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Het Nederlandse personeelsmanagement, zoals zich dat in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld, stond 
sterk onder invloed van Amerikaanse ideeën en stromingen. Nieuwe benaderingen, zoals het scientific 
management en het human relations denken, werden hier te lande dan ook snel na hun ontstaan in 
de Verenigde Staten overgenomen. Behalve deze buitenlandse invloeden waren er echter ook belang-
rijke binnenlandse wortels van het Nederlandse personeelsmanagement. Tot nu toe is daarover minder 
bekend, maar ze waren minstens zo belangrijk. Het meest innovatieve en invloedrijke voorbeeld was 
daarbij ongetwijfeld het personeelsmanagement zoals dat door J.C. ( Jacques) van Marken werd ont-
wikkeld en toegepast in de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft in de periode 1870-1900. 
Over de aanpak van Van Marken is vaak geschreven in termen van personeelszorg en paternalisme 
en ongetwijfeld zaten er zulke elementen in zijn aanpak. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat er 
in zijn aanpak ook elementen zaten die als voorloper kunnen worden gezien van (veel) latere bena-
deringen op het gebied van het personeelsmanagement, wellicht zelfs van het hedendaagse human 
resource management. Gezien het aantal vernieuwingen dat Van Marken introduceerde en vooral 
ook de samenhangende en systematische wijze waarop hij deze ontwikkelde en (wetenschappelijk) 
onderbouwde, kan hij als dé personele innovator van ons land worden beschouwd. Een aantal van zijn 
benaderingen heeft ook navolging gekregen bij andere bedrijven en/of hebben als basis gediend voor 
latere wet- en regelgeving op sociaal gebied en voor collectieve arbeidsovereenkomsten. In die zin heeft 
Van Marken een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse personeels-
management. In dit artikel wordt een poging gedaan deze bijdrage (opnieuw) te beoordelen en te 
waarderen.
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Inleiding 
In de - veelal Angelsaksische - literatuur over de geschiedenis van ma-
nagement in het algemeen en personeelsmanagement in het bijzonder 
wordt het ontstaan hiervan meestal gesitueerd in de Verenigde Staten 
aan het begin van de twintigste eeuw. In deze periode kwamen in de Ver-
enigde Staten de eerste grote concerns tot stand en in samenhang daar-
mee ontstond ook de behoefte aan een meer systematische benadering 
van management in zijn verschillende vormen, waaronder ook het per-
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soneelsmanagement. In de decennia daarop ontwikkelde dat personeels-
management zich verder onder invloed van factoren als de noodzaak tot 
het oplossen van praktische problemen (zoals het grote verloop onder en 
gebrek aan motivatie bij het personeel), het optreden van vakbonden, de 
ontwikkeling van regelgeving en gerichte bijdragen vanuit de ontluiken-
de managementwetenschappen, zoals het scientific management, de hu-
man relations benadering en het zogenaamde revisionisme. Dit leidde 
ertoe dat al in de jaren ‘30 in veel Amerikaanse bedrijven uitgebreide per-
soneelsprogramma’s ontstonden die werden ondergebracht bij ‘industri-
al relations’- afdelingen, met daarin allerlei deelspecialismen zoals safety 
and health, education and training, industrial representation, annuities 
and benefits en personnel services (Jacobi, 2004; Kaufman, 2008). 

Kort na het ontstaan hiervan vond deze ontwikkeling ook in Europa en 
ook in ons land navolging. Wat ons land betreft werd daarbij een belangrij-
ke rol gespeeld door organisaties als de Algemene Werkgeversvereniging 
(opgericht in 1919), het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE, op-
gericht in 1925), De Baak (opgericht in 1950), de Nederlandse Vereniging 
voor Personeelsbeleid (NVP, opgericht in 1965) en diverse adviesbureaus, 
zoals de bureaus Ydo, Berenschot en Bosboom en Hegener (Buitendam, 
1979; Bloemen, 1988; Blok, 2013). In veel publicaties over de geschie-
denis van het Nederlandse personeelsmanagement, zoals Van Zuthem 
(1979), Tissen (1991); Paauwe en Boselie (2007) en Blok (2013) nemen 
die Amerikaanse invloeden dan ook een belangrijke plaats in. 

Behalve die - onmiskenbare - Amerikaanse bijdragen aan de ontwikke-
ling van het Nederlandse personeelsmanagement in de twintigste eeuw, 
zijn er echter ook binnenlandse wortels van dat personeelsmanagement 
die tot nu toe minder aandacht hebben gekregen. In een vorige bijdra-
ge over ‘vroege vormen van personeelsmanagement’ in ons land (Looi-
se, 2015) heb ik aangetoond dat veel van de latere personeelspraktijken, 
bijvoorbeeld op het gebied van aanstelling en contractvormen, opleiding 
en scholing, beoordeling en beloning, etc., in ons land ook al herken-
baar waren (zij het soms in rudimentaire vorm) in organisaties in de 
pré-industriële periode (tussen 1400 en 1800). Daarmee is toen al een 
basis gelegd voor de latere ontwikkeling van het personeelsmanagement 
in Nederland, al is het niet zo eenvoudig aan te geven hóe deze vroege 
ontwikkelingen precies hebben doorgewerkt. Dit temeer omdat in die 
periode nog nauwelijks sprake was van een systematisch ontwikkeld en 
vastgelegd personeelsmanagement binnen organisaties en van een geor-
ganiseerde personele functie zoals die zich later heeft ontwikkeld. Alleen 
het personeelsmanagement bij de VOC komt enigszins in die richting, 
en dan nog alleen voor het vaste en hogere personeel. Daarnaast waren 
elementen herkenbaar in corporatieve en (locale) overheidsregels, zoals 
gilden bepalingen, keuren of ordonnantiën en in de handhaving daarvan. 
In de negentiende eeuw zijn echter enkele voorbeelden voorhanden van 
een meer modern en systematisch personeelsmanagement op organisa-
tieniveau. Deze vormen als het ware de brug tussen de pré-industriële en 
de twintigste-eeuwse vormen van personeelsmanagement. 
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Het belangrijkste en tevens meest innovatieve voorbeeld is dat van de 
Nederlandse Gist en Spiritus Fabriek (NG&SF) van J.C. van Marken. Over 
de NG&SF en Van Marken is al vaak geschreven. Vooral in termen van pa-
ternalisme en personeelszorg (Windmuller, 1970; Van Zuthem, 1979; De 
Vries, 1970), sociaal ondernemerschap (Wennekes, 1993; Nijhof & Van de 
Berg, 2012; Smit, 2015) en medezeggenschap (met name de oprichting 
van de eerste ‘ondernemingsraad’, de Kern. Van den Bergh, 1923; Looise, 
1989), en veel minder als innovator van en voorloper op het moderne 
personeelsmanagement zoals zich dat later in ons land heeft ontwikkeld. 
Als progressief ondernemer was Van Marken in zijn tijd zeker niet uniek. 
Zowel in ons land (Stork te Hengelo, Vlekke te Oud-Gastel, Van Kempen 
in Voorschoten, Van Besouw in Goirle, Hovy in Amsterdam) als in het 
buitenland (Owen in Schotland, Zeiss in Duitsland, Leclair en Godin in 
Frankrijk, Woodward in Amerika) waren daarvan in die tijd meer voor-
beelden te vinden. Van Marken heeft zich in zijn aanpak door hen laten 
inspireren, maar is op zijn beurt ook voor hen een voorbeeld geweest. 
Van Marken was ook uitstekend bekend met bedrijfsvernieuwingen in 
het buitenland. Er was destijds al sprake van een levendige uitwisseling 
van ideeën en soms werden ook bedrijven over en weer bezocht. Echter, 
in geen van die andere gevallen lag de focus zo sterk op een integrale 
benadering van het personeelsmanagement en was de aanpak ook zo 
doordacht (ook in relatie tot het hele ondernemingsbeleid) en systema-
tisch uitgewerkt als bij Van Marken en de NG&SF. Rond 1900 bevatten 
de Statuten van de Arbeid NG&SF meer dan honderd sociale instituties 
en praktijken, waarvan sommige gebaseerd op onderzoek en langdurig 
experimenteren. 

Het is daarom van belang om daar nog eens wat uitgebreider bij stil te 
staan en ook na te gaan (voor zover mogelijk) wat de betekenis daarvan 
is geweest in de ontwikkeling van het Nederlandse personeelsmanage-
ment vanaf de pré-industriële periode tot in onze huidige tijd. Om dat te 
kunnen nagaan moeten we, behalve op de voornaamste elementen van 
de personele aanpak van Van Marken en de NG&SF, ook ingaan op de 
doorwerking daarvan in het latere Nederlandse personeelsmanagement 
alsmede op de vraag in hoeverre Van Marken zelf door eerdere personeel-
sontwikkelingen in Nederland is beïnvloed. 

De opzet van deze bijdrage is daartoe als volgt. In paragraaf 2 wordt be-
gonnen met een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van 
de NG&SF. Paragraaf 3 gaat vervolgens over de personele aanpak in de 
ontstaansperiode, die grotendeels samenviel met het werkzame leven 
van Van Marken (1867-1905), en zoomt in op een aantal onderdelen van 
die aanpak en dan met name de uitgangspunten van het beleid, het op-
leidings- en scholingsbeleid, het belonings- en beoordelingsbeleid, het 
medezeggenschaps- en communicatiebeleid en de institutionele vormge-
ving van dat beleid. In paragraaf 4 wordt nagegaan of het voorbeeld van 
de NG&SF voortborduurde op eerdere personeelspraktijken in ons land, 
en in welke mate het heeft doorgewerkt in het Nederlandse personeels-
management in de negentiende en twintigste eeuw. De bijdrage wordt 
afgesloten met een discussie en conclusie ten aanzien van de rol van de 
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personele innovaties in het licht van de ontwikkeling van het Nederlandse 
personeelsmanagement (paragraaf 5). 

Het begrip personeelsmanagement (zoals ook hiervoor gebruikt) wordt 
in dit artikel als neutrale aanduiding gehanteerd voor alle personele acti-
viteiten door de jaren heen. Verderop zal het nog in een meer specifieke 
betekenis (namelijk ‘modern personeelsmanagement’) voorkomen, maar 
dat wordt dan apart vermeld. Als voornaamste bron is voor deze bijdrage 
gebruik gemaakt van een tweetal publicaties door De Vries Wzn. in Soci-
aal Maandblad Arbeid (1970) onder de titel ‘Honderd jaar personeelszorg 
in de Gistfabriek’ (I en II). In de eerste publicatie schetst hij de voor-
naamste kenmerken van de personele aanpak in de NG&SF in de begin-
periode, terwijl hij in de tweede vanuit de situatie in 1970 terugkijkt naar 
wat daarvan is overgebleven. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de 
uitgebreide beschrijving van Jacques van Marken door Wennekes (1993) 
en enkele andere publicaties over Van Marken en de NG&SF.

Historisch overzicht van NG&SF
De NG&SF werd in 1869 opgericht door de dan 22-jarige Jacobus Corne-
lis (Jacques) van Marken, zoon van een dominee en in 1967 afgestudeerd 
als scheikundige aan de Polytechnische School in Delft. Na zijn afstude-
ren was hij enkele jaren in dienst van de Photogenische Gasfabriek in 
Amsterdam, maar daarna wilde hij graag voor zichzelf beginnen. Tijdens 
een studiereis naar Oostenrijk leerde hij een nieuwe methode kennen 
om gist te produceren en die werd de basis voor het bedrijf dat hij met 
financiële steun van zijn vader en de bankier Mees oprichtte. Na de op-
richting ontwikkelde het bedrijf zich aanvankelijk moeizaam, maar later 
steeds voorspoediger. Aan het einde van 1873 waren de verliezen over 
de aanvangsjaren ingehaald en in 1875 kon voor de eerste keer dividend 
worden uitgekeerd. In 1882 verbond Van Marken een proeffabriek aan 
de NG&SF, vanaf 1885 geleid door de Wageningse microbioloog dr. Beye-
rinck, een gedreven wetenschapper die de NG&SF enorm vooruit hielp. 
Zijn researchafdeling was de eerste Nederlandse R&D-afdeling van enige 
omvang. In 1883 richtte Van Marken een tweede onderneming op, de 
Nederlandse Oliefabriek, gericht op het uit aardnoten persen van olie en 
eveneens gevestigd te Delft (het latere Calvé). In 1885 volgde een derde 
onderneming, de Lijn- en Gelatinefabriek, gericht op het verwerken van 
dierlijke beenderen. Als laatste werd in 1891 tenslotte Van Markens Druk-
kerij Vennootschap opgericht. Daarnaast was Van Marken in de loop van 
de tijd betrokken bij tal van andere initiatieven, zoals de Amsterdamse 
Chininefabriek, de Franse Reukwaterfabriek Parfumerie Maison Neuve, 
een samenwerking met Calvé in Bordeaux, een Egyptische pindaplanta-
ge, een kantoor in Londen, een gistfabriek annex jeneverstokerij in Brug-
ge, een Duitse fabriek van kalfsroom en de N.V. Stoombranderij en Dis-
tilleerderij te Rotterdam Delfshaven. 

De meest centrale rol speelt Van Marken echter in zijn eigen bedrijven als 
directeur van de NG&SF en de Oliefabriek. Bij de Lijn- en Gelatinefabriek 
was hij aanvankelijk alleen aandeelhouder betrokken maar vanaf 1891 
eveneens als directeur en bij de drukkerij vanaf het begin als lid van de 
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maatschap. Overigens kreeg hij in de NG&SF al snel hulp van een mede-
directeur (dr. Waller), die volgens de Vries (1970) met zijn “verbazingwek-
kende technische kennis, enorme werkkracht en wijs beleid beslissend 
heeft bijgedragen tot de gunstige ontwikkeling van de onderneming”. Be-
gin jaren ‘90 van de negentiende eeuw omvatten de verschillende bedrij-
ven in totaal zo’n 1250 vaste personeelsleden naast nog het nodige ‘vlot-
tende personeel’. Omdat de NG&SF daarvan het leeuwendeel voor zijn 
rekening nam en op personeelsgebied de voortrekkersrol vervulde, ligt 
daarop het accent in deze beschrijving. In 1967 fuseert de NG&SF met de 
N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & 
Pharmacia te Amsterdam tot Gist-Brocades dat vervolgens in 1998 wordt 
overgenomen door de Nederlandse multinational DSM. 

De personele aanpak van Van Marken en de NG&SF
Na deze korte historische schets gaan we over op de personele aanpak 
van Van Marken centraal. Allereerst wordt de personele aanpak in de ont-
staansperiode in grote lijnen besproken, waarna wordt ingezoomd op een 
aantal onderdelen van die aanpak en dan met name de uitgangspunten 
van het beleid, het opleidings- en scholingsbeleid, het belonings- en be-
oordelingsbeleid, het medezeggenschaps- en communicatiebeleid en de 
institutionele vormgeving van dat beleid.

Ontwikkeling personeelsmanagement NG&SF tussen 1869-1900
In de periode 1870-1873 begint Van Marken zijn gedachten over perso-
neelsmanagement op papier te zetten, eerst nog informeel en in 1874 ook 
meer officieel in het jaarverslag. In het jaar daarop volgt de uitwerking 
van het beloningsbeleid, deels gebaseerd op levensbehoeften van arbei-
ders en deels op basis van functieclassificatie en prestatiebeoordeling. Te-
gelijkertijd wordt ook een vorm van sparen voor het personeel ingesteld. 
In 1876 staat de opleiding en ontwikkeling centraal, zowel van het perso-
neel zelf als van hun kinderen. In 1878 is het beurt aan de medezeggen-
schap: de Kern wordt opgericht met als doel in geregelde bijeenkomsten 
van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van het personeel. In 
hetzelfde jaar worden de rechten en plichten van het personeel vastgelegd 
in een aan alle personeelsleden uitgereikt reglement (het zgn. Dienstre-
glement); de voorloper van het latere arbeidsreglement en de cao. In 1879 
volgt een eerste pensioenregeling, in 1880 gevolgd door een ziekenfonds. 
Teneinde al deze activiteiten binnen een groeiend bedrijf goed te laten 
verlopen wordt in 1880 de Afdeling Belangen van het Personeel opge-
richt, waar drie jaar later een sociaal werkster aan wordt toegevoegd. In 
1881 wordt een mogelijkheid tot indirecte deelname van het personeel 
in het kapitaal van de vennootschap ingevoerd. In 1882 ziet de Fabrieks-
bode het licht, bedoeld als communicatiemiddel om het contact tussen 
leiding en personeel te versterken. In hetzelfde jaar wordt ook begonnen 
met de aanleg van een tuindorp ten behoeve van de huisvesting van het 
personeel: het Agnetapark. Na het gereedkomen van dit park en de daarin 
opgenomen gemeenschapsgebouwen, worden daar ook tal van culturele 
en personeelsactiviteiten georganiseerd. Het park dient ook als basis voor 
de opgerichte kinderbewaarschool en voor cursussen ten behoeve van 
het personeel en hun familieleden. In 1889 volgt dan nog de instelling 
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van een directiesecretariaat voor sociale aangelegenheden en in 1990 als 
sluitstuk de statuten van de arbeid. In onderstaand overzicht is de ont-
wikkeling van het personeelsmanagement bij de NG&SF chronologisch 
weergegeven.

 
1869: 

 
oprichting Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft

1870: eerste formulering personeelsbeleid (informeel)

1874: eerste formulering personeelsbeleid (in het jaarverslag)

1875: lonen op basis van levensbehoefte, werkclassificatie en prestatiebeoordeling 
sparen

1876: opleiding en ontwikkeling van personeel (en gezinsleden)

1878: oprichting Kern  
opstelling en uitreiking Algemeen dienstreglement

1879: instelling pensioenregeling

1880: oprichting Afdeling Belangen van het Personeel o.l.v. ingenieur Knuttel (eer-
ste personeelschef)  
instelling ziekenfonds

1881: indirecte deelname personeel in kapitaal vennootschap  
onderlinge contacten

1882: start Fabrieksbode als communicatiemiddel  
aanleg Agnetapark t.b.v. huisvesting personeel

1883: aanstelling sociaal werkster (mej. Kruseman)

1885: oprichting bewaarschool, leerlingstelsel, cursussen  
culturele activiteiten

1889: instelling directiesecretariaat voor sociale aangelegenheden

1890: Statuten van de arbeid 

Tabel 1: Ontwikkeling personeelsmanagement NG&SF (1869-1900)

Het personeelsmanagement van Van Marken en andere sociale onderne-
mers is nogal eens als paternalistisch gekwalificeerd: de werkgever had 
weliswaar oog voor sociale noden van de werknemers, maar zij bepaalde 
zelf wat goed hen was en hielden daarbij zijn eigen belang scherp in de 
gaten. In ruil voor de goede zorgen verwachtte de werkgever dan ook vlijt, 
gehoorzaamheid, trouw en fatsoenlijk gedrag van de werknemers (Van 
Zuthem, 1965, Paauwe en Boselie, 2007). Het kan ook niet ontkend wor-
den dat de personele aanpak van Van Marken sterke paternalistische trek-
ken vertoonde. Maar er zijn ook elementen die doen denken aan het veel 
latere moderne personeelsmanagement of zelfs human resource manage-
ment. Het ging er ook om de arbeidskracht van de werknemer optimaal 
te ontwikkelen en benutten (Nijhof & Van den Berg, 2012). Opvallend is 
de combinatie van zorg en zakelijkheid en van eigen en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid; elementen die volgens de Vries (1970) in 1970 nog 
duidelijk te herkennen zijn in de beginselen van het personeelsbeleid van 
de Gistfabriek: 



7

Tijdschrift voor HRM 5 2017 Tussen paternalisme en human resource management.

“De samenwerking, steunend op verantwoordelijke toekenning van taken en 
evenwichtige afbakening van wederzijdse rechten en plichten, gericht op de taak 
die de onderneming in en voor de Nederlandse volkshuishouding en in grotere 
economische verbanden heeft te verrichten: het voortbrengen van producten van 
hoge kwaliteit”. 

Van Marken was ook zeker geen naïeve idealist. Aan medewerkers wer-
den hoge eisen gesteld. De Vries (1970) schetst hem als ‘eclecticus’ en 
‘pragmaticus’. ‘Hij was een voortreffelijk waarnemer van mensen en van 
het wereldgebeuren op industrieel gebied. En hij wist met grote trefze-
kerheid die personen en elementen aan te trekken en te gebruiken, die in 
zijn beleid pasten’. Verder was hij uitstekend in staat zijn aanpak te ‘ver-
kopen’, middels zijn vele publicaties en voordrachten. Voor een beoorde-
ling en waardering van zijn personeelsmanagement, moeten we dan ook 
verder kijken dan zijn (vele) woorden en diepgaander kennis nemen van 
zowel de inhoud als de vormgeving van de gevolgde aanpak. Wat betreft 
die inhoud zijn, behalve de uitgangspunten, met name drie onderdelen 
van dat beleid interessant, namelijk het opleidings- en scholingsbeleid, 
het belonings- en beoordelingsbeleid en het communicatie- en medezeg-
genschapsbeleid. Bij de vormgeving gaat het om de vastlegging en de bor-
ging van de uitvoering van het beleid. Wat de vastlegging van het beleid 
betreft speelde aanvankelijk het Algemeen Dienstreglement uit 1878 een 
centrale rol, welke in 1890 omgevormd zijn tot de Statuten van de Arbeid. 
Het Algemeen Arbeidsreglement gold als ‘grondwet’ van de personele 
aanpak, terwijl de Statuten van de Arbeid vooral de gelijkwaardigheid van 
de rechten en plichten van directie en werknemers met die van aandeel-
houders en directie symboliseerden. Ten aanzien van de borging van de 
uitvoering speelde de instelling van de personeelsafdeling een belangrijke 
rol. Hierna worden de voornaamste kenmerken van elk van deze elemen-
ten van het personeelsmanagement van de NG&SR nader weergegeven.

Uitgangspunten
In de uitgangspunten van het personeelsmanagement die hij kort na 
de start van de NG&SF in 1869 formuleerde schrijft Van Marken onder 
meer:

“Is eene inrichting der fabriek overeenkomstig den tegenwoordigen trap van ont-
wikkeling der nijverheid hoofdvereischte tot eene voordelig omzetting der grond-
stoffen in producten, toch zullen de beste werktuigen de gewenschte uitkomsten 
niet leveren zonder werklieden, die aan de noodige bekwaamheid, orde, eerlijk-
heid, ijver en lust tot den arbeid verbinden. Het is steeds mijn ernstige streven 
geweest dat ethische element, dat in de industrie teveel over het hoofd wordt 
gezien in onze onderneming te ontwikkelen en aan al hare factoren dienstbaar 
te maken. Het beramen en de toepassing van maatregelen in het belang van de 
werklieden en hunne gezinnen, tot bevordering van geestelijke ontwikkeling, tot 
voordelige inkoop van levensbehoeften, tot aanmoediging van spaarzaamheid, 
tot meerdere verzekering van de toekomst, enz. behooren m.i. tot de taak en den 
pligt van het hoofd eener onderneming als de onze”.
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En in een brief aan zijn vader in 1870, voegt Van Marken daar aan toe:

“Niets doen om in de oogen der wereld den philantroop uit te hangen, hetgeen 
ik mij begrijpen kan dat voor den werkman iets onuitstaanbaars heeft. Daartoe 
is het, dunkt mij, goed, om zoveel mogelijk te laten doen: het denkbeeld te oppe-
ren, den stoot te geven, maar anderen te laten uitvoeren”.

Later formuleerde Van Marken dit uitgangpunt tot: ‘de fabriek voor allen, 
allen voor de fabriek’ (1881) en ‘de arbeid als mede-ondernemer’ (1892). 

In 1900, kort voor zijn afscheid als directeur van de NG&SF, vat Van Mar-
ken zijn visie op het personeelsmanagement nog een keer samen in een 
ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Parijs uitgegeven Engels-
talige boekje met als titel ‘Industrial Social Organisation’:

“In the existing reciprocal relation between capital and labour, it seems to be 
the duty of who has found through favouring circumstances or who has created 
by his own energy a company of men around him, co-workers in a commercial 
or industrial aim – it seems to me the duty of the employer to aid his subor-
dinates by every means at his command, his heart, his intellect, his money, to 
attain the highest stage which alone makes human life worth of living. My con-
viction is that in so doing the employer will make no sacrifices. But if he needs 
to make them, be it from the material or moral point of view, - let him make up 
them to the limits of his capacity. It is his sacred duty”.

Opleiding en scholing
Opleiding en scholing hebben vanaf het begin in de personele aanpak 
van de NC&SG centraal gestaan. Primair waren het opleiding- en scho-
lingsbeleid natuurlijk gericht op het personeel, maar daarnaast ook op 
ruimere kring zoals de familieleden van het personeel en omwonenden 
van de fabriek(en). In navolging van Stork werd een eigen fabrieksschool 
opgericht om jongens vanaf dertien jaar tot vakman te scholen. Behalve 
in techniek kregen de leerlingen ook onderwijs in rekenen, tekenen, aard-
rijkskunde en geschiedenis. Na de lessen in de ochtend volgde dan in de 
middag de praktijkles in de fabriek. Daar werden de ‘leerjongens’ met alle 
apparaten en technieken vertrouwd gemaakt: “Wat een rijk veld om leer-
gierige hoofden bezig te houden, om ongeoefende handen onder goed 
toezicht tot handigheid te vormen”, aldus Van Marken. Voor het in de 
praktijk verrichte werk ontvingen de ouders van de leerlingen een kleine 
vergoeding, onvoldoende ijver werd daarentegen bestraft met inhouding 
van zakgeld, schorsing of zelfs ontslag. Het schoolbezoek van de jongere 
kinderen van de werknemers werd gestimuleerd door het instellen van 
een schoolpremie voor degenen die niet één dag per jaar de school ver-
zuimde. Verder werden geen kinderen in dienst genomen zonder een 
lagere-schooldiploma. Voor de kinderen van vier tot zes jaar van de werk-
nemers werd een huisvlijtschooltje in het leven geroepen: zij leerden hier 
vanaf jongs af aan om te gaan met gereedschappen zelf iets te maken. 

Met zijn uitspraak ‘kennis is goud’ kan Van Marken gezien worden als een 
(zeer) vroege voorloper van het latere ‘kennismanagement’. Dat kwam 
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ook tot uiting in het aantrekken van de nodige externe deskundigheid. Zo 
werd in 1885 de Wageningse microbioloog dr. Beyerink aangetrokken, een 
gedreven wetenschapsman die de NG&SF enorm vooruit hielp met zijn 
biochemische kennis. Zijn researchafdeling was het eerste Nederlandse 
bedrijfslaboratorium van enige omvang. Dankzij het werk van Beyerink 
en zijn afdeling kon een gist van stabiele en hoge kwaliteit worden ont-
wikkeld. Maar behalve in de diepte zocht Van Marken het met zijn ken-
nisbeleid ook in de breedte. Naast de gerichte opleidingen organiseerde 
de NG&SF tal van algemene opleidingen, cursussen en bijeenkomsten, 
culturele activiteiten, speeltuinen en tuintjes voor kinderen, zang-, mu-
ziek-, sport- en toneelverenigingen ter bevordering van de ‘persoonsont-
plooiing’. Na verloop van tijd werden deze activiteiten overgedragen aan 
het personeel zelf in de vorm van een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereniging. Volgens De Vries (1970) was het accent op ontwikkeling en 
ontspanning in 1970 ook nog steeds herkenbaar bij de Gistfabriek, zij 
het dat veel van die activiteiten inmiddels waren ondergebracht in andere 
verbanden. 

Beloning en beoordeling
De basis voor het beloningsbeleid werd gelegd door een onderzoek naar 
de verhouding tussen arbeidslonen en levensbehoeften te Delft. Op grond 
hiervan bepaalde Van Marken dat het gangbare basisloon van 6 gulden 
per (twaalfurige) werkdag te laag was en stelde hij het daarom vast op 7 
gulden per dag, “met overwerk en zakkennaaien verder op te voeren tot 8 
gulden”. Als argument hiervoor gaf hij:

“Een werkman, die een loon geniet beneden den loonstandaard der plaats zijne 
werkzaamheden, kan niet alleen lust en ijver tot den arbeid hebben, maar moet 
zelfs wrok in het hart voelen jegens den patroon, die misbruik maakt van zijne 
nood. Zou de patroon, die de rechten van den werkman vergeet, zijn eigenbe-
lang wel begrijpen? Hij is even dwaas als wanneer hij de stoomkraan zijner 
machines afsloot om kolen te besparen”.

Al snel combineerde Van Marken het basisloon met een (collectief) pre-
miestelsel. De premie bedroeg ongeveer een derde van de waarde van de 
overproductie aan gist en spiritus boven de minimumhoeveelheid, die 
op grond van ervaring in de afgelopen jaren was vastgesteld. Tekorten 
moesten daarentegen worden ingehaald. Het resultaat van deze maatre-
gel overtrof de verwachtingen. De meeropbrengst was zo groot dat in de 
volgende jaren premies van tien tot dertig procent konden worden uitge-
keerd. Zowel bedrijf als medewerkers profiteerden dus van de maatregel, 
al waren er onder het personeel ook klachten over het ‘jaagsysteem’. 

In 1882 werd gestopt met het premiestelsel, waarschijnlijk omdat het be-
drijf te groot werd voor een collectief premiestelsel. Om alternatieven te 
bestuderen was Van Marken in 1881 lid geworden van de Franse Societé 
pour l’étitude pratique de la participation aux bénéfices. Na diepgaande 
studie van de verschillende systemen werd in 1890 een systeem van func-
tieclassificatie ingevoerd, met daaraan gekoppeld een beoordeling van de 
‘toewijding’ van degenen die de functie vervulden. Dit werd aangeduid 
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als: ‘loon naar werk en loon naar werken’. Of in de woorden van Van 
Marken:

“Hooger loon naar gelang de arbeid meer kennis, meer karakter, meer kracht 
vereischt; naar gelang hij met meer toewijding wordt verricht; naar gelang hij 
hoogere verantwoordelijkheid oplegt, betere vruchten voor de samenleving af-
werpt. Ziedaar het gezonde, rechtvaardige beginsel, dat meer en meer de maat-
schappij moet doordringen”.

In 1919 is de regeling opgenomen in het eerste loonakkoord dat met de 
vakbonden werd afgesproken en volgens De Vries (1970) vormt het in 
1970 nog steeds de basis voor het beloningsbeleid van de Gistfabriek. 
Voor zover bekend was de NC&SG de eerste onderneming in ons land die 
dit systeem van functieclassificatie en beoordeling toepaste.

Van Marken was bovendien de eerste ondernemer in ons land die voor 
zijn personeel een pensioenregeling invoerde, aanvankelijk volledig be-
taald door het bedrijf. Toen de winsten van het bedrijf echter terugliepen 
werd ook een bijdrage van de werknemers verlangd. Verder experimen-
teerde Van Marken met aandelenbezit van werknemers. In zijn brochure 
‘De arbeid mede-ondernemer’ zette hij zijn motieven daarvoor uiteen. De 
belangrijkste waren dat de werknemers recht hadden op de meerwaarde 
die mede door hen in de onderneming was gecreëerd en dat ze zich dan 
mede-eigenaar van de onderneming zouden voelen en ook als zodanig 
zouden gedragen en dus ook niet aan stakingen daartegen zouden deel-
nemen. In 1881 kwam er een regeling tot stand waarbij het vaste perso-
neel op indirecte wijze (namelijk via certificaten) kon deelnemen in het 
kapitaal van vennootschap. Van Marken stelde hiervoor een deel van zijn 
eigen aandelen beschikbaar. Overigens was deze regeling weinig succes-
vol en maakte slechts een beperkt aantal medewerkers hiervan gebruik, 
waarschijnlijk omdat zij de voorkeur gaven aan loon boven mede-eigen-
dom. Later herhaalde Van Marken zijn aanpak voor mede-eigendom bij 
zijn drukkerij en daar hield het langer stand.

Communicatie en medezeggenschap
Zoals gezegd richtte Van Marken in 1878 de Kern op als ‘een vereeniging 
uit het personeel der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, door den di-
recteur opgericht, met het doel, in geregelde bijeenkomsten van gedach-
ten te wisselen met het personeel en door onderlinge bespreking van de 
belangen van het personeel in verband met die der fabriek, te worden 
voorgelicht omtrent hetgeen bevorderlijk kan zijn voor de welvaart van het 
personeel en het welslagen der onderneming’. De Kern van de NG&SF 
geldt als het eerste officiële medezeggenschapsorgaan en als voorloper 
van de latere ondernemingsraad. Internationaal gezien was Van Marken 
met zijn kern niet de eerste; hij liet zich daarbij inspireren door de Duitse 
‘Aeltesten Collegiën’ en ‘Arbeiter-Ausschüsse’ en door de ‘Noyeau’ van de 
Franse huisschilder Leclair. Na enige tijd als één geheel te hebben gefunc-
tioneerd, werd de kern door Van Marken gesplitst in een drietal ‘kamers’, 
namelijk (1) de kamer der hogere beambten, (2) de kamer der beambten 
en meesterknechts, en (3) de arbeiderskamer. Elke kamer kiest haar voor-
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zitter en secretaris en iedere kamer heeft het recht voorstellen te doen 
aan de leiding en de medewerking van de andere kamers in te roepen. 
De kern zelf, bestaande uit de drie kamers, komt tweemaal per maand 
bijeen onder voorzitterschap van één van de leiders van de onderneming. 
De Kern heeft een beslissende stem in alle aangelegenheden ‘welke uit-
sluitend de belangen van het personeel raken’. ‘Overigens draagt zij een 
geheel raadgevend karakter, zij het dat zij ook de bevoegdheid heeft de 
meerderheid van de leden te benoemen van talrijke aan de onderneming 
verbonden instellingen ten behoeve van de arbeiders’. 

In 1882 wordt de Fabrieksbode geïntroduceerd als nieuw communica-
tiemiddel met het uitdijende aantal personeelsleden. De Fabrieksbode 
was het eerste en uiteindelijk ook langst bestaande personeelsorgaan ter 
wereld. Pas in 1997 zijn de opvolgers van de NG&SF ermee gestopt. In 
de eerste jaren verscheen het blad wekelijks en fungeerde Van Marken 
zelf als hoofdredacteur. Iedere week schreef hij een hoofdartikel, ook over 
onderwerpen die niets met de NG&SF te maken hadden. Het stond daar-
naast ook open voor bijdragen van anderen en voor ingezonden stukken 
vanuit het personeel. Tot zijn dood heeft Van Marken gedurende 22 jaar 
honderden hoofdartikelen en kleinere bijdragen geschreven. 

Statuten van de arbeid en personeelsafdeling
In 1878 werden de rechten en plichten van het personeel voor het eerst 
vastgelegd in een aan allen uitgereikt uitgebreid dienstreglement (inclu-
sief organisatieschema). In 1883 werd dit reglement herzien en in 1890 
herzien door de Statuten van de Arbeid, overeengekomen tussen directie 
en Kern. Het idee achter deze statuten was de analogie met de wijze waar-
op aandeelhouders hun kapitaal aan de vennootschap toevertrouwen, na-
melijk op basis van in statuten neergelegde rechten en verplichtingen. 
Op dezelfde wijze werden in de Statuten van de Arbeid de wederzijds 
rechten en plichten vastgelegd tussen ondernemer en werknemers, die 
hun arbeid aan diens leiding toevertrouwen. De statuten bestonden uit 
een drietal delen: een eerste deel met grondslagen, een tweede deel met 
arbeidsvoorwaarden en een derde deel met regelingen betreffende bij-
zondere onderwerpen. Het onderdeel over arbeidsvoorwaarden werd 
aanvankelijk alleen met de Kern afgesproken, maar later zijn daar ook 
de vakbonden bij betrokken overigens zonder dat daarbij een cao werd 
afgesloten. Nadat de Statuten van de Arbeid enige tijd waren verwaterd 
is in 1961 een nieuwe versie hier opgesteld in overleg met vakbonden 
en ondernemingsraad. Deze is daarna weer regelmatig herzien, ook na 
de fusie met Brocades. Pas na de fusie met DSM zijn de Statuten van de 
Arbeid komen te vervallen. 

In 1880 werd, zoals gezegd, de personeelszorg voor de NG&SF toever-
trouwd aan een eigen afdeling ‘Belangen van het personeel’ met G. Knut-
tel, een ‘sociaal ingenieur’ aan het hoofd. Het afdelingshoofd moest jaar-
lijks schriftelijk verslag uitbrengen van de werkzaamheden aan directie, 
die dit verslag ook met de Kern besprak. Na enige jaren ontstond aan 
directiekant de behoefte om het personeelsmanagement van de NG&SF 
te coördineren met de andere inmiddels opgerichte bedrijven (aangeduid 
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met de Delftse Nijverheid). Daarom werd in 1889 directiesecretariaat voor 
sociale aangelegenheden ingesteld. Deze versteviging van de organisatie 
van het personeelsmanagement wierp volgens De Vries (1970) met name 
haar vruchten af toen de ondernemingen hun activiteiten ook buiten Ne-
derland gingen uitstrekken. Overigens was de oprichting van het secreta-
riaat ook bedoeld om de taken van Van Marken op dit gebied te verlichten. 
Over de verhouding tussen de afdeling Belangen van het personeel en het 
directiesecretariaat is helaas geen nadere informatie beschikbaar. Volgens 
De Vries (1970) is de afdeling Belangen van het personeel later is omge-
vormd tot de Afdeling Personeels- en Arbeidszaken. Het lijkt er dus op 
dat deze afdeling is blijven bestaan en dat het directiesecretariaat na het 
aftreden van Van Marken is opgeheven.  

Beoordeling van het personeelsmanagement van de NG&SF
Zoals al eerder is aangegeven is de personele aanpak van sociale onder-
nemers als Van Marken tot nu toe vaak als paternalistisch gekenschetst. 
Hun voornaamste motieven zouden zijn gelegen in enerzijds sociale be-
wogenheid, maar anderzijds ook in eigenbelang. Dat belang zat hem dan 
vooral in de beheersing van de arbeidsmarkt en disciplinering van de ar-
beidskracht: voorzieningen dienden om de juiste arbeiders te rekruteren 
en aan hun bedrijf te binden. Die voorzieningen waren over het algemeen 
ook geen recht, maar een gunst die kon worden onthouden aan al te kri-
tische arbeiders (Nijhof en Van de Berg, 2012). Deze visie, die vooral te 
horen was in kringen van de (vroege) vakbeweging en linkse politieke 
partijen, komt ook naar voren bij Van der Velden (2014) waarbij hij Van 
Marken typeert als een zeer slimme ondernemer die inzag dat het voor 
het bedrijf beter was om arbeiders tevreden te stellen en aan het bedrijf te 
binden: . “Zo zou er waarschijnlijk meer geld verdiend kunnen worden in 
dezelfde zin als tientallen jaren later de Amerikaanse autofabrikant Henri 
Ford het betreurde dat hij zijn arbeiders niet nog meer loon had betaald. 
Dan zou zijn winst navenant hoger zijn geweest”(Van der Velden, 2014). 
Van der Velden citeert ook uit een brochure van C. Gaemers (1891), wiens 
broer dertien jaar in de Gistfabriek werkte, en waarin een flink aantal 
misstanden in deze fabriek werden opgesomd. Overigens verwijst hij ook 
naar meer positieve uitlatingen van oud-werknemers. Volgens Nijhof en 
Van de Berg (2012) doen we er goed aan de motieven van de sociale on-
dernemers uit de negentiende eeuw met wat meer distantie en nuance 
te benaderen, namelijk vanuit het perspectief van het menselijk kapitaal. 
“Hun sociale beleid was vooral een keuze voor investeren in menselijk 
kapitaal, met als doel de onderneming prominent te positioneren in de 
betere segmenten van hun bedrijfstak”(Nijhof & Van den Berg, 2012). 
Daarbij speelden zowel strategische als productietechnische, organisato-
rische, maar ook publicitaire overwegingen een belangrijke rol. 

In deze bijdrage wordt geprobeerd om niet primair naar mogelijke mo-
tieven te kijken, maar vooral naar de feitelijk invulling en uitwerking van 
het personeelsmanagement. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de be-
kende ordening van fasen of stromingen die vaak wordt gebruikt voor de 
beschrijving van de ontwikkeling of de geschiedenis van het (Nederland-
se) personeelsmanagement, zoals: paternalisme, scientific management, 
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human relations benadering, revisionisme, institutionalisme, modern 
personeelsmanagement, human resource management (Van Zuthem, 
1965, 1972; Paauwe & Boselie, 2007). Elk van deze fasen of stromingen 
staat voor een bepaalde visie op en benadering van het personeelsma-
nagement. Zo gaat het paternalisme uit van onmondige werknemers en 
legt het accent op personeelszorg, gaat het scientific management meer 
uit van een economische mensvisie en legt het accent op een weten-
schappelijk onderbouwde aanpak (vooral ten aanzien van taakverdeling 
en werktempo) en staan bij de human relations benadering, het revisio-
nisme en het institutionalisme een meer sociale mensvisie en daarop ge-
richte aanpakken centraal. Als reactie daarop is vanaf de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw weer een meer zakelijke benadering ontstaan in de vorm van 
het moderne personeelsmanagement en human resource management, 
waarbij gezocht wordt naar een evenwichtige balans tussen economische 
en sociale aspecten. 

Paternalisme
Scientific 
management

Human relations Institutionalisme Modern PM/HR

Uitgangspunten personeelszorg 
sociale kwestie

wetenschappelijke 
onderbouwing

internationale bench-
mark

goede behandeling 
personeel leidt tot 
hogere productiviteit

formuleren en 
vastleggen uitgangs-
punten

actieve bemoeienis 
met ontstaan sociale 
regelgeving

systematische, 
integrale en strate-
gische benadering 
PM

samenhang PM en 
bedrijfsbeleid

balans zorg en 
zakelijkheid

arbeid mede-on-
dernemer

Opleiding & ontwik-
keling

leerklimaat 

ontplooiing

fabrieksschool benutten en ont-
wikkelen mense-
lijk potentieel

Beloning & beoor-
deling

werkclassificatie

prestatiemeting

loon naar prestatie

mede-eigendom

Medezeggenschap  
& communicatie

instellen Kern fabrieksbode reglement Kern als 
basis voor overleg 
over personele zaken

Vastlegging & bor-
ging PM

fabrieksreglement

Afdeling Belangen 
van het Personeel 

sociaal werkster

sociaal werkster Statuten van de Ar-
beid met rechten en 
plichten werkgever 
en werknemers 

Afdeling Personeels- 
en Arbeidszaken

Overige sociale regelingen

huisvesting

ontspanning

Tabel 2: Classificatie elementen personeelsmanagement Van Marken en de NG&SF
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Als we de aanpak van de Van Marken en de NG&SF met deze fasen/stro-
mingen vergelijken kunnen we daarin zowel elementen van het paterna-
lisme en van het scientific management ontdekken, maar ook van institu-
tionalisme en modern personeelsmanagement of zelfs human resource 
management. In tabel 2 is geprobeerd om de verschillende elementen in 
het personeelsmanagement van Van Marken en de NG&SF met behulp 
van de verschillende fasen te duiden. In aansluiting bij de vorige para-
graaf ligt de focus daarbij op de uitgangspunten van het beleid, het op-
leidings- en ontwikkelingsbeleid, het belonings- en beoordelingsbeleid, 
het medezeggenschaps- en communicatiebeleid en op de vormgeving en 
borging van het beleid, al worden enkele niet behandelde beleidsonder-
delen ook meegenomen.

Zoals uit het overzicht blijkt waren er inderdaad de nodige paternalisti-
sche elementen in het personeelsmanagement van Van Marken en de 
NG&SF. Dat geldt met name voor de overige aspecten, zoals de sociale re-
gelingen op het gebied van steun bij bijzondere omstandigheden, sparen, 
de coöperatie voor eerste levensbehoeften, huisvesting en ontspanning. 
Maar ook voor de start van sommige kernaspecten van het personeelsma-
nagement, zoals het begin van de kern, het eerste fabrieksreglement en 
de instelling van de Afdeling Belangen van het personeel en van de soci-
aal werkster, maar die zich later zouden ontwikkelen tot meer moderne 
vormen van personeelsmanagement. Op zich is het ook logisch dat bij de 
start van een bedrijf de inrichting van het personeelsmanagement groten-
deels bepaald wordt door de ondernemer, zeker in een tijd waarin er nog 
nauwelijks sprake was van sociale regelgeving. Opvallend bij de NG&SF 
is echter dat deze situatie daarna al snel verandert en er ook andere be-
naderingen zichtbaar worden. Zo wordt het latere scientific management 
zichtbaar in de wetenschappelijke onderbouwing van een aantal perso-
neelspraktijken, hetzij via eigen onderzoek (bij de eerste aanpak van het 
beloningsbeleid), experimenteren (werkclassificatie) of (internationale) 
benchmarks (het latere beloningsbeleid, de prestatiebeoordeling en de 
mede-eigendom). Ook de instelling van een professionele personeelsaf-
deling kan in dit licht worden gezien. 

Tevens valt op dat de human relations benadering minder zichtbaar is in 
de aanpak van Van Marken (wellicht met uitzondering van de Fabrieks-
bode en de inzet van de sociaal werkster, afhankelijk van wat precies haar 
taak was). Dit lijkt ook typerend voor het weinig ‘softe’ karakter van die 
aanpak: na de start van de verschillende beleidsonderdelen ging het bij 
Van Marken al snel over het meten van effecten en vastleggen van rechten 
en plichten in regelingen. Dit laatste is ook zichtbaar in de prominente 
plaats van het institutionalisme: alles werd vastgelegd in uitgebreide rege-
lingen en kregen een plek in de Statuten van de Arbeid. 

Elementen van het moderne personeelsmanagement en human resource 
management tenslotte zijn – honderd jaar vóór hun officiële verschijnen 
– zichtbaar in de systematische, geïntegreerde en strategische aanpak van 
het personeelsmanagement, de samenhang met het ondernemingsbe-
leid, de balans tussen zorg en zakelijkheid en het accent op het benutten 



15

Tijdschrift voor HRM 5 2017 Tussen paternalisme en human resource management.

van het menselijk potentieel. Ook de weloverwogen aanpak van prestatie-
beloning en mede-eigendom past hierin.

Het NG&SF-beleid en de ontwikkeling van het Nederlandse perso-
neelsmanagement
Volgens Kaufman (2008) zijn veertien ‘major events, developments, and 
ideas’ verantwoordelijk geweest voor de geboorte van een systematisch 
en geformaliseerd personeelsmanagement in de Verenigde Staten in het 
begin van de twintigste eeuw, namelijk: “the labor problem, systematic ma-
nagement, civil service reform, industrial welfare work, the industrial safety 
movement, progressive era social reformers, trade unions and the open shop 
movement, government regulation and labor law, scientific management, vo-
cation guidance, industrial psychology, employment management, World War 
I and democracy” (Kaufman, 2008). Als we deze benadering toepassen 
op het beleid van de NG&SF zijn er slechts enkele van toepassing. Dat 
geldt zeker voor the labor problem, de sociale kwestie. Van Marken was 
in zijn hele doen en laten sterk gemotiveerd om aan die sociale kwestie 
iets te doen, primair in zijn eigen bedrijf, maar daarnaast ook breder in de 
negentiende-eeuwse maatschappij. De andere punten speelden bij hem 
veel minder. Hij kan zelf juist als één van die social reformers worden be-
schouwd (een zeer vroege zelfs), die veel van de andere genoemde events, 
developments en ideas mede heeft geïnitieerd en vooruit heeft geholpen. 
Dat geldt vooral voor systematic management (waaronder de instelling van 
een personeelsfunctie), industrial welfare work (de sociale en culturele ac-
tiviteiten, de bouw van Agnetadorp), industrial safety, vocation guidance en 
democracy (het instellen van de Kern). Van government regulation, labor 
law en het overleg met vakbonden was Van Marken overigens duidelijk 
minder geporteerd. Althans voor zijn eigen bedrijf, omdat hij vond dat 
daar alles al goed was geregeld. Dat neemt niet weg dat veel van zijn 
initiatieven juist wel een rol hebben gespeeld bij de invulling van latere 
overheidsregulering en arbeidswetgeving en bij de vormgeving van het 
sociale overleg. 

Alvorens verder in te gaan op de doorwerking van al deze initiatieven, 
is het van belang na te gaan in hoeverre Van Marken zelf beïnvloed was 
door anderen en op welke wijze vroegere (Nederlandse) ervaringen op het 
gebied van het personeelsmanagement doorwerkten in zijn personeels-
management. Hij geeft over dat laatste zelf geen directe aanwijzingen. 
Wel verwijst hij bij onderdelen van zijn beleid naar anderen, vooral in het 
buitenland, zij het vaak ook om aan te geven waarom hij het zelf anders 
wilde doen. Zo refereert hij bij zijn keuze voor het premiestelsel als on-
derdeel van het beloningsbeleid naar het participatiestelsel van Leclair in 
Parijs en Briggs in Engeland, maar geeft hij tegelijkertijd aan waarom hij 
die benadering afwijst. Daarentegen ontleende hij de meest praktische 
aanpak voor een spaarregeling aan de ‘industrial schools’ van New York 
en ideeën over een coöperatieve winkelvereniging teneinde tegemoet te 
komen aan de materiële behoeften van het personeel aan het voorbeeld 
van Rochdale in Engeland. Voorbeelden voor de Kern waren de ‘Aeltesten 
Collegiën’ en ‘Arbeiter-Ausschüsse’ uit Duitsland en de ‘noyau’ van Leclair 
uit Frankrijk. Overigens zijn er ook aanwijzingen van voortborduren op 
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vroegere Nederlandse gebruiken. Wennekes (1993) wijst er wat betreft 
het premiestelsel op dat het in de Hollandse walvisvaart al sinds eeuwen 
gebruik was om bemanningen in de opbrengst van de vangst te laten de-
len en dat ook in de suiker- en aardappelmeelindustrie tijdens de campag-
ne premies werden uitgeloofd. Het werken met een aan een uitgebreide 
functieclassificatie gekoppelde beloning kwam ook al bij de VOC voor 
(Looise, 2015), terwijl het overleg in scheepsraden nog veel verder terug-
gaat (Looise, 2016). Overigens gaat het in deze gevallen niet om typisch 
Nederlandse praktijken; ze kwamen ook in andere West-Europese landen 
voor. 

Het is dan ook de vraag in hoeverre de aanpak van Van Marken als typisch 
Nederlands kan worden gekwalificeerd. Zoals al aangegeven was hij sterk 
internationaal georiënteerd en participeerde hij in een aantal internatio-
nale verbanden van progressieve ondernemers en wetenschappers. Hij 
las ook veel internationale literatuur op het gebied van sociaal onderne-
merschap en personeelsmanagement en publiceerde zelf ook regelmatig 
in het Frans en Engels over (elementen van) zijn aanpak. Zo publiceerde 
hij in 1881 het boekje ‘La question ouvrière a la fabrique néerlandaise de 
levure et d’alcohol’ en in 1900 (ter gelegenheid van de wereldtentoonstel-
ling te Parijs) het boekje ‘Industrial Social Organization’. De sector waar 
de NG&SF deel vanuit maakte, de chemische industrie, was ook nieuw 
voor ons land en kon dus ook niet voortbouwen op oude tradities zoals 
dat bijvoorbeeld in andere delen van het bedrijfsleven, zoals de textiel, de 
bouw, de drukkerijen, wel het geval was. 

Ook valt moeilijk aan te geven in hoeverre Van Marken als representant 
van het Nederlandse ‘poldermodel’ kan worden beschouwd. Sterke ge-
richtheid op harmonie, samenwerking en overleg was zeker een belang-
rijk kenmerk van zijn aanpak. Maar hij had voor die aanpak duidelijk zijn 
eigen motieven terwijl die aanpak – op enkele uitzonderingen na – ook 
zeker niet representatief was voor het personeelsmanagement van andere 
ondernemers in die tijd. Overigens zijn sociaal en economisch historici 
het onderling ook niet eens over de vraag in hoeverre het poldermodel in 
de Nederlandse geschiedenis werkelijk centraal heeft gestaan (vgl. Bos 
cs., 2007; Prak & Van Zanden, 2013; Jonker, 2014). Tenslotte kan nog 
worden opgemerkt dat, hoewel Van Marken zeker is beïnvloed door de 
opleving van het corporate welfare work in de voornaamste kapitalistische 
landen in de periode 1880-1930 (De Gier, 2016), hij ook hiervan niet als 
een typische representant hiervan kan worden beschouwd. Daarvoor was 
zijn aanpak te zakelijk en te veel ook gericht op het op een moderne ma-
nier ‘managen’ van het personeel.

Volgens Blok (2013) is de navolging van de aanpak Van Marken en de 
NG&SF in ons land beperkt gebleven tot enkele andere sociale onderne-
mers. Hij doelt dan echter op rechtstreekse navolging en niet op meer 
indirecte navolgingseffecten. Nijhof en Van den Berg (2012) noemen vijf 
‘domeinen’ waarop het sociaal ondernemersbeleid zich in ons land vooral 
heeft gericht en die daarmee belangrijk zijn geweest voor het Nederland-
se business systeem in zijn geheel. Deze domeinen zijn: huisvesting voor 
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werknemers; pensioenfondsen; medezeggenschap; veiligheid, zorg en 
welzijn op het werk en de beroepsopleiding. Het begrip business systeem 
ontlenen Nijhof en Van Den Berg (2012) aan de ‘varieties of capitalism’- 
benadering van Hall en Soskice (2001), die ervan uitgaat dat bedrijven de 
cruciale actoren zijn in een kapitalistische economie en daardoor ook de 
richting van die economie bepalen. Volgens Nijhof en Van de Berg (2012) 
is het optreden van sociale ondernemers als Van Marken van groot belang 
voor de totstandkoming van sociale wetgeving: “door hun optreden kreeg 
de discussie hierover een grotere urgentie, terwijl uit de praktijk van hun 
voorzieningen naar voren kwam dat betere arrangementen met een gro-
tere dekking slechts tot stand konden komen door landelijke regelingen 
met een veelal verplicht karakter” (Nijhof & Van den Berg, 2012). Op deze 
wijze hebben sociale ondernemers in belangrijke mate bijgedragen aan 
de totstandkoming en invulling van vooral de eerste golf van sociale wet-
geving in ons land in de periode 1874-1914 (de Kinderwet, de Arbeidswet, 
de Leerplichtwet, de Ongevallenwet en de Woningwet) en in sommige 
gevallen ook later. Zo bevat de Wet op de ondernemingsraden uit 1950 op 
een aantal punten -  zoals de tweeledige taak van de OR, de indeling van 
de bevoegdheden en de kiesgroepen - opvallende overeenkomsten met de 
regeling van de Kern van de NG&SF. 

Behalve de bijdrage aan het ontstaan van sociale wetgeving, was er toch 
ook sprake van directe navolging door ondernemers en bedrijven. Zo 
werd het initiatief van Van Marken tot het oprichten van een kern overge-
nomen door Stork in Hengelo en dat op het gebied van de fabrieksbode 
eveneens door Stork, maar ook door Vlekke in Oud-Gastel en zelfs door 
diverse ondernemingen in het buitenland. Volgens Nijhof en Van den 
Berg (2012) leidde het benadrukken door de sociale ondernemers van de 
optie van investeren in het menselijk kapitaal ertoe dat veel andere onder-
nemers hierover ook zijn gaan nadenken. Mede op basis van Van Gena-
beek (1998) komen ze tot de volgende conclusie: ‘Achter de kopgroep van 
de meest prominente initiatiefnemers vormden zich groepen volgers, die 
hun eigen voorzieningen in het leven riepen, vaak minder uitgebreid en 
spectaculair, maar toch met soortgelijke intenties. Het betrof veelal wat 
grotere bedrijven: gemiddeld met 95 werknemers in 1890 en 159 in 1911. 
Deze troffen voor een deel van hun personeel voorzieningen als fabrieks-
fondsen voor invaliditeit, ouderdom en nabestaanden; ze zorgden voor 
opleidingsmogelijkheden of huisvesting; ze stelden fabrieksraden in om 
te weten wat er onder het personeel leefde’. 

Tenslotte noemen Nijhof en Van den Berg (2012) als effect van het optre-
den van sociale ondernemers ‘het kweken van een zeker begrip tussen 
werkgevers en werknemers, zowel in het eigen bedrijf, maar ook daarbui-
ten’. In een aantal gevallen ging het effect echter verder dan alleen begrip 
en nam het ook de vorm aan van gezamenlijke regelingen of fondsen. 
Zo konden in 1890 al fabrieksfondsen worden aangetroffen in de me-
taalsector, en in de textiel-, de papier- en in de kartonindustrie. In 1891 
waren er daarnaast bedrijfstakfondsen in de Twentse en Tilburgse textiel, 
in de bouwnijverheid en in de diamantindustrie. Al eerder is ook melding 
gemaakt van de opname van de beloningsregeling van de NG&SF in de 
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latere eigen regeling met vakbonden, waarbij ook een doorwerking naar 
cao’s voor de hand lag. Al met al is door de sociaal ondernemers, onder 
wie niet in de laatste plaats Van Marken, dus ook een belangrijke basis 
gelegd voor de latere overlegeconomie in ons land.

Conclusie en discussie
Doel van deze bijdrage was om na te gaan hoe het personeelsmanage-
ment van Van Marken en de NG&SF kan worden getypeerd en welke rol 
dit heeft gespeeld in de ontwikkeling van het Nederlandse personeels-
management. In de bestaande literatuur over de geschiedenis van het 
Nederlandse personeelsmanagement is de aanpak van Van Marken en 
zijn collega-sociale ondernemers vaak getypeerd als ‘paternalisme’ en 
‘personeelszorg’. Een nadere analyse van die aanpak leert echter dat deze 
– zeker in het geval van Van Marken en de NG&SF – duidelijk veel verder 
ging dan dat. Er waren ook toen al (in de periode 1870-1900) elementen 
zichtbaar van het latere scientific management, de human relations bena-
dering, het institutionalisme en van het moderne personeelsmanagement 
en human resource management. Elementen van het scientific manage-
ment zijn zichtbaar in het belonings- en beoordelingsbeleid (de ‘weten-
schappelijke’ basis, de functieclassificatie, de prestatiemeting), elemen-
ten van de human relations benadering in de aanstelling van een sociaal 
werkster, elementen van het institutionalisme in het medezeggenschaps- 
en communicatiebeleid en in de borging van het beleid in de statuten 
van de arbeid en elementen van het moderne personeelsmanagement en 
human resource management in de uitgangspunten het personeelsbeleid 
en het opleidings- en ontwikkelingsbeleid. 

Alles bij elkaar was dus sprake van vérgaande personele innovaties in 
een nog zeer vroege fase. Overigens kunnen op grond van deze bevin-
dingen ook vraagtekens worden geplaatst bij het denken in opeenvolgen-
de fasen van personeelsmanagement, zoals dat in sommige tekstboeken 
voorkomt. In feite gaat het meer om accenten in de omgang van een on-
derneming met zijn medewerkers, waarbij nu eens het ene en dan weer 
het andere accent meer (wetenschappelijke) aandacht krijgt. ‘Stromingen 
in het denken over personeelsmanagement’ dekt de lading al beter, maar 
ook dit ademt toch teveel de suggestie van lineariteit en opvolgbaarheid, 
terwijl het in de praktijk meer om cyclische processen van meer en min-
der aandacht gaat. Het paternalisme is daarbij een accent dat niet alleen 
in de negentiende eeuw, maar ook nu nog in het personeelsmanagement 
van sommige – vooral beginnende of kleine – bedrijven zichtbaar is.

In de literatuur over de geschiedenis van het Nederlandse personeels-
management is er tot nu toe weinig aandacht geweest voor de Neder-
landse wortels hiervan. De meeste aandacht ging tot nu toe uit naar de 
Amerikaanse invloeden op dit personeelsmanagement met name in de 
twintigste eeuw. Die invloeden zijn sterk gestimuleerd door intermedi-
aire organisaties - zoals werkgeversorganisaties, professionele organisa-
ties en adviesbureaus - en hebben zich vooral voorgedaan bij grotere be-
drijven. Bij middelgrote en kleinere bedrijven zijn ze echter veel minder 
groot geweest. Het personeelsmanagement in deze bedrijven kende veel 
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meer continuïteit vanuit het verleden, waarbij behalve het beleid van deze 
bedrijven zelf ook collectieve en overheidsregelingen een belangrijke rol 
speelden. Voor deze continuïteit is tot nu toe onvoldoende aandacht ge-
weest. Datzelfde geldt voor de belangrijke bijdrage aan het Nederlandse 
personeelsmanagement in de negentiende eeuw door sociale onderne-
mers zoals met name Van Marken. Aan Van Marken danken we een aan-
tal belangrijke personele innovaties die deels rechtstreeks door andere 
bedrijven zijn overgenomen en deels doorwerkten in sociale wetgeving 
en collectieve regelingen zoals cao’s. Het is van belang die binnenlandse 
bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse (en soms ook buiten-
landse) personeelsmanagement meer voor het voetlicht te brengen. Niet 
om daarmee af te doen aan andere invloeden, maar wel om aan die bin-
nenlandse bijdrage zijn rechtmatige plaats toe te kennen. In tegenstelling 
tot wat nogal eens gedacht wordt zijn niet alle managementideeën en 
-innovaties afkomstig uit de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, 
maar hebben continentaal Europese landen zoals Nederland daaraan ook 
hun steentje bijgedragen. Kennis daarover en bewustzijn daarvan mag 
worden verwacht bij allen die in ons land (en liefst ook daarbuiten) met 
personeelsmanagement te maken hebben. 

Naast de (nieuwe) inzichten die deze studie oplevert, zijn er vanzelfspre-
kend ook beperkingen. In de eerste plaats is het artikel vrijwel alleen ge-
richt op het personeelsmanagement van Van Marken en de Nederlandse 
Gist- en Spiritusfabriek. Dat is natuurlijk een erg smalle basis voor het 
trekken van bredere conclusies en verbanden. Als het gaat om de type-
ring van het personeelsmanagement van Van Marken is dat minder een 
probleem, maar bij de beantwoording van de vraag naar de doorwerking 
zeker wel. Voor een deel kon dit worden opgevangen door die doorwer-
king te verbreden naar de rol van sociale ondernemers in het algemeen 
en wat dat betreft aan te sluiten bij de studie van Nijhof en Van den Berg 
(die zich voor een deel weer baseert op de studie van Van Genabeek). Op 
deze wijze kon toch een plausibel beeld ontstaan van de doorwerking van 
het beleid van Van Marken en andere sociale ondernemers. 

Een tweede beperking betreft het feit dat de gegevens over Van Marken 
afkomstig zijn uit nogal overlappende en op sommige punten ook wat 
‘gekleurde’ literatuur. In het verleden is er veel gepolemiseerd rond de 
bijdragen van Van Marken, deels vanwege het sociaal-politieke karakter 
hiervan en deels vanwege de irritaties die hij door zijn eigenzinnige op-
treden bij velen opriep. In latere jaren is dat duidelijk minder geworden, 
maar dat neemt niet weg dat de waardering voor zijn bijdragen nog steeds 
snel een te positief of te negatief beeld oproepen. Dat eerste geldt wellicht 
ook voor deze bijdrage, al is geprobeerd op grond van de beschikbare 
gegevens een zo objectief mogelijk beeld te schetsen. Verder (bronnen)
onderzoek naar de personele innovaties van Van Marken en zijn bijdrage 
aan de ontwikkeling van het Nederlandse personeelsmanagement blijft 
daarom noodzakelijk.
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SUMMARY 

The history of Dutch personnel management is still relatively unknown. 
If there is any reference to the history of Dutch personnel management in 
text books, most accent is given to American personnel management in-
fluences like scientific management and human relations. Although the-
se American influences indeed played an important role, especially in the 
beginning of the twentieth century, we should not forget that there were 
important internal influences in the development Dutch personnel ma-
nagement as well. During the second half of the nineteenth century some – 
so-called – social entrepreneurs developed important new elements in the 
management of their personnel. Most outstanding and innovative of these 
entrepreneurs was Jacques van Marken, founder and owner of the Dutch 
Yeast and Spirit Factory in Delft. He developed over hundred new person-
nel practices and/or institutions, most of them well thought out and scien-
tifically based. By doing so, he was a far forerunner of later modern person-
nel management and human resource management. This article offers 
an overview and assessment of his most important personnel innovations 
and the way(s) they have influenced subsequent social legislation later on. 
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