslag van de maatschappij;

• de invloed van de eerste feministische golf  door vrouwen zoals Wilhelmina Drucker. Ook 
vrouwen en meisjes moesten in staat gesteld worden om buitenshuis te werken, waarbij 
dat buitenshuiswerk in de huishouding dan wel betaald moest worden, want huishouding 
is een echt vak.

Hygiënische ‘eischen’ en vele recepten

De heer P.H. Schreuder Jr, onderwijzer aan de kook- en huishoudcursus der Tweede Doopsgezinde school te 
Haarlem, publiceerde in 1901, in samenwerking met Mej. N. Cariot, directrice der Haarlemsche Kook- en 
Huishoudschool, het boekje Ons Huis. Het voerde als ondertitel ‘De huishouding in al haar onder-
delen volgens de laatste en hygiënische eischen met vele recepten toegelicht’.
Het boekje had als doel het vele dicteren tijdens de cursussen te vervangen, want men beschikte nog niet 
over multomappen met kopietjes. Nee, de aanwezigen werden geacht tijdens de lessen aantekeningen te 
maken of  kregen dictaat. Ons Huis werd een standaardwerkje omdat er nog niet over het huishouden was 
gepubliceerd. 
Interessant is dat het boekje mede werd samengesteld door mejuffrouw Cariot. Zij was een geroutineerd hoofd 
van de Haarlemsche Huishoudschool en kende het werkveld van binnen en van buiten. De lokale kook- en 
huishoudschool werd bezocht door meisjes uit de gegoede kringen die enige scholing op moesten doen ter 
voorbereiding van hun rol als huisvrouw. Het waren niet de dochters van het werkvolk, die hadden de kunst 
van het koken al lang en breed onder de knie zodra ze de schoolgaande leeftijd hadden bereikt. Van hen 

werd verwacht dat met het leren lopen de handjes gelijk konden mee wapperen. In de gegoede middenstand 
verliep dit enigszins anders. Het ruwe werk werd door de dienstmeid gedaan omdat de dames in spé andere 
besognes hadden.
Mejuffrouw Cariot stond voor haar vak en beschouwde het voeren van een huishouding als een beroep met 
status. Hetzelfde gold voor de schrijvende onderwijzer Schreuder die het huishoudvak leerde aan de meisjes op 
de lagere school. Interessant is dat een man zich hier toen al nadrukkelijk mee bemoeide. Het boekje biedt ons 
een aardig inzicht in het negentiende-eeuwse denken over een discipline die huishouden heette. Zo treffen we 
in het boekje hoofdstukken aan over de inrichting ‘der woning’, het huren of  kopen ‘der woning’, verhuizen, 
de inrichting ‘der vertrekken’, de dienstbodes, de dagelijkse bezigheden, schoonmaken, ziekenverpleging, dran-
ken, de ’wasch’, planten, ongevallen en recepten. Met enige vrijheid kunnen we deze begrippen samenvatten 
onder de kopjes: huisvesting, vastgoedbeheer, personeel, catering, schoonmaak en bedrijfshulpverlening. De 
inhoud van het boek is natuurlijk enigszins gedateerd, dat spreekt vanzelf. Maar toch, als we de typische 
uitdrukkingen even laten voor wat ze zijn, mogen we stellen dat men toen al heel fundamenteel nadacht over 
het welzijn van de mens in zijn leefomgeving, Verstaan we onder leefomgeving ook werkomgeving, dan komen 
we aardig in de buurt van facility management. 
 Zo biedt het hoofdstuk over verlichting een fraai exposé over het gebruik van petroleum, lampen en 
gaslicht:‘‘s Avonds is natuurlijk kunstmatige verlichting noodig, waarvan we in het algemeen kunnen zeg-
gen, dat ’t licht, ’t welk zonlicht in kleur ’t meest nabij komt, ’t beste voor de oogen is, We moeten echter 
ook rekening houden met de luchtverontreiniging, de hoeveelheid warmte en ’t gevaar, dat de verschillende 
wijzen van verlichting opleveren.’ Het schrijversduo Schreuder en Cariot hebben met hun boek een prelude 
geschreven op het facility management. Huishouding en facility management komen in Ons Huis uit 1901 
heel dicht bij elkaar. Niet voor niets kende men tot ver in de twintigste eeuw in Wageningen de opleiding 
Huishoudwetenschappen met als uitgangspunt de dagelijkse huishouding en de grootkeuken. 

De inzichten op het gebied van gezondheid en hygiëne veranderden in rap tempo. Vanaf  
de vijftiger jaren werden elektrische en technische huishoudelijke apparaten steeds meer 
gemeengoed. Hoe zit het met de kosten en baten wanneer je gebruik maakt van deze 
moderne consumptiegoederen? Wat betekent het voor de taak van de huisvrouw als zij 
minder tijd hoeft te steken in de huishouding? Wat betekent dat voor het gezin en de hele 
samenleving? Om op deze en soortgelijke vragen antwoord te kunnen geven en om op 
veranderingen adequaat te kunnen reageren, moest niet alleen het niveau van het hele 
hogere huishoudonderwijs omhoog, maar leek ook de instelling van een wetenschappe-
lijke studierichting alleszins gerechtvaardigd. In het voorjaar van 1952 werd een studiereis 
naar de Verenigde Staten gemaakt door een Nederlandse delegatie bestaande uit onder 
anderen de Wageningse hoogleraar E.W. Hofstee en vertegenwoordigsters uit de kringen 
van vrouwenorganisaties waaronder mevrouw C.W. Willinge Prins-Visser, huishoudonder-
wijs en voorlichting. Zo is in 1952 aan de Landbouwhogeschool in Wageningen tot eerste 
hoogleraar Landbouwhuishoudkunde deze mevrouw Visser benoemd. Zij kende de wereld 
van vrouwenorganisaties, het huishoudonderwijs en de werkomgeving van de landbouwho-
geschool als geen ander en heeft gedurende 25 jaar een zeer belangrijke rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van de (Wageningse) huishoudkunde. Haar invloed in de opzet van een 
aantal opleidingen is terug te vinden, zowel in Nederland als in het buitenland (met name 
in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).



1 1 0 1 1 1

huishoud- en nijVerheidsonderwijs

 
Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 zou het beroepenonderwijs uit drie niveaus 
bestaan: het lagere, middelbare en hoger beroepsonderwijs. Hierbij was het hoger huishoud- 
en nijverheidsonderwijs min of  meer een nieuwkomer. Vanuit het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen werd de werkgroep Hoger Huishoud- en Nijverheidsonderwijs in het leven 
geroepen. Dit heeft geleid tot de start van de opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen 
(THW) in augustus 1971 aan de Akademie Diedenoort. Deze nieuwe hogere studierichting 
moest voldoen aan de vraag naar adequaat opgeleide beroepsbeoefenaars voor functies op 
leidinggevend niveau. In bijvoorbeeld de groothuishoudingen in ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. Deze beroepsbeoefenaars moeten niet alleen in staat zijn om complexe 
huishoudelijke vraagstukken op te lossen, maar ook opgeleid zijn om financieel/economi-
sche administratie, personeelsmanagement, inkoopvraagstukken en contractmanagement te 
voeren. Daarnaast moesten ze tegelijkertijd een volwaardige gesprekspartner zijn voor de 
directie. Een nieuwe opleiding op hbo-niveau met een vakkenpakket bestaande uit onder 
andere voeding en gezondheidsleer, bedrijfskunde, economie, sociologie, psychologie en 
pedagogiek, recht en staatshuishoudkunde, ergonomie, voorlichtings- en communicatie-
kunde was het resultaat.
De Landbouwhogeschool Wageningen had met de vakgroep Huishoudwetenschappen al 
de nodige vakbekwame docenten in huis. Bovendien waren grote investeringen niet direct 
noodzakelijk mits er gebruik kon worden gemaakt van de college- en practicumzalen van de 
Landbouwhogeschool. Dan zou tevens beoordeeld kunnen worden hoe een samenwerking 
in de praktijk verloopt tussen het hbo en het wetenschappelijk onderwijs. Tegelijkertijd werd 
er aan de hogere hotelschool in Den Haag al nagedacht over een specialisatie voor civiele 
diensten van zorginstellingen, welke er later ook is gekomen. De Maastrichtse hotelschool 
heeft vanaf  zijn oprichting het vak Management van Instellingen gekend en heeft sinds 1986 
een afstudeerrichting Facility Management. Kenmerkend is dat beide type opleidingen, in 
Wageningen en aan de hotelscholen, zich bezig hielden met een vorm van zorgmanagement 
voor een totaal andere doelgroep. In die tijd was de hogere hotelschool een mannenbolwerk. 
De opleiding voor Toegepaste Huishoudwetenschappen was bij uitstek een vrouwenaangele-
genheid en dan ook geen bedreiging voor de hotelscholen.
In de periode 1971 - 1995 was gemiddeld 78 procent van alle Diedenoort-studenten en 
74 procent van alle Toegepaste Huishoudwetenschappen-studenten van het vrouwelijk 
geslacht, terwijl in die periode de man/vrouw-ratio binnen de hele hbo-studentenpopulatie 
op ca. 58/42 procent lag.

Door het ministerie van O&W werd eind 1974 besloten een tweede THW-opleiding van 
start te laten gaan aan het Nieuw Rollecate te Deventer. Vanzelfsprekend werd dit bericht in 
Wageningen met gemengde gevoelens ontvangen. Al was het alleen maar omdat men geen 
idee had hoeveel functies er voor THW-ers op de arbeidsmarkt zouden zijn. Het aantal stu-
denten moest daarop worden afgestemd; het mocht geen opleiding zijn tot werkloze.
Door de Coördinatiecommissie Toegepaste Huishoudwetenschappen werd eind 1978 een 

aanbevelingsrapport uitgegeven met de titel Leerplan ontwikkeling op basis van functie-eisen.
Gezaghebbende organisaties van dat moment, zoals de Vereniging van Hoofden Civiele 
Diensten, de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande, de Centrale Raad voor 
de Gezinsverzorging en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten hebben hun deskundige 
bijdrage daaraan geleverd. Op basis daarvan zijn vanaf  1979 voor alle THW’s richtlijnen 
afgegeven: dat was hard nodig, want ondertussen gingen ook Heerlen en Groningen met een 
THW-opleiding van start en een jaar later eveneens Den Haag.
Niet alleen op dat moment – maar ook nog jaren daarna - werd uitgebreid gediscussieerd of  
de THW-opleidingen studenten moesten afleveren die verstand hadden van schoonmaken 
en koken of  juist van ‘staffuncties op leidinggevend niveau’. Zolang de discussies in het 
bedrijfsleven rondom management, huishouden of  huisvesting gaande blijven, zal ook in 
opleidingenland deze nog jaren worden gevoerd. De ontwikkelingen in het reguliere onder-
wijs moeten tenslotte gelijke tred houden met de behoeften van het bedrijfsleven.
(Door: Adriaan Veenman)
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D e e l  3 

Het ontstaan van het vak 

facility management na 

de Tweede Wereldoorlog
Inleiding

In dit deel behandelen we de periode na de Tweede Wereldoorlog. Facility management 

ontstond pas in de jaren tachtig als term en als vakgebied. Daarvoor vonden er in de jaren 

vijftig en zestig een aantal economische en sociale ontwikkelingen plaats die van belang zijn 

geweest voor faciliteiten en de manier waarop daar mee werd omgegaan. We beginnen dit 

deel met deze ontwikkelingen die zich weer centreren rond welvaart en welzijn. Van belang 

was de wederopbouw en het Marshallplan. Dit hulpprogramma zorgde voor gerichtheid op 

en contacten met de Verenigde Staten. Daarnaast groeide de welvaart erdoor, wat het ont-

staan van de verzorgingsstaat mogelijk maakte. Dit beïnvloedde ondersteunende processen, 

met een centrale rol voor regelgeving. 

Vervolgens gaan we verder met de geboorte en de eerste jaren van facility management 

als vakgebied. Via diverse vroege verenigingen komt uiteindelijk Facility Management 

Nederland (FMN) tot stand na een fusie van FMZ, ISM en NEFMA. Deze laatste – en 

jongste vereniging – kan aangemerkt worden als de spreekwoordelijke knuppel in het hoen-

derhok. Vandaar dat het historisch verantwoord is om juist bij dié vereniging uitgebreider 

stil te staan. 

3 . 1  N a o o r l o g s e  e c o n o m i s c h e  e n 
s o c i a l e  o n t w i k k e l i n g e n

 

3 .1 .1  Trage  s tar t

Toen de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 na vijf lange jaren eindelijk eindigde, 
stond Nederland voor de grote taak van de wederopbouw. De oorlog had ons land 
vijf jaar lang in een verlammende greep gehouden. De productie in de industrie lag 
stil en de economie stond op een laag pitje. De eerste jaren na de bevrijding voerde 
de Nederlandse regering dan ook een schaarstepolitiek. Haar eerste zorg lag bij het 
voorzien in de basisbehoeften van de bevolking. Producten konden alleen op de bon 
verkregen worden, zodat alle Nederlanders toekwam waar ze recht op hadden. Toen 
de Nederlanders in hun basisbehoeften waren voorzien, ging de overheid zich meer 
richten op het herstel van de economische bedrijvigheid. Deze politiek moest ertoe 
leiden dat het bedrijfsleven voorzien werd van de allernoodzakelijkste grondstoffen 
en productiemiddelen, zodat de productie weer op gang kon komen. Deze productie 
wakkerde vervolgens de consumptie aan en bracht Nederland economisch weer op 
gang.
Het probleem echter waren de beperkte (financiële) middelen. Strenge rantsoene-
ring diende ervoor te zorgen dat de benodigde producten in de juiste hoeveelheid 
bij de meest belangrijke bedrijven terechtkwamen. Een jaarlijks opgesteld Centraal 
Economisch Plan bepaalde waar de focus van de herstelpolitiek kwam te liggen. 
Een groot probleem in deze eerste jaren was het verkrijgen van de benodigde basis-
goederen voor de productie. Nederland produceerde weinig tot niets zelf en richtte 
daarom zijn blik op het buitenland. Helaas had ons land vrijwel niets te bieden in ruil 
voor de importgoederen. Het tekort op de betalingsbalans begon hierdoor sterk op 
te lopen. Juist op het moment dat dit tekort de wederopbouw dreigde te frustreren, 
kwamen de Verenigde Staten met een hulpprogramma voor heel Europa.

3.1.2  ‘Een  geschenk  zoa ls  d i t  in  de  were ldgeschiedenis  nog 

n ie t  i s  voorgekomen’

Dit hulpprogramma is de geschiedenisboeken ingegaan als het Marshallplan. Het is 
genoemd naar de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS, George C. 
Marshall. Volgens Marshall zaten de Europese landen gevangen in een vicieuze cirkel. 
De eerste prioriteit van de regeringen lag namelijk bij het redden van de bevolking 
van de hongersdood en vrieskou. Daarom ging het grootste deel van het regerings-
budget van deze landen op aan voedsel en brandstof. Geld dat vervolgens niet nog 
een keer aan de structurele wederopbouw besteed kon worden. De producten die 
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Nederland nodig had, verkreeg het voor het grootste deel uit de Verenigde Staten, 
het enige land dat aan de grote vraag kon voldoen, doordat het in het binnenland 
weinig schade had geleden van de Tweede Wereldoorlog. Nederland betaalde met 
dollars, maar de voorraad hiervan raakte uitgeput in heel Europa.
In juni 1947 werd het plan ingevoerd en gedurende de periode 1948-1952 kregen 
zestien Europese landen, waaronder Nederland, 14,6 miljard dollar aan economi-
sche steun van Amerika. Ten tijde van het plan werd de enorme omvang en het 
belang ervan al onderkend. Hirschfeld, de ambtenaar in Nederland met de grootste 
verantwoordelijkheid voor de besteding van de economische hulp, sprak over ‘een 
geschenk zoals dit in de wereldgeschiedenis nog niet is voorgekomen’. Van de 14,6 
miljard kreeg Nederland er ongeveer één. Dat komt op ons niet over als een enorm 
bedrag. Als we het echter omrekenen naar wat het nu waard zou zijn, dan is dat 
ongeveer 11 miljard euro. Bovendien is 14,6 gedeeld door zestien iets meer dan 900 
miljoen en dus kreeg Nederland relatief veel hulp van de VS. 
Het grote Nederlandse aandeel in de hulp bezat een zekere rechtvaardigheid, aan-
gezien Nederland van de West-Europese landen het zwaarst getroffen was tijdens de 
oorlog. Om van het verlies van mensenlevens nog maar te zwijgen, had de oorlog de 
industrie grotendeels in de as gelegd. Slechts eenderde van de vooroorlogse produc-
tie bestond nog na de oorlog. Wegen en sporen lagen in puin, de landbouwproductie 
was gehalveerd en de bevolking was grotendeels dakloos en ondervoed.
De Amerikanen gaven deze hulp niet puur en alleen uit liefdadigheid. Als de 
Europese landen er snel bovenop kwamen, waren ze minder vatbaar voor het opruk-
kende communisme, zo was de gedachte in de VS. De strenge winter van 1946-1947 
had de situatie in Europa verergerd en in Nederland was de wederopbouw tot 
stilstand gekomen. Hongersnoden dreigden en het gewone volk had vaak weinig 
vertrouwen in het vooroorlogse kapitalistische systeem. In 1946 haalde de communis-
tische partij in Nederland een zege die daarvoor en daarna nooit meer geëvenaard 
is. Voorwaarde voor de Marshallhulp was dan ook dat de Europese landen gingen 
samenwerken, zodat Europa gezamenlijk sterk stond tegenover het ‘rode gevaar’ dat 
uit het Oosten kwam overwaaien. Het Marshallplan vloeide dus voor een deel voort 
uit de Amerikaanse angst voor een ineenstorting van het economische wereldsy-
steem. Zoals de onderminister van Buitenlandse Zaken, Acheson het op 8 mei 1947 
verwoordde: ‘Without outside aid, the process of recovery in many countries would 
take so long as to give rise to hopelessness and fear. In these conditions freedom and 
democracy and the independence of nations could not long survive, for hopeless and 
hungry people often resort to desperate measures.’ 
Pien van der Hoeven legt in haar boek Hoed af voor Marshall  duidelijk uit hoe de 
hulpconstructie van de Verenigde Staten werkte. Amerikaanse exportleveranciers 
kregen dollars betaald van hun regering om grondstoffen en kapitaalgoederen 
naar Nederland te exporteren. De Nederlandse ondernemers die deze producten 
nodig hadden, moesten ze wel gewoon kopen. Ze betaalden echter niet aan de 
Amerikaanse leveranciers - deze werden immers al betaald door hun eigen over-
heid - maar in guldens aan De Nederlandse Bank. Dit geld besteedde de bank aan 

de financiering van allerlei projecten die ons land er economisch en sociaal weer 
bovenop konden helpen. Het ging hierbij bijvoorbeeld om sociale woningbouw en 
projecten in de landbouw en industrie. Op deze manier zorgde de Marshallhulp voor 
drie dingen. Ten eerste kwam geld vrij voor de genoemde sociale en economische 
wederopbouwactiviteiten in Nederland. Ten tweede zorgde het plan er ook voor 
dat de negatieve handelsbalans verkleind werd. Minder dollars verlieten Nederland, 
omdat ondernemers in guldens aan De Nederlandse Bank betaalden. En ten slotte 
probeerde de VS ook de eigen economie te bevorderen, doordat de goederen uit de 
VS geïmporteerd moesten worden.

3.1.3  Ongekende  groe ivoeten

Het Marshallplan bereikte in Nederland zijn beoogde effect. Van de Nederlandse 
invoer uit de VS in 1949 en 1950 werd de helft door de Amerikaanse regering betaald. 
Van de totale import betaalden ze 15 procent. De hulp werkte door in de gehele 
Nederlandse economie. Maar liefst 4.100 bedrijven importeerden goederen die door 
het Marshallplan gefinancierd werden. Naast de bedrijven profiteerde met name 
de bevolking van de steun. Graan, vetten, suiker en tabak vonden hun weg naar 
Nederland om de behoeften van de burgers te bevredigen. 
De jaren vijftig en zestig kenmerkten zich door met een ongekende groei van de 
Nederlandse economie. Ten aanzien van de gehele Europese opleving sprak de 
Belgische historicus Herman van der Wee van de zilveren jaren vijftig en zelfs van de 
gouden jaren zestig. Tussen 1950 en 1970 nam het Bruto Nationaal Product (BNP) 
per hoofd van de bevolking in West–Europa met ongeveer 4,5 procent per jaar toe. 
In de eeuwen daarvoor waren deze cijfers nog nooit voorgekomen en daarna ook 
niet meer. De industrie en productie groeiden met maar liefst 7 procent per jaar. 
Nederland deed het nog beter dan het Europese gemiddelde.
In ons land groeide het BNP met 5 procent per jaar tussen 1951 en 1968.

Bruto Nationaal Product:
1951-1959 4,5 %
1968-1968 5,5 %

Bovenstaand tabelletje laat zien dat de groei in de jaren zestig nog iets groter was 
dan in de jaren vijftig. De bevolking van Nederland groeide niet snel in deze periode, 
vaak zelfs minder dan één procent per jaar. Hierdoor zorgde de toename van het nati-
onale inkomen voor een welvaartsstijging van de Nederlandse burgers.
De groei van de economie en de welvaart maakten nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 
De internationale luchtvaart kwam van de grond en grotere groepen mensen in de 
samenleving konden zich de luxe van een eigen auto veroorloven. De consumptie 
van de burgers nam enorm toe door de gestegen levensstandaard. Kortom, de 
consumptiemaatschappij deed in Nederland haar intrede. Deze ontwikkelingen zijn 
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niet geheel en alleen toe te schrijven aan de Marshallhulp. Deze is vooral belang-
rijk geweest voor het op gang helpen van de door de oorlog volledig ingestorte 
Nederlandse economie. In de tweede helft van de jaren vijftig kon die steeds meer 
op eigen benen staan en groeide daarna door in de jaren zestig.

3.1.4  Nie t  zeuren, werken!

Direct na de Tweede Wereldoorlog was er voor faciliteiten ten behoeve van de werk-
nemer weinig ruimte. De boodschap was helder en duidelijk: er moest hard worden 
gewerkt om weer wat van Nederland te maken. Om dit te bereiken, moest het hele 
volk gezamenlijk de schouders eronder zetten en opofferingen brengen. Direct na de 
oorlog deed minister-president Schermerhorn ter gelegenheid van het aantreden van 
zijn kabinet, een oproep aan het volk: 

‘De Regeering zal er alles op zetten het Nederlandsche volk te doordringen van het 
besef, dat onze arbeidskracht vrijwel het eenige is dat ons gelaten werd… Werkelijke 
welvaart voor iedereen kunnen wij alleen maar opbouwen op de grondslag van het 
herstel van ons productievermogen, dat wil zeggen door arbeid. Zoolang wij als volk 
in de praktijk van ons leven geen ernst maken met onze zedelijke plicht tot arbeid 
blijven wij een volk van arme menschen.’

Nog voor het begin van de Marshallhulp liet in oktober 1946 de toenmalige minis-
ter-president Beel via de radio weten dat de lonen niet konden worden verhoogd 
zolang de arbeidsproductiviteit niet verbeterde. Met andere woorden: er moest har-
der gewerkt worden. Het kabinet voerde een lagelonenpolitiek om de Nederlandse 
economie er bovenop te helpen. Lage lonen zorgden voor goedkopere arbeid en 
goedkopere producten, met als gevolg een betere concurrentiepositie ten opzichte 
van het buitenland. Toen er in de loop van de jaren verbetering kwam in de financiële 
middelen van ons land, kwamen deze niet zozeer ten goede aan de lonen. De voor-
keur werd gegeven aan bijvoorbeeld opleidingen voor werknemers, zodat de arbeids-
productiviteit weer verder kon stijgen. In deze omstandigheden is het niet vreemd dat 
er weinig ruimte was voor de faciliteiten. Het zou immers zonde zijn geweest geld aan 
bijvoorbeeld een kantine uit te geven, als datzelfde geld ook besteed kon worden 
aan het verhogen van de productiviteit, zo was de heersende gedachte. 
Er kwam met name uit de hoek van de vakbewegingen kritiek op deze visie. Volgens 
hen maakte het wel degelijk uit onder wat voor omstandigheden de arbeider zijn werk 
moest doen. De vakbeweging wees erop dat productieverhoging ook bereikt kon 
worden door een modernere bedrijfsvoering, onder andere door betere werkplekken 
en het inhuren van organisatieadviseurs. Vanuit dit gezichtspunt waren de ondersteu-
nende diensten wel van cruciaal belang. Voor een betere werkplek zijn betere facili-
teiten een noodzaak en lag er een rol voor facility management weggelegd. In deze 
periode waren de vakbondsmensen echter nog roependen in de woestijn; de nadruk 

bleef liggen op het hard werken aan de wederopbouw. De ondersteunende diensten 
speelden hierbij in bedrijven en instellingen een ondergeschikte rol.

3.1.5  De  Amer ikaniser ing  van  Neder land

De Marshallhulp zorgde voor vele contacten tussen Nederland en de VS. Nederlandse 
bedrijven gingen zich door de hulp, veelal noodgedwongen door het gebonden 
karakter ervan, voornamelijk richtten op Amerika. Rob Kroes wees er in zijn essay 
Het Marshallplan en wij. Economische, politieke en culturele bedoelingen  op dat 
Amerika ‘een blijvende stempel heeft gedrukt op de politieke, economische, mili-
taire en culturele verhoudingen die zich in Europa gingen voordoen.’  Volgens hem 
is de invloed van Amerika ook nu nog verre van uitgespeeld. De invloed van de VS 
beperkte zich direct na de oorlog niet alleen tot de Marshallhulp. Het waren niet 
alleen dollarstromen die van Amerika naar Nederland liepen. Tal van andere zaken 
kwamen over de Atlantische Oceaan naar ons land, zowel op economisch als op cul-
tureel en politiek terrein. Een mooi voorbeeld is dat, naast de massaconsumptie, ook 
Hollywoodfilms uit de Verenigde Staten kwamen overwaaien. Een ander voorbeeld is 
facility management, hoewel de term pas in de jaren tachtig in Nederland voor het 
eerst werd gevoerd. Daarover straks meer. 
De invloed van de VS ging dus vrij ver. Sommige historici spreken in dit verband zelfs 
van een Amerikaans imperialisme waarbij het eigenbelang voorop stond. Misschien 
is het wat overdreven om te spreken van imperialisme, duidelijk is wel dat er een 
Atlantische wereld ontstond met de VS als leider. Onder de vleugels van Amerika 
konden de West-Europese landen in de jaren vijftig in alle rust en veiligheid de naoor-
logse staat opbouwen. Heersende opvattingen van de VS speelden hierdoor een 
grote rol in de wederopbouw van de Nederlandse samenleving. De democratieën in 
West-Europa en het kapitalistische handelssysteem met open markten vormden zich 
naar Amerikaans voorbeeld.
De Amerikanen vonden dat hun land voor de Europeaanse burger exemplarisch 
moest zijn. Naast de Marshallhulp voerden ze een culturele politiek, omdat de VS 
van mening was dat ook dit de Europeanen er bovenop zou helpen. De hulp ging 
gepaard met een complete voorlichtingscampagne. Boekjes, brochures, films en 
rondtrekkende voorlichtingsbusjes verkondigden de blije Marshallboodschap. Een 
belangrijke en veelzeggende leuze was: ‘You can be like us’. Op vele terreinen 
werkte de invloed van de VS door. Naast de hiervoor al genoemde Hollywoodfilms, 
kwam er Amerikaanse reclame, muziek, Coca Cola en niet te vergeten Mickey Mouse 
naar Nederland. Diverse Amerikaanse cultuurelementen gingen onderdeel uitmaken 
van de Nederlandse cultuur, ons land veramerikaniseerde. Zo bezien lijkt het alsof 
Amerika bepaalde of en op wat voor manier cultuuraspecten een plaats kregen in de 
Nederlandse samenleving. Niets is minder waar. De Nederlanders bepaalden welke 
en hoeveel Amerikaanse elementen werden overgenomen. Jeans en T-shirts werden 
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hier bijvoorbeeld wel een succes, het in Amerika zeer populaire American Football 
daarentegen niet. Veelal werden de cultuurelementen enigszins aangepast aan de 
Nederlandse wensen. In het facility management keken Nederlanders veel af van de 
Amerikanen. Toch gold ook hier dat ons land zijn eigen weg ging, met als grondslag 
de karakteristieken: soberheid, properheid en dienstverlening zoals we in deel 1 heb-
ben besproken. 
De enorme invloed die de Amerikaanse massacultuur desondanks heeft gehad, geeft 
aan dat de Marshallhulp zeer effectief in één pakket naar Nederland werd geëxpor-
teerd. Vooral in de jaren vijftig hadden de Nederlanders een zeer positieve kijk op de 
Amerikanen. Niet verwonderlijk, aangezien ze in 1945 de bevrijders waren geweest 
en nu in de wereld een centrale rol uitoefenden.

3.1.6  Contacten  met  de  VS
      
Ook in het bedrijfsleven heeft de culturele politiek van de Amerikanen grote invloed 
gehad. In het kader van een Technical Assistance Program probeerden de Amerikanen 
het Nederlandse bedrijfsleven te bewegen hun ondernemingscultuur over te nemen. 
Gedurende de vier jaar die het Marshallplan bestreek, werd in totaal 40 miljoen dol-
lar voor dit programma beschikbaar gesteld. Na afloop van de vier jaar besloot het 
congres nog eens 100 miljoen aan dit beleid te besteden. 
 De kennisoverdracht via de technical assistance moest ervoor zorgen dat Nederlandse 
bedrijven, de Amerikaanse methoden en technieken gingen gebruiken in de 
bedrijfsvoering en organisatie. De regering van de VS was van mening dat dit de 
productiviteit van de Nederlandse economie verhoogde. Deze campagne heette de 
Productivity Drive. In het kader hiervan gingen werkgevers en vakbondsmensen in 
groepen op studiereis naar Amerika. Hier kregen ze in feite les in de Amerikaanse 
ondernemingscultuur, ze mochten de technische en organisatorische prestaties 
bewonderen en bestuderen. Bij thuiskomst gingen ze vaak met grote ijver aan de 
slag om het vers geleerde in de praktijk te brengen. Er werd ook van ze verwacht dat 
ze de kennis met anderen deelden. Bijvoorbeeld door het schrijven van rapporten 
en artikelen en het houden van lezingen. Naast reizen naar Amerika, kwamen er ook 
Amerikaanse consultants naar Nederland om bedrijven te adviseren. 
Om deze contacten te bevorderen en de idee van productiviteit te verankeren in het 
Nederlandse bedrijfsleven, werd de Contactgroep Opvoering Productiviteit (COP) 
opgericht. In deze contactgroep werkten personen van allerlei pluimage. Het waren 
vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers en van organisaties 
die zich bezighielden met productiviteitsverhoging. Mede door de inspanningen van 
de COP ontstond een moderne industriële mentaliteit in Nederland. Amerikaanse 
ideeën over efficiency en bedrijfsvoering waren sindsdien niet meer weg te denken 
uit het Nederlandse bedrijfsleven. 
De COP hield zich bezig met tal van terreinen, die ook maar enigszins van belang 
waren voor de verhoging van de Nederlandse productiviteit. Hierbij speelden the-

ma’s als onderwijs, managementtheorieën en consumptie een rol. Diverse COP-stu-
dieteams maakten ook studiereizen naar de VS om daar de American way of life af 
te kijken. Het begon in de zomer van 1949 met een groep jonge boeren die zeven 
maanden lang op boerderijen in Amerika aan het werk gingen om te leren over de 
mechanisatie en schaalvergroting op het Amerikaanse platteland. Ze deden bij thuis-
komst wat er van ze verwacht werd: ze hielden vele lezingen om het geleerde door te 
geven aan hun collega-boeren. Daarna volgden vele anderen zoals technici, resear-
chmedewerkers, industriëlen, vakbondsmensen en overheidsfunctionarissen. In totaal 
reisden ongeveer 1.100 mensen in 150 van deze teams naar Amerika. Door de reizen 
naar de VS en de nadruk op productiviteitsverhoging, kwam in Nederland meer de 
nadruk te liggen op het al eerder in dit boek genoemde scientific management. De 
Amerikanen vonden dat de Europeanen op dit gebied achterliepen en probeerden 
met de Marshallhulp Europese bedrijven te bewegen hun bedrijfsprocessen meer via 
dit principe te organiseren. 
Het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog vond in Amerika een land waar het 
van kon afkijken hoe de moderne welvaartmaatschappij in elkaar zat. In het manage-
ment werd in de jaren vijftig sowieso veel gekopieerd. De managementtheorieën uit 
de Verenigde Staten gingen uit van het controleren van de informele groepsproces-
sen op de werkplek en het beïnvloeden van het welzijn van de arbeider. Deze prach-
tige basisprincipes moesten leiden tot een optimale bedrijfsvoering. Ze werden, met 
hier en daar wat aanpassingen, gretig overgenomen door Nederlandse bedrijfslei-
ders. In deze vijftiger jaren ontstond in het management duidelijk de gerichtheid op 
Amerika die we later bij facility management – een uit Amerika overgenomen term 
– en vooral bij de NEFMA zien terugkomen. 
Het is duidelijk dat Amerika zich nadrukkelijk met Nederland bemoeide, onder ande-
re via de genoemde Marshallhulp. Nederland op zijn beurt richtte de blik heel sterk 
op de VS in de jaren van de wederopbouw. Amerikaanse invloeden zijn sindsdien niet 
meer weg te denken uit de Nederlandse economie, cultuur en politiek. 

3.1.7 Een andere naoorlogse ontwikkeling: de verzorgingsstaat

Voor 1940 was de belangrijkste basis voor de verzorgingsstaat al gelegd. De sociale 
kwestie en wetgeving van rond 1900 waren daar het begin van geweest. Deze wet-
geving was er vooral op gericht het grootste sociale onrecht, zoals arbeid van heel 
jonge kinderen, uit te bannen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er in Nederland 
geleidelijk een politiek tot stand, die hier wezenlijk van verschilde. De herinneringen 
aan de verschrikkingen van de oorlog zorgden ervoor dat vele Nederlanders een 
betere en rechtvaardige samenleving voor ogen stond. Armoede en ellende mochten 
hierin geen plaats hebben, zo was de heersende opinie. De overheid ging zich actief 
bemoeien met allerhande zaken die het welzijn van de burgers aangingen, zoals de 
verdeling van werk en inkomen. Uiteindelijk leidde dit tot een maatschappij waarbij 
de inwoners als het ware van de wieg tot het graf werden verzorgd. 
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Pas na de eerste wederopbouwjaren kwam de verzorgingsstaat definitief tot stand. 
Historicus Frank van Loo spreekt in dit verband over twee fasen waarin de sociale 
zekerheid ontstond. Eind jaren veertig en begin jaren vijftig bleef de aandacht van de 
kabinetten voornamelijk bij de verhoging van de productiviteit liggen. In deze eerste 
fase kwamen er al wel enkele voorlopige regelingen die de sociale zekerheid ver-
hoogden. Voorbeelden hiervan zijn de Noodwet Ouderdomsvoorziening van Drees 
in 1947 en de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering van 1952. 
De tweede fase startte in de tweede helft van de jaren vijftig ten tijde van de rege-
ringen van katholieken en socialisten. Vanaf 1955 begon de verzorgingsstaat echt 
vorm te krijgen. Rond 1960 kwam er een golf van wetgeving die deze ontwikke-
ling voltooide. Het waren geen noodwetten meer, maar definitieve regelingen. De 
Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1956, de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
in 1959 en in 1965 de Algemene Bijstandwet werden aangenomen door de Tweede 
Kamer. Daarnaast kwamen er minimumlonen en uitkeringen. 
In de loop van de jaren zestig groeide de welvaart. Van die welvaart moest iedereen 
evenredig profiteren, was de heersende mening en daarom besteedde de overheid 
steeds meer geld aan sociale zekerheid. Vóór 1940 profiteerden alleen de armen 
van bijvoorbeeld de armenzorg. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit. In de 
verzorgingstaat hadden de middenklassen en zelfs de rijken recht op sociale steun 
en voorzieningen, een unieke situatie in de geschiedenis van ons land. Vanaf het ont-
staan van de verzorgingsstaat kwam iedereen in aanmerking voor AOW, kinderbijslag 
en studiefinanciering. De armen kregen vaak wel meer, maar dat nam niet weg dat het 
rijke deel van de bevolking er ook recht op had. Een geheel bureaucratisch systeem 
kwam in het leven om voor de verstrekking van deze gelden zorg te dragen. 
Ondanks dat de rijken misschien meeprofiteerden van het systeem, was de belang-
rijkste functie het garanderen van een inkomen voor iedereen. Mensen met hogere 
inkomens betaalden daarnaast meer belasting om de inkomens te nivelleren. Sociale 
verzekeringen werden in het leven geroepen om zorg te dragen voor mensen die hun 
baan kwijtraakten of niet meer konden werken door een ongeluk of ziekte. Dit was 
echter niet alles. De overheid ging zich ook actief bemoeien met onderwijs, huisves-
ting, gezondheid en recreatie. 
Zoals de overheid zich met vrijwel alle terreinen van het leven bemoeide, zo deed ze 
dat ook op het vlak van de arbeidsomstandigheden. Het begon met de Veiligheidswet 
van 1934 voor bedrijven en instellingen. Later groeide de Arbo-wet hieruit voort. De 
overheid controleerde of de regels en wetten nageleefd werden. Dit had zijn invloed 
op de faciliteiten. Een organisatie kon deze niet zomaar meer op haar eigen manier 
organiseren. Constant moesten managers zich nu af vragen wat voor gevolgen 
bepaald beleid voor de arbeidsomstandigheden had, met in hun achterhoofd de 
wetgeving en eventuele sancties. 

Koffie, schaken, reizen en werken bij Hoogovens

In 1918 werd Hoogovens opgericht, een staalbedrijf dat vanaf het begin van haar 
bestaan al aandacht had voor het personeel en voor de ondersteunende processen. 
Toen in 1924 de productie werd overgeplaatst van Den Haag naar Velsen, werden veel 
gronden onteigend. Onder andere het landgoed Blijehoeve dat huisvesting bood aan 
het eerste hoofdkantoor. Door al die onteigeningsprocedures was het noodzakelijk 
om een goed archief op te zetten en te onderhouden. Deze archieffunctie is nog 
steeds een belangrijk onderdeel van het facilitair bedrijf van het huidige Corus. In 
haar hoogtijdagen werkten maar liefst vijftien mensen bij de archiefdienst. 
Al ver voor de Tweede Wereldoorlog kende Hoogovens een huishoudelijke dienst 
die onder andere de bedrijfskantines beheerde waar koffie en thee geserveerd wer-
den. Ook stuurde ze de schoonmaak aan. Verder had het bedrijf een eigen medische 
dienst die zich vooral toelegde op brandwonden. Het centrum in Beverwijk is uit deze 
ondersteuning ontstaan. 
Het echte facilitaire werk ontstond na 1945, toen het bedrijf dankzij de Marshallhulp 
flink groeide. Personeel was helaas moeilijk te krijgen, vandaar dat Hoogovens tot in 
de verste uithoeken van Nederland op zoek ging naar vakbekwame arbeiders. Die vond 
men in Groningen. De directie van Hoogovens was zich welbewust van het feit dat ze 
veel moest doen om de noorderlingen zich in Velsen thuis te laten voelen. De belang-
rijkste drijfveer daarbij was hun christelijk geloofsovertuiging. Personeelszaken werd 
zelfs gerund door twee voormalige dominees. Er werden sportverenigingen opgericht, 
een commissie voor bedrijfsontspanning zag het levenslicht en er werden hypotheken 
aangeboden tegen een lage rente van soms maar één procent. 
De Hoogovens Schaakclub werd opgericht in de jaren twintig en huisde in een gebouw, 
Het Casino, op het terrein in Velsen. In 1938 organiseerde de club het Kennemer 
Toernooi waar veertig vierkampers uit de regio aan meededen. In 1939 was het al 
uitgegroeid tot een nationaal toernooi en in 1940 gaven grote schakers als Euwe en 
Wijnans reeds acte de présence. Door de slechte voedselsituatie in de oorlogsjaren 
werd het toernooi afgesloten met een gezamenlijke snertmaaltijd, die uitgroeide tot 
een traditioneel gebeuren. Sinds de beginjaren is het toernooi wereldberoemd en is 
Hoogovens, zelfs gedurende de staalcrisis toen ze op het randje van de afgrond balan-
ceerde, hoofdsponsor van het toernooi. 
De afdeling Huishoudelijke Diensten ontwikkelde zich in de jaren veertig en vijftig 
verder en kreeg de postverwerking, de kantoorinrichting, restaurants en lunchkamers, 
schoonmaak en zelfs een reisafdeling onder haar hoede. Deze laatste ontstond mede 
vanuit het sociale gevoel van de leiding van het bedrijf. Men organiseerde reizen voor 
gastarbeiders die in de vakantie goedkoop naar hun vaderland, bijvoorbeeld Turkije, 
konden gaan. Men beheerde zelfs vakantiehuisjes en woonoorden voor buitenlandse 
werknemers: Arosa Sun en Eurocasa. De dienst regelde verblijfsvergunningen, afspra-
ken met pensionhouders en overleg met ambassades. Al vanaf de start van het bedrijf 
in 1918 was het met deze dienstverlening begonnen. Vooral in de beginperiode werk-
ten op het terrein Fransen, Engelsen, Belgen en vooral veel Duitsers, die ingehuurd 
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werden voor specialistisch installatiewerk en daarvoor heel goed werden betaald, tot 
ergernis van de Nederlanders. 
In 1964 begint een proces van verdergaande professionalisering en centralisering van 
ondersteunende functies. Alles wat ook maar enigszins ondersteunend was en niet 
direct tot het productieproces gerekend kon worden, werd bij elkaar gevoegd in één 
centrale dienst: de CD. Deze CD herbergde zes onderdiensten met veertien afdelingen 
en 490 medewerkers. Eigenlijk kent Hoogovens vanaf dit moment twee facilitaire dien-
sten. De ene heet Site Facilities en richt zich op direct aan de productie gerelateerde 
zaken als magazijnen, verbouwingen op locatie, loodgieterwerk en algemeen technisch 
onderhoud van de machines. In een staalbedrijf is dat een ingewikkeld en continu pro-
ces. De andere afdeling heet Facilitaire Zaken en richt zich op de kantooromgeving, 
het beheer van de facilitaire middelen en de dienstverlening aan medewerkers, zoals 
de koffievoorzieningen. 
In de Grijper, het huisblad van Hoogovens uit 1956 lezen we: ‘Voor de oorlog was er van 
koffie geen sprake. Voor de “warme bedrijven” werd toen in de theeschenkerij slappe 
thee gezet, waarmee de arbeiders tegen uitdrogen beschermd werden’. Op maandag 
24 oktober 1956 werden in de kantine de eerste koffieapparaten opgesteld. ‘Geurige 
koffie tegen vijf cent per kop.’ De koffie werd betaald met bonnen, maar dit kostte 
wel erg veel tijd. Binnen de sociale afdeling en de centrale schaftlokaalcommissie 
werd voorgesteld de koffiebonnen te vervangen door aluminium penningen, vier voor 
een kwartje, die verkocht werden met behulp van automaten van de firma Verenigde 
Blikfabrieken uit Krommenie. Op hoog niveau werd deze zaak aan de orde gesteld. 
Uiteindelijk nam professor Ten Doesschate, de toenmalige baas van Hoogovens, de 
beslissing. In vele edities van de Grijper en treffen we vervolgens ingezonden brieven 
aan over het ‘kwartjesprobleem in de fabriek’ omdat de automaten sommige kwartjes 
niet en andere weer wel herkende. Kom je aan de koffie dan kom je aan de mens.

De koffievoorziening in het hoofdkantoor was van een andere orde. Daar waren geen 
automaten, maar werd de koffie rondgebracht. We citeren uit het boekje Herinneringen 
en feiten over 28 jaar Centrale Diensten: ‘Serveerwagens vol met kopjes en schoteltjes, 
zo’n 50 liter koffie en een schenkkan. Niet zeuren over zwart, weinig melk of wat dan 
ook. Koffie is met melk en suiker en anders niet. We komen één keer langs en dan mag 
je twee kopjes nemen. “Ge komt om te werken, nietwaar”.’ 
Vanaf de jaren tachtig, tijdens de staalcrisis en onder druk van verregaande bezuinigin-
gen, moest marktconform worden gewerkt. Dat was niet eenvoudig, omdat de centrale 
dienst ook functioneerde als een sociaal vangnet voor de organisatie. De postkamer 
bood bijvoorbeeld werkverschaffing aan de door beroepskwalen geteisterde dames. 
Het ging dan bijvoorbeeld om werkneemsters die de vertinning op de blikken moesten 
controleren en daarbij steeds dezelfde beweging maakten, waardoor tennisarmen ont-
stonden. Ze deden dat in een hal waar louter vrouwen werkten, de zogenaamde maag-
denhal. De postkamer bood in deze gevallen een gelegitimeerde helpende hand.
Ondertussen gingen de reorganisaties door en werden steeds meer taken onderge-
bracht onder de CD. De dienst groeide uit tot een intern bedrijf met dertien afdelingen 

en maar liefst 778 medewerkers. De meeste arbeid werd door eigen mensen uitgevoerd. 
In 1980 werden de centrale archieven, bibliotheek en de documentatieafdeling bij de 
CD gevoegd en kwamen vakantie-aangelegenheden en de gastendienst erbij. Toch 
stabiliseerde het personeelsbestand vanwege de uitbesteding. Gedurende de jaren die 
volgden, zette dit uitbestedingsproces door. Steeds meer diensten werden onderge-
bracht bij externe leveranciers onder regie van de Centrale Dienst die in de loop der 
jaren veranderde in Facility Management Afdeling (FMA). De afdeling is qua formatie 
kleiner geworden, maar het pallet aan diensten is zeker zo groot als voorheen.
 

3 . 2  D e  e e r s t e  v e r e n i g i n g e n

3.2.1. De  zorg :  het  begon in  Deventer

Naast verpleging en medische zorg, was er in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen 
een categorie medewerkers die aangestuurd werd door een hoofd Huishoudelijke 
Dienst, later hoteldienst of civiele dienst. Deze hoofden waren de eersten die zich 
profileerden als managers van een geheel eigen discipline in hun eigen branche en 
organiseerden zich eveneens als eersten. Op 28 maart 1936 werd de Nederlandse 
Vereniging van Hoofden van de Huishouding in Ziekeninrichtingen te Deventer in 
de psychiatrische inrichting Brinkgreven opgericht. Zij had tot doel een platform te 
bieden aan de acht dames die tot haar oprichting besloten. 

Een platform van acht dames
 
‘Acht dames waren het die in Deventer besloten tot de oprichting van een belangen-
vereniging. In eerste instantie kwam men elk half jaar bij elkaar. Dan werd een lezing 
gehouden en gepraat over allerlei onderwerpen die met het werk te maken hadden. 
Zo was het kledingvraagstuk, waar anno 1985 (gouden jubileumjaar) nog steeds veel 
aandacht naar uitgaat, toen al een regelmatig terugkerend onderwerp. Door de 
Tweede Wereldoorlog kwamen de activiteiten een aantal jaren stil te liggen, maar in 
1947 werd de draad weer opgepakt op initiatief van de dames Wielsma, Broekema 
en Biegel–Van de Kint. Toen werden ook nieuwe activiteiten gestart zoals de uitgave 
van een verenigingsblad, publicaties in andere bladen en de zorg voor secundaire 
arbeidsvoorwaarden als verzekeringen en pensioenen. Ook werd aanzet gegeven tot 
bijscholingscursussen, wat resulteerde in de eerste studiedagen die in oktober 1952 
in Arnhem werden gehouden. Voeding, textiel en economie waren onderwerpen die 
tijdens die eerste bijeenkomsten aan de orde kwamen.
Het ledental was inmiddels gegroeid tot 42 en daarna ging het razendsnel. Vijf jaar 
later kon al het honderdste lid worden ingeschreven. Betaalden de leden in 1947 
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nog 2,50 gulden per jaar (voor de oorlog was dat 5 gulden), in 1950 moet men per 
persoon al 7,50 gulden betalen. Kwamen in 1936 de initiatieven voor de oprichting 
van de vereniging van de kant van hoofden huishoudelijke dienst van psychiatrische 
inrichtingen, in 1954 bleek het nodig een aparte sectie op te richten gezien de speci-
fieke zorg in de psychiatrie. De contacten met het onderwijs groeiden. Hoofden van 
de huishouding namen de gelegenheid te baat om onderwijsinstanties te wijzen op 
het belang van een goede beroepsopleiding. Vanaf 1959 krijgen de kontakten met 
het onderwijs concrete vormen.’ (uit 50 jaar NVHCD)

De eerste presidente was mevrouw J.H. Goossen. Pas 33 jaar later, in 1971 emanci-
peerde de vereniging en werd de eerste mannelijke voorzitter gekozen, de heer C. 
Looten. In 1969 werd samengegaan met een eendere groep uit het zuiden des lands, 
de groep Maurick, en werd de vereniging omgedoopt tot Nederlandse Vereniging 
van Hoofden Civiele Dienst, met de pakkende afkorting NVHCD. De leden kwamen 
met regelmaat bijeen en bespraken talloze vakspecifieke onderwerpen tijdens stu-
diedagen en in vakgroepvergaderingen. Onderwerpen als psychohygiëne, voeding, 
personeelsbeoordeling en leiderschap, maar ook ‘hoe vieren wij feest?’ passeerden 
de revue. De vereniging bood naast serieuze studies ook gezelligheid en ons-kent-
onsplezier. De NVHCD kende een trouw ledenbestand en rekruteerde consequent en 
succesvol uit de eigen achterban. Ook waren ze sterk in hun organisatie, dankzij een 
eigen secretariaat, een degelijk bestuur en goede relaties in de gezondheidszorg.

3.2.2  Restaura teurs  verenigen  z ich

De Vereniging Bedrijfsrestaurateurs in Nederland, de VBN, is ontstaan uit de Haagse 
Hogere Hotelschool. Deze bedrijfsrestaurateurs hadden een behoorlijk zelfstan-
dige functie en hadden in hun eigen organisaties een hoge status. Ze voelden zich, 
als afgestudeerden aan de exclusieve hogere hotelschool, duidelijk meer dan de 
mensen die een opleiding Huishoudelijke Wetenschappen hadden afgerond. We 
moeten bij de VBN dan ook niet denken aan een soort kantinebeheerders, maar 
aan mensen die een echt bedrijfsrestaurant runden. Zo had bijvoorbeeld de AMRO 
Bank aan de Herengracht in Amsterdam een exclusief bedrijfsrestaurant voor de top 
van het bedrijf. De leden van de VBN dolven, gaandeweg de jaren zeventig, in hië-
rarchisch opzicht het onderspit ten opzichte van de opkomende hoofden Interne en 
Huishoudelijke Diensten, die de managementfuncties veroverden. Ze werden hooguit 
lid van een managementteam en verloren daarmee hun zelfstandige status.

3.2.3  Hoofden in terne  d ienst  s teken  de  koppen b i j  e lkaar

De derde vereniging is die van voorgenoemde chefs en hoofden Interne Civiele en 
Algemene Diensten: kortweg CHICAD. Ook een vereniging, maar dan voor degenen 

die voornamelijk werkzaam waren in kantoororganisaties. Gedurende de zestiger 
en zeventiger jaren ontstond de functie hoofd Interne Dienst. De persoon die deze 
functie vervulde, kreeg met name verantwoordelijkheden op het gebied van de kan-
toorvoorzieningen, de huisvesting èn de diensten. Aanvankelijk een functie met een 
zeer beperkte taakstelling die in het verlengde lag van de klassieke huismeester. 
De vereniging ontstond rond 1972 toen verschillende taken en diensten samenge-
bald werden in een afdeling en de eerste hoofden Interne Diensten dus opstonden. 
Ook zij zochten een platform om elkaar te ontmoeten. Het was een informele groep 
mensen, zonder officiële notulen of praatstukken. Van enige historische nalatenschap 
is dan ook geen sprake. Een oud lid vertelt: ‘Het was vooral een gezelligheidsver-
eniging, men ging bij elkaar op bezoek om in andermans keuken te kunnen kijken. 
Letterlijk, want we dineerden regelmatig bij elkaar, ik heb bijvoorbeeld nog nooit zo 
lekker gegeten als toen bij Delta Lloyd.’ De vereniging trok vooral managers Interne 
Dienst van kleinere kantoren aan uit allerlei sectoren, variërend van de overheid en 
verzekeringsmaatschappijen tot banken en handelsorganisaties.

3.2.4. De  Club van  Twaal f

Het facilitaire spectrum kende, naast deze drie verenigingen, nog een aantal ‘wilde’ 
groepen, zoals een club facility managers uit de industrie en een groep hoofden 
uit psychiatrische verpleeginrichtingen, die met regelmaat bijeenkwamen om hun 
specifieke zorgen te bespreken. Een van die groepen was de HID, (Hoofden Interne 
Dienst). In de wandelgangen werd ze de Club van Twaalf genoemd naar de twaalf 
leden, allen werkzaam in grote kantoorhoudende organisaties onder andere bij 
Fokker, GAK, Henkel, NedLloyd, NMB, PCGD, NOS, Rabobank en DHV. De club was 
in 1975 opgericht door Wim Jansen, hoofd Interne Dienst van Centraal Beheer, en 
was min of meer de elitaire tegenhanger van de CHICAD en timmerde aardig aan 
de weg. De twaalf leden hadden de groep opgericht omdat ze binnen de binnen de 
officiële vereniging hun eigen problemen niet konden bespreken. De HID bood een 
platform van onderling vertrouwen, collegialiteit en gelijkwaardigheid.

3 . 3 .  A a n t r e k k e n  e n  a f s t o t e n

3.3.1  De  eers te  fus ie  ISM

In 1980 beseften de bestuurders van de CHICAD en de VBN dat de organisatorische 
versnippering niet handig was. Bovendien zagen de VBN-leden dat hun positie lang-
zaam verdween en dat een eigen vereniging eigenlijk geen recht van bestaan meer 
had. Er werd wat heen en weer gepraat en in 1982 zag in Slot Zeist de fusievereniging 
van Intern Service Management, ISM, het licht. Deze bood onderdak aan ieder die 
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werkzaam was als intern service manager. De beruchte Club van Twaalf sloot zich hier 
min of meer bij aan. Nederland kende daardoor twee toonaangevende verenigingen 
die zich bezighielden met facilitaire zaken of de daartoe behorende randgebieden: 
ISM en de Nederlandse Vereniging van Hoofden Civiele Dienst (NVHCD).
De verenigingen waren niet spectaculair groot, we moeten daarbij denken aan een 
paar honderd leden. Het ontbrak het verenigingsleven aan voldoende bekendheid 
om grote aantrekkingskracht op de doelgroep uit te oefenen. Daarnaast was een 
lidmaatschap niet goedkoop voor een facility manager in spé, die beperkte zeggen-
schap over budgetten had. Intern Service Management was evenwel een krachtige 
organisatie met goede voorzitters en een duidelijk beleid.  
Zo werd in 1989 de Stichting ISM Opleidingen opgericht. Door de toenemende vraag 
naar ondersteuning binnen de onderwijswereld en een noodzakelijke professionele 
uitvoering van de eigen opleidingen en cursussen, werd dit terecht een apart aan-
dachtspunt. Het bleek een professionele aanpak te vereisen. Het bij elkaar brengen 
van deskundigheid vanuit het onderwijs en de specifieke vakkennis vanuit het werk-
veld om de doelstellingen van het vak facility management te realiseren, daar was het 
tenslotte om begonnen. Er werd eind jaren tachtig vanuit ISM nauw samengewerkt 
met het adviesbureau Facility Management Hilversum, FMH, de vijf opleidingen 
Toegepaste Huishoudwetenschappen en met de universiteiten van Groningen en 
Eindhoven. 
ISM richtte daarnaast vakgroepen op over onderhoud, beveiliging, gebouwbeheer, 
restauratieve diensten en algemeen management en organisatie. Vooral die laatste 
was belangrijk voor de totstandkoming van het latere facility management. In de jaren 
tachtig was de discussie over positie en de vormgeving van de facilitaire organisatie 
een belangrijk onderwerp op de agenda. Interessant is overigens dat de facilitaire 
functie in het onderwijs zich aan de rand van deze ontwikkelingen bevond. Er was 
geen organisatie van facility managers in het onderwijs die ook wilden participeren 
in het facilitaire veld. Pas later, in de jaren negentig, manifesteerden de conciërges 
in het onderwijs zich als facility manager met een eigenstandige bijdrage aan het pri-
maire proces. En dat terwijl iedereen in Nederland het facilitaire belang en de positie 
van de conciërge kent.

 Ik en de directeur hebben besloten

‘Het Nederlandse woord voor conciërge is huismeester of huisbewaarder. In Frankrijk 
en België is een conciërge iemand die appartementen beheert of op een flatgebouw 
past. 
Wel, daar dachten wij helemaal niet aan toen we in de jaren zestig van de lagere 
school naar de middelbare school aan de Kraneweg in Groningen verhuisden. 
Opeens werden we geconfronteerd met een zogenaamde conciërge die op uiterst 
indrukwekkende wijze de school bestierde. Hij leek in niets op een huismeester die 
ons een huiselijk gevoel gaf. Integendeel, we kregen het gevoel dat de conciërge 

ons gedoogde en maar met moeite los liet in ‘zijn’ school. Voor de leerlingen had 
de conciërge een uiterst dubieuze functie die deels ontzag inboezemde, maar aan 
de andere kant uitdaagde tot pesterijtjes. Dat kwam ook vaak door zijn houding. Hij 
werkte namelijk niet in of voor de school, de school was er voor hem; hij was één met 
de school. Kwam je dus aan de school, dan kwam je aan hem; niet zomaar oppervlak-
kig, maar in zijn ziel. Relativeren was voor hem soms wel erg moeilijk en dat had je 
als puber natuurlijk deksels goed door.
Zo was het uitdrukkelijk verboden te rennen in de gangen of hard te praten als er 
lessen werden gegeven. Niet dat dit alleen maar lastig was voor de leraren die les-
gaven, welnee, in de ogen van de beste man was het een vorm van ontheiliging als 
je de rituelen verstoorde. De conciërge liep met regelmaat door de gangen om te 
controleren of aan alle regels voldaan werd. Betrapte hij je op het overtreden ervan, 
dan werd je voor deze heiligschennis naar zijn kamertje toegestuurd. Dit boezemde 
ontzag in, want al met al was de conciërge ook nog eens het verlengstuk van het 
opperste gezag, de directeur. Meer dan eens kregen we te horen dat ‘ik en de direc-
teur besloten hebben…’ In die volgorde en dat geloofden wij. 
De taakstelling van de conciërge en zijn assistenten, want die waren er ook nog, was 
breed. Hij was verantwoordelijk voor een breed scala aan taken die we nu met groot 
gemak onder de titel facility management samenvatten. Hij bestierde de complete 
huisvesting variërend van schoonmaak - vaak samen met zijn vrouw die zo ook nog 
een grijpstuiver bijverdiende -, onderhoud, groenvoorziening, pleinen, bewaking et 
cetera. Alles met groot gemak, verve en vooral bezieling.
Daarnaast was onze conciërge, zoals vele van zijn tijdgenoten, ook nog een portier 
en woonde hij met zijn gezin in de portiekwoning. Daarmee was zijn werk geen negen 
tot vijf baan, maar een continue dienst. Want ‘s morgens vroeg moest de kachel op 
tijd opgestookt worden en ’s avonds moest er tijdens de ouderavond koffie worden 
geschonken. Van uitbesteding was geen sprake, hij deed vrijwel alles zelf. 
Pas achteraf ontdekte ik dat de conciërge een bewonderenswaardig mens was, die 
naast al die praktische taken vaak ook nog oog had voor de noden van de leerling 
en zelfs de leraar. Beiden kwamen meer dan eens een kopje koffie halen en vonden 
vervolgens een luisterend oor voor hun persoonlijke noden. De conciërge was een 
facilitaire duizendpoot.’ (interview Jan Hendrik Haverkamp, oud-leerling Kraneweg 
mulo)

In de jaren tachtig kreeg de interne dienst een geheel ander karakter. Diverse taken 
werden in de dienst geconcentreerd en voor het eerst stond een integraal beheer van 
voorzieningen centraal. De aanleidingen tot deze clustering van taken waren divers 
en had uiteraard te maken met de ontwikkelingen in de samenleving rond 1980 en 
daarvoor. Henk Klee somt in het boek De vele gezichten van facility management  een 
groot aantal van deze ontwikkelingen op. We noemen daar een aantal van. 
‘De economische groei legde een druk op huisvesting, die met normale bouw of 
zelfs aanhuur nauwelijks te beheersen was. Meubelfabrikanten als Miller en Steelcase 
zochten naar andere wegen om hun producten (incusief ontwerp, begeleiding en 
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service) te slijten en kwamen met integrale totaaloplossingen. Automatisering stelde 
in staat steeds verfijnder en sneller inzage te krijgen in steeds kleinere onderdelen 
van organisatieprocessen en men schrok van de optelsom van al die kleine, voorheen 
onbeduidende, interne kosten. Organisaties werden complexer en moesten om dat 
te kunnen blijven beheersen, terug naar de kern van hun activiteiten; uitbesteden 
werd het adagium, hetgeen leidde tot concurrentie vervolgens tot innovatie en zo 
kwam ook de aanbodzijde met professionalisering van facilities. De Club van Rome 
met haar beroemde rapport Grenzen aan de groei plantte de eerste sporen van wat 
we consuminderen gingen noemen c.q. het beheersd en verantwoord omgaan met 
verbruiksgoederen.’

3.3.2  Breukl i jnen, van  Bi l thoven  to t  Amer ika  

Een groep managers, de Club van Twaalf had het bestaan van de term facility 
management in Amerika ontdekt en besloot een excursie op touw te zetten en een 
congres bij te wonen van een organisatie die al enkele jaren aan de weg timmerde. 
Deze Amerikaanse vakvereniging heette de International Facility Management 
Association, de IFMA, maar was in de jaren tachtig minder internationaal dan de 
naam deed vermoeden. Aanvankelijk behoorden slechts Amerikanen tot haar leden. 
Pas toen Canada zich aansloot werd het een Noord-Amerikaanse aangelegenheid en 
kon men bescheiden, maar toch terecht, het predikaat internationaal gaan voeren. 
Deze overzeese excursie en het denken over de strategische vraagstukken, deed 
de beide groepen inzien dat facility management in Nederland nog heel erg in de 
kinderschoenen stond. Zodanig dat er volgens de heren (het waren toen nog vrijwel 
alleen mannen) iets moest gebeuren. 
Medio 1988 kwam een aantal leden van ISM en NVHCD bij elkaar om na te den-
ken over de strategische koers van facility management. De groep vergaderde in 
Bilthoven en noemde zich ook wel de FM-kring Bilthoven of de 20 van Bilthoven. Het 
doel was een verdieping aan te brengen in het denken over faciliteiten en om de 
positie van de facility manager op een hoger plan te brengen. De adviesorganisatie 
Twynstra en Gudde (later Twynstra Gudde), was in de persoon van Jan Regterschot 
dominant aanwezig in deze groep. In mei 1988 werd een symposium over facility 
management georganiseerd waar de Amerikaanse hoogleraar Franklin Becker optrad 
en Regterschot, partner bij het genoemde organisatiebureau, een lezing hield. 
De twee gangmakers van het nieuwe facilitaire denken, Ruud Vader (hoofd Interne 
Dienst bij de NMB in Amsterdam) en de heer Regterschot, schreven op 15 juli 1988 
een uitnodigingsbrief aan een grote groep collegae om samen te praten over de 
oprichting van een nieuwe vereniging. Naar analogie van het Amerikaanse model 
moest de nieuwe Nederlandse vereniging de Nederlandse Facility Management 
Association heten, de NEFMA. 
Twynstra Gudde zag al snel een gat in de markt en sprong daar middenin. Haar 
medewerker Regterschot had niet stilgezeten en in 1988 zijn (en andermans) ideeën 

op schrift gesteld. Dit resulteerde in het eerste Nederlandse boek dat in de titel de 
term facility management voerde. De inhoud betrof met name de huisvestingskant 
van de faciliteiten en was sterk geënt op het Amerikaanse denken. Met dit boek wer-
den het begrip en het vak facility management (FM) op de kaart gezet. Het zou nog 
heel lang duren alvorens de publicatiestroom rondom facility management enigszins 
op gang zou komen. Pas halverwege de jaren negentig verschenen weer boeken van 
enige importantie. 
Met de uitnodigingsbrief voor het gezamenlijke overleg kregen de genodigden het 
boekje van Twynstra Gudde, geschreven door Jan Regterschot, cadeau, met het 
vriendelijke verzoek om 2000 gulden bij te dragen aan de aanloopkosten van de 
vereniging. Het moet gezegd: van enige ambitie waren ze niet gespeend. Men wilde 
veel organiseren, een eigen bureau tot stand brengen en FM op de kaart zetten. De 
torenhoge ambities en hoge kosten zouden de nieuwe vereniging later ook ernstig in 
de financiële problemen brengen. 

 Hoe zullen we hem noemen?

Toen in 1985 het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum besloot te reorganiseren, 
bleef men opeens zitten met een aantal niet makkelijk onder te brengen taken en 
functies. De automatisering nam een hoge vlucht, waardoor een aparte afdeling 
automatisering het daglicht zag. Er was al een forse uitgeverij naast een zelfstandige 
drukkerij en zelfs een mediabedrijf dat educatieve films produceerde. Dit naast een 
conferentieruimte en een cateringbedrijf. En, o ja, ‘we hebben ook nog de gebouwen 
en de schoonmaak in de aanbieding’. 
Het studiecentrum besloot al deze functies bij elkaar te vegen en er een aparte sec-
tor van te maken. Vervolgens moest iemand aan deze chaotische clustering leiding 
geven. En toen kwam de vraag: ‘hoe zullen we hem noemen?’
In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam namelijk de functiebenaming facility 
manager nog vrijwel niet voor. Datgene wat later onder de verzamelnaam facility 
manager werd samengevoegd, kunnen we volk van divers pluimage noemen. Enige 
naspeuring leverde bijvoorbeeld de volgende functiebenamingen op:
• huismeester;
• conciërge;
• rentmeester;
• bode;
• beheerder huisvesting;
• chef;
• hoofd;
• directeur manager.
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De afdelingen waar men leiding aangaf waren ook beslist niet eenduidig:

• algemene zaken;
• interne zaken;
• civiele dienst;
• technische dienst;
• huishoudelijke dienst;
• huisvestingszaken;
• bodedienst;
• hoteldiensten.

In het studiecentrum had de leiding al snel door dat een innovatief bedrijf met de 
trends mee moest gaan. Het werd dus de sector Faciliteiten en het hoofd kreeg de 
illustere titel sectorhoofd Faciliteiten. De nieuw benoemde functionaris mengde zich 
vervolgens in het facilitaire wereldje en kwam tot de conclusie dat van eenduidigheid 
geen sprake was. Geen enkele collega had dezelfde gevarieerde portefeuille als hij 
en niemand beschikte in het facilitaire bedrijf over een complete uitgeverij met maga-
zijnen. Nu, bijna twintig jaar later is er weinig veranderd. Tijdens een bijeenkomst 
beginnen de gesprekken vrijwel altijd over de inhoud van het takenpakket: ‘nee zeg, 
heb jij dat er ook nog bij?’

3.3.3  Zin  en  onz in  van  de  NEFMA 

In de discussienota Wat is de toegevoegde waarde van de NEFMA van september 
1988 doen Ruud Vader en Jan Regterschot uitvoerig hun best duidelijk te maken dat 
de nieuwe vereniging bestaansrecht heeft.
‘Naar onze mening ligt de meerwaarde en daarmee de legitimatie van de NEFMA in 
belangrijke mate opgesloten in de volgende punten:
• de bijdrage aan upgrading van de branche;
• de mogelijkheid om anderen dan professionals gestructureerd te betrekken bij de 

verdere ontwikkelingen;
• de mogelijkheid om Nederland te vertegenwoordigen in Europese/internationale 

instituten.’

Daarmee stelden de auteurs nadrukkelijk dat de andere verenigingen zich niet met 
deze zaken behartigden. Zij zagen het als een toegevoegde waarde ten opzichte van 
met name ISM, die naar hun mening te besloten, conservatief en te nationaal gericht 
was. Daarmee was de toon gezet en waren zeker geen vrienden gemaakt. 
Desalniettemin werd aan de uitnodiging van Vader en Regterschot ruimhartig gehoor 
gegeven. Een groot aantal hoofden Interne Dienst en Civiele Diensten, voorname-
lijk de groep Bilthoven en de Amerikagangers, aangevuld met vertegenwoordigers 
van enkele grote organisaties. Onder andere vertegenwoordigers van het ABP en 

Centraal Beheer, de  Rijksuniversiteit Groningen en van Hooge Huys Verzekeringen 
bezochten de vergadering en doneerden namens hun instelling ieder 2.000 gulden. 
De noodzaak van verdieping werd ingezien en de NEFMA richtte een voorbereidings-
commissie op. Die ging vervolgens hard aan het werk. 
Gedurende 1988 werd druk vergaderd en distantieerde men zich al behoorlijk van 
met name ISM. Een aantal leden was echter niet gelukkig met de kant die de groep 
uit wilde gaan. Van een aparte NEFMA zag men de noodzaak niet in. Met name Daan 
Wilton van AKZO, een van de mensen die het congres in Amerika had bezocht, uitte 
in een brief forse kritiek op de ontwerpnotitie van de vereniging. Hij schrijft aan de 20 
van Bilthoven:  ‘zoals jullie wel begrijpen, zou ik het op prijs stellen als de naam van 
Akzo, bij eventuele publiciteit rond een op te richten NEFMA, niet wordt genoemd.’  
Ook Jelles Bergsvoort, kopman van ISM en werkzaam bij Delta Lloyd, was niet blij met 
de oprichting van een nieuwe vereniging. Hoewel hij steeds nauw betrokken bleef, 
uitte hij zeer kritische geluiden over de meerwaarde van een nieuwe organisatie. 

3.3.4  De  geboorte  van  de  NEFMA

Ondanks alle verzet werd op 17 januari 1989 om 14.30 uur de NEFMA geboren in het 
kantoor van de NMB-bank te Amsterdam. De officiële, notariële akte vermeldt als 
doelstelling in artikel 2 het volgende:

1. De vereniging stelt ten algemene ten doel de ontwikkeling en erkenning van facility 
management, waaronder dient te worden verstaan het integraal managen (plannen 
en bewaken) en realiseren van huisvesting, dienstverlening en overige middelen, 
nodig voor een effectieve, efficiënte, flexibele en creatieve verwezenlijking van de 
primaire doelstellingen van organisaties in een veranderende omgeving.
2. Het doel van de vereniging wordt kortweg aangeduid als de bevordering van de 
professionalisering van het beroep van facility manager en de promotie van facility 
management in Nederland.

De ingevoerde facilitaire lezer herkent in het eerste algemene doel de definitie van 
facility management zoals Regterschot, van Twynstra Gudde, die geformuleerd had in 
zijn eerdergenoemde boek. De vereniging wilde de doelen bereiken door bijeenkom-
sten te organiseren, onderwijs te ondersteunen, onderzoek te doen, internationaal 
aan de weg te timmeren, informatie te verstrekken en interdisciplinaire vakbijeenkom-
sten te houden. Ambitie volop dus.
De eerste voorzitter was Wim Kooi, facility manager van de Rijksuniversiteit 
Groningen, die zijn eerste vergadering op 17 januari 1989 hield. (Per abuis is deze 
vergadering honderd jaar te vroeg geboekt en staat in het eerste jaarverslag het 
jaartal 1898). Hij werd al snel opgevolgd door Bert Zwikker, die met name op het 
internationale platform nog jarenlang de toon zou blijven zetten als lid van het FMN-
bestuur met de portefeuille Internationale Zaken. Zwikker werd bovendien voor één 
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dag in de week de bureaudirecteur van de NEFMA, voor meer dagen was geen geld. 
Met deze voorzitter werd op redelijk grote voet geleefd, ondanks het kleine aantal 
van 170 leden in 1989. De achtereenvolgende jaarverslagen laten zien dat er volop 
aan de weg werd getimmerd met bijeenkomsten, studiedagen, niet zo succesvolle 
fondsenwerving en onderzoek naar een FM-leerstoel. 
Een van de speerpunten van NEFMA was het organiseren van wetenschappelijk 
onderzoek met als doel het inzicht in het vakgebied te vergroten. In 1989/1990 liet 
de NEFMA een inventariserend veldonderzoek verrichten bij 49 grote organisaties. 
De onderzoeksvragen richtten zich onder andere op de zelfstandigheid van de 
organisatie en de manager, de strategie, de uitbesteding van taken en de opbouw 
en inhoud van het takenpakket. De resultaten van het onderzoek waren niet echt 
hoopgevend voor het vak. Bij de meeste van de 49 ondervraagde bedrijven moest 
nog veel gebeuren.
De NEFMA eindigde het jaar 1989 met een negatief saldo van 50.000 gulden, maar 
rekende nog op een subsidie van het ministerie van 47.000 gulden, zodat met deze 
vordering de balans enigszins gekunsteld in evenwicht bleef. In de daaropvolgende 
jaren werd de leerstoel FM-kunde opgericht, kwam er een postdoctorale opleiding, 
werd er gepubliceerd en werd contact gelegd met alle internationale zusterorganisa-
ties. Ook stond de interne organisatie steeds meer op poten.
Het was de vereniging ernst met de professionalisering van FM. Ze wilde daadwerke-
lijk activiteiten ondernemen die verder gingen dan vrijwilligerswerk. Achtereenvolgens 
waren de heren Stroeve en Van der Stad enige tijd bureaudirecteuren. Een secreta-
resse complementeerde het bureau. Aan personele lasten was de vereniging in de 
eerste jaren meer dan 200.000 gulden per jaar kwijt. Het ledenbestand stabiliseerde 
tot de richtnorm, circa 180. 

3 . 4  H e t  o n t s t a a n  v a n  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t 
N e d e r l a n d   ( F M N )

3.4.1  Behoef te  aan  samenwerking

Het waren vooral de aanbieders van diensten, die in de oude verenigingsstructuren 
buiten de boot bleven vallen. Zo hadden leveranciers van schoonmaakdiensten hun 
eigen vereniging, de OSB, en de cateraars vonden elkaar in de VENECA. Bovendien 
vond men de groepsvorming in de drie verenigingen (NEFMA, ISM en NVHCD) ook 
niet echt wenselijk. Het zou beter zijn deze eilanden structureel te verbinden. Vandaar 
dat in 1989 binnen de NVHCD een ontwerp werd gemaakt voor een nieuwe federa-
tie waarin de managers in de gezondheids- en de niet-gezondheidsbranche en de 
leveranciers, zoals de Organisatie van Schoonmaakbedrijven, OSB, en de Vereniging 
Nederlandse Cateraars, VENECA, zouden samenwerken. Met dit ontwerp werd lange 
tijd niks gedaan, maar het kwam later weer boven tafel. Niet om te leiden tot een 

federatie, maar om een basis te bieden voor een fusie tot een vereniging van facilitair 
managers: Facility Management Nederland (FMN).
Binnen de jongste loot van het facilitaire wereldje, de NEFMA, gingen vrijwel vanaf 
het moment van de oprichtingsdatum, stemmen op om samen te werken met de 
andere verenigingen:  ISM, NVHCD en zelfs de NVTG, de Nederlandse Vereniging 
van hoofden Technische Diensten in de Gezondheidszorg. Deze laatste bleef echter 
tijdens het fusieproces buiten het gezichtsveld. Logisch, omdat deze vereniging zich 
sterk richtte op een vakspecialist, terwijl de overige zich met facility management 
bezighielden. De eerste schuchtere samenwerking tussen het drietal bestond uit 
een poging om een secretariaat op te bouwen met professionele medewerkers. Dit 
initiatief werd in de kiem gesmoord, omdat de NEFMA zich schielijk terugtrok. De 
redenen waren van financiële aard, zo meldde directeur Stroeve in een artikel in 
Bedrijfshuishouding  uit 1991. De NEFMA had namelijk nog een huurcontract voor 
drie jaar voor het secretariaatsbureau te Maarssen. 
In hetzelfde artikel maakt Stroeve melding van een samenwerking op het gebied van 
congressen. Die samenwerking werd wel een doorslaand succes. In december 1990 
werd in het congrescentrum MECC te Maastricht een groot congres gehouden over 
informatisering en FM. Een onderwerp dat erg in de belangstelling stond vanwege 
de invloed van IT op de kantoorinrichting. Lidy Bolier-Bijl schreef, als voorzitter van 
de organisatie, in het woord vooraf van het congresboek: ‘ Informeel en informatief, 
Facility Management 1990, is de bewust gekozen titel van het congres waar dit boek 
over gaat. Een congres dat de première (!) vormt van een samenwerking van drie ver-
enigingen op het gebied van facility management in Nederland, de ISM, de NEFMA 
en de NVHCD.’ Met deze zin nam de organisatie, al profeterend, een voorschot op 
de verdere samenwerking. Een saillant detail, aangezien de NEFMA op dat moment 
nog maar een blauwe maandag formeel bestond. Gedurende de volgende vier jaren 
zouden de verenigingen in samenwerking met het congresbureau IRR nog meerdere, 
inhoudelijk succesvolle, maar financieel rampzalige, congressen organiseren. In dat-
zelfde jaar 1990 lezen we in de notulen van het NEFMA-bestuur: ‘We moeten nog 
terughoudend zijn in de samenwerking. We blijven een eigen directeur houden en 
een eigen secretariaat. Men wilde zich beperken tot het starten van nieuwe oplei-
dingen, één keer per jaar overleg met de vakbroeders en samenwerking in Europees 
verband.’
Maar het tij keerde en de drie verenigingen zochten in 1991 weer bestuurlijke toena-
dering tot elkaar. Er verscheen een vertrouwelijke notitie waarin gesuggereerd werd 
om een soort FM-associatie op te richten. Eind 1992 prijkte op de agenda’s van de 
besturen voor het eerst het onderwerp  ‘samenwerking verenigingen’ en startte er 
een bestuursoverleg rondom dit onderwerp. Het klimaat was rijp voor een fusie. 

3.4.2  Versnipper ing, ge ld  en  inhoud

Van alle kanten voelde men dat Nederland te klein was voor een versnipperd facilitair 
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verenigingsleven. Daar kwam bij dat de NVHCD zich bezonnen had op haar imago en 
omgedoopt werd tot FMZ:  Facility Management in de Zorg. Daarmee was ze wel erg 
in het vaarwater van de NEFMA terecht gekomen. Ook het ledenbestand uit die tijd 
rechtvaardigde niet het bestaan van drie professionele verenigingen. ISM, NEFMA 
en FMZ hadden gezamenlijk nog geen 1000 leden en de aantallen liepen zelfs terug. 
Daarnaast was voor de potentiële subsidiegevers en sponsoren het bestaan van drie 
verenigingen verwarrend. In een interview met ISM-voorzitter Jelles van Bergsvoort 
lezen we in de eerste aflevering van Facility Management Informatie, FMI, in 1994: 
‘Op ons jubileumcongres sprak ik De Boer van Economische zaken en die zei precies 
wat ik al dacht: “Drie verenigingen kan toch niet. Jullie laten kansen liggen op het 
terrein van subsidies, onderzoek et cetera”’, stelde De Boer.
Met de eigen financiën gezien was eveneens het een en ander loos, met name bin-
nen de NEFMA die op grote voet leefde en zeker in de eerste jaren van haar bestaan 
maar met moeite de eindjes aan elkaar kon knopen. Dit blijkt uit de jaarverslagen van 
1989 tot en met 1994. De georganiseerde congressen in het MECC en in Rotterdam 
waren, zoals gezegd, inhoudelijk succesvol, maar sloegen op financieel gebied de 
plank volledig mis. We citeren uit het verslag van de brainstormbijeenkomst van het 
NEFMA-bestuur op 12 november 1992: ‘Bijzondere aandacht vraagt de financiële 
situatie. De negatieve positie dient in 1993 tot een zo laag mogelijk risico te worden 
teruggebracht. Dit betekent een aanzienlijke aanpassing van de begroting van 1993. 
Op de begroting neemt het aandeel personeelskosten een veel te groot stuk van de 
financiën in. De conclusie is, dat we ons niet kunnen permitteren een directeur van 
het bureau voor een jaarlast van 160.000 gulden te handhaven.’  En dit ondanks dat 
voor een professioneel lidmaatschap van de NEFMA maar liefst 3.000 gulden betaald 
moest worden. Dat echter was veel en stootte behoorlijk wat potentiële leden af. 
De derde fusiereden was van inhoudelijke aard. De verenigingen organiseerden 
allen ongeveer hetzelfde en kwamen hierdoor steeds dichter bij elkaar te staan. Een 
branchegerichte splitsing in doelgroepen bleek hierdoor niet zinvol meer. Vandaar 
ook de gezamenlijke organisatie van congressen en bijeenkomsten. Op de regio-
bijeenkomsten van de FMZ, of de districtsvergaderingen van ISM, zag men steeds 
vaker gezichten van andere verenigingen verschijnen, vanwege het belang van de 
besproken onderwerpen.

3.4.3  Een fus iepad met  doornen 

In 1992 maakte men ernst met een mogelijke fusie en verschenen de eerste adviezen 
over een gezamenlijke vereniging. Het huisblad van ISM, Info Extra  van 11 decem-
ber 1992, meldde dat de leden voor samengaan waren en dat ze per 1 januari 1994 
op wilden gaan in een nieuwe vereniging. Op 5 mei 1993 lag een nota over een 
mogelijke structuur van FMN in ontwerp op tafel en kwamen de besprekingen in een 
stroomversnelling. Aanvankelijk vond alleen overleg plaats tussen ISM en NEFMA. 
Pas na enig intern beraad schoof de FMZ aan. Zij zag vooralsnog alleen mogelijkhe-

den in een federatie met gemeenschappelijke taken en had nog niet direct een fusie 
voor ogen. 
De besprekingen gingen niet van een leien dakje. Hoewel de notulen van de ver-
enigingen summier weergeven dat er enige onenigheid bestond, weten we uit mon-
delinge overlevering dat de verschillende partijen nog net niet rollend over straat 
ging. Een voorbeeld van een conflict betrof de samenstelling van de fusiecommissie. 
Begin 1993 staat in een verslag van de fusiecommissie te lezen: ‘In de voorberei-
dingscommissie voor de fusie is afgesproken dat uit elke vereniging twee leden zullen 
participeren in de fusiecommissie. Wanneer NEFMA nu met drie komt, moet dat de 
goedkeuring hebben van de andere verenigingen. Als die vervolgens ook drie eisen, 
komt dat de besluitvorming niet ten goede.’
Het blad Service Management  van januari 1994 liet een boos ISM-lid  aan het woord: 
‘… dat de NEFMA zich tijdens een congres in Rotterdam schandalig had gedragen 
door zich, ondanks de naderende fusie, te profileren als de enige en beste vereniging 
voor FM in Nederland.’ Met de insteek van de FMZ waren velen ook niet gelukkig. De 
FMZ hield maar vast aan haar federatieve denken, waardoor bij de overige twee de 
angst bestond dat de FMZ helemaal zou afhaken. Tot slot werd, zoals gebruikelijk bij 
iedere fusie, stevig gebakkeleid over de samenstelling van het bestuur. 

3.4.4  1995:  Fac i l i ty  Management  Neder land

Op een gegeven moment gooide de ISM de handdoek in de ring. Ze zag het niet 
meer zitten door de vele vertragingen, formele opstellingen en het ene na het andere 
conflict. Er werden zelfs advocaten ingeschakeld en persberichten opgesteld over het 
mislukken van de fusie. Toen werd op initiatief van Wim Janssen, facility manager van 
Centraal Beheer, een Commissie van Goede Diensten (CGD) opgericht om het hele 
fusieproces uit het slop te trekken en eindelijk voort te maken. Gekscherend schreef 
Theo Bisseling in Service Management: ‘Even Apeldoorn bellen’ heeft alsnog het leven 
gered van de fusiegedachte binnen de beroepsverenigingen op het gebied van facility 
management.’  Al jaren voerde Centraal Beheer deze slogan bij haar uiterst succes-
volle reclamespotjes. De commissie kreeg als taak ondermeer de samenstelling van 
het bestuur, de financiële afhandelingen en de huisvesting te regelen. De voorstellen 
van de commissie werden vervolgens door de verenigingen ontvangen en besproken. 
Door deze procedure en de bijkomende gevoeligheden verliep het proces traag. 
Er werd gedebatteerd over elk ei dat gelegd moest worden. Een heikel punt waren 
bijvoorbeeld de centen. De FMZ bracht, in tegenstelling tot de partners, een aardige 
zak met geld mee in het fusieproces en wenste daar genoegdoening voor. Uiteindelijk 
werd gekozen voor de oplossing dat de FMZ-leden een eenmalige korting van 250 
gulden op de contributie kregen, de zogenaamde opstartsubsidie. Opmerkelijk is dat 
er over de inhoud van het vak nagenoeg niet gediscussieerd werd. Daarover was men 
het gelukkig aardig eens. De voorzitter van ISM verzuchtte in een artikel: ‘Alles gaat 
veel trager dan wij verwacht hebben, het op één lijn krijgen van drie culturen valt knap 
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tegen. We hebben als ISM gemerkt en ervaren dat onze partners zeer formeel zijn. Dat 
is op zich niet verkeerd, maar het kost allemaal zoveel tijd.’
Na de intensief verlopen voorbereiding besloot de verenigingen om op 1 januari 1995 
te fuseren. Commentaar van de heer Janssen in FMI op de gang van zaken: ‘Achteraf 
bezien is het volgens mij zelfs gunstig dat de fusie even in de ijskast is gezet. Alle 
blokkades zijn nu opgeruimd en er wordt volledig recht gedaan aan het gelijkwaar-
digheidbeginsel.’ De bestuurszetels werden naar rato van de ledentallen verdeeld: de 
FMZ, met 350 leden, kreeg er drie, ISM, met 450 leden, ook drie en de NEFMA, met 
180 leden, kreeg twee zetels. 
Tijdens de overgangsfase trad het bestuur van FMN in oprichting, aan onder voorzit-
terschap van de heer P. van de Molen van de ING Bank. Hij zei tijdens een ledenverga-
dering: ‘Eigenlijk heffen we niets op, de zaak loopt gewoon goed door. Het wordt één 
nieuwe vereniging waarbij de krachten uit de drie verenigingen worden gebundeld tot 
één. Er is duidelijk nieuw elan aanwezig.’  In het MECC te Maastricht werd op 4 april 
1995 FMN officieel opgericht en moest het echte werk van de integratie beginnen. Op 
27 juni 1995 werd het 1000e lid begroet en sindsdien is er sprake een langzame, maar 
gestage groei van het ledental. FMN werd hèt platform van facilitair Nederland.

C o n c l u s i e

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond facility management als vakgebied. De jaren 
vijftig en zestig vormen de aanloopfase tot de periode van de institutionalisering van 
ondersteunende processen in de jaren tachtig. We zien in deze periode twee sporen, 
wederom die van de welvaart en welzijn. De eerstgenoemde liep parallel aan de weder-
opbouw en de tweede betrof de ontluikende verzorgingsstaat in Nederland. 
De naoorlogse periode laat dus een aantal ontwikkelingen zien die van belang zijn 
geweest voor het facility management. Direct na de oorlog was er geen geld en ruimte 
voor faciliteiten. Er moest hard gewerkt worden aan de wederopbouw van Nederland. 
Nadenken over ondersteuning was er niet bij. Door de Marshallhulp kwam ons land er 
weer bovenop en groeide de welvaart. In het nieuwe Nederland mocht niemand het 
onderspit delven en de verzorgingsstaat kreeg vorm. Het Marshallplan, de groeiende 
welvaart en de verzorgingsstaat hadden gezamenlijk hun invloed op de organisatie van 
faciliteiten en het denken erover. Door gestegen welvaart kwam er simpelweg meer 
ruimte voor ondersteunende diensten náást het primaire proces. De Marshallhulp had 
als effect dat Nederland zich sterk op de VS richtte. Nederlanders maakten studiereizen 
naar Amerika en namen, onder andere, managementtheorieën mee terug. De term 
facility management kwam uit de Verenigde Staten. Het verschijnsel bestond weliswaar 
al, maar de benaming was nieuw. In de verzorgingsstaat ontstond daarnaast een regel-
zucht die ook haar effect op de organisatie van ondersteunende processen niet mistte. 
Bedrijven werden meer dan ooit gebonden aan regels en werden door de overheid 
verplicht zorg te dragen voor hun medewerkers. 
Wanneer echter precies de eerste hoofden van ondersteunende diensten om de tafel 

gingen zitten om hun gemeenschappelijke zorgen te bepraten is onbekend. Dit proces 
is nergens vastgelegd en dus ook niet terug te vinden. We mogen echter aannemen 
dat met het ontstaan van de discipline facility management, hoe vaag ook, er vormen 
van overleg zijn geweest tussen collegae. We markeren de jaren zestig als de periode 
dat er een behoefte tot bundeling van krachten ontstond. Vanaf dit moment zijn ook 
daadwerkelijk verenigingen opgericht. Deze organisaties hadden aanvankelijk een 
informeel karakter en dienden louter als platform voor gezelligheid, uitwisseling van 
ervaringen en zo nu en dan een bezoekje bij een collega die als gastheer optrad. Vanaf 
de jaren tachtig werd het vak vervolgens steeds serieuzer genomen en zien we een 
toenemende professionaliteit en ambitie in de verenigingen. Verenigingen fuseerden 
om slagkracht te krijgen en versnippering tegen te gaan. Na een hobbelig fusiepad, 
ontstond uiteindelijk in 1995 Facility Management Nederland. Ons land had eindelijk 
één vereniging voor facility management en managers. 

Slot: Facility management luxe of 
noodzaak?

Al eeuwen geleden vallen sporen van facility management te ontdekken. Niet in de 
strikte betekenis van het woord, maar er was wel sprake van ondersteunende proces-
sen die later tot het werkveld van facility management gingen behoren. In de zestien-
de tot en met de achttiende eeuw signaleerden we een drietal karakteristieken, dat in 
de Nederlandse samenleving de boventoon voerden en van invloed zijn geweest op 
de inrichting van de ondersteunende voorzieningen. Dit waren properheid, soberheid 
en dienstverlening. 
Tot op de dag van vandaag zien we deze elementen terugkomen in de facilitaire 
bedrijfsvoering. In de negentiende eeuw zagen we een roep ontstaan om betere 
arbeidsomstandigheden in fabrieken, instellingen en kantoren. Dit was geen luxe, 
maar een absolute noodzaak voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers 
waren ten einde raad, gezien hun erbarmelijke bestaan en werkgevers werden door 
dezelfde slechte omstandigheden met productieverlies geconfronteerd. Als gevolg 
hiervan ontstonden georganiseerde ondersteunende processen ten behoeve van 
het welbevinden van de medewerkers. De succesvolle naoorlogse wederopbouw, op 
basis van de Marshallhulp; de hiermee gepaard gaande groeiende welvaart en de 
daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de verzorgingsstaat, oefenden grote invloed 
uit op de emancipatie van de werknemer en daarmee op het takenpakket van de faci-
lity manager. De automatisering, de economische ontwikkelingen en de emancipatie 
speelden hierbij eveneens een rol. Met betrekking tot het proces van institutionali-
sering ontdekten we dat in eerste instantie die taken geïntegreerd werden in het vak 
van de facility manager, die te maken hadden met de arbeidsomstandigheden en de 
huishoudelijke functie. Het welzijn van de medewerker in zijn functioneren in fabrie-
ken, kantoren en instellingen stond centraal. Dit gold echter ook voor het welbevin-
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den van de klant of patiënt in de vorm van een prettige ontvangst en een plezierig 
verblijf in een sobere, schone omgeving.

Primair  en  secundair
 
Met de komst van de lopende band en de ontdekking van taakdifferentiaties en func-
tiescheiding, konden de verschillende medewerkers zich concentreren op hun directe 
taken. De magazijnfuncties, het onderhoud van technische installaties, bedrijfshuis-
vesting et cetera werden in aparte functies en afdelingen ondergebracht. Zo ontstond 
een tweede soort ondersteunende processen, gerelateerd aan de primaire taak van 
de organisatie. De taken die te maken hadden met de welvaart van het bedrijf, de 
direct aan de core business gerelateerde ondersteuning, werden meestal separaat 
georganiseerd. Na verloop van tijd werden deze ondergebracht in bedrijfsonderde-
len als site facilities (niet te verwarren met de afdeling facility management). Soms 
werden ze relatief zelfstandige technische diensten, die apart van het facilitaire 
bedrijf opereerden. Dit onderscheid maakten niet alle organisaties, omdat er ook 
facilitaire bedrijfsonderdelen waren die zich juist wel met dit takengebied bezighiel-
den en een bijzonder brede portefeuille beheerden. Sommige productiebedrijven 
brachten bijvoorbeeld de bedrijfshuisvesting onder in een apart vastgoedbedrijf, 
anderen stationeerden ze bij het primaire proces zelf en een derde integreerde ze in 
een ondersteunende organisatie. Deze laatste mogelijkheid behoorde echter wel tot 
de minderheid. 

Erf goed
 
De facilitaire processen hebben in de loop der jaren een golfbeweging doorgemaakt. 
Eeuwenlang waren ze geïntegreerd in het primaire proces. Ze vonden onzichtbaar 
plaats, waren wel degelijk van belang, maar werden helaas niet als zodanig erkend. 
In de negentiende en begin twintigste eeuw kwam daar verandering in en werden de 
ondersteunende activiteiten wel herkend en uit de keten van het primaire gedeelte 
gehaald. De ondersteunende processen werden geïntegreerd in dienstverlenende 
eenheden, die langzamerhand uitgroeiden tot facilitaire bedrijven met brede clus-
ters aan taken. In de jaren negentig zagen we dat de kloof tussen de primaire en 
secundaire functies steeds meer gedicht werd. Zo vroegen deskundigen zich terecht 
af of de keuken in een verpleeghuis nu een primair of secundair proces is en of de 
facilitaire processen in het onderwijs een bepalende factor zijn voor de kwaliteit van 
het onderwijs. 
Met name in kennisintensieve organisaties bleken de voorzieningen voor de ken-
niswerkers fundamenteel te zijn voor hun functioneren en trokken primaire en secun-
daire activiteiten samen op. Facility management werd een volwassen bedrijfstak met 
een zelfstandige betekenis voor de core business. 

De race voor erkenning is nog niet gelopen. Sommige bedrijven bezuinigen bijvoor-
beeld in tijden van schaarste juist op de faciliteiten of verplaatsen hun productie-
functies naar landen met lage lonen, goedkope voorzieningen en slechte arbeidsom-
standigheden in de stijl van Regout en Scholten. De bestuurders hechten blijkbaar 
weinig waarde aan het kostbare erfgoed dat vertaald is in bijvoorbeeld Arbo-regels, 
cateringvoorzieningen, goede huisvesting, veiligheid en schoonmaak. Deze maken 
allemaal deel uit van een  moeizaam bevochten facilitair gebied. De geschiedenis 
leert ons dat de facilitaire voorzieningen geen luxe waren, het welzijn van de mede-
werker ging hand in hand met de welvaart van het bedrijf. Kortom, goedlopende faci-
litaire processen zijn onmisbaar en noodzakelijk in de huidige economische wereld, 
die immers voor een groot deel draait om de productieprestaties van bedrijven. Uit 
de ontwikkeling van facility management is gebleken dat in dit geval ervaringen uit 
het verleden wèl een garantie bieden voor de toekomst.
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