
 

Hendrik Barend Greven (1850-1933) zandgraf 734, vak K 
Hoogleraar staathuishoudkunde en medeoprichter van het Leidse Volkshuis  

 

Personalia 

Geboren: 21 december 1850 te Rotterdam 

Zoon van: Jacob Greven en Wilhelmina Johanna Gubbels 

Gehuwd met: Catharina Spieringshoek op 13 juli 1876 te Rotterdam 

Overleden: 13 december 1933 te ‘s-Gravenhage 

Begraven: 16 december 1933 

 

Samenvatting 

Greven wordt in 1850 in Rotterdam geboren. Na het gymnasium studeert hij in Leiden 

eerst theologie en later rechten. Na zijn promotie in 1875 wordt hij leraar staatsweten-

schappen aan de HBS in Leiden. In 1880 volgt zijn benoeming tot hoogleraar staathuis-

houdkunde, statistiek en staatkundige geschiedenis.  

 Greven behoort tot de denktank van de Liberale Unie over sociale vraagstukken. Hij 

is een groot voorstander van een verplichte en wettelijk geregelde sociale ver-

zekering. Greven is degene die in ons land de discussie over de vorm en de uitvoering 

van de verzekering tegen ongevallen richting heeft gegeven. Omstreeks 1875 stelt hij 

geboortebeperking voor om de bevolkingsgroei af te remmen, omdat overbevolking 

werd gezien als de belangrijkste oorzaak van armoede. Voor zijn pionierswerk op dit 

gebied wordt hij beloond met het erelidmaatschap van de Nieuw-Malthusiaanse Bond.  

 Greven maakt zich ook sterk voor de invoering 

van het vak staathuishoudkunde op de middelbare 

scholen. Hij wijst erop dat kennis van de staathuis-

houding onontbeerlijk is om van de jeugd goede 

burgers te maken. Greven is commissaris van de 

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij tegen gelde-

lijke gevolgen van ongelukken. 

 In 1899 sticht Greven in Leiden, samen met 

twee andere hoogleraren van de juridische faculteit, 

Drucker en Van der Vlugt, het Leidse Volkshuis.  

 In 1915 legt hij zijn hoogleraarschap om 

gezondheidsredenen neer, maar hij blijft wel actief 

met diverse publicaties en bestuurlijke activiteiten. 

Ook is hij aan het einde van de 19de eeuw 

betrokken bij de oprichting van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

 
Portret van Greven  

 



Volledige versie 
 

Jeugd en studie 

Hendrik Barend Greven wordt op 21 december 1850 in Rotterdam geboren als zoon 

van Jacob Greven (1807-1852) en Wilhelmina Johanna Gubbels (1816-1895). Zijn 

vader overlijdt als Hendrik één jaar oud is. 

 
Geboorteakte 

 

 Na het gymnasium in zijn geboortestad 

doorlopen te hebben, gaat hij in 1868 in Leiden 

theologie studeren. Hij volgt colleges bij de hoog-

leraren Kuenen en Scholten [beiden ook op 

Groenesteeg begraven], die invloed hebben op 

zijn vorming. Toch besluit Hendrik de theologie 

vaarwel te zeggen en rechten te gaan studeren. 

Hier zijn het de professoren Buijs en Vissering die 

hem het meest boeien. 

 In 1875 promoveert Greven bij de hoogleraar 

Staathuishoudkunde Vissering op een econo-

misch onderwerp. De titel van het proefschrift luidt: 

De ontwikkeling der bevolkingsleer.   
Prof.dr. Simon Vissering 



Leraar en hoogleraar 

Na zijn promotie wordt Greven leraar staatswetenschappen aan de HBS te Leiden. In 

1879 wordt hij secretaris van het Muntcollege te Utrecht en in 1880 volgt hij Vissering 

op aan de rechtenfaculteit in Leiden als hoogleraar staathuishoudkunde, statistiek en 

staatkundige geschiedenis. Hij aanvaart zijn ambt met de rede Oude en nieuwe 

economie: Eene poging tot verzoening. 

 Het vak economie wordt in die tijd in Nederland alleen gestudeerd en gedoceerd 

binnen de juridische faculteiten. Als aparte studierichting wordt het pas in 1933 

wettelijk erkend. Samen met N.G. Pierson, A. Beaujon en J. baron D’Aulnis de 

Bourouill vormt Greven de groep hoogleraren die de grensnuttheorie in Nederland 

introduceren.1 Greven is een exponent van de deductieve richting in de economie.  

 In 1903 is hij rector magnificus. Zijn rectorale rede is getiteld Theoretische economie 

en gaat over wat theorie kan betekenen voor de praktijk. 

 In 1915 legt hij zijn hoogleraarschap om gezondheidsredenen neer. Bij zijn afscheid 

krijgt hij de bundel Sociaal economische opstellen aangeboden aan mr. H.B. Greven.  

 Greven blijft hierna actief met diverse publicaties en allerlei bestuurlijke activiteiten. 

Wel heeft de humanist Greven in zijn laatste levensjaren er onder geleden dat zijn 

mens- en maatschappijopvatting niet meer door zijn tijdgenoten wordt gedragen. Zijn 

eigen karaktereigenschappen droegen bij tot aan rechtvaardiger wereld. 

 

Huwelijk en gezin 

Hendrik Greven trouwt op 13 juli 1876 te Rotterdam met Catharina Spieringshoek 

(1853-1926). Het echtpaar krijgt drie kinderen. De oudste Wilhelmina Johanna, 

geboren op 23 juli 1877 op de Papengracht (nr. 24), zal op een paar maanden na 

negentig jaar worden; als tweede komt op 14 maart 1879 een doodgeboren kindje; het 

derde kind, Jacoba Catharina, wordt geboren op 21 februari 1882 op de Herengracht 

(nr. 20) en overlijdt op 25 augustus 1903, éénentwintig jaar oud. 
 

 
Huwelijksakte (deel) 

                                            
1 Grensnut is het nut van een goed of dienst dat gepaard gaat met een toename (of afname) van de 

consumptie van dat goed of die dienst. 

 



 

 Nadat Greven in 1915 eervol is vertrokken bij de universiteit. blijft hij nog vijf jaar 

zeer actief op allerlei gebied. Wel verslechtert zijn gezondheid, waardoor hij met de 

meeste activiteiten vijf jaar later stopt en naar Den Haag verhuist.  

 Als in 1926 zijn vrouw overlijdt wordt het wel stil in huize Greven. Hij is vaak bij het 

gezin van zijn oudste dochter, die getrouwd is met dr. Abraham Rutgers van der Loeff 

(1876-1962). Verder geniet Greven van de natuur en kunst en maakt hij jaarlijks een 

grote reis. Behalve dat het gezin Greven-Spieringshoek ook in de Kloksteeg (op nr, 4) 

heeft gewoond, zijn van het gezinsleven geen verdere gegevens bekend. 

 

Sociale interesses 

Greven behoort tot de liberalen, die in de laatste decennia van de 19de eeuw belang-

stelling hebben voor sociale vraagstukken. Hij is lid van de denktank van de Liberale 

Unie over dit onderwerp en verzet zich tegen een liberalisme dat zich ook in sociale 

aan-gelegenheden geheel van de staatsinterventie wenst te onthouden. 

 Greven is een groot voorstander van een verplichte, wettelijk geregelde sociale 

verzekering. Hij is het die in ons land de discussie over de vorm en de uitvoering van 

de verzekering tegen ongevallen richting heeft gegeven. Al omstreeks 1875 stelt hij 

geboortebeperking voor om de bevolkingsgroei af te remmen, omdat overbevolking 

wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van armoede. Voor zijn pionierswerk op dit 

gebied wordt Hendrik Greven in 1881 beloond met het erelidmaatschap van de Nieuw-

Malthusiaanse Bond.  

 

Staathuishoudkunde en statistiek 

Greven maakt zich ook sterk voor de invoering van het vak staathuishoudkunde op de 

middelbare scholen. Hij wijst erop dat kennis van de staathuishouding onontbeerlijk is 

om van de jeugd goede burgers te maken. 

 Greven maakt deel uit van de Centrale Commissie van de Statistiek: eerst als lid 

(van 1892 tot 1899) en vanaf 1899, na de oprichting in dat jaar van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS), als vicevoorzitter.  

 Tussen 1889 en 1911 is Greven redacteur van de tijdschrift De Econometrist. In 

deze periode ontwikkelt het tijdschrift zich van een forum voor praktische economische 

zaken tot een tijdschrift voor theoretisch economie. Ook na zijn afreden als hoogleraar 

in 1915 blijft Greven publiceren 

 

Het Leids Volkshuis 

In 1899 sticht Greven in Leiden, samen met twee andere hoogleraren van de juridische 

faculteit, Drucker en Van der Vlugt, het Leidse Volkshuis. Het gebouw staat aan de 

Apothekersdijk en is ontworpen door de bekende Leidse architect W.C. Mulder. 

 Het gebouw laat de invloed van Berlage zien op het werk van Mulder. In het uiterlijk 

van het gebouw zijn de constructie en indeling te zien. Natuursteen accentueert de 

belangrijke onderdelen van het gebouw. 



 Greven is van 1899 tot 1915 penningmeester en daarna, tot 1920, voorzitter. Het 

Volkshuis beoogt een brugfunctie te vervullen tussen de universiteit en het ‘gewone 

volk’.  
 

 
Het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 

 

Overige zaken 

Greven is commissaris van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij tegen geldelijke 

gevolgen van ongelukken. Deze maatschappij wordt in 1892 opgericht als eerste 

maatschappij van dat type in Nederland.   

 Daarnaast is hij lid van de Staatscommissie voor de ouderdoms- en invaliditeits-

verzekering. In geschriften pleit hij voor een verplichte, wettelijke geregelde sociale 

verzekering. 

 Tevens is Greven oprichter en voorzitter (van 1891 tot 1920) van de Vereeniging tot 

bevordering van den bouw van werkmanswoningen te Leiden. In deze laatste functie 

heeft hij pionierswerk verricht. 

 Greven helpt een veertigtal Leidse arbeiders, die de woningbouwvereniging “Eigen 

Haard” hadden opgericht, aan een startkapitaal. Deze vereniging ruimt krotten op en 

vervangt deze door menswaardige behuizing. 

 



Eerbetoon 

Greven is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In Leiden is een 

zijstraat van de Oude Vest naar hem vernoemd. Parallel er aan loopt de Druckerstraat, 

vernoemd naar zijn medeoprichter van het Leids Volkshuis. 
 

 
 

Overlijden 

Op 13 december 1933 overlijdt Hendrik Barend 

Greven in Den Haag. Drie dagen later wordt hij onder 

grote belangstelling op de begraafplaats Groene-

steeg begraven. Vele hoogleraren waren aanwezig, 

als ook vertegenwoordigers van het Leids Volkshuis, 

diverse organisaties op het gebied van de huisves-

ting en het CBS. 

 Op verzoek van de overledene wordt aan de 

groeve alleen gesproken door zijn opvolger als hoog-

leraar, prof.mr. D. van Blom, die het volgende zegt. 

Het zou zeker tegen zijn geest en de wensch van 

hem, die we hier ter ruste leggen naast zijn vrouw, 

indien hier langdurig werd gesproken. Zijn wensch 

was, niet officieel te worden uitgeluid, en zoo is het 

niet de rector, maar als vriend, dat ik hier een kort 

woord spreek. Daartegen had hij geen bezwaar en dit 

laatste wat ik voor mijn leermeester kan dien, doe ik 

van harte. 

 Het is nog geen twee weken geleden, dat ik hem 

sprak, physiek verzwakt, doch geestelijk ongebroken 

en vol belangstelling voor de economische vraag-

stukken van deze dagen. Dit was een der trekken, die 

hem markeerden, zijn nooit rustende ijver om 

economische nooden te begrijpen en met kracht te 

bestrijden. Hij wist veel en grondig en de adel van zijn 

hart schreef hem voor, zijn kunde te benutten ten 

meeste bate van zijn medemenschen. 
 

Advertentie Leidsch Dagblad 

 Wij hier in Leiden behoeven niet ver te gaan om de blijvende sporen van Greven’s 

werkzaamheid te zien: het Leidsch Volkshuis, waarvan hij een der oprichters was; 

stukken huisvesting, waar hij in onze stad een der stuwkrachten is geweest. Dit soort 

werk verrichtte hij met groote toewijding, maar steeds onder de controle van zijn 



critisch gescherpten geest. De theoretische staatshuishoudkunde, naar klassiek 

model, en de statistiek, in welke beiden hij thuis was als weinigen, zijn jarenlang 

lidmaatschap en onder-voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Statistiek 

behoorden tot zijn werk, waaraan hij het liefst terugdacht. De allengs uitstervende kring 

dergenen, die hem goed hebben gekend en tot zijn niet zoo licht toegankelijk innerlijk 

zijn doorgedrongen, staart hem na met hartelijke dankbaarheid en grooten eerbied. 

 Het hele gezin Greven-Spieringshoek, behalve het doodgeboren kindje, zijn op de 

begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 734 begraven. 
 

 
Deel van het grafboek 

 

 
Graf 734 met op de stèle H.B. Greven  

als derde naam gebeiteld 
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