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Ter inleiding
Geschiedenis van de techniek en bedrijfsgeschiedenis zijn disciplines die
in het buitenland hun bestaansrecht reeds bewezen hebben. Dit blijkt
niet alleen uit de grote hoeveelheid vaktijdschriften, jaarboeken, overzichtswerken en monografieen die daar verschenen zijn, maar tevens uit
het aantal beroepsbeoefenaren en de bevruchtende invloed die uitgaat
van deze disciplines op de algemene en de sociaal-economische geschiedenis. Inzicht in de geschiedenis van de techniek en van ondernemingen
en bedrijfstakken werpt dikwijls nieuw licht op vraagstukken die in de
historiografie tientallen jaren op minder bevredigende wijze werden
beantwoord of, in het slechtste geval, onopgemerkt bleven.
Tot voor kort kon de situatie in Nederland gekarakteriseerd worden
door het nagenoeg geheel ontbreken van deze disciplines, terwijl van periodieke uitgaven op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis en de geschiedenis van de techniek geen sprake was. Hierin kwam, wat de geschiedenis van de techniek betreft, in het begin van de jaren 'zeventig
verandering toen Dr. A.L. van Schelven aan de TH-Twente een leeropdracht in de 'Historische aspecten van Techniek en Maatschappij' aanvaardde en ook in Delft een leerstoel in de geschiedenis van de techniek
beschikbaar kwam. Voor de bedrijfsgeschiedenis bestaat tot op heden,
helaas, geen leerstoel

Van Schelven heeft tien jaar geleden een landelijke werkgroep 'Geschiedenis van de techniek' geformeerd en in 1978 is, mede op initiatief van
Prof. Dr. Joh. de Vries, de landelijke werkgroep 'Bedrijfsgeschiedenis'
opgericht. Beide werkgroepen ontplooien hun activiteiten onder de vleugels van de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis;
de werkgroepen organiseren jaarlijks bijeenkomsten waar (vooriopige)
onderzoeksresultaten in de vorm van lezingen worden aangeboden. De
bijeenkomsten bieden bovendien de gelegenheid tot het leggen van contacten, tot het uitwisselen van gegevens en tot het stimuleren van interdisciplinaire en interregionale samenwerking. De verslagen van deze vergaderingen worden twee maal per jaar gepubliceerd in het Bulletin van
de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis.
Werd aanvankelijk begonnen met slechts enkele tientallen enthousiaste leden, momenteel kunnen beide werkgroepen bogen op circa 100,
min of meer actieve, leden die afkomstig zijn uit nagenoeg alle universiteiten en hogescholen, terwijl er tevens leden uit het bedrijfsleven in de
werkgroepen actief zijn. Er is alle reden om aan te nemen dat de groei
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in ledental zich in de komende jaren zal voortzetten.
Hoe zinvol en leerzaam de bijeenkomsten en de daar gehouden
voordrachten ook waren, betrekkelijk algemeen werd als bezwaar ervaren dat er voor resultaten van onderzoek nauwelijks publicatiemogelijkheden aanwezig waren. Door de uitgave van het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (JbGBT) wenst de redactie aan dit
bezwaar tegemoet te komen. Het ligt 5n de bedoeling - de titel wijst er
reeds op - deze uitgave jaarlijks te laten verschijnen waarbij oktober als
streefdatum is aanvaard. De redactie is samengesteld uit verschillende
disciplines en uit verschillende (universiteits)steden. Hiermee is gepoogd
te voorkomen dat veelbelovend onderzoek aan het oog van de redactie
onopgemerkt voorbij zou gaan; uiteraard houdt de redactie zich aanbevolen voor aIle suggesties die haar gezichtsveld verder zouden kunnen
verruimen. De redactie prijst zich bovendien gelukkig Van Schelven en
De Vries bereid gevonden te hebben als adviseur te willen fungeren.
Welk beleid staat de redactie voor ogen met betrekking tot de thematiek
van de op te nemen artikelen? Het ligt in de bedoeling het jaarboek z6
samen te steIlen, dat daarmee een goed inzicht wordt geboden in de
stand van onderzoek in beide disciplines. Het jaarboek staat daarmee in
principe open voor aIle artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van de techniek en de bedrijfsgeschiedenis in mime zin opgevat,
waarbij theoretische, analytische, beschrijvende, biografische, historiografische en overzichtsartikelen in beginsel welkom zijn. De redactie
streeft er daarbij naar dat er een zekere evenwichtigheid ontstaat in het
aantal op te nemen artikelen dat betrekking heeft op de bedrijfsgeschiedenis en dat betreffende de geschiedenis van de techniek.
In hoeverre de redactie er in zal slagen haar doelstellingen te verwezenlijken zal de toekomst moeten leren. De Wet van Say zegt dat ieder aanbod zijn eigen vraag schept; zonder op dit kompas blind te willen varen
lijken deze woorden voor een juist aangetreden redactie een aantrekkelijk uitgangspunt te bieden.

Bedrijfsgeschiedenis, een yak apart*
JOH. DE VRIES

In zijn memoires, getiteld Levensbouw, werpt de socialistische voorman
en stadsbestuurder dr. F.M. Wibaut in 1934 een terugblik op zijn activiteit in de houthandel van omstreeks 1880 en vertelt hij iets belangwekkends over de verhouding tussen theorie en practijk in deze tak van handel. Wat blijkt? De daarin gebruikelijke wijze van inkopen is onjuist en
onvoordelig. Legt Wibaut de houthandelaren hiervan berekeningen
voor, dan volharden zij toch in hun dwalingen. De door Wibaut voorgelegde juiste feiten noemen zij theorie, de gedragingen die zij volgen de
practijk, met als ondertoon dat de practijk altijd hoger staat dan de theorie. In die practijk volharden zij uiteraard. Wij zouden dit opmerkelijk
verschijnsel, deze discrepantie tussen rationeel economisch den ken en irrationeel economisch handelen, het Wibaut-effect kunnen noemen.
Vanzelfsprekend weet onze scherpzinnige waarnemer - hij heeft intussen een heel leven achter zich - dat dit effect zich niet beperkt tot de
handel. Hij constateert: 'De eerbied voor zorgvuldig waargenomen feiten is op vele gebieden van het economisch leven bij hen, die er de leiding van hebben, gering. Wat ze zich eenmaal in het hoofd hebben gezet
als nuttig en mooi, blijft dat ook, al toont de werkelijkheid, dat het nuttige verderfelijk is en het mooie heel lelijk'. 1
Een andere invalshoek. Dertig jaren later, het is 1911, brengt W.H.
Vliegen, een niet minder bekende socialist, het staatsmijnbedrijf in de
Tweede Kamer ter sprake. Het is er volgens Vliegen een slappe boel, weI
te verstaan: bij Staatsmijnen. Het bedrijf wordt niet energiek gevoerd
en het gaat er zeer bureaucratisch toe. Vliegen steIt letterlijk: 'Het
ambtenaars- en administratiepersoneel is bij het Staatsmijnbedrijf
enorm veel talrijker dan bij gelijkwaardig particulier bedrijf; het is nu
* Inleiding op 30 maart 1984 te 's-Hertogenbosch voor het congres van de Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond en de Stichting Industriele Archeologie in Nederland,
onder de titel '85 jaar KNOB - 10 jaar Industriele archeologie'.
1. F.M. Wibaut, Levensbouw. Memoires (Amsterdam, 1936)53. Oat Wibaut de betreffende passages in 1934 schreef, valt te concluderen uit G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut. Mens
en magistraat. (Assen 1968) 227. Vgl. a1daar over de activiteiten van Wibaut in de houthandel, 12.
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eenmaal een feit, dat Staatsexploitatie daartoe altijd neiging vertoont,
maar daarom moet er juist aIle waakzaamheid tegen ontwikkeld worden
dat het bedrijf zoo wordt ingericht dat het met het particulier bedrijf
kan concurreren,.2 Kortheidshalve zouden wij deze raad als het V/iegenadvies kunnen aanduiden. Het zal duidelijk zijn dat het betrekking heeft
op de in die tijd gevoelig geworden relatie tussen exploitatievorm en bureaucratisering.
Ten derde en ten laatste. In zijn herinneringen, getiteld 'Hef spe/ en
de knikkers. Een kroniek van 50 jaren', verhaalt de bankier en oudminister mr. 1. W. Beyen hoe hij als gedelegeerde, d.L zoveel als directeur, van de lavasche Bank te Amsterdam kennis maakt met de haute
finance uit de tweede helft van de jaren '20. Raak is zijn tekening van
zeden en gebruiken in dit ietwat statig en zeker deftig milieu, in het bijzonder van een der steunpilaren daaruit, lhr. Willem van Loon, de
oudste firm ant van Hope & Co., een volgens de auteur bijna goddelijke
figuur op de effectenbeurs. Beyen schrijft: 'Meneer Van Loon liet zich
van zijn huis op de Heerengracht, of van het kantoor van Hope, in een
gehuurd koetsje naar de Beurs rijden - zijn equipage gebruikte hij daar
niet voor. Het koetsje bleef bij de Effectenbeurs wachten. Als Meneer
van Loon weer verscheen, begreep de koetsier aan een voor niemand anders zichtbaar gebaar, of hij moest voorrijden of verdwijnen. Want
soms wandel de de zeer omvangrijke man terug naar kantoor, in welk geval hij het koetsje en de koetsier geen blik waardig keurde'. 3
Hier zijn wij in de sfeer van mentaliteit, omgangscultuur en
machtsuitoefening, en het zou niet misstaan dit stilzwijgende en zelfs bewegingsloze macht uitoefenen aan te duiden als het Beyen-fenomeen.
De aangestipte invalshoeken Wibaut-Vliegen-Beyen bezitten ten
aanzien van het onderwerp dat ons bezighoudt - de bedrijfsgeschiedenis
als vak apart - een zelfde strekking: de bedrijfsgeschiedenis is een zekere
manier van kijken naar het verleden, heeft een bepaalde optiek die hopelijk relevante historisch-wetenschappelijke resultaten oplevert, maar
zij - de bedrijfsgeschiedenis - is en blijft onderdeel van de geschiedenis
in het algemeen en de economische in het bijzonder en zal daarvan de
methode toepassen en haar doeleinden mede pogen te verwezenlijken.
In dit opzicht vormt de bedrijfsgeschiedenis niets aparts. Indien het
daarover gaat, dienen wij te kijken naar haar speciale optiek en oorsprong, haar specifieke moeilijkheden en uitkomsten.
2. W.H. Vliegen in Handelingen Staten-Generaal, Tweede Karner, 20, 12. 1911, biz.
1539.
3. J. W. Beyen, Het spe/ en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren (Rotterdam 1968)

40.

DE VRIES

BEDRIJFSGESCHIEDENIS

15

Haar speciale optiek komt tot uitdrukking in de door mij al eerder gepropageerde definitie van bedrijfsgeschiedenis als het onderdeel der economische geschiedenis dat het verI eden vanuit het gezichtspunt der bedrijven bestudeert en het bedrijf, groepen van bedrijven, het bedrijfsleven als geheel of enigerlei element ervan, b.v. een ondernemer of ondernemers, tot speciaal object van studie maakt. 4 Er komt in deze omschrijving een zekere ontwikkeling tot uiting van een beperkte naar een
verbrede opvatting van het yak, aanvankelijk het afzonderlijk bedrijf
bestuderend, vervolgens groeiend naar een ondernemersgeschiedenis, de
zgn. entrepreneurial history, en ten slotte uitmondend in de geschiedenis
van het bedrijfsleven als geheel. De nadruk op het afzonderlijk bedrijf
in de beginfase hangt samen met de oorsprong der bedrijfsgeschiedenis.
Het verschil hierin met de geschiedenis in het algemeen is slechts gradueel. Ook de bedrijfsgeschiedenis was in de aanvang gevat in een omlijsting van verheerlijking van de groten dezer aarde, nu niet op staatkundig maar op economisch terrein, van bedrijven of ondernemers.
De maatschappelijke achtergrond van dit 'beperkt' naar 'verbreed'
trad vooral in de Verenigde Staten naar voren. Daar kwam tegen het einde der negentiende eeuw in reactie op het ontstaan van reuzenondernemingen en het totstandkomen van gigantische economische concentraties een anti-bedrijfsgeschiedenis tot leven, die de grimmige kanten van
de economische groei belichtte en in feite een aanklacht tegen het kapitalisme formuleerde .
Voor en na wensten daarentegen op hun beurt de grote ondernemingen
en ondernemers bij het publiek erkenning te vinden voor hun positieve
bijdrage tot de nationale welvaart. Wetenschappelijk gesproken bezaten
zowel deze verheerlijkende als de aangestipte ontmaskerende bedrijfsgeschiedenis nut als bron voor een tijdsbeeld. Een echt wetenschappelijke
bedrijfsgeschiedenis ontstond in de V.S. pas vanaf 1927, toen aan de
Harvard Graduate School of Business Administration Norman S.B.
Gras een leerstoel bedrijfsgeschiedenis ging bekleden met het oog op de
vorming van aanstaande bedrijfsleiders. Gras paste daarbij de in Harvard gebruikelijke case-method toe, welke zich op het individuele bedrijf richtte. Deze door de didactiek ingegeven beperkte opvatting evolueerde geleidelijk naar een meer omvattende, gemarkeerd in de stichting van het Research Center in Entrepreneurial History door Arthur H.
Cole in 1948, weer te Harvard. De bedrijfsgeschiedenis kwam in een

4. Vgl. Joh . de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', in H. Baudet en H. van der Meulen, Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen 1978) 180.
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brede economische en sociale context en was niet langer beperkt tot het
afzonderlij k bedrij f.5
Wat later en met eigen accenten yond eveneens buiten de V.S. een
ontwikkeling plaats van een verheerlijkende naar een wetenschappelijke
bedrijfsgeschiedenis, of beter gezegd: naast de eerste kwam de tweede
op. De verspreiding was wereldwijd.
Spreken wij nu verder over bedrijfsgeschiedenis in Nederland, dan kunnen wij enige desiderata in haar tekortkqmingen spiegelen. Volgens deskundigen bestaan er nog te weinig theorievorming, systematische bewerking, synthese en integratie. Hoe komt dat? Tentatief treden de volgende specifieke moeilijkheden naar voren:
- de veelvuldige ontoegankelijkheid der bronnen,
- het gelegenheidskarakter der bedrijfsgeschiedschrijving,
- het ontbreken van universitaire institutionalisering,
- daardoor: de te spaarzame aanwezigheid van geschoolde auteurs,
- het isolement der bedrijfsgeschiedenis.
Veel van wat op ons terrein verschijnt, was en is gelegenheidsgeschrift, waarvan gelukkig gezegd kan worden dat het wetenschappelijkheid niet uitsluit. Het valt als positief te ervaren dat vanuit het huidige
bedrijfsleven een bepaald groeiendevraag bestaat naar wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving. Onvermijdelijk wijzen sceptici
hier op was als een aparte moeilijkheid van de bedrijfsgeschiedenis
wordt gezien, te formuleren in het probleem: hoe staat het dan met de
onafhankelijkheid, de vrijheid van deze geschiedschrijver. 'Like men,
business have their records and their vanity', heeft William Parker opgemerkt. 6 Hij geeft daarmee al aan dat de bedrijfshistoricus niet in een wezenlijk andere situatie verkeert dan de historicus in het algemeen, die
eveneens in opdracht van iemand of iets schrijft, van zichzelf, of ook
van de overheid of 'in opdracht van de tijd'. De bedrijfsgeschiedschrijver en zijn opdrachtgever bezitten hetzelfde gemeenschappelijke belang
als die andere historici dat zij ontvankelijkheid willen vinden wanneer
zij het werkstuk aan het forum van wetenschap en publiek voorleggen.
Ten aanzien van de wetenschap legt dit nadruk op de betekenis van
een tot critisch oordelen in staat zijnde bedrijfsgeschiedenis. Hoe vah
dit critisch oordelen te realiseren? Ik doe het volgende voorstel. Een wetenschappelijke historiebeoefening houdt in het leveren van een gefun5. Voor details vgl. het in noot 4 genoemde artikel, biz. 180 e.v. en het in noot 7 genoemde, biz. 5 e.v.
6. William N. Parker, 'Through growth and beyond: three decades in economic and
business history, in : Louis P. Cain and Paul J . Uselding, Business enterprise and economic change. Essays in honor of Harold F. Williamson (1973) 28.
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deerde bijdrage tot de historische disccussie. Deelneming aan deze discussie vooronderstelt toegankelijkheid van de bronnen waarop een
historie-bijdrage stoelt. Anders zou een gefundeerd weerwoord onmogelijk zijn. Vrijheid op ons terrein kan aldus optimaal gegarandeerd
worden door vrijheid van toegankelijkheid der bronnen, niet slechts
voor de auteur tijdens zijn werk - dat is vanzelfsprekend - maar eveneens voor de critische beoefenaren van het yak na voltooiing van het
werkstuk. Dan pas is een critisch weerwoord mogelijk.
Aile moeiIijkheden hebben niet verhinderd dat de bedrijfsgeschiedenis
in Nederland tot ontplooiing is gekomen. Sinds ik tien jaar geleden, ook
in Den Bosch, de aandacht op haar mocht vestigen, 7 was de economische terugslag van het verstreken decennium hiervoor geen beletsel. Er
valt zelfs veel bemoedigends te vermelden, allereerst de vorming in
maart 1979 van de Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis, onderdeel van de
Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis. Deze Werkgroep streeft na een punt van sarnenkomst van beoefenaren der bedrijfsgeschiedenis te zijn en impulsen aan het yak te geven, o.a. door het houden van voordrachten en het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek. Voor de continuiteit is het een goede zaak dat talrijkejonge beoefenaren zich tot de Werkgroep aangetrokken voelen. Verheugend is
het te constateren hoezeer de in de afgelopen tien jaren verschenen publicaties tegemoet komen aan de hier eerder geschetste bezwaren betreffende het tekort aan theorievorming, systematische bewerking, synthese
en integratie. Ik denk aan boeken van de hand van Buist, Scheffer, ReinaIda, Heerding, De Hen, Kamerling, Fischer, Hogesteeger, Sluyterman, Veluwenkamp, en Vleesenbeek.8 De ampele opsomming strekt ertoe aan te geven dat het niet een enkele zwaluw is die zomer maakt. Gezamenlijk staan deze auteurs voor de onmiskenbare verwetenschappelijking van de bedrijfsgeschiedenis ten onzent.
7. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', in Economisch- en
Sociaal-historisch jaarboek, 36 (1974) 1-21, herdrukt in P.A.M. Geurts en F.A.M. Mesing, Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis, 1979 bIz. 109 e.v. De voordracht werd gehouden in het kader van de viering van het
zestigjarig bestaan der Vereniging Nederlandsch Econornisch-Historisch Archief, 26 april
1974, in het Provinciehuis te Den Bosch.
8. M.G. Buist, At Spes Non Fracta. Hope & Co. 1770-1850. Merchants bankers and diplomats at work (Den Haag 1974); H.J. Scheffer, Henry Tindal. Een ongewoon heer met
ongewone besognes (Bussurn 1976); B. Reinalda, Bedienden georganiseerd. Ontstaan en
ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het
eerste begin tot in de Tweede Wereldoorlog (Nijrnegen 1981); A. Heerding, Het ontstaan
van de Nederlandse gloeilampenindustrie, deel I van Geschiedenis van de N. V. Philips'
Gloeilampen/abrieken (Eindhoven 1980); P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepo-
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Tot slot enige met het voorafgaande samenhangende perspectieven. Het
is verheugend dat op publicistisch terrein zowel een jaarboek als een bibliografie in een vergaande staat van voorbereiding zijn. De bibliografie
zal de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis beslaan, het jaarboek uit practische overwegingen zowel de bedrijfsgeschiedenis als de belendende geschiedenis van de techniek bestrijken. Organisatorisch doemt achter dit
alles de stichting van een Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis op, verbond en aan de Subfaculteit Maatschappijgeschiedenis der Erasmus Universiteit te Rotterdam; het is dr. H.H. Vleesenbeek die hier zijn schouders onder heeft gezet. Een daaruit voortvloeiend desideratum vormt
academisch onderwijs in de bedrijfsgeschiedenis.
Er valt veel werk te verzetten in de bedrijfsgeschiedenis. Dat is zeker niet apart, weI dat er veel wordt opgedragen vanuit het bedrijfsleyen. Het gaat dan niet aIleen om jubileumgeschriften. De op eigen initiatief werkende bedrijfshistoricus blijve het belang bewust de witte plekken op te vullen. Ik denk b.v. in de sfeer der synthese aan een stu die
voor Nederland over de wisselwerking tussen bedrijfsleven, overheid en
politiek in de jaren 1880-1930, die het nut van bedrijfsgeschiedenis voor
de politieke en economische historie zou kunnen aantonen. Mijn invalshoeken Wibaut-Vliegen-Beyen zouden daarin hun plaats moeten vinden, in de spanningsvelden van economisch denken en handelen, exploitatievorm en bureaucratisering, mentaliteit en machtsuitoefening. Indien de bedrijfsgeschiedenis al een yak apart is, het zal toch moeten blijken uit haar bijdragen tot een geintegreerd geheel van historische kennis. AIleen die zullen haar eigen plaats wetenschappelijk rechtvaardigen.

litiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de
jaren dertig en tussen 1945 en 1950 (Amsterdam 1980); R.N.l. Kamerling, De N. V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands Indie. Bedrijfsvoering in het onbekende (Franeker,
1982); E.l. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983); G. Hogesteeger, Concentratie en centralisatie bij de openbare telefonie in Nederland 1881-1940 (Rotterdam 1984); K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf
Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983); 1.W.
Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neuville & Comp., 1730-1764 (Meppel
1981); H.H. V1eesenbeek, De eerste grote industrielefusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate - een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam 1981).

Geschiedenis van de techniek: ook een
vak apart
A. L. VAN SCHELVEN

In zijn inleiding voor de reader Geschiedenis van de Techniek beeindigt
Fischer een opsomming van buitenlandse verzamelwerken en periodieken op dit gebied met de opmerking dat Nederland (nog) geen jaarboeken en tijdschriften kent, die een vergelijking kunnen doorstaan met andere publicaties met een gevestigde internationale reputatie. 1 Nederland
heeft met de verschijning van de eerste jaargang van dit jaarboek in ieder geval een als periodiek bedoelde uitgave, die zich mede op de geschiedenis van de techniek richt. Of een vergelijking met o.a. Technology and Culture, Technikgeschichte en History of Technology kan worden doorstaan, is van veel factoren afhankelijk en zal de tijd moeten lereno
Hoe het resultaat van een dergelijke vergelijking moge uitvallen en
in afwachting daarvan, dient het initiatief om dit jaarboek uit te geven
in ieder geval gewaardeerd te worden als een stap tot verdere institutionalisering van het vakgebied, in de zin van een afzonderlijke specialisatie binnen het veelkleurig veld van de geschiedwetenschap. In een artikel
'Towards a discipline of the history of technology' noemde Ferguson het
periodiek verschijnen van een tijdschrift of jaarboek een van de
bouwstenen voor de infrastructuur van een wetenschappelijke discipline; als andere bouwstenen no em de hij het wetenschappelijke genootschap, de bibliografie en handboeken. 2 Ik zou daar aan willen toevoegen een erkende plaats binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ferguson somde in de verdere gang van zijn betoog de uitgangspunten op, die volgens hem bepalend zijn voor een voortgezette
groei en ontwikkeling van het vakgebied. Zijns inziens dient geschiedenis van de techniek iets wezenlijks te zeggen over de maatschappelijke
aspect en van de techniek in historisch perspectief. Daarmee doelde hij
niet zonder meer op een sociale geschiedenis van de techniek, maar een
behandeling van historische ontwikkelingen op grond van een helder en
E.J. Fischer (red.), Geschiedenis van de techniek ('s-Gravenhage 1980) 18.
E .S. Ferguson, 'Towards a discipline of the history of technology', Technology and
Culture, 15 (1974) 13-30.
I.

2.
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diepgaand inzicht in het karakter en de ontwikkeling van de techniek
zelf. Terloops stelde hij in dit artikel nog even de schijnbare en geforceerde tegenstelling tussen een internalistische en een externalistische benadering aan de orde, daarbij als haast vanzelfsprekend opmerkend dat
deze elkaar niet kunnen missen omdat zij elkaars complement zijn.
Inmiddels zijn er tien jaar verlopen. In de Verenigde Staten zag de
Society for History of Technology, de voedingsbodem van het tijdschrift Technology and Culture, inmiddels terug op een kwart eeuw activiteit. Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar liet dit genootschap zich de vraag voorleggen 'what SHOT hath wrought and what
SHOT hath not'. Er waren echter meer herdenkingen. Ook Technikgeschichte, geesteskind van de Duitse beoefenaars van ons vak, blikte terug op '50 Jahrgange Technikgeschichte' met als ondertitel 'eine Zeitschrift im Wandel'. 3 Vier jaar eerder was het de Newcomen Society (for
the Study of the History of Engineering and Technology) in GrootBrittannie, die een jubileum vierde en weI het diamanten. Van die gelegenheid maakte de oude dame gebruik om tegen haar veel jongere Amerikaanse zusje - en/of concurrente - uit te halen. Zij deed dit door er
prat op te gaan dat 'the Newcomen Society has so far completely ignored' de opvatting als zou geschiedenis van de techniek maar iets te maken hebben met een onderzoek naar de wisselwerking tussen maatschappelijke en economische ontwikkelingen enerzijds en technische veranderingen anderzijds in verleden en heden.4 Ook andere landen kennen hun
eigen vormen ter beoefening van de geschiedenis van de techniek en een
onderlinge vergelijking ervan zou naast veel verscheidenheid ook een
aantal overeenkomsten in doelstellingen, uitgangspunten en methodieken vertonen. Ter overkoepeling hiervan presenteerde zich onlangs het
internationale tijdschrift History and Technology met in de eerste aflevering een herdruk van Lucien Febvres beschouwingen 'Reflections sur
I'histoire des techniques' uit 1935. 5
Het voorgaande is slechts een summiere opsomming, waarbij het
ontbrekende, bijvoorbeeld in de vorm van monografieen, verzamelwerken en bibliografieen Of kortheidshalve bij de lezer bekend wordt verondersteld Of zonder veel moeite zijnerzijds te achterhalen valt. In een van
de komende jaargangen van het nu van stapel Iopende jaarboek zou
overigens eens een plaats ingeruimd moeten worden voor een werkelijk
diepgaande en analyserende beschrijving van het vakgebied in interna3. W. Treue, Technikgeschichte 50 (1983) 269-288 .
4. D.G. Tucker, 'Interpretations of the history of technology and the Newcomen Society
tradition', Transactions Newcomen Society 51 )1079-1980) 197-210.
5. History and Technology 1 (1983) 13-24.
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tionaal perspectief. Deze opsomming heeft slechts ais enige functie om
aan te duiden dat geschiedenis van de techniek ais afzonderlijke specialisatie binnen de geschiedwetenschap haar plaats niet meer behoeft te veroveren.
Hoe is nu, tegen de achtergrond van dit slechts met enkele verfstrepen bedekte internationale decor, de situatie in Nederland? Uitgaande
van Fergusons opsomming van bouwstenen missen wij hier te lande nog
vee!. De kwalificatie van wetenschappelijk genootschap is te pretentieus
voor de IandeIijke Werkgroep Geschiedenis van de Techniek, waarin de
actieve onderzoekers twee maal per jaar bijeen komen. Sinds 1975 is dit
de plaats voor ontmoetingen met een informeel karakter, waarin onderzoeksresuItaten worden besproken en lopend onderzoek becommentarieerd. Dat deze contacten vruchtbaar zijn bIijkt uit de verschijning van
dit jaarboek: de behoefte aan een dergelijke publicatie werd in deze
kring geconstateerd en redacteuren en auteurs zijn er voor een deel uit
afkomstig. Verder behoort de geschiedenis van de techniek tot de
doelstellingen van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GEWINA), terwijl
ook de Hoofdgroep Maatschappij van het KIVI belangstelling heeft
voor de rol van de techniek in het verieden.
Voor een bibliografie - ook een bouwsteen van Ferguson - dient
men voorlopig te rade te gaan in de drie in de afgelopen jaren verschenen verzamelwerken, waarin geschiedenis van de techniek aan de or de
wordt gesteld dan weI centraal onderwerp is. In Kernproblemen der
Economische Geschiedenis heeft een van de 39 paragrafen een introducerend overzicht over deze discipline. 6 De reader Geschiedenis van de
Techniek; Inleiding, overzicht en thema's stelt zich ten doel door keuze
van teksten de breedheid van het terrein en de relaties met andere wetenschappen tot hun recht te laten komen. 7 Ten slotte plaatste Het Technisch Labyrint, met als ondertitel Een maatschappijgeschiedenis van
drie industriele revoluties techniek en technologie in een maatschappijhistorisch kader. 8 De ineengevoegde en eikaar in belangrijke mate overIappende Iiteratuuroverzichten van dit drietal publicaties zouden een
hanteerbare bibliografie kunnen vormen. Die zou dan wei een uitgesproken internationaal karakter vertonen, waarbij oorspronkelijke
Nederlandse publicaties een kleine minderheid vormen. Dat ook buiten
de beperkte kring van vakgenoten de betekenis wordt beseft van een be6. H . Baudet en H . van der Meulen (red.), Kernproblemen der economische geschiedenis
(Groningen 1978) 193-203.
7. zie noot I.
8. M. Pieterson, (red.), Het technisch labyrint (Meppel/ Amsterdam 1981).
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nadering van technische ontwikkelingen in historisch perspectief moge
blijken uit artikelen over geschiedenis van de techniek, waaraan zowel
de Winkler Prins Technische Encyc/opedie9 als de Grote Spectrum Encyc/opedie 1978 10 een plaats inruimden.
Wil men echter de wetenschappelijke betekenis van een vakgebiect
beoordelen, dan dient men de kritiek bij uitstek te richten op andersoortige publicaties, namelijk monografieen en tijdschriftartikelen. De productie hiervan wordt in belangrijke mate bepaald door de stand van het
wetenschappelijk onderzoek en het daarop steunend onderwijs . Ieder
der Technische Hogescholen in ons land kent een sectie, werkgroep of
welke andere naam belanghebbenden aantrekkelijk vonden, waarin geschiedenis van de techniek op een of andere wijze als onderzoeksgebied
aandacht krijgt, zij het met een grote verscheidenheid in organisatievorm, omvang, zwaartepunten en accenten. Ook buiten deze centra en
buiten de hogescholen zijn onderzoekers op dit terrein actief. Zowel de
verwarring van inhoudelijke en materiele aard, die het wetenschappelijk
onderwijs de laatste jaren teistert alsook gewijzigde opvattingen over de
inrichting van het onderwijs hebben er toe geleid dat op dit ogenblik
geen enkele kroondocent de geschiedenis van de techniek tot zijn directe
taak rekent. Oat desondanks in de afgelopen jaren publicaties zijn verschenen, die de toets der wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan is
een bewijs voor de stelling dat het roeien stroomopwaarts niet ondoenlijk is maar weI veel inspanning kost. Evenzeer dat waardevolle onderzoeksresultaten niet het monopolie zijn van het wetenschappelijk onderwijs.
Tot nu toe zijn onderwerp, methoden en begrenzing van de geschiedenis
der techniek vrijwel niet - en zo ja, dan impliciet - aan de orde geweest.
Explicitering ervan behoort immers meer tot de taak van de redactie van
dit jaarboek dan tot de inwilliging van een aan mij gericht verzoek tot
het maken van enkele inleidende opmerkingen ter accentuering van het
feestelijk gebeuren. Een nadere omschrijving van het vakgebied en daarmee de bepaling van het perk, waarbinnen de geschiedenis van de techniek in dit jaarboek vorm en inhoud zal krijgen, is echter weI geboden.
Onze discipline woont immers - op grond van welke overwegingen en
oorzaken dan ook - in dit verband samen met de bedrijfsgeschiedenis,
een vakgebied met oudere tradities, grotere status en een krachtiger infrastructuUT. Dit samenwonen biedt voordelen, maar kan ook nadelen
opleveren, waarbij de gedachten uitgaan naar een inhoudelijke onduide9. (Amsterdam 1975) 01. I.
10. (Utrecht 1978) 01. 18.
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lijkheid. Voor een betrekkelijk jonge tak van wetenschapsbeoefening als
de onze is een verdere theoretische bezinning onmisbaar. Zonder te willen pleiten voor het alleenrecht van de technische techniekgeschiedenis,
om een begrip van Daumas te hanteren,11 mag niet uit het oog worden
verloren dat het voor ons deel steeds zal moeten gaan om techniekgeschiedenis, zij het dan met een economische, sociale, culturele of andere
verbijzondering.
Daarom moet de relatie binnen dit jaarboek niet het karakter hebben van een geestelijke gemeenschap van vruchten en inkomsten en van
inboedel, doch meer van een living-apart-together, opdat een ieders
identiteit gewaarborgd blijft en zich verder kan ontwikkelen. Wanneer
auteurs en redactie daarin slagen, dan kan het besluit om met dit jaarboek een begin te maken, in de toekomst als een lofwaardig initiatief
worden beschouwd.

11. M. Daumas, 'L'histoire des techniques; son object, ses Iimites, ses methodes' Revue
d'histoire des sciences et de leurs applications 22 (1969) 6-32.

De bruikbaarheid van begrippen uit de
bedrijfseconomie voor de historicus
H. DE VRIES

Deze bijdrage vormt een uitvloeisel van de vragen die zich voordeden tijdens een onderzoek door studenten in een modern bedrijfsarchief. 1 Te"
gen de achtergrond van de hiermee opgedane ervaringen maak ik eerst
enkele opmerkingen van theoretische aard. Hierin staat centraal de
vraag in hoeverre de bedrijfshistoricus bij zijn werk nut kan trekken uit
het doelbewust hanteren van begrippen uit de wetenschap van de bedrijfseconomie. In de tweede helft van mijn artikel zal ik trachten deze
theoretische opmerkingen toe te lichten met een praktisch voorbeeld uit
de geschiedenis van de N. V. Machinefabriek Stork.
Omdat het platform waarop deze bijdrage verschijnt mede is bedoeld voor hen die hun eerste stappen op het veld van de bedrijfsgeschiedenis nog moeten zetten, wil ik eerst de objecten in het blikveld nader omschrijven, namelijk bedrijfshistoricus, bedrijfseconomie en
Stork.
Onder een bedrijfshistoricus versta ik een beoefenaar van de geschiedenis die 'het verleden vanuit het gezichtspunt der ondernemingen
bestudeert. .. ,2 Ais voorwerp, object van onderzoek kan men kiezen een
onderneming, een groep van ondernemingen, maar ook een familie van
ondernemers.
I . Oit artikel vormt de uitgebreide weergave van een tekst die door de auteur werd uitgesproken als openingscollege voor het cursusjaar 1981/'82 van de Subfaculteit der Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden op 14 september 1981.
2. Vgl. Joh. de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', in: H. Baudet en H. van der Meulen, Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen 1978) 180, die in plaats van 'onderneming' bedrijven invult.
Hoewel ik mij verder bij zijn definitie aansluit, lijkt het me toch juister om het begrip 'ondernemen' in de kern van de definitie te handhaven. Ook in overheidsbedrijven is sprake
van 'ondernemen' of orienteert de bedrijfsleiding zich aan deze idee. Minder ruim, maar
theoretisch sterker is Vleesenbeek's omschrijving: 'Bedrijfshistorisch onderzoek richt zich
op ondernemersgedrag in het verleden voor zover dit gedrag betrekking heeft op 'decision
making' betreffende management, aanpassing en innovatie binnen het kader van zelfstandige bedrijfshuishoudingen' . (H .H. Vleesenbeek, De eerste grote industriele fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate - een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam, 1981) 19.
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In de bedrijfseconomie bestudeert men de economisch handelingen
van de onderneming, d.w.z. die handelingen, die betrekking hebben op
het bevredigen van behoeften met behulp van schaarse middelen.
Stork is een Twentse familienaam die staat voor een machineconstructiebedrijf annex ijzer- en staalgieterij, dat in 1868 in Hengelo
werd opgericht en tot op heden bestaat.
Vooral na de tweede wereldoorlog nam in de economische geschiedenis het gebruik van begrippen en vraagstellingen afkomstig uit de economische theorie sterk toe. Economische geschiedenis werd meer dan op
louter bronnenonderzoek gebaseerde geschiedenis over economische onderwerpen. Het valt op dat hierbij vooral werd geput uit de macroeconomie, dat deel van de economische wetenschap dat betrekking heeft
op de totale produktie of consumptie van bijvoorbeeld een land of een
stad. Aan de orde kwamen onderwerpen als het verloop in de tijd van
lonen en prijzen, van import- en exportprijzen, van niveau en samenstelling van overheidsuitgaven, inflatie en deflatie, economische groei en
stagnatie in relatie tot de groei van de bevolking, het verloop van de totale produktie en de totale consumptie, kapitaalvorming en industrialisatie en de rol van financiele instellingen. Bronnenonderzoek en analyse
vonden vooral plaats op de schaal van de nationale en de stedelijke huishouding of in elk geval in dat perspectief.
Ongetwijfeld ligt hier een samenhang met het gegeven dat nationale
en stedelijke archieven eerder toegankelijk waren en in de belangstelling
stonden van onderzoekers dan die van afzonderlijke ondernemingen.
Evenals voor politi eke historici was voor economisch historici het
perspectief van de eenheid van burgerlijk bestuur overheersend. Daarnaast wil ik in dit verband wijzen op de omstandigheid dat de algemeeneconomische theorie economisch historici nu eenmaal meer heeft
gelnspireerd dan de wetenschap van de bedrijfseconomie. Door veel
historici - en niet aIleen zij - wordt bedrijfseconomie geassocieerd met
kostprijsberekening en met boekhouden. Naar veler mening saaie en
droge kost, nauwelijks de naam van wetenschap waard. Aan Economische Faculteiten in ons land werd voor een vak als boekhouden geen
hoogleraar benoemd, maar een docent-ambtenaar: het werd niet als wetenschap beschouwd.
Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat het met de stand van
de bedrijfsgeschiedenis in ons land niet bijster goed is gesteld. WeI is er
op dit terrein vanaf de negentiende eeuw heel wat gepubliceerd maar van
een zeer ongelijk niveau. Op de markt van de gedenkboekschrijverij gelegenheidsgeschriften soms voor goed geld samengesteld - kwam vrij
veel beunhazerij voor. Een naderend bedrijfsjubileum vormde in de
eerste plaats een aanleiding voor een van binnenuit geschreven geschied-
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kundig overzicht van de lotgevallen van de onderneming en zelden voor
een systematische behandeling van algemene gezichtspunten van de bedrijfsvoering. Het valt dan ook niet te verwonderen dat mijn naamgenoot lohan de Vries in dit verb and spreekt van een haperend streven
naar synthese, van een gemis aan vergelijkende bedrijfsgeschiedenis en
van een gebrek aan theorievorming. 3 cOp universitair niveau', zo luidt
zijn ~oncIusie, 'vindt de beoefening der bedrijfsgeschiedenis alleen
plaats als nevenactiviteit van economisch-historici...', en dat is, zo voeg
ik er aan toe, in een tijd waarin nevenactiviteiten in toenemende mate
bloot staan aan verdenking, beslist te weinig.
Toch zijn er juist nu gewichtige voorwaarden aanwezig voor een
opbloei van de bedrijfsgeschiedenis. Drie daarvan wit ik hier noemen:
a. Na de tweede wereldoorlog zijn talrijke ondernemingen gefuseerd
of failliet gegaan, zodat er tegenwoordig veel archiefmateriaal beschikbaar komt. Rijks- en gemeentearchieven kunnen de toevloed van materiaal nauwelijks aan.
b. Meer dan voorheen lijken leiders van ondernemingen bereid te zijn
om hun bedrijfsarchief open te stell en voor historisch onderzoek.
c. Veel geschiedenisstudenten zijn op zoek naar een interessant onderwerp voor een doctoraal-scriptie. Het komt voor dat initiatiefrijke student en in eigen omgeving in dit opzicht rijke vondsten doen.
Nu is het voor het opzetten van een bedrijfs-historisch onderzoek
niet voldoende dat er een geordend en geinventariseerd archief voorhanden is en dat de onderzoeker beschikt over een goede stijl van schrijven
teneinde zijn resultaten in een leesbaar verslag vast te leggen. Stuk voor
stuk zijn dit onmisbare voorwaarden, noodzakelijk maar niet voldoende. Daarnaast is nodig een goede omschrijving van de gezichtshoek
waaronder we de ontwikkeling van de onderneming beschouwen. Met
andere woorden de theorievorming ontbreekt nog. In dit verband staat
theorie niet in tegenstelling tot zoiets als de harde praktijk van het archiefwerk. Op basis van theorievorming zal de bedrijfshistoricus zijn
vooronderstellingen moeten beredeneren, zijn begripsbepaling formuleren en zijn vragen stellen. In beide stadia van zijn arbeid heeft hij behoefte aan theoretische bezinning: in de fase van het onderzoek en in
de fase van de verslaggeving.
Ik wil dit duidelijk maken met een eenvoudig voorbeeld. Wanneer
we in achttiende-eeuws bronnenmateriaal de benaming entrepreneur tegenkomen, kunnen we ons niet tevreden stellen met een eenvoudige vertaling van deze term, bijvoorbeeld koopman-fabrikant. We zullen ons
tevens moeten afvragen welke ondernemersfuncties een entrepreneur in
3.

Joh. de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', 184.
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het algemeen uitoefende. Met het oog daarop doen we er goed aan een
geschiedenis van het economisch den ken te raadplegen om te weten te
komen welke functies de economische wetenschap in die tijd zoal aan
de entrepreneur toekende. Hieraan kunnen we mede onze hypothese
ontIenen met betrekking tot het ondernemersgedrag van de entrepreneur
in kwestie. 4
Wannf!er de bedrijfshistoricus vervolgens zijn verslag schrijft en
daarin het begrip ondernemer gebruikt, zal hij dit aIleen mogen doen
wanneer hij zich tevens bewust is van de inhoud van het ondernemersbegrip in de moderne managementtheorie. Wie verzuimt zich aan deze eenvoudige regels te onderwerpen, komt niet verder dan het stadium van
Prive-geschiedenis.
Nu is bedrijfseconomie geen moeilijk yak en als zodanig minder abstract
dan macro-economie. Bovendien is het een zeer jonge tak van wetenschap. Eigenlijk pas sinds het begin van de twintigste eeuw kunnen we
spreken van een afzonderlijke discipline, een zelfstandige deelwetenschap van de economie. 5 Wei treffen we daarv66r bij economische denkers bepaalde noties aan over de functie van de ondernemer. Om een
goed zicht te krijgen op het gedrag van de ondernemer in het verleden
is het voor de bedrijfshistoricus van belang hiervan kennis te nemen. 6
De eerste die zich substantieel heeft uitgelaten over de ondernemer
als zelfstandige factor in het economisch proces, is de Parijse bankier
Richard Cantillon (1697-1734). Hij beschouwt de entrepreneur, bijvoorbeeld een landbouwer, als iemand die arbeiders en grondeigenaars hun
contractueel vastgestelde inkomens betaalt en zijn produkten verkoopt
tegen een onzekere prijs. Ondernemen en risicodragen vallen in zijn
ogen geheel samen. Hij schreef een boek over de aard van de handel.
Voor Adam Smith (1723-1790) is de ondernemer iemand die geldmid del en bezit, daarmee grondstoffen aankoopt en arb eiders laat werken. Ondernemer zijn is in de eerste plaats kapitaal ter beschikking stellen. Stond aan Cantillon de handel in agrarische produkten voor ogen,
Adam Smith dacht vooral aan de huisindustrie.
4. Vgl. F. Redlich, Der Unternehmer. Wirtschafts- und Sozialgeschichtliche Studien
(Gottingen 1964) 153-158, 171 e.v.
5. J. Brands, Een halve eeuw bedrijfseconomie 1913-1963 (Lei den 1963) 7 e.v.; H.J . van
der Schroeff, Verleden, heden en toekomst van de bedrijfseconOfrlie (Amsterdam, Antwerpen 1970) 3 e.v.
6. Voor het hierna volgende overzicht heb ik gebruik gemaakt van F. Redlich a. w. en
van H.H . Behrens, De ontwikkeling in het economisch den ken (Aula no. 427, Utrecht,
Antwerpen 1969); vgl. ook P.W. Klein, 'De ondernemer en het ondernemen in de sociaaleconomische geschiedschrijving', Tijdschrift voor Geschiedenis 81 (1968) 334-347.
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Bij de derde figuur die ik hier wi! noemen, Jean Baptiste Say (17701830) vinden we een begin van theoretische bezinning over het begrip entrepreneur als zodanig. Say kende de ondernemersfunctie uit eigen ervaring: in Londen had hij een aantal jaren in de handel gewerkt en hij was
acht jaar lang hoofd van een katoenspinnerij met 400 arbeidskrachten
geweest. Say maakte een duidelijk onderscheid tussen de ondernemer als
verschaffer van kapitaal en de ondernemer die z'n eigenlijke diensten als
ondernemer levert, waarvoor hij in de vorm van ondernemerswinst een
beloning ontvangt. Om ondernemer te kunnen zijn, heb je bepaalde morele en intellectuele kwaliteiten nodig, want een ondernemer is iemand
die voor eigen rekening en risico een bepaald produkt voortbrengt. 7 Ais
ondernemer voegt hij de produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal
bijeen in een bepaalde, zelfstandig door hem gekozen, combinatie en
brengt deze vervolgens in contact met de markt van eindprodukten.
Jean Baptiste Say's gedachten over de ondernemersfunctie moeten
vooral gezien worden tegen de achtergrond van het opkomen op grotere
schaal van de naamloze vennootschap.8 Hierin zijn de functies van het
verschaffen van kapitaal en het leidinggeven aan de onderneming geheel
van elkaar gescheiden, waardoor er juist een aparte figuur, de ondernemer, no dig is om ze met elkaar te combineren.
Voorname best and del en van het moderne ondernemersbegrip zijn
onder woorden gebracht door Alfred Marshall en door Joseph Schumpeter. Naast de traditionele produktiefactoren arbeid, grond en kapitaal
onderscheidt Marshall een vierde volwaardige produktiefactor: organisatie. Organiseren, management, dat is het essentiele van de door de ondernemer verleende diensten waarvoor deze, terecht, hoog wordt beloond. Schumpeter is vooral bekend geworden door de centrale rol die
hij aan de ondernemer toekent als vernieuwer in de economische ontwikkeling. Hij is degene die de variabelen verandert en 'neue Kombinationen' doorzet. We kunnen hierbij den ken aan de ontwikkeling van een
geheel nieuw produkt of van een beter organisatieschema. 9
Globaal beschouwd zou men tegen de achtergrond van de door economische denkers ontwikkelde ondernemersconcepties evenzovele historische typen van ondernemingsvormen kunnen plaatsen. Sterk geschematiseerd kunnen we de volgende fasen onderscheiden:
- het huisindustriele systeem; (Richard Cantillon)
- de manufactuur; (Adam Smith)
- de gemechaniseerde industriele onderneming in een bepaalde pro7.
8.
9.

H.H. Behrens, De ontwikkeling, 123 .
F. Redlich, Der Unternehmer, 174.
H.H . Behrens, De ontwikkeling, 204, 244.

DE VRIES

BEGRIPPEN BEDRIJFSECONOMIE

29

duktiesector, eerst met een enkelvoudige produktie-eenheid; (Jean
Baptiste Say)
- naderhand met een groot aantal vestigingen;lO (Alfred Marshall)
- het conglomeraat, een uiterst complexe bedrijfsvorm waarbij diverse
produktieactiviteiten tezamen binnen een juridische ondernemingsvorm worden uitgeoefend; (Joseph Schumpeter).
Behalve voor een bezinning op doel en functie van de ondernemer heeft
de bedrijfshistorieus de bedrijfseconomie ook nodig voor een beter inzieht in het reilen en zeilen van de onderneming zelf. Zowel om de externe relaties van de bedtijfshuishouding te analyseren als voor een beter
begrip van het functioneren naar binnen toe, kan hij bij de bedrijfshuishoudkunde terecht. Wat de externe relaties van de onderneming betreft,
wil ik hier twee segmenten uit de bedrijfseconomische theorie noemen
van welks inhoud de bedrijfshistorieus in globale zin op de hoogte dient
te zijn. Ret zijn:
a. de theorie van de marktvormen en b. de organisatie en techniek
van de handel.
De theorie van de marktvormen 11 houdt zich bezig met een fundamenteel begrip, dat iedere historicus van tijd tot tijd gebruikt. Onder
een marktvorm verstaan we de omstandigheden waaronder ruil van goederen of diensten plaats vindt, waarbij in het bijzonder wordt gelet op
het aantal marktpartijen en op de mate van volkomenheid van de
markt. Volkomen noemen we een markt waarop homogene dat wil zeggen, afgezien van prijsverschillen, voor iedere koper volkomen substitueerbare goederen worden verhandeld en waar tevens geen enkele belemmering bestaat voor het verwerven van informatie.
Aldus kunnen we drie marktvormen onderscheiden:
a. die van de atomistische concurrentie (zeer veel concurrenten);
b. die van het monopolie (een arbeider, meerdere vragers) of het monopsonie (meerdere aanbieders, een vrager);
c. die van het oligopolie (concurrentie van weinigen).
Ret oligopolie is een vorm van onvolledige of monopolistische concurrentie, een begrip dat we vooral niet moeten opvatten als een bijnamonopolie. Monopolistische concurrentie wil aIleen zeggen dat een aanbieder met allerlei middelen en trucjes probeert de concurrentie van zijn
mede-aanbieders te beperken en hiervan gebruik te maken door een hogere prijs te vragen dan de evenwiehtsprijs op een volkomen markt. Een
10. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 (Tilburg 1977) 60 e.v.
11. F.L. van MuiswinkeI, Handel, markt en beurs. Organisatie en techniek van de handel in theorie en praktijk (7e herz. ed. Amsterdam 1967) 25, 27, 35.
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paar van deze middelen no em ik hier: speciale kredietfaciliteiten, het
aanbieden van een specifiek merk, het met bijzondere zorg onderhouden van persoonlijke relaties met de kopers. Kennis en systematisch gebruik van dit soort onderscheidingen kan van veel nut zijn voor de studie van het marktwezen in de Middeleeuwen en van de handel op ge
Hollandse stapelmarkt.
Wanneer we vervolgens onze aandacht richten op de techniek van
de handel doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de handel
in massagoederen vanouds anders is georganiseerd dan die in speciale
artikelen. Tot de eerste groep behoren vooral de agrarische produkten,
tot de laatste voornamelijk industriele goederen. Landbouwprodukten
werden vanouds verhandeld op beurzen of veilingen (de graanbeurs, de
botermarkt, de koffieveiling van de Nederlandsche Handel-Maatschappij): Industrieprodukten daarentegen werden voornamelijk verhandeld in, wat we plegen te noemen 'gesloten ruil'. Hiermee wordt een
marktsituatie bedoeld waarin individuele verkopers transacties afsluiten
met individuele kopers waarbij partijen zich niet op de concrete markt
bevinden maar in een winkel of bij de klant thuis.
Het hier gesignaleerde verschil in handelstechniek wordt, tot en met
de eerste helft van de twintigste eeuw, volgens Van Muiswinkel vooral
verklaard door de structuur van de produktiekosten van agrarische produkten enerzijds en van industriele produkten anderzijds. Iemand die
ter markt gaat, wordt veelal gemotiveerd door het vermoeden dat hij op
de markt een hogere prijs kan maken dan thuis. In de praktijk blijkt dit
vooral van toepassing op goederen waarvan een grotere produktie gepaard gaat met toenemende kosten per produkt, wat in het bijzonder
geldt voor landbouwprodukten. Producenten van industrieIe goederen
maken doorgaans geen gebruik van concrete markten of veilingen. Omdat voor hen grotere produktie doorgaans gepaard gaat met afnemende
kosten per produkt, zijn industrielen er vooral op uit om een groter
kwantum af te zetten tegen dezelfde of iets lagere prijs. Het behoeft
nauwelijks betoog dat kennis van dit merkwaardige verschil in handelstechniek de historicus te stade komt bij het onderzoek van industrialisatieprocessen.
Naast de externe relaties van de onderneming heeft de historicus
ook te maken met het interne functioneren en dus met de centrale
doelstelling van het bedrijf. In een bedrijfshuishouding worden produktiefactoren samengebracht met het oog op de voortbrenging en de verkoop van het produkt tegen een prijs die op den duur ten minste de
kosten dekt. 12 In het archief van een bedrijf bevindt de historicus zich
12.

M.A.G. van Meerhaeghe, Lexicon van de economie (Leiden 1977) 9.
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tegenover de schriftelijke neerslag van het streven om deze doelstelling
te bereiken. Dat zijn met name:
a. de notulen en correspondentie van vergaderingen van directie en
commissarissen en b. de boekhouding.
De eerste bron draagt voor de gemiddelde beoefenaar van de geschiedenis een min of meer vertrouwd karakter, maar bij het bestuderen van
de boekhouding treden niet zelden moeilijkheden op. Nu vormt de
boekhouding ook voor de bedrijfseconoom het belangrijkste veld van
onderzoek. Niet minder dan drie hoofdbestanddelen van de bedrijfseconomie hebben direct betrekking op de 'boekhouding' van de onderneming:
- de kostprijsberekening oftewel het boekhouden in engere zin;
- de financiering van de onderneming;
- de balansleer, in het bijzonder de winst- en vermogensbepaling.
Van de vijftiende tot ver in de negentiende eeuw werd het dub bel boekhouden in de Italiaanse vorm toegepast - elke mutatie wordt hierbij
twee maal geboekt, een keer als debetpost (er ontstaat dan een bezitting)
en een keer als creditpost (waarbij een schuld dntstaat). Deze boekhouding is uitsluitend gericht op de behoeften van de handelszaak. Ze stelt
de koopman in staat om te controleren in hoeverre het eigen vermogen
in stand blijft en hoe de stand is van zijn vorderingen en schulden. Evenals dit met belastingkohieren het geval is, zijn ook historische boekhoudingen aangelegd met een eigentijds doe!.
De dynamische ontwikkeling van de industrieIe onderneming stelde
hogere eisen aan de boekhouding. Anders dan de koopman kan de industrieel door zijn handelsvoorraad te verkopen, niet op eenvoudige
wijze zijn vermogen weer boven water krijgen. Om te weten welke prijs
hij voor een bepaald produkt moet vragen, heeft de ondernemer inzicht
nodig in de opbouw van de kosten per produkt. Een probleem vormen
in dit verband de indirecte kosten, waarvoor men pas ± 1920 methodes
ontwikkelde om die toe te rekenen aan de verschillende produktieonderdelen. De boekhouding moest nu een basis bieden om inzicht te krijgen
in de efficiency van de industrH!le onderneming. In het eerste decennium
van onze eeuw verschenen er ook in ons land dan ook aparte leerboeken
voor het fabrieksboekhouden. 13
Van de hier in het kort aangeduide ontwikkeling van het boekhouden dient de bedrijfshistoriclls op de hoogte te zijn. Alvorens zich te wa13. G.A. van Everdingen, De Jabrieksboekhouding. Handleiding bij het inrichten van
de boekhouding voor Jabrieken (Utrecht 1898); K.G. Simon, Kostprijsberekening en Administratieve Fabrieksorganisatie .(Wassenaar 1909).
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gen aan de interpretatie van zijn bronnenmateriaal zal hij zich rekenschap hebben te geven van aard en reikwijdte van de daarin aangetroffen boekhoudkundige gegevens.
De financiering van een onderneming staat in praktisch elke bedrijfsgeschiedenis op een centrale plaats. Parallel hieraan vormt de leer
van de financiering een kern-element in de bedrijfseconomische theorie.
In ons land kwam dit onderdeel in de jaren twintig tot een zekere afronding, met name in de dissertaties van B.H. de Jongh en N.J. Polak.
Sindsdien kregen begrippen als kosten, reservering, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit een duidelijk gespecificeerde inhoud. 14
Balansen behoren tot de meest waardevolle stukken in elk bedrijfsarchief. Historisch gezien is de ontwikkeling van de balansleer in Duitsland en Nederland bevorderd door de belastingwetgever en door de
noodzaak om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. 15 Tevoren was het vaak geen usance om jaarlijks de balans op te maken
maar gebeurde dit aIleen wanneer er een bijzondere aanleiding toe
bestond, bijvoorbeeld een sterfgeval of het toetreden van een nieuwe firmant. Door kritisch de jaarbalansen te lezen kan de bedrijfseconomie
zich in het bijzonder een oordeel vormen over de faites et gestes van de
ondernemingsleiding op de lange termijn: de reserverings-, investeringsen dividendpolitiek en vooral de winstbepaling.
Er bestaan verschillende method en voor de ondernemer om aard en omyang te bepalen van het verschil tussen opbrengst en kosten gedurende
een bepaalde periode. Dit betekent dat ook de bedrijfseconomie niet
klaar is met het bestempelen van elk positief verschil als winst en elk negatief verschil als verlies. Vooral wanneer we een wat ingewikkelde
boekhouding aantreffen is dit geen eenvoudige zaak. Soms zit er niets
anders op dan het ontwerpen van een eigen boekhoudkundige opstelling, waarbij bepaalde jaarlijkse kerngegevens uit de boekhouding naast
elkaar worden geplaatst. Op deze wijze zal de historicus zich aan de
hand van de eigen vraagstelling inzicht kunnen verwerven in het verloop
van kosten en baten op langere termijn.
In dit verband is het van belang te bedenken dat winstmaximalisatie
niet te allen tijde van iedere ondernemer het hoofddoel hoeft te zijn. Een
ondernemer kan ook dom zijn of eenvoudig niet over, elders weI aanwezige, informatie beschikken. Maar ook kan hij zich subjectief een ander
doel stellen dan de hoogst bereikbare winst. Klein constateert dit bij14. B.H. de Jong, Beschouwingen over eenige e//ecten- en credietvormen in hun betekenis voor de jinanciering voor de onderneming (Rotterdam 1921); N.J. Polak, Eenige
grondslagen voor de jinanciering der onderneming (Rotterdam 1921).
15. J. Brands, Een halve eeuw, 9, 10, 16 e.v.
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voorbeeld ten aanzien van het ondernemersgedrag van de familie Trip
in de zeventiende eeuw, wanneer hij het opmerkelijk noemt, dat de firma, blijkens het gemiddelde peil van haar winstuitkeringen, niet of nauwelijks van haar monopolistische positie gebruik maakte om door middel van prijsopdrijving of prijsfixatie het rendement van het kapitaal te
vergroten. 16 'Juist in die situatie', aldus Delfgaauw, 'waarin een onderneming over een grote economische macht beschikt, bijvoorbeeld in een
monopolistische situatie, komt een bewust aanvaarde beperking van de
objectief bereikbare winst voor; zowel vrees voor potentiele concurrentie als voor overheidsinterventie kan het motief daartoe vormen' .17
Vermogen en winst zijn elementaire economische begrippen die ook
in het historische spraakgebruik steeds voor een bepaalde eigenschap of
toestand van een bedrijf zijn gebruikt maar die in de loop van de geschiedenis qua inhoud niet altijd hetzelfde hebben betekend. Daarom
kan enig inzicht in de manier waarop men de betekenis van deze term en
kan benaderen ons van groot nut zijn. Hieruit kan de historicus het verschil leren tussen exploitatiewinst en saldowinst en dat ontvangsten en
uitgaven liltijd aan een bepaalde periode moeten worden toegerekend en
hoe een reservepost moet wordt gewaardeerd en hoe valt te werken met
het begrip historische kostprijs (waarbij een 'normale' handelsvoorraad
op de balans wordt gewaardeerd tegeri de werkelijk daarvoor in het verleden betaalde prijs) en met de vervangings-methode (waarbij wordt gewaardeerd tegen de 'vervangings' prijs).18
Aan de hand van een concreet historisch voorbeeld, zullen we nu
zien hoe een bedrijfshistoricus in de praktijk van dit soort begrippen gebruik kan maken.
De N.V. Gebr. Stork en Co te Hengelo publiceerde in 1948 een gedenkboek onder de titel Tachtig Jaar Stork. Na een viertal biografieen van
individuele led en van de familie Stork is in dit fraai geillustreerde boek
een 'Geschiedkundig overzicht' opgenomen, waarin de volgende passage voorkomt; de alinea heeft betrekking op het dieptepunt van de economische depressie in de jaren dertig van onze eeuw: 'Evenwel verminderde de werkbezetting in een aantal werkplaatsen in het laatste kwartaal van 1933 nog zeer belangrijk, zodat vele werklieden niet geregeld
konden doorwerken. De in de laatste jaren geleden verliezen maakten
helaas in dit jaar een financiele sanering nodig, die aan de aandeelhou16.
17.
het
18.

P .W. Klein , Van stapelmarkt tot welvaartsstaat (Rotterdam 1970) 31.
G.Th.J. Delfgaauw, lnleiding tot de economische wetenschap, deel 1: theorie van
proces der prijsvorming (Wassenaar 1969) 173.
R. Slot, Elementaire bedrijfseconomie (Leiden, 19705) 186. e.v.
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ders der fabriek een belangrijk offer kostte ... De aandelen moesten tot
op 25% worden afgeschreven. 19
Een korte passage uit een informatief maar niet wetenschappelijk
opgezet gedenkboek. De lezer behoeft niet met een meer dan gewoon
kritisch inzicht te zijn gezegend om tot het sterke vermoeden te komen
dat achter deze sobere bewoordingen enkele belangwekkende details
schuilgaan. Om een goed inzicht te verkrijgen in het beleid van de ondernemingsleiding dat tot een zo belangrijke stap als het afstempelen
van aandelen heeft geleid, is een nauwkeurig onderzoek van de boekhouding noodzakelijk.
Met gebruikmaking van dit concrete voorbeeld zal nu worden gepoogd om enkele van de in het voorgaande besproken bedrijfseconomische begrippen toe toepassen in historisch onderzoek. Voordat we ons
wenden tot voor de hand liggende bronnen als jaarverslagen van de vennootschap of jaargangen van de Hengelosche Fabrieksbode, het wekelijkse huisorgaan van dit grote bedrijf, hebben we een antwoord nodig
op de vraag met wat voor onderneming we te doen hebben. Enige kennis
van aard en traditie van het te bestuderen bedrijf is voor de bedrijfshistoricus onontbeerlijk.
Stork was destijds een zuiver familiebedrijf. De stichter van de onderneming Charles Theodoor Stork, begon in 1836 als wever in Twente.
Al vroeg koesterde hij ondernemende idealen, niet alleen voor vrijhandel maar ook voor een eigen Nederlandse industriele ontwikkeling. In
1859 richtte hij samen met een smid en een jongere broer die ingenieur
was, een machine-reparatiebedrijf op, waarna hij in 1868 met een andere broer en een zwager de fa. Machinefabriek Gebrs. Stork en Co te
Hengelo oprichtte. Hierin bouwde hij zelf stoommachines en stoomketels. In 1905 werd de firma omgezet in een commanditaire vennootschap. Ook na 1918, toen het bedrijf op een N.V.-basis werd geschoeid,
bleven de aandelen voornamelijk in handen van een kleine kring van familieleden.
In een dergelijk familiebedrijf heerste een grote saamhorigheid onder het personeel. Om dit te illustreren citeer ik nogmaals uit het gedenkboek. In 1915 werd de oudste firmant, D.W. Stork, tijdens zijn vakantie in Zwitserland ernstig ziek. Toen hij, na weken, hersteld naar
Hengelo zou terugkeren, opperde een van de arb eiders in de vergadering
van de personeelsvertegenwoordiging, de Kern, de volgende suggestie:
'Als hij terugkomt, lopen we hem allen tegemoet, zoals we zijn, in ons
werkpak, alle 1500 man! ... ' Het plan yond uitbundige bijval. Bedenkingen werden geopperd met het oog op Stork's nog zwakke gezondheid.
19.

Tachtig jaar Stork (Hengelo-O. z.j . 1948) 69.
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De machine/abriek van Gebr. Stork & Co. te Henge/o (0.) anno 1912.

Men stelde zich in verbinding met zijn huisarts, en deze oordeelde: 'het
zal hem inderdaad schokken, maar ook zulk een vreugde en voldoening
schenken, dat ik mij er niet tegen wil verzetten'. Een afspraak werd gemaakt over het uitzetten van posten en de tijdige waarschuwing van alle
afdelingen door middel van de stopsignalen, waarbij een en ander uiteraard zorgvuldig voor de Directie-Ieden verborgen moest worden gehouden. Dan voIgt de beschrijving van Storks intocht, links en rechts handen schuddend, die door de gedenkboekschrijver wordt besloten met:
'Het was een onvergetelijke belevenis, die zijn broeders en naaste medewerkers tot tranen roerde .. .' 20
In de tweede plaats is Stork een echt Nederlandse metaalindustrie
die buiten de steun van marine-opdrachten om, groot is geworden.
Stork maakte veel stoommachines en pompen voor kleinere en middelgrote bedrijven, voor poldergemalen, pompstations van de waterleiding
en voor zeeschepen en installaties van suikerfabrieken in Nederlands
Oost-Indie, naderhand ook dieselinstallaties voor electrische centrales.
In de derde plaats gaat het hier om een onderneming die voortdurend voorop heeft gelopen in de technische ontwikkeling. Om dit te illustreren wijs ik op een technische passage in het gedenkboek over de
Lentz-kleppen, zo genoemd naar de Oostenrijkse constructeur Lentz
20.

Idem, 37, 38.
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waarmee Stork een overeenkomst van samenwerking had gesloten. De
als gevolg hiervan in 1905 doorgevoerde verbetering in de klepbeweging
van de door Stork gebouwde stoommachines betekende een grote technische vooruitgang ten opzichte van de voordien toegepaste beweging
van Prall.
Meer bekend in de sociaal-economische geschiedenis is een vierde
kenmerkende eigenschap van Stork, namelijk de voortrekkersrol die deze onderneming in ons land heeft vervuld op het terrein van de arbeidsverhoudingen. De firma deed vee I voor zijn personeel en dus ook voor
zichzelf: een zieken- en pensioenfonds, een studiefonds, een eigen blad
(De Hengelosche Fabrieksbode), woningbouw voor het personeel en het
organiseren van medezeggenschap in de vorm van de Kern, die landelijke vermaardheid verwierf. Knap is ook de omvangrijke scholingsarbeid
door middel van een eigen Fabrieksschool. In meer dan een opzicht was
wat er bij Stork gebeurde een voorbeeld voor het land. Kortom, een
sterke onderneming met een kern van goedgeschoolde arb eiders en weinig sociale onrust.
Maar hoe was het gesteld met de financiele ondergrond? Terug dus
naar het voorlaatste citaat uit het gedenkboek. In de eerste helft van de
jaren dertig raakte de onderneming in een ernstige crisis. Het aantal produktiearbeiders dat in 1928 tot ± 2.000 was gestegen, liep in vier jaar
met ongeveer 35070 terug. De belangrijkste indicator aan de zijde van de
factor kapitaal stond eveneens op rood. Nadat de N. V. in 1924 voor het
eerst sinds 1877 dividend had gepasseerd en in de tweede helft van de
jaren twintig middelmatige dividenden van 5 it 6% had uitgekeerd, yond
van 1929 tot en met 1936 geen enkele dividend-uitkering plaats.
Wat was er met de fabriek aan de hand? De jaarverslagen wijzen
op de grote boosdoener op het macro-niveau: de daling van de suikerprijs op de wereldmarkt, waardoor de verlieslijdende suikerfabrieken op
Java hun installaties niet meer konden vernieuwen. De leveranties aan
suikerfabrieken op Java, die in het boekjaar 1928/1929 nog /6,5 miljoen (d.i. 35% van het totaal van de afzet van de machinefabriek) beliepen, daalden in vijf jaar (1933) tot /57.000,- ofweI ruim Yz% van de
totale jaarproduktie.
De fabriek bleef niet werkeloos toezien, maar reageerde met een actief innovatiebeleid: men kocht patenten aan, schakelde over op een
nieuw soort scheepsdieselmotoren en probeerde een nieuw afzetgebied
voor suikerinstallaties te vinden in Brits-Indie; het laatste mislukte overigens. Verder probeerde men overheidsorders te verwerven zoals de levering van turbines voor electrische centrales. In 1929 begon de ondernemingsleiding arb eiders te ontslaan en werden er verkorte werktijden
ingevoerd. Vanaf het najaar van 1931 gingen de lonen omlaag en in 1932
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werd het organisatiebureau van Louwerse en Berenschot binnen gehaald. 21
In de volgorde van deze maatregelen schuilt een zekere logica: eerst
ontsiag van niet vast aangesteid personeeI, vervolgens werktijdverkorting die iedere werknemer gelijkelijk treft en het voordeel heeft dat er
geen geschooid personeel behoeft te worden afgestoten. Ret verlagen
van Ionen en salarissen is een volgende manier om kosten te besparen.
Toen men hier toe overging, waren de kosten van levensonderhoud trouwens al bezig te dalen. Wanneer men het tenslotte zelf niet helemaal
meer aan kan en er interne reallocaties noodzakeIijk zijn, worden externe deskundigen in huis gehaaid.
Nu zouden we de toestand waarin het bedrijf terecht was gekomen
ais voIgt kunnen analyseren: de crisis in de suiker doet het aantal besteIlingen drastisch teruglopen, de arb eiders hebben weinig te doen, derhalve moet de onderneming 6f arbeiders ontslaan 6f lonen verlagen en vervolgens afwachten tot de internationale conjunctuur aantrekt en er opnieuw bestellingen van suikerondernemingen binnen komen. Op zichzelf is deze analyse niet onjuist maar weI onvolledig. Zij schenkt namelijk onvoidoende inzicht v~~r de gewenste diagnose. De vraag is aan de
orde hoe en sinds wanneer de zaken verkeerd zijn gel open en of er door
de directie aanwijsbare fouten zijn gemaakt. Daarnaar waren destijds de
aandeelhouders en commissarissen benieuwd en dat wil de bedrijfshistoricus nu graag weten. Ondernemingsleiding en bedrijfshistoricus beide
- en dit is een belangrijke vooronderstelling - gaan er hierbij vanuit dat
er in de jaren dertig hoe dan ook voor de betreffende ondernerning overlevingskansen aanwezig waren. Een vooronderstelling die door de feitelijke economische ontwikkeling wordt ondersteund en die een vruchtbaar onderzoek mogelijk maakt.
Om deze vragen te beantwoorden gaan we te rade bij de balansleer,
waarbij we onze aandacht in de eerste plaats richten op de interne jaarrekening. Dit is iets anders dan de gepubliceerde jaarrekening, bedoeld
voor de aandeelhouders en de fiscale jaarrekening, bedoeld voor de belastinginspecteur. De interne jaarrekening vormt het belangrijkste hulpmiddel waarmee de ondernemingsleiding haar eigen beleid kan beoordelen. In het kader van ons bedrijfshistorisch onderzoek gaan we in de

21. Eindverslag werkcollege: Crisis en bedrijJsbe/eid. De N. V. MachineJabriek Stork te
Henge/o 1920)940 (R.U. Leiden 1979) 23. Het verslag is samengesteld door E. Ottevanger, destijds student-assistent voor Economische Geschiedenis, mede op basis van deelverslagen van de doctoraalstudenten Simon Andriessen, Albertine Bollemeyer, Ad Giirts,
Dick Haagsman, Robbert-Jan Hageman, Annet van Hulten, Peter de Leeuw, Hans Oversloot, Leon Peterse, Bob Riel, Hans Speltie en Huub Wijfjes .
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eerste plaats het verloop bestuderen van enkele belangrijke posten uit de
jaarbalansen gedurende een middellange periode.
De in het gedenkboek verschafte informatie wijst er op dat we onze
aandacht in het bijzonder moeten richten op de tweede helft van de jaren twintig. We gaan nu eerst kijken naar het verloop van de winstcijfers
(zie bijlage 1). Van 1924 tot 1929 vertonen deze een bijzonder stabiel
beeld: rond de 8 ton per jaar. Maar in het boekjaar '29/'30 wordt er
opeens geen enkele winst meer gemaakt en in 1931 zelfs een verlies van
9V2 ton. We hebben het hier over de zogenaamde saldowinst waar afschrijvingen, reserveringen en belastingen reeds van zijn afgetrokken,
maar waaruit nog weI de winstuitkering aan het personeel en het dividend aan de aandeelhouders moet worden betaald. Vervolgens letten we
op de investeringen (nieuwe gebouwen en machines), die in principe uit
de winst moeten worden gefinancierd. Deze schommelen in de eerste jaren rond de 3 a 4 ton om daarna, vanaf 1928, plotseling te klimmen tot
8 a 9 ton. Ze zijn dan een stuk hoger dan de winst. 22 Een eerste conclusie
kan nu zijn dat er aan het eind van de jaren twintig zeer gedurfd is gelnvesteerd. In een jaar waarin de saldowinst 0 bedroeg (1929/30) werd er
nog voor 7,5 ton besteed aan nieuwe investeringen.
Een goede onderneming heeft voor dit soort tegenvallers gereserveerd. In de tweede plaats gaan we daarom kijken naar het afschrijvings- en reserveringsbeleid van Stork. Het blijkt dat de afschrijvingen
regelmatig plaatsvonden en dat Stork ook regelmatig een deel van de
winst aan de algemene reserve toevoegde. In het boekjaar 1927/1928 bereikte de reserve het statutaire maximum van 1,8 miljoen. 23 Overigens
is dit geen buitengewoon grote som, wanneer we in aanmerking nemen
dat de winst in twee jaar tijd met een gelijk bedrag kon kelderen. Onze
tweede conclusie luidt dat er weinig valt aan te mer ken op het
reserverings- en afschrijvingsbeleid. Hoogstens zou men kunnen opmerken dat Stork er, gelet op de bijzonder grote investeringen in de tweede
helft van de jaren twintig, verstandiger aan had gedaan naast de algemene reserve nog een of meer bijzondere reserves op te bouwen.
Drie centrale vragen behoren nu te worden gesteld, te weten: die
naar de rentabiliteit, de solvabiliteit en de Iiquiditeit van de ondernemingo
Onder de rentabiliteit van een onderneming wordt in de eerste
plaats verstaan rentabiliteit van het eigen vermogen, dat wi! zeggen de
22. Jaarvers[agen N.V. Machinefabriek Stork.
23. Jaarvers[agen N. V. Machinefabriek Stork; Accountantsrapporten Bureau Meijer en
Horchner (Bedrijfsarchief Stork, thans in bewaring bij het Rijksarchief van de provincie
Gelderland te Zwolle).
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verhouding tussen het eigen vermogen (kapitaal + reserves) en de winst.
Deze verhouding wordt uitgedrukt in een percentage. In het geval van
Stork lag dit in de jaren voorafgaand aan de grote investeringen niet
buitengewoon hoog (± 5,5070; zie bijlage 2).
Het begrip solvabiliteit heeft betrekking op de verhouding waarin
tegenover de schulden van de ondernerning bezittingen staan. Een manier om de mate van solvabiliteit uit te drukken is het bepalen van de
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. In het geval van Stork is
onze constatering van belang dat deze verhouding al in het jaar voorafgaand aan het verliesjaar 1929/30 verslechterde (daling van 2,5: 1 in
1927128 naar 2: 1 in 1928129; zie bijlage 2, regel 12). Een en ander vloeide voort uit de sterk opgelopen schuld bij de Twentse Bank, een to eneming derhalve van het vreemd vermogen.
Een onderneming noemen we liquide wanneer ze in staat is om het
even wicht te bewaren tussen ontvangsten en uitgaven. Als maatstaf voor
de liquiditeit gebruiken we weI de zgn. current-ratio. Dit begrip slaat op
de verhouding tussen de vlottende activa (grondstoffen en voorraden)
en de kortlopende schuld (kredieten en onmiddellijk opeisbare banktegoeden). Ook de current ratio begon al scherp te dalen in het jaar voorafgaand aan het verliesjaar 1929/30 (1927128: 2,2; 1928129: 1,6).
Een derde conclusie kan zijn: de financiele positie van het bedrijf
was in de goede jaren die aan de depressie voorafgingen niet buitengewoon gunstig. In dit licht gezien is het niet erg verbazingwekkend dat
de onderneming bij de omslag van de wereldconjunctuur meteen in
moeilijkheden raakte. Met name de verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen en de liquiditeitspositie van de onderneming waren ernstig
verslechterd als gevolg van de toenemende afhankelijkheid van Stork
van het krediet van de Twentse Bank.
In dit bestek valt onmogelijk een uitputtende analyse te geven van
aIle factoren die hun weerslag vonden in de zojuist opgenomen boekhoudkundige thermometerstanden. Het lijkt me beter er tot slot een uit
te kiezen, die tevens een voorname rol heeft gespeeld in de financiele reorganisatie van de Machinefabriek in 1932. Ik heb hier het oog op de
deelnemingen van Stork in het aandelenkapitaal van andere ondernemingen. De hierop betrekking hebbende posten op de balans maken als
vreemd kapitaal een aanzienlijk deel uit van het totale vermogen van de
moeder-onderneming. Het ging hier om een zeer groot aantal hoofdzakelijk metaalbedrijven: de werf Conrad in Haarlem, Stork Hijsch en
Heemaf te Hengelo, Storks Apparaten en Holima in Amsterdam, De
Vries Robbe in Gorcum, Reineveld in Delft, Hoogovens IJmuiden, De
Muinck Keizer in Utrecht, de Tielse Machinefabriek, Hubert in Sneek
en nog enkele. Uit onderzoek is gebleken dat Stork de deelnemingen in
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deze ondernemingen te lang onverantwoord hoog op de eigen balans
heeft gewaardeerd. De directie kon dit gemakkelijk doen omdat slechts
een zeer klein deel van deze aandelen op de beurs stond genoteerd. Voor
de hoogte van de boekhoudkundige waardering bestond dus geen publieke maatstaf. Verreweg het grootste deel was afkomstig uit dochterondernemingen of van bedrijven waarmee Stork te maken had als leverancier of afnemer. De op de balans van Stork opgevoerde waarden van
deze aandelenpakketten konden slechts tot stand komen op basis van
een particuliere schatting.
Het motief voor het blijven aanhouden van deze beleggingen was
niet van speculatieve aard. Men beoogde er eenvoudig mee tot uitdrukking te brengen dat de Machinefabriek prijs stelde op het onderhouden
van goede betrekkingen met z'n omgeving. In een voor de Raad van
Commissarissen bestemd vertrouwelijk rapport gaf de Directie de volgende verklaring voor haar beleid: 'In dit opzicht het voorbeeld van den
stichter van Gebrs. Stork en Co volgende, hebben de leden der vroegere
firma niet geschroomd, de ontwikkeling onzer metaalnijverheid in verschillende richtingen te steunen, als hun dit gevraagd werd. Ze meenden
dat ze, dit doende, grotere en kleinere belangen zouden kunnen bevorderen, aI dienden ze daarbij, evenals met hun werk op sociaal gebied,
niet altijd hun eigen belang. 24
Ook buiten het bedrijfsleven is deze manier om duurzame sociale
contacten te onderhouden niet onbekend. Een vriend of buur die een
boek komt !enen, is het vaak om meer dan aIleen het stillen van de leeshonger te doen. Op vergelijkbare wijze kunnen beleggingen leiden tot
wederzijdse orders of tot het uitwisselen van technische en commerciele
kennis. In het geval van Stork gaven deze vertrouwenspanden, toen de
tijden slechter werden, grif aanleiding om aan dochter- en bevriende ondernemingen flinke voorschotten te verstrekken. In de bewuste post die
vrij hoog was zullen we een uiting moeten zien van het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat de ondernemersfarnilie Stork vanouds koesterde jegens haar zakelijke relaties. Anderzijds is het duidelijk dat deze
verstrengeling van Stork's belangen met die van een niet onaanzienlijk
deel van de Nederlandse metaalindustrie een openhartige verslaggeving
niet ten goede is gekomen.
AI in oktober 1927 kreeg de directie van de Raad van commissarissen kritiek te horen. De heren Waller en Roelvink meenden dat de balans
was opgekleurd en dat een deel van de winst in de boeken voortvloeide
uit een opgeschroefde waardering van de beleggingen in andere onder-

24 . . Eindverslag werkcollege, 12 e.v., 26.
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nemingen.25 Maar directeur Stork ontkende dit. Het is vooral commissaris Roelvink, die in latere jaren op deze kritiek heeft voortgeborduurd.
Hij vond dat de directie ten onrechte bleef deelnemen in het kapitaal van
ondernemingen die voor het eigen bedrijf nauwelijks van belang waren.
Stork heeft te veel geld bij z'n dochters zitten en moet nu zelf aankloppen bij de bank, zo redeneerde Roelvink. 26
Opvallend - maar enig oorzakelijk verband is volstrekt niet aan te
tonen - is in dit verb and dat in dezelfde jaren geleidelijk enkele nietleden van de familie Stork in de ondernemingsleiding werden opgenomen. In 1925 bestond de directie uit drie Storken: twee zonen van de
stichter van de fabriek, beide al sinds 1893 in functie en boven de 60 jaar
en een kleinzoon van de grote Charles Theodoor. In 1928, acht maanden nadat D.W., de oudste zoon van de stichter in functie was overleden, werden twee niet-Ieden van de familie als onderdirecteur in de directie opgenomen (J .A. Averes en Ir. J. Overweg). Twee jaar later in
1931 volgde hun bevordering tot directeur. Chronologisch viel dus de
aflossing van de tweede generatie Stork vrijwel samen met het optreden
van de suikercrisis in Nederlands-Indie. Een en ander mag wellicht dienen als verklarende omstandigheid voor het langer dan strikt noodzakelijk aanhouden van de genoemde deelnemingen in andere ondernemingen en het opwaarderen van de eigen balans.
De bedoeling van deze Stork-excursie naar Hengelo was het geven
van een demonstratie van de bedrijfshistorische methode van geschiedschrijving. Met gebruikmaking van begrippen uit de bedrijfseconomie
bleek het mogelijk om de ontwikkeling van een grote onderneming in
een kritieke fase van haar bestaan nader te analyseren. Hierbij deden we
de ervaring op dat wanneer gedenkboeken ons niet verder helpen het tijd
wordt om de echte boeken te openen. Het behoort tot het specialisme
van de bedrjfshistoricus om ook uit de boekhouding veel over mensen
en hun motieven aan de weet te komen.

25. Ook Dr Sternheim vroeg zich regelmatig af of de post deelnerningen wei juist was
gewaardeerd. Al op 1 november 1927 werd in zijn Kroniek gewezen op de sterke groei van
deze post gedurende de laatste vijf jaren. (De Kroniek van Dr. A . Sternheim. Halfmaandelijksch Tijdschrift voor Economie, Financien, Statistiek, Bedrijfshuishoudkunde,
(Amsterdam 1923-1940).
26. Verslagen Raad van Commissarissen R.v.C. (Bedrijfsarchief Stork) .
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BIJLAGE 1 Enkele kerncijfers bijeengebracht uit balansen en resultatenrekeningen die tezamen een indicatie geven van de jinanciele situatie van de N . V.
Machinefabriek Stork te Hengelo van 1924125 tot 1937. (Afgerond tot miljoenen gulden). 1

1924/ 25 1925/ 26 1926/ 27 1927/ 28 1928/ 29 1929/30

Omzet
Exploitatiewinst
(-verlies)
AJschrijvingen
Algemene reserve
Nettowinst (-verlies)
Winstuitkering aan het
personeei
Dividend (abs.)
Dividend (perc.)
Bruto-investeringen

15,0

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

7,8

9,4

0,3

1,3
0,3 1

18.6

19,4

10,7

6,5

9,2

7,4

6,1

0,3

0,1

-0,4
2,3 3

-0,4

0,1

0,2

0,1
-0,9

-9, oJ

0,1

0,1

1,8

1,9

1,9

2,0

1,9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5
0,8

1,6
0,9

1,7
0,8

1,8
0,8

1,82
0,7

0,3

0,6
0,7
6
0,3

0,6
0,7
6
0,4

0,7
0,7
6
0,3

0,7
0,7
6
0,6

0,7
0,7
5,5
1,0

0,1
0,8

0,2

--4

0,2

-0,1

0,9

0,2

0,4
6
0,4

0,1

I) Het niet steeds op elkaar aansluiten van de geselecteerde posten en tegenposten wordt veroorzaakt door het feit dat voor deze opstelling
zowel balansgegevens als, in een aantal gevallen door het accountantsbureau herberekende, gegevens uit resultatenrekeningen zijn gebruikt.
2) Statutair maximum van 150/0 van het maatschappelijk kapitaal.
3) Uit reorganisatiebalans
4) Bij de reorganisatie wordt een reserve gevormd onder de post crediteuren op de balans. Verder niet gespecificeerd.

Bronnen: Jaarverslagen N. V. Stork; Accountantsrapporten bureau A.E. Meijer en J . Horchner over de betreffende jaren in Archief Stork;
Kroniek van Sternheim, jg. 1920-1936.
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BIJLAGE 2 Overzicht liquiditeitspositie n. v. Machine/abriek Stork Hengelo (19261271934). Bedragen x /1.000
19261 1927/
27
28

1928/ 1929/
29
30

1931

1932

1933

1934

ACTIVA
1. Vast kapitaal
2. Vlottend kapitaal
3. Betalingsmiddelen
Totaal:

11.066 10.761 12.90712.97512.64712.411 7.113 7.103
8.201 8.889 8.978 7.802 6.746 4.619 3.091 3.631
985
30
51
75
33
205
39
1.112
20.37920.63521.91520.828 19.468 17.063 10.409 10.773

PASSIVA
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapitaal + reserves
13 .706 13.791 13.800 12.400
Diverse reserves
220
205
256
Vreemd kap. lang
1.273 1.296 1.569 1.306
Vreemd Kap. kort
4.138 4.401 4.709 4.461
Direct opeisbaar (Bank)
220
193
832 2.661
Winstuitkering
882
749
749

Totaal:
10. Current ratio (a)
11. Rentabilit. eigen
vermogen (b)
12. Verhouding eigenl
vreemd vermogen (c)

11.256 9.752 6.664 6.591
1.600 1.116 1.009
852
3.030 3.562 2.549 2.590
277
740
3.582 2.633

20.37920.63521.91520.828 19.468 17.063 10.409 10.773
2,1

2,2

1,6

6,0070 5,5070 5,4070
2,5:1 2,5 :1

2:1

1,1

1,0

0,8

1,2

(-11 ,3%) (-6,6.,.) (-13,4.,.) (-5 ,6.,.)

1,4:1

1,4:1

1,4:1

1, 1
0,0.,.

1,7:1 1,7:1

Bronnen: Accountantsrapport Bureau A.E . Meyer & J . Horchner, in dossiers 29-31.
Jaaroverzichten liquiditeit in boekhouding Stork in dossier 28 (1927-28).
Legenda:
.
(a) Current ratio =
d vlottende ac~va
.. , hier dus de posten op
2 + 3
vreem vermogen op orte terrruJn
regel-netto winst
7 +8 .
(b) Rendement v~n het elgen vermogen (R.E.V.) = eigen vermogen x 100070, hier
nettowmst
dus posten op regel 4 + 5
(c) Eigen vermogen: vreemd vermogen, hier dus de posten op regel 6
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Techniekgeschiedenis: een mogelijke
basis voor theorieen over
techniekontwikkeling? *
W.E. BUKER

Inleiding

Een belangrijke beweegreden voor het doen van techniekonderzoek is,
vooral de laatste tijd, het verlangen greep te krijgen op de ontwikkeling
van die techniek. Zijn het vooral kleine bedrijven die innovatief zijn?
Leidt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek min of meer regelrecht
tot technische vernieuwingen? Worden innovaties eerder tot stand gebracht door onderzoekers die uit een andere discipline komen dan door
de onderzoekers die lange tijd in een bepaalde traditie gewerkt hebben?
Dergelijke vragen, waarvan de beantwoording directe implicaties kan
hebben voor 'het beleid', zijn aanleiding tot verschillende vormen van
techniekonderzoek.
Techniekhistorisch onderzoek speelt hierbij een bijzondere roi. Aan
de ene kant is het een van de rijkste bronnen van empirische kennis over
concrete technische ontwikkelingen. Aan de andere kant is er binnen de
techniekgeschiedenis zelf heel weinig aandacht voor meer theoretisch gericht onderzoek, dat als basis voor het beantwoorden van bovengenoemde beleidsvragen zou kunnen dienen. Historisch onderzoek wordt
weliswaar gebruikt voor het doen van meer generaliserende uitspraken,
maar over de manier waarop dat gebeurt zullen niet aIle historici enthousiast zijn.
Dit artikel is een impliciet pleidooi voor de legitimiteit van theoretische vraagstellingen binnen de techniekgeschiedenis. Een voorbeeld van
een dergelijke theoretische vraagstelling is: welke gemeenschappelijke
patronen kunnen we onderkennen in de ontwikkelingsprocessen van
verschillende innovaties en kunnen we een theoretische verklaring geven
van het weI of niet optreden van die patronen?
Een antwoord op zo'n theoretische vraag zou - enigszins slordig ge* Het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd is gefinancierd door de Stiftung Volkswagenwerk (Bonds Republiek Duitsland) en de TH-Twente.

BUKER

TECHNIEKGESCHIEDENIS EN THEORIE

45

formuleerd - bijvoorbeeld kunnen zijn: 'een individuele onderzoeker
('uitvinder') zal met een grotere waarschijnlijkheid een succesvolle innovatie bedenken dan iemand die in het centrum van een technische gemeenschap zit'. Daarmee zou bijvoorbeeld verklaard kunnen worden
dat L.H. Baekeland slaagde waar een groot aantal andere chemici, voor
hem, faalden. In 1907 wist Baekeland de eerste 'echte' kunststof Bakelite te ontwikkelen op basis van de condensatiereactie van fenol met formaldehyde. Het onderzoek aan deze condensatiereactie had sinds 1870
vooral plaats gevonden binnen de tradities van de synthetische kleurstof
chemie en de celluloid industrie. Het resultaat van de nogal heftig verlopende condensatiereactie was echter steeds een onbewerkbare massa geweest die met reactiekolf en al moest worden weggegooid. Baekeland
stond buiten deze beide tradities van chemisch onderzoek: hij had naam
- en geld - gemaakt als uitvinder van voor kunstlicht gevoelig fotopapier (waarvan hij de patenten en productiefaciliteiten in 1899 voor ongeveer $1.000.000 verkocht aan de Eastman Kodak Company) en als
mede-ontwikkelaar van de electro-chernische Hooker-cell. Een theorie
die zegt dat onderzoekers in de marge van een technische gemeenschap
eerder tot innovaties komen dan onderzoekers in het centrum van zo'n
gemeenschap zou daarom een bijdrage kunnen leveren aan het verklaren
van zowel het succes van Baekeland als het falen van de anderen.
Dit voorbeeld van een mogelijk antwoord maakt duidelijk dat aan
een theoretische vraagstelling eigenlijk een methodische vraag vooraf
dient te gaan. Het is vooral deze methodische vraagstelling die in dit artikel centraal zal staan: welke manier van beschrijven van het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen is historisch adequaat en
daarnaast bruikbaar als basis voor theoretische analyse? Of, om het
voorgaande voorbeeld weer te nemen, hoe beschrijf je verschillende innovatieprocessen op zo'n manier, dat je op basis van primaire bronnen
de verschillende technische gemeenschappen kunt identificeren en bovendien de positie van relevante onderzoekers (marginaal of centraal in
zo'n gemeenschap) kunt vaststellen? Het gaat er bij deze methodische
vraagstelling vooral om, een beschrijvingsmodel te vinden dat bij verschillende cases adequaat is; aIleen op die manier kunnen deze historische beschrijvingen plausibel tot theoretische generalisaties leiden.
Ik zal eerst aangeven aan welke karakteristieken een dergelijke beschrijvingsmethode volgens mij moet voldoen. Vervolgens zal ik schetsen hoe
deze benadering zich verhoudt tot bestaande tradities van techniekonderzoek. In de vierde paragraaf komt een concreet beschrijvingsmodel
aan de orde, dat aan de aangegeven karakteristieken voldoet. Dit beschrijvingsmodel is ontwikkeld tijdens historisch onderzoek naar het
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ontwikkelingsproces van een zestal innovaties. I Uit een van deze casestudies, de veiligheidsfiets, zal ik voorbeelden gebruiken om verschillende aspecten van dit beschrijvingsmodel te illustreren. Tenslotte zal ik
trachten aan te geven hoe het geschetste beschrijvingsmodel inderdaad
een methodisch adequaat uitgangspunt kan bieden voor theoretische
vraagstellingen. Een vrij groot aantalliteratuurverwijzingen moet daarnaast een beeld geven van de stand van zaken op dit onderzoeksterrein
met name in de Duitse en Engelse taalgebieden. Ik heb hierin overigens
niet de volledigheid van een review-artikel nagestreefd.

Karakteristieken van een nieuwe benadering

Ten eerste wil ik pleiten voor het zoeken naar een symmetrische verklaring voor de ontwikkelingsprocessen van succesvolle en falende technische vernieuwingen. In andere woorden: voor het verklaren van de verschillende ontwikkelingen van een succesvolle en een mislukkende technische vernieuwing moet gebruik gemaakt worden van dezelfde verzameling verklarende variabelen. Dit betekent met name dat ik geen beroep wil doen op 'de Natuur', 'de Werkelijkheid' of de constatering 'dat
het werkt' om te verklaren dat de ontwikkeling van een bepaalde vernieuwing zich heeft doorgezet. Een dergelijke verklaringswijze kan nogal snel tot tautologische uitspraken leiden.
Neem bijvoorbeeld het geval van de veiligheidsfiets (een fiets met
twee even grote wielen met luchtbanden en met kettingaandrijving op
het achterwiel - onze huidige fiets dus) en de Hoge Bi (een tweewieler
met een bijna mens-hoog voorwiel, directe aandrijving op de vooras en
meestal met massief rubberen banden). Waarom is rond 1898 de Hoge
Bi door de veiligheidsfiets verdrongen? De verklaring 'dat de veiligheidsfiets beter werkte' is tautologisch: de omstandigheid dat relevante
groepen to en kennelijk van oordeel waren dat deze laagwieler beter
werkte dan de Hoge Bi is nu juist wat we moeten verklaren. Dat dit niet
zo vanzelfsprekend is, blijkt daaruit, dat enkele jaren eerder de vergelijking tussen Hoge Bi en laagwieler nog in het voordeel van de eerste uitviel.
Een voorwaarde voor het vinden van symmetrische verklaringen is
het gebruik van een methode die 'onpartijdig' is ten opzichte van het

1. Aluminium, Bakelite, de fluorescentielamp, de Sulzer weefmachine, de transistor en
de veiligheidsfiets.
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succes of falen van een technisch product of proces. 2 Een van de elementen van een dergelijke onpartijdige beschrijvingsmethode - en de
tweede methodische karakteristiek - is het bewust vermijden van een
impliciet aangebrachte lineaire struktuur van het historische ontwikkelingsproces. Door met een bepaald technisch product als uitgangspunt
een reeks van voorgangers te construeren ontstaat een quasi-Iogisch en
quasi-lineair ontwikkelingsproces waarbij allerlei falende varianten vermoedelijk buiten beschouwing blijven. Voor het verklaren van een bepaalde stap in het ontwikkelingsproces van een technisch product lijkt
het daarentegen noodzakeljk de verschillende varianten voor een mogelijke verdere ontwikkeling te beschrijven, en weI op een onpartijdige
manier. AIleen een dergelijke beschrijving levert de ingredienten op van
het complexe keuzeproces waarin sociale groepen, betrokken bij die bepaalde stap in de ontwikkeling, verwikkeld zijn.
Men denke aan de huidige situatie op de markt van 'personal computers'. Veel potentiele kopers voelen het als een probleem niet te kunnen beoordelen welke computer technisch optimaal is. Een groeiend
aantal van hen lijkt dat probleem op te lossen door een IBM te kopen,
omdat ze verwachten dat de economische macht van IBM zal voorkomen dat ze met een verouderd apparaat zonder uitbreidingsmogelijkheden, randapparatuur en soft-ware komen te zitten. Dit stukje ontwikkeling kan aldus niet verklaard worden door te verwijzen naar een 'beter
werken' van de IBM machine. 3
Ook voor op theorievorming gericht techniekonderzoek is een empirische basis noodzakelijk. Deze derde methodische eis mag tamelijk
triviaal lijken - dat het niet overbodig is hem expliciet te stell en zal in
de volgende paragraaf blijken bij de bespreking van het techniekfilosofisch onderzoek. En gezien het complexe karakter van het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen is het aannemelijk dat deze
empirische basis gevonden moet worden in betrekkelijk gedetailleerd
onderzoek van de technische en wetenschappelijke inhoud van innovaties, van de relevante culturele en maatschappelijke omstandigheden en
van de percepties van de erbij betrokken groepen.
Ten vierde kan iets gezegd worden over de aard van de theoretische
verklaringen waarnaar gezocht dient te worden. Theoretische modellen
2. Dit principe van syrnrnetrie en onpartijdigheid is oorspronkeJijk geforrnuleerd voor
het verklartin van de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis: D. Bloor, Know/edge
and Socia/Imagery (London 1976). Voor een eerste verwoording van dit principe voor het
techniekonderzoek, zie W.E. Bijker en T.J. Pinch, 'La construction sociale de faits et
d'artefacts: Irnperatifs strategiques et rnethodologiques pour une approche unifiee de
I'etude des sciences et de la technique', Cahier S.T.S., Vol. I, 3 (Paris 1984) ter perse.
3. Ik dank dit voorbeeld aan een suggestie van H.M. Collins.
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die bedoeld zijn om het gehele ontwikkelingsproces te verklaren zuBen
mijns inziens nimmer voldoen, doordat zij te weinig recht doen aan de
complexiteit van dit soort processen en aan de eigen-aardigheid van verschillende tijden en omstandigheden. Ais er een theorie over het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen mogeJijk is, dan zal deze
theorie zich moeten richten op het verklaren van regelmatigheden cop
korte a/stand': regelmatigheden over een korte spanne tijds. Meer precies gezegd: een theorie als hier bedoeld zal regelmatigheden in veranderingen, in keuzemomenten moeten verklaren.
Tradities van techniekonderzoek

Om een indruk te geven van hoe de in de vorige subparagraaf aangegeven benadering zich verhoudt tot bestaande tradities in het techniekonderzoek komen achtereenvolgens het innovatieonderzoek, de techniekgeschiedenis, de techniekfilosofie en de technieksociologie aan de orde.

innovatieonderzoek
De traditie die ik innovatieonderzoek heb genoemd is van oorsprong
vooral econornisch georienteerd. 4 Een belangrijk deel van deze studies
baseert zich op een statistische verwerking van hooggeaggregeerde data:
gegevens van een groot aantal cases die verqer worden behandeld als
'black boxes' waarbinnen de techniekontwikkeling plaats vindt. 5 Oit
soort onderzoek heeft, evenals de recentere variant van het onderzoek
naar technologie-indicatoren, 6 zijn nut bewezen voor het in kaart brengen van complexe veld en van technisch onderzoek. Voor het zoeken
naar een theoretische verklaring van het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen is het echter weinig geschikt. Zo is men bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen, dat 'de ondernemingsstruktuur in het
algemeen slechts een geringe invloed heeft op de afloop van een innovatieproces' en dat 'commerciele verwachtingc;m doorslaggevend zijn voor
innovatieprocessen,.7 Zondereen theoretisch kader is het onduidelijk
4. Ik denk hierbij aan het werk van onderzoekers als J .A. Schumpeter, N. Rosenberg
en C. Freeman.
5. Bijvoorbeeld het onderzoek naar aantallen patenten; de bekendste naam in dit verband is die van J. Schmookler.
6. L. Scholz, unter Mitarbeid von L. Uhlmann, Technik-Indikatoren, Ansiitze zur Messung des Standes der Technik in der industriellen Produktion (Berlin-Miinchen 1976).
7. L. Uhlmann, Der Innovationsprozess in westeuropiiischen Industrieliindern. Band 2:
Der AblauJ industriellen Innovationsprozesse (Berlin-Miinchen 1978). Uhlmann heeft 218
innovaties in 126 bedrijven onderzocht. Deze innovaties werden op 274 variabelen ',gescoord'. Op de 74 variabelen die hiervan het belangrijkste leken is een multivariante
cluster-analyse toegepast.
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wat de betekenis is van uitkomsten van statistische bewerkingen en blijken hypothesen vaak het karakter te hebben van niet samenhangende
generalisaties op basis van gezondverstand noties:'s Recente publicaties
vormen echter een aanwijzing dat, ook binnen het techniekonderzoek
vanuit een primair ekonomisch perspectief, de belangstelling toeneemt
voor het openen van de 'black box' en dat men minder wil abstraheren
van de technische inhoud van ontwikkelingen. 9
Een tweede groep studies in de traditie van het innovatieonderzoek
baseert zich op case-studies. 10 Ook voor deze onderzoeken geldt dat zij
zeker hebben geleid tot een aantal nieuwe inzichten, maar dat zij geen
basis hebben kunnen leggen voor theorievorming. In dit geval is dat niet
zozeer een gevolg van het aggregatie-niveau van de gegevens, maar van
de manier waarop de cases geselecteerd zijn. Deze zijn niet gekozen met
een theoretisch kader als richtsnoer of met tenminste een strategie om
tot een dergelijk kader te komen in het achterhoofd. Selectiecriteria als
'de grote betekenis' of 'het economisch belang' van een innovatie hebben geleid tot case-verzamelingen met een ongecontroleerde heterogeniteit. Innovaties als de anticonceptiepil en de videorecorder worden bijvoorbeeid over een kam geschoren zonder dat iets wordt gezegd over de
betekenis van de onderlinge verschillen. Op deze manier kan voor vrijwei eike hypothese weI een bevestiging worden gevonden.
De projecten HINDSIGHT and TRACES vormen samen een bekend voorbeeid van waartoe de methodische zwakte van dit soort projecten kan Ieiden.ll HINDSIGHT 12 werd gefinancierd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en had tot doel de resuitaten te evalueren
8. Zie E.M. Rogers and F.F. Shoemaker, Communications of Innovations. A CrossCultural Approach (New York-London 1971) voor een analyse van 1200 innovatieonderzoeken en de daarin geformuleerde hypothesen.
9. Bijvoorbeeld N. Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics (Cambridge, 1982).
10. Bijvoorbeeld: J. Jewkes, D. Sawers, R. Stillerman, The Sources of Invention (London 1958); Frank Lynn, 'An Investigation of the Rate of Development and Diffusion of
Technology in our Modern Industrial Society', in: The Report of the Commission on
Technology, Automation, and Economic Progress: Technology and the American Economy (Washington D.C. 1966), Appendix Vol. 2.; John L. Enos, 'Invention and Innovation
in the Petroleum Refining Industry', in: National Bureau of Economic Research (ed.), The
Rate and Directon of Inventive Activity: Economic and Social Factors (Princeton 1962)
229-322.
11. Zie voor een kritische bespreking van een negental van dit soort projecten, waaronder HINDSIGHT en TRACES: D.C. Mowery and N. Rosenberg, 'The Influence of Market Demand upon Innovation: A Critical Review of some Recent Empirical Studies', Research Policy, Vol. 8 (1979) 103-53; ook gepubliceerd in Rosenberg, a.w.
12 . Project HINDSIGHT: Final Report (Washington, D.C.: Office of the Director of
Defense Research and Engineering, 1969); zie ook S.W. Sherwin and R.S. Isenson, 'Project Hindsight', Science, Vol. 156 (23 June 1967) 1571-7.
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van de onderzoeksfinanciering (1967: ongeveer $100 miljoen naar 'ongericht', fundamenteel onderzoek en $ 300 miljoen naar 'gericht' onderzoek) van dat ministerie. De conclusie was dat in slechts 0,3070 van de
onderzochte cases de innovatie voortkwam uit ongericht, fundamenteel
onderzoek. Het is niet onaannemelijk dat de National Science Foundation, een ander onderzoek-financierend instituut, met deze uitkomst tamelijk ongelukkig was. In elk geval gaf dat instituut opdracht tot het
project TRACES (Technology in Retrospect and Critical Events in
Science)13 dat tot de conclusie leidde dat in ongeveer 70% van de onderzochte cases de innovatie juist voortkwam uit ongericht onderzoek.
Tenslotte blijkt bij beide groepen innovatiestudies hoe een impliciet
uitgaan van een lineair beeld van de ontwikkeling van technologie leidt
tot een beperking van de mogelijke vraagstellingen. Bij een dergeIijke
opvatting van technologieontwikkeling als een opeenvolging van verschillende fasen zijn eigenlijk nog slechts drie vragen mogelijk: (a) hoe
is de ontwikkeling gestart 14 (b) hoe snel verloopt zijlS en (c) waarheen
leidt ze?16 Staat de trein van de innovatie eeQ.maal op de rails, dan kan
verder niet meer van dat spoor worden afgeweken; vragen naar altern atieve ontwikkelingsrichtingen van een artefact vanaf een bepaaid punt
van zijn ontwikkelingsgang zijn buiten de orde. Begrippen als 'market
pull' en 'technology pUSh.!7 suggereren een analoog beeld en gaan in
hun ruwste vorm slechts over de plaats van de locomotief: aan de kop
of aan de staart van de trein?
techniekgeschiedenis
De oorspronkelijke techniekgeschiedschrijving zoals deze - met name in
Nederland en Duitsiand - vooral werd beoefend door ingenieurs concentreerde zich op het in detail beschrijven van de technische ontwikkeling van een machine. Maatschappelijke, economische en culturele omstandigheden spelen hierbij een ondergeschikte roi. Een meer ext_t:rnalistische of contextuele geschiedschrijving van de techniek was daarentegen waarschijnlijk weI het doel van de in 1958 opgerichte Amerikaanse
13. I.I.T. Research Institute, T.R.A.C.E.S. (Chicago 1968).
14. Bijvoorbeeld J. Jewkes et aI, a.w., waarin de vraag eentraal staat naar het relatieve
belang van de individuele uitvinders.
15. Bijvoorbeeld F. Lynn, a.w.
16. Technology Assessment kan besehouwd worden als de operationalisatie van de vraag
naar het eindstation.
17. 'Market pull' (of aIgemener: 'demand pull') modellen gaan ervan uit dat techniekontwikkelingen vooraI worden veroorzaakt en gestuurd door maatsehappelijke behoeften: de marktvraag 'trekt' de techniekontwikkeling in een bepaaIde riehting.
'Technology push' (of aIgemener: 'supply-push') modellen gaan ervan uit dat techniekontwikkeling vooraI wordt bepaaId· door kennisontwikkeling binnen de wetensehap en teehniek zelf en dat maatsehappelijke behoeften hierbij een ondergeschikte rol spelen.
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Society for the History of Technology en haar tijdschrift Technology
and Culture. Inderdaad laat zo'n 83070 van de artikelen in dit tijdschrift
tussen 1958 en 1981 een 'integration of design and context' zien. J8 ZoweI deze Amerikaanse geschiedschrijving als het daarvoor genoemde
'antiquariaat der techniek,J9leveren een schat aan gegevens maar de resultaten kunnen door een tekort aan methodische reflectie nauwelijks
met elkaar in verb and gebracht worden: bijeengebracht met behulp van
niet op elkaar betrokken interpretatiekaders is het onduidelijk hoe de
gegevens van verschillende cases zich tot elkaar verhouden.20
Beide gimoemde tradities in de techniekgeschiedenis hebben bijna
uitsluitend aandacht voor geslaagde uitvindingen. 2J Zoals wij hierboven
al hebben uiteengezet, leidt dit tot een lineair beeld van technische ontwikkeling dat suggereert dat '... the whole history of technological
development had followed an orderly or rational path, as though today's world was the precise goal toward which all decisions, made since
the beginning of history, were consciously directed' .22 Daarmee worden
een aantal interessante vragen over het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen versluierd. De asymmetrische voorkeur voor
geslaagde innovaties heeft tot gevoig dat vaak juist het succes van een
innovatie de belangrijkste verklaringsgraad voor zijn ontwikkeling
wordt. In veel gevallen is het manifeste succes van een innovatie voldoende aanieiding voor techniekhistorici om van het verder zoeken naar
andere verklaringen af te zien.
Een voorbeeld moge deze kritiek, die ook de aanleiding vormde tot
de eerste methodische eis in de vorige paragraaf, verduidelijken. Veel
geschiedenissen van de kunststoftechniek beginnen met een beschrijving
van Bakelite. De technisch heel aantrekkelijke eigenschappen van Bakelite zijn meestal aanleiding de uitvinding van Bakelite-te beschouwen als
het begin van het plastic tijdperk: 'God said 'let Baekeland be' and all
18. 10hn M. Staudenmaier, S.l., What SHOT Hath Wrought and what SHOT Hath
Not: Reflections on 25 Years of the History of Technology, paper presented to the 25th
annual meeting of SHOT, 1983.
Zie voor een uitgebreide analyse: 1.M. Staudenmaier, S.l., Technology's Storytellers: Recouvering the Human Fabric (Cambridge Ma. MIT Press 1985) in press dat gebaseerd is
op de dissertatie Design and A mbience: Historians and Technology, 1958-1977 (philadelphia Pa. 1980).
19. Deze term is van George Daniels, 'The Big Questions in the History of American
Technology', Technology and Culture, 11 (1970) 1-21:2.
20. Werner Rammert, Technik, Technologie und technische 1ntelligenz in Geschichte
und Gesellschaft (Bielefeld 1975).
21 . In 25 jaargangen Technology and Culture houden slechts 9 artikelen zich meer uitgebreid met een falende technische ontwikkeling bezig (Staudenmaier, a.w.).
22. Eugene Ferguson, 'Toward a Discipline of the History of Technology', Technology
and Culture, 15 (1974) 13-30: 19.
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was plastic' .23 Kort na de bekendmaking van het Bakelite-proces (1909)
werd dit echter heel anders gezien. In chemische handboeken over
plastische materialen en verfgrondstoffen wordt weliswaar melding gemaakt van Bakelite, waar op een veel minder prominente plaats dan wij
nu gerechtvaardigd zouden vinden gezien de belangrijke rol die Bakelite
inmiddels heeft gespeeld. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd de situatie er voor Bakelite niet beter op. Als gevolg van de schaarste aan
grondstoffen werden, vooral in Europa, talrijke 'Ersatz' materialen op
de markt gebracht. Deze waren meestal van slechte kwaliteit en voldeden in elk geval zelden aan de opgegeven specificaties. Het beeld van aIle
niet-natuurlijke materialen werd hierdoor in negatieve zin bei"nvloed, en
ook voor Bakelite betekende dit een extra drempel. Waardoor veranderde de situatie? Een belangrijke rol speelde het overschot aan de
grondstof fenol doordat na 1918 de oorlogsvoorraden van deze stof op
de markt kwamen. Hierdoor kon de prijs van Bakelite zo laag worden
gehouden dat bijvoorbeeld met het half-synthetische Celluloid werd geconcurreerd. Het is uiteraard speculatief, te vragen welke kunststof de
prominentste plaats in de vroege plastic-geschiedenis zou hebben ingenomen als deze oorlogsvoorraden van fenol er niet waren geweest maar het ial ook duidelijk zijn dat aIleen te wijzen op het latere succes
van Bakelite een weI erg magere verklaring is voor het ontwikkelingsproces van dit materiaal. Het succes van een innovatie dient juist
explanandum te zijn en niet als explanans gehanteerd te worden.
Recente ontwikkelingen in vooral het Amerikaanse techniekhistorische onderzoek laten een toenemende gevoeligheid zien voor meer theoretische en sociologische vraagstellingen. Hoewel een expliciet theoretische vraagstelling niet gemakkelijk gevonden zal worden, is het weI mogelijk een aantal theoretische thema's te identificeren waarop steeds
meer onderzoek zich richt. 24 Enkele van die thema's zijn de systeembenadering,25 technologische verandering 26 en arbeidsrelaties. 27
23. M. Kaufman, The First Century oj Plastics; Celluloid and its Sequel (London 1963)
61.
24. Zie naast Staudenmaier (noot 18) ook Thomas P. Hughes, 'Emerging Themes in the
History of Technology, Technology and Culture, 20 (1979) 697-711.
25. Bijvoorbeeld Edward W. Constant II, The Origins oJthe Turbojet Revolution (Baltimore 1980), Thomas P . Hughes, Networks oj Power; Electrification in Western Society:
1880-1930 (Baltimore 1983) en John F . Hanieski, 'The Airplane as an Economic Variable:
Aspects of Technological Change in Aeronautics, 1903-1955', Technology and Culture, 14
(1973) 535-52.
26. Zie het themanummer van Technology and Culture, 17 (1976); Reese Jenkins, 'Images and Enterprise: Technology and the American Photographic Industry, 1839-1925',
Studies in the History oj Technology (Baltimore 1976); Merritt Roe Smith, Harpers Ferry
Armory and the New Technology: The Challenge oj Change (Ithaca, N.Y. 1977).
27 . _David F. Noble, 'Social Choice in Machine Design: The Case of Automatically Con-
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Tenslotte zijn er dan nog die techniekhistorische studies die weliswaar een theoretische vraagstelling hebben, maar zich richten op een algemener niveau van techniekontwikkeling dan dat waarop wij ons concentreren. Dit is zowel vanuit een systeembenadering28 als met een
economisch-historisch perspectief29 gebeurd. In beide gevallen worden
verklaringstermen gebruikt die, hoewel vruchtbaar OP het algemene niveau van deze studies, mijns inziens te weinig specifiek zijn om als uitgangspunt te kunnen dienen voor theoretische vragen over het ontwikkelingsproces van een technische innovatie.

techniekfilosofie
De heterogene verzameling studies die ik met het etiket 'techniekfilosofie' wil aanduiden worden vooral gekenmerkt door het ontbreken van
enige empirische basis. 30 Ten dele bestaan deze studies uit excursies die
wetenschapsfilosofen maken naar het grensgebied van wetenschap en
techniek.31 Ten dele zijn het, vooral in de Duitse en Franse taalgebieden,
analyses die het wezen van de techniek-op-zich trachten te karakteriseren.32
technieksoci%gie
De Amerikaanse technieksociologie H van de jaren veertig en vijftig kan
hetzelfde worden verweten als het ekonomisch georienteerde techniekonderzoek: de black box van de technische innovatie bleef meestal

trolled Machine Tools', in: A. Zimbalist (ed.), Case Studies on the Labor Process (New
York 1979) 18-50.
28. B. Gille, Histoire des Techniques: Techniques et civilisations, techniques et sciences
(Encyclopedie de la Pleiade Gallimard 1978).
29. D.S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge 1969).
30. Een kritisch overzicht biedt R. Johnston, 'Controlling Technology: An Issue for the
Social Studies of Science', Social Studies of Science, 14 (1984) 97-112.
31. Bijvoorbeeld Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London, 1968); Joseph Agassi, 'The Confusion between Science and Technology in the Standard Philosophy
of Science', Technology and culture, 7 (1966) 348-66.
32. Bijvoorbeeld: H. Skolimowski, 'The Structure of Thinking in Technology', Technology and Culture, 7 (1966),371-83.; M. Bunge, 'Technology as Applied Science', Technology and Culture, 7 (1966), 329-47; Lothar Scholz, Technologie und Innovation in der industriellen Produktion, (Gottingen 1974).
33 . Bijvoorbeeld S.G. Gilfillan, The Sociology of Invention (Cambridge, Ma. MIT
Press 1935) en W.F. Ogburn, The Social Effects of Aviation (Boston: Houghton Mifflin
1945), W.F. Ogburn and F. Meyers Nimkoff, Technology and the Changing Family
(Boston 1955).
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gesloten. Dit geldt in nog sterk ere mate voor de Duitse technieksociologie. 34
In enkele recente studies is getracht ideeen binnen de technieksociologie toe te passen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn binnen de wetenschapsgeschiedenis en -sociologie. 35 Behalve de stu die van Edward
Constant wordt in geen van deze analyses duidelijk hoe techniekontwikkeling op het niveau van de innovaties zelf moet worden beschreven.
Door zich te concentreren op het niveau van paradigma's blijven de
black boxes nog steeds gesloten. Bovendien heeft men ook hier vooral
aandacht voor geslaagde innovaties.
Er zijn echter een klein maar groeiend aantal studies die vorm hebben gegeven aan de in de vorige paragraaf geschetste nieuwe benadering
van techniekonderzoek. Zo heeft Michel Callon bijvoorbeeld de geschiedenis van de Franse elektrische auto uitvoerig bestudeerd. 36 Hij
laat onder meer zien hoe vrijwel alles 'onderhandelbaar' is: wat zekere
kennis is en wat niet, wie wetenschapper genoemd wordt en wie ingenieur, wat technische argumenten zijn en wat sociale, of een apparaat
of proces als geslaagd geldt of mislukt. David Noble maakt een symmetrische analyse van twee ontwikkelingen in de automatisering van metaalbewerkingsmachines. 37

34. Zie voor een overzicht van de huidige stand van zaken in de Duitse technieksociologie: R. Jokisch (ed.), Techniksoziologie (Frankfurt am Main 1982).
35. R. Johnston, 'The Internal Structure of Technology', in: P . Halmos (ed.), The Sociology of Science. Sociological Review Monograph, No. 18 (Keele 1972), 117-30; O. Dosi,
'Technological Paradigms and Technological Trajectories: A suggested interpretation of
the determinants and directions of technical change', Research Policy, 11 (1982) 147-62.
Dosi bouwt, behalve op Kuhn, ook voort op het werk van de ekonomen R.R. Nelson and
S.O. Winter, 'In Search of a Useful Theory of Innovation', Research Policy, 6 (1977)
36-76.
Andere technologie-studies die zich baseren op Kuhn's notie van de gemeenschapsstruktuur van wetenschap zijn: E.W. Constant, The Origins of the Turbject Revolution (Baltimor 1980); P . Weingart, 'Structuren technologischen Wandels. Zu einer soziologischen
Analyse der Technik', in: R. Jokisch (ed.), a.w. 112-41.
36. M. Calion, 'The State and Technical Innovation: A Case Study of the Electrical Vehicle in France', Research Policy, 9 (1980) 358-76; 'Struggles and Negotiations to Define
what is Problematic and what is Not - The Socio-Logic of Translation', in: K.D. Knorr,
R. Krohn, and R. Whitley (eds.), The Social Process of Scientific Investigation, Sociology
of the Sciences Yearbook, 4 (Dordrecht-Boston 1980) 197-219 en M. Calion 'Pour une Sociologie des Controverses Technologiques', Fundamenta Scientiae, 2 (1981) 381-99.
37. David F. Noble, a.w.
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Een model voor de beschrijving van het ontwikkelingsproces van technische artefacten 38
Ik wil het ontwikkelingsproces van een technisch arteface 9 beschrijven
als een opeenvolging van variatie- en selectieprocessen. 4o Door op deze
manier verschillende varianten voor een mogelijke verdere ontwikkeling
in de beschrijving te betrekken, hoop ik te vermijden dat er impliciet een
lineaire struktuur aan het ontwikkelingsproces wordt gegeven, die niet
uit het bronnenmateriaal voIgt maar voortkomt uit retrospectieve vertekening.
In het geval van de ontwikkeling van de fiets bijvoorbeeld, heeft deze retrospectieve vertekening geleid tot een beeld van de fietsontwikkeling als geschetst in figuur 1. Met onze kennis van hoe de ontwikkeling
na de Hoge Bi verder is verlopen worden artefacten als de Geared Facile
of de Kangeroo gemakkelijk gezien als leuke aberraties die niet echt van
belang zijn voor de fietsontwikkeling. Voor mensen uit die tijd zag het
er echter heel anders uit: de laatstgenoemde fietsen werden op grate
schaal gebruikt, terwijl Lawson's Bicyclette een commerciele misluk38. De inhoud van de volgende twee paragrafen is een bewerking van een deel van T.J.
Pinch and W.K Bijker, 'The Social Construction of Facts and Artefacts: Or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other', verschijnt in
Social Studies of Science, 14 (1984).
39. Er zijn een groot aantal studies - met name binnen wat ik heb genoemd de techniekfilosofie - waarin fijn-mazige taxonomieen worden ontwikkeld om innovaties te classificereno Zo wi! Machlup innovaties karakteriseren op dimensies als 'inhoud', 'betekenis',
'ekonomisch effect', 'oorzaak' en 'de methode van de uitvinder' . Op de dimensie 'inhoud'
onderscheidt hij dan bijvoorbeeld 'proces', 'halffabrikaat', 'apparaat', 'eindprodukt'. F.
Machlup, 'Erfindung und technische Forschung', in: Handworterbuch der Sozialwissenschaften, Band 3 (Tiibingen 1961) 280-91.
Dergelijke taxonomieen hebben vaak geen andere basis dan het 'gezonde verstand' en leiden voornamelijk tot woordenstrijd en begripsverwarring. Zolang er geen theoretische basis voor dergelijke innovatie-typeringen bestaat, lijkt het mij verstandiger ze te vermijden.
Daarom heb ik de nogal abstracte term 'artefact' gekozen om aile denkbare technische uitvindingen te omvatten. De term 'artefact' wordt met name gebruikt om zowel innovaties
met een productkarakter (bijvoorbeeld de veiligheidsfiets) als met een proceskarakter (bijvoorbeeld het Bakelite fabricageproces) aan te duiden.
40. Voor vergelijkbare toepassingen van een evolutionair model op de ontwikkeling van
een technisch artefact, zie Ed. Constant, a.w. en P. Weeder en D. Kester, 'Variatie en selectie: De constructie van een industrieel produkt. Het geval Tenax', Kennis en Methode,
6 (1982) 221-51.
De verschillende evolutionaire benaderingen lijken voort te komen uit werk in de evolutionaire epistemologie. Bijvoorbeeld: D.T. Campbell, 'Evolutionary Epistemology, in: P.A.
Schlipp (ed.), The Philosophy of Karl Popper. The Library of Living Philosophers, 14-1
(La Sail, 1974) 413-63 en S. Toulmin, Human Understanding, Vol. I (Oxford 1972). Zie
ook: L. Boon, De List der wetenschap. Variatie en selectie: vooruitgang zonder rationaliteit (Baarn 1983).
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Fig. 2. Een symetrische beschrijving van de mogelijke
opvolgers van de Hoge Bi door een lineaire struktuur
van de fietsontwikkeling te vermijden.
Fig. 1. De fietsontwikkeling als een lineair-proces: van loopfiets tot Lawson's Bicyclette
via de Hoge Bi. De andere vermelde fietsen staan in de marge en hebben slechts anekdotische betekenis.

Foto I. Hoge Bi (B.S.A., Engeland 1885). Foto's in dit artikel: W. Bijker; met dank aan
het fietsmuseum 'Velorama' te Nijmegen.
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king was. In fig. 2 is geschetst hoe wij in onze beschrijving proberen
symmetrisch te zijn ten aanzien van succesvolle en falende artefacten
door aIle ons bekende varianten in eerste instantie als evenwaardige opvolgers van de Roge Bi te beschouwen.
Om te beschrijven hoe in een selectieproces sommige varianten vervolgens doorzetten en andere falen, richten we ons op de problemen en
oplossingen die met een artefact verbonden zijn. Om deze problemen en
oplossingen te identificeren en hun belang te bepalen zijn de percepties
van erbij betrokken sociale groepen van doorslaggevend belang. De betekenissen die door een sociale groep worden toegekend aan een technisch artefact constitueren dat artefact: zij bepalen wat problematisch
is en wat niet, en of een artefact een oplossing voor een bepaald probleem inhoudt en in welke mate.
De operationalisering van het centrale begrip 'relevante sociale
groep' is betrekkelijk eenvoudig. 41 Ret belangrijkste kenmerk is dat de
leden van een bepaalde sociale groep ongeveer dezelfde betekenissen
toekennen aan het betreffende artefact. De eerste stap bestaat uit het
opsporen van alle groepen waarvoor het artefact een bepaalde betekenis
heeft. Vanzelfsprekend voldoen groepen als 'gebruikers' en 'producenten' aan dat kriterium. Maar ook minder voor de hand liggende groepen
kunnen relevant zijn. Zo is het zinvol in de beschrijving van de ontwikkeling van de veiligheidsfiets de zogenaamde 'anti-fietsers' op te nemen.
Ds. L. Meadows White schrijft in zijn A Photographic Tour on Wheels:
, ... but when to words are added deeds, and stones are thrown, sticks
thrust into the wheels, or caps hurled into the machinery, the picture has
a different aspect. All the above in certain districts are of common
occurence, and have all happened to me, especially when passing
through a village just after school is closed.' Ret moge duidelijk zijn dat
het artefact fiets (in dit geval de Roge Bi) betekenis had voor de 'antifietsers' .
De tweede stap in het afbakenen van relevante sociale groepen is na
te gaan of de provisorisch gedefinieerde groep wei homogeen genoeg is
wat betreft haar betekenistoekenningen. Zo bleek het in het geval van
de veiligheidsfiets effektiever, binnen de groep van fietsgebruikers een
aparte sociale groep van vrouwelijke fietsgebruikers te onderscheiden.
'Effektiever' omdat op die manier een deel van het ontwikkelingsproces
beter beschreven kon worden.
41 . De term 'sociale groep' kan verschillende sociale entiteiten aanduiden zoals bijvoorbeeld een maatschappelijke institutie, een organisatie, een bedrijf, een wetenschappelijke
oftechnische gemeenschap, een groep individuen . In Pinch en Bijker a.w. wordt een eerste
schets gegeven van hoe het concept 'relevante sociale groep' geoperationaliseerd wordt
voor empirisch onderzoek.

58

JBGBT 1(1984)

Fig. 3. Representatie van de relatie tussen een artefact en relevante sociale groepen.
Fig. 4. Representatie van de relatie tussen een sociale groep en de problemen die worden
gezien m.b.t. het artefact.
Fig. 5. Representatie van de relatie tussen een gepercipieerd probleem en oplossingsvarianten.
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Als derde en laatste stap is het zinvol de geldentificeerde sociale
groepen in meer detail te beschrijven. Dit maakt bijvoorbeeld in het geval van de Hoge Bi in Engeland duidelijk dat de sociale groep der fietsgebruikers bestond uit 'young men of means and nerves; they might be
professional men, clerks, schoolmasters or dons', maar vrouwen, oudere mannen of ambtenaren maakten er zeker geen deel van uit.
Keren we na deze korte excursie over het gebruik van het begrip 'sociale groep' terug tot het beschrijvingsmodel, dan kan de procedure als
voIgt worden geschematiseerd. Bij elk technisch artefact worden de relevante sociale groepen geldentificeerd (fig. 3). Vervolgens wordt beschreyen welke problemen een sociale groep ziet aan dat artefact (fig. 4). En
tens lotte worden dan de verschillende oplossingsvarianten bij een probleem opgespoord (fig. 5). Op deze manier kunnen we het 'grijze' selectieproces voldoende inkleuren en struktuur geven, om dan op basis van
een dergelijke beschrijving het in de vraagstelling omschreven theoretisch onderzoek te beginnen. Figuur 6 schetst een deel van de invulling
van de fietsgeschiedenis vol gens deze methode.
Wanneer we het ontwikkelingsproces van technische artefacten op
deze manier volgen, zien we een toe- of afnemende mate van stabilisatie
van dat artefact binnen de verschillende relevante sociale groepen. Door
het concept van stabilisatie te gebruiken, wordt bijvoorbeeld de 'uitvinding van de veiligheidsfiets' niet als een nauw begrensde, duidelijk gedateerde gebeurtenis (1884) gezien, maar dijt zij uit tot een 19 jaar durend
proces (1879-1998).
In het begin van deze peri ode bijvoorbeeld, zien de relevante sociale
groepen niet de veiligheidsfiets, maar een breed scala aan twee- en driewielers. Een van de tweewielers was de lelijke 'krokodilachtige' Lawson's Bicyclette. Aan het eind van de bovengenoemde peri ode betekent
het woord 'veiligheidsfiets' vrijwel ondubbelzinnig een tweewieler met
even hoge, middelgrote wieien, een ruitframe, luchtbanden en kettingaandrijving op het achterwiel. Door de hoge mate van stabilisatie van
de veiligheidsfiets in 1898, was het niet meer nodig deze details te specificeren: zij golden stilzwijgend als vaste elementen van de veiligheidsfiets.
.
Het beschrijvingsmodel zoals dat hiervoor is uiteengezet fungeert
niet als strak keurslijf waar coute que co ute de historische gegevens in
geperst dienen te worden. Het model is juist ontstaan tijdens het empirische onderzoek en blijkt verhelderend te werken door zijn combinatie
van struktuurelementen (sociale groepen, problemen, oplossingen) en
proceselementen (variatie, selectie, stabilisatie). Daarmee vormt het beschrijvingsmodel een stap in de richting van het beantwoorden van de
methodische vraag die in dit artikel centraal staat.
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Fig. 6. Het grijze gebied van fig. 2 is ten dele ingevuld: enkele relevante sociale groepen,
problemen en oplossingen in het ontwikkelingsproces van de Hoge Bi.
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Foto 7. Lawson' s BicycJette; bron : H.J. Lawson's Brits patent 3934, 30 sept. 1879.
Lawson's BicycJette

De sociale constructie van technische artefacten
In hoeverre is het geschetste beschrijvingsmodel historisch adequaat en
daarnaast bruikbaar als basis voor theoretische analyse? Over de his torische adequaatheid van het model kan ik kort zijn. Het model blijkt
voldoende open te zijn om bij zeer verschillende cases gebruikt te kunnen worden. De mate van detaillering van deze beschrijvingen wordt
niet door het model voorgeschreven maar is de keus van de onderzoeker. Een inadequate geschiedschrijving van een bepaald ontwikkelingsproces moet daarom de onderzoeker aangerekend worden, niet het
beschrijvingsmodel.
Om enig zicht te geven op de bruikbaarheid van dit beschrijvingsmodel als basis voor theoretische analyses wil ik twee voorbeelden
geven. In het eerste voorbeeld zal ik de betekenis flexibiliteit42 van een
bepaald technisch artefact - in dit geval de Hoge Bi - laten zien. Daarmee wordt dit artefact als het ware gedeconstrueerd met sociologische
middelen: het wordt ontdaan van zijn vanzelfsprekendheid door te laten
zien hoe betekenistoekenningen van sociale groepen het artefact in feite
42. De term 'betekenis flexibiliteit' (,interpretative flexibility') is afkomstig uit het Empirical Programme of Relativism; zie H.M. Collins, 'Stages in the Empirical Programme of
Relativism', Social Studies of Science, 11 (1981) 3-10.

62

JoGBT 1(1984)

constitueren. Het verschijnsel van betekenis flexibiliteit roept weI onmiddellijk de vraag op, hoe artefacten dan kunnen stabiliseren: door
welke mechanism en komt er een einde aan de veelheid van betekenistoekenningen? In een tweede voorbeeld schets ik een dergelijk mechanisme
aan de hand van een bepaald type Hoge Bi.

betekenis f/exibiliteit
De Hoge Bi had vrijwel uitsluitend een sportfunctie. Hij werd zoals gezegd bereden door jonge, atletische mannen uit de betere kringen. Het
vereiste een zekere mate van behendigheid en moed om de hoge machine
te bestijgen en te berijden. De fietser mocht dan weliswaar soms worden
bespot ('aap op een wieltje! ') of zelfs fysiek bedreigd (een stok, door een
van de genoemde anti-fietsers tussen de spaken van het voorwiel gestoken, had gegarandeerd effect), maar hij wist zich, in meer dan een zin
van dat woord, superieur aan zijn wandelende medeburgers. Voor de sociale groep van gebruikers had de Hoge Bi vooral een 'macho'betekenis, om het met een anachronisme uit te drukken: het fietsen op
een Hoge Bi maakte je leniger, moediger, mannelijker.
Voor sociale groepen van potentiele fietsgebruikers als vrouwen,
oudere mannen en toerfietsers had de Hoge Bi een heel andere betekenis. De fietser zat op de Hoge Bi vrijwel boven het punt waar het voorwiel de grond raakt. Hierdoor hoefde er maar weinig te gebeuren of de
berijder schoot over het stuur heen en belandde voor zijn rijwiel op de
grond: een gat in de weg, of een steen, kip of kind erop, of zelfs een
enigermate fors rem men was voldoende voor een koprol. Voor de genoemde groepen van potentiele gebruikers had de Hoge Bi aldus vooral
de betekenis van een zeer onveilige machine.
Het verschil tussen deze twee betekenistoekenningen omvat meer
dan het verschil tussen twee interpretaties van een artefact. Veeleer gaat
het hier om twee verschillende technische artefacten, zij het met dezelfde
naam en hetzelfde nummer in de museumcatalogus. Dat het inderdaad
echt verschillende artefacten zijn, moge blijken uit de heel verschillende
technische ontwerpen die ten doel hadden de respektievelijke artefacten
te verbeteren. Het als eerste beschreven artefact, de 'Macho Hoge Bi',
werd geoptimaliseerd in een reeks van ontwerpen met een steeds hoger
voorwiel. Een van de laatste fietsen in deze ontwikkeling is de Rudge Ordinary (1892) met een 56 inch wiel. Het vergroten van het voorwiel was
- gegeven een vaste maximum rotatiesnelheid door het ontbreken van
een ketting- of ulndwiel overbrenging - de enige manier om de voorwaartse topsnelheid van de fiets te vergroten. Dat dit gepaard ging met
een extra risico was, voor dit artefact, eerder een winstpunt dan een bezwaar. Het als tweede beschreven artefact, de 'Onveilige Hoge Bi', werd
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aangepast met heel andere ontwerp-ingrepen: het voorwiellager, het zadel naar achteren of de berijder v66r het grote wiel plaatsen. De Lawson's Bicyclette is een voorbeeld van een artefact uit deze ontwerptraditie.
Door op deze manier de betekenis flexibiliteit van de Hoge Bi te laten zien, wordt dat ding gedeconstrueerd tot twee technische artefacten,

Foto 2. 'Pony Star' (H .B. Smith Machine Co., U .S.A. 1889). Evenals bij de grotere 'Star'
bevindt het kleine stuurwiel zich voor het grote aandrijfwiel.
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Foto 3. 'Geared Facile' (Ellis & Co., Engeland 1887).

~~
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elk geconstitueerd door de betekenistoekenningen van verschillende sociale groepen.
een stabilisatiemechanisme
Stabilisatie van een technisch artefact zal over het algemeen gepaard
gaan met het afnemen van het aantal problemen dat verschillende sociaIe groepen zien aan dat artefact. Om een probleem te laten verdwijnen
is het niet nodig dat het wordt opgelost in de gebruikelijke betekenis van
het woord. Het gaat erom of de relevante sociale groep een probleembetekenis toekent of niet.
Daardoor kan reclame een belangrijke rol spelen in het doen stabiliseren van een technisch artefact. Zo heeft men geprobeerd het onveiligheidsprobleem van de Hoge Bi 'op te lossen' door eenvoudigweg te proclameren dat het nieuwe ontwerp volstrekt veilig was. Een advertentietekst voor dit ontwerp, de 'Facile bicycle' (sic!), luidt: 'Wielrijders!
Waarom uw botten en uw leven op hoge machines gewaagd, als voor het
toerwerk een 40 inch of 42 inch 'Facile' aIle voordelen van die hoge
geeft, maar met een bijna absolute veiligheid?' De karakterisering van
'bijna absolute veiligheid' was een retorische zet. Dat is duidelijk als we
zien hoe hoog en relatief voorlijk de berijder ook op deze Facile nog zat.
Dit retorisch mechanisme is een voorbeeld van de mechanismes die tot
stabilisatie van een artefact kunnen leiden.
Algemener geformuleerd houdt een stabilisatiemechanisme een bepaald herkenbaar patroon van gebeurtenissen in, waarmee een kennelijk
probleem wordt opgelost - of niet -, meestal resulterend in een toenemende stabilisatie van het betreffende artefact in een bepaalde sociale
groep. Met het retorisch stabilisatiemechanisme bedoel ik dan een patroon waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor retorische argumenten: argumenten waarvan de gebruiker - in dit geval de fietsproducent
- al weI weet dat ze niet houdbaar zijn binnen zijn eigen sociale groep,
maar die gehanteerd worden in de verwachting dat ze in een andere sociale groep weI effektief zuIlen zijn.

Samenvatting en conclusie
Ik heb geschetst aan welke methodische karakteristieken historisch onderzoek zou moeten voldoen om als basis te kunnen fungeren voor meer
theoretisch gericht onderzoek van de techniek. Vervolgens is kort aangegeven hoe de bestaande tradities van techniekonderzoek zich verhouden
tot deze methodische karakteristieken.
Het beschrijvingsmodel dat in de vierde paragraaf is gepresenteerd
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moet een voorbeeld zijn van een manier om de genoemde methodologische karakteristieken concreet vorm te geven. In dit model worden falende en succesvolle innovaties symmetrisch en onpartijdig beschreven.
Het evolutionaire karakter van het model biedt daarnaast een garantie
tegen een onverantwoord aanbrengen van een impliciete lineaire struktuur in de beschrijving van het ontwikkelingsproces van een technisch
artefact. Het model is erop gericht empirisch onderzoek naar cases te
doen waarbij nadrukkelijk ook de 'inhoud' en niet alleen ekonomische
en sociale 'buitenvariabelen' van die cases onderzocht moeten worden.
Met het begrip 'betekenis flexibiliteit' heb ik willen aangeven hoe
met dit beschrijvingsmodel een technisch artefact als sociaal geconstitueerd gezien kan worden. Dit opent de mogelijkheid van een specifiek
soort van theoretische vragen, bijvoorbeeld naar hoe artefacten dan sociaal geconstrueerd worden, hoe het stabilisatieproces van een artefact
verklaard kan worden. Het gegeven voorbeeld van een stabilisatieme- .
chanisme laat zien op wat voor 'regelmatigheden op korte afstand' - de
vierde methodische karakteristiek - theoretische uitspraken betrekking
kunnen hebben.43 Niet op de gehele ontwikkeling van de Hoge Bi tot
Lawson's Bicyclette, maar op bijvoorbeeld de vraag waarom de Facile
weI of niet is gestabiliseerd.
Door een methode te schetsen die aldus een basis kan bieden voor
het stellen van theoretische vragen op basis van historische case-studies,
heb ik indirect de legitimiteit van theoretische vraagstellingen binnen de
techniekgeschiedenis willen bepleiten.

43. Voor een eerste schets van het soort theorie dat ik wi! ontwikkelen op basis van onderzoek met dit beschrijvingsmodel, zie W.E. Bijker, 'Collectifs technologiques et styles
technologiques: elements pour un modele explicatif de la construction sociale des artefacts
techniques', communication invitee au colloque S.T.S. (Lyon: 10-11 octobre, 1983);
wordt gepubliceerd in Travailleur collectif et relations science-production (Lyon 1984).

Keramologisch onderzoek aan het in
Schinveld geproduceerde middeleeuwse
aardewerk
J .A. BRONGERS

Inleiding
Een van de eerste vaardigheden die de 'handige' mens zich verwierf was
de koude bewerking van grondstoffen. Hij leerde hout en been tot gereedschap in de ruimste zin verwerken. Het was van hem een grote
prestatie om de eigenschappen van vuursteen, soms obsidiaan, zodanig
te leren kennen dat er een reeks splijtingstechnieken ontstond waarmee
allerlei typen gereedschap, vaak snijdende, tot ontwikkeling kwamen.
Een beslissende stap in de richting van de moderne samenleving was
de ontwikkeling van een pyrotechnologie, waardoor de mens het warm
tot zeer heet verwerken van grondstoffen leerde.! Tot de technieken van
de pyrotechnologie behoren het aanleggen, onderhouden en beheersen
van kleine en grote vuren en, veel later, het bouwen en stoken van
ovens.
Geheel nieuwe technologische gebieden werden hierdoor ontsloten.
We noemen de veriichting, de verwarming, het koken, het broodbakken
en pottenbakken, het winnen van metalen uit ertsen, het smelten, gieten
en smeden van metalen. Heel wat natuurstoffen zijn aan de 'vuurproef'
onderworpen om te kijken of zij ook een nieuwe grondstof konden zijn.
In deze publicatie willen we ons, wat de pyrotechniek betreft, concentreren op enige aspecten van het pottenbakken, dat is de productie
van een bepaald type keramiek om vaste stoffen of vloeistoffen in te bewaren, te verhitten of te transporteren. De voornaamste grondstof van
keramiek is klei, een door geologische process en uit gesteenten ontstane
en uit zeer kleine kristalIijne deeltjes bestaande stof, die door de werking
van stromend water gescheiden wordt van de grovere, zandiger, verweringsproducten. Het water transporteert de kleisuspensie en als de
stroomsnelheid afneemt, doordat de rivier in vlakker land aankomt of

1.

c. Perles, Prehistoire du feu

(Paris/ New York etc. 1977) 26.
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uit zijn bedding treedt, dan bezinken de fijne deeltjes en zo ontstaan er
lagen klei.
Deze process en komen voor zolang de aarde bestaat en zo zijn er
geologisch oude en jonge kleien. De neerslag spoelt bepaalde stoffen uit
de kleilagen en de mee afgezette organische resten verteren. Hierdoor en
door het verschil in uitgangsgesteente hebben kleien van verschillende
plaatsen, oorsprong en leeftijd verschillende eigenschappen, ook verschillende bakeigenschappen.
Een voor ons onderwerp belangrijke eigenschap van klei is dat, met
een beperkte hoeveelheid water gemengd, er een plastische massa van
gemaakt kan worden. 2 Zo'n plastische massa heeft de eigenschap dat hij
gemakkelijk met lichte druk in een bepaalde, betrekkelijk willekeurige,
vorm gebracht kan worden en dat die vorm zich handhaaft als de vormende druk wordt weggenomen. De kleine kristallijne kleideeltjes hebben de eigenschap een aanzienlijke hoeveelheid water te kunnen adsorberen, dit water dient eensdeels als smeermiddel om de deeItjes gemakkelijk langs elkaar te laten glijden en anderdeels als een soort lijm om
de deeltjes bijeen te houden. Deze beide aspecten van het water in relatie
tot de kleideeItjes zijn verantwoordelijk voor de variaties in het plastisch
gedrag. Als het water echter gedeeltelijk verdampt is, dan is er zelfs een
betrekkelijk grote kracht nodig om een voorwerp te vervormen of stuk
te maken. In de laatst beschreven toestand noemt men het voorwerp
leerdroog. Het voorwerp kan dan gebakken worden.
Een pottenbakker zoekt zich een aantrekkelijke kleilaag uit. GedeeItelijk kan hij door voelen en kneden in de hand, op voorhand, een
indruk van de plastische eigenschappen van klei krijgen. Door de klei
in de mond te nemen proeft het gevoelige gehemelte of er veel of weinig
zand in zit; al of niet knarsetandend beeindigd hij dit experiment.
Tenslotte wordt de klei aan de vuurproef onderworpen en hij keurt de
keramiek, ontstaan bij zijn voorbehandeling in zijn oven bij zijn stookmethode. Daarbij kijkt hij naar sterkte, brosheid, kleur en porositeit;
dit laatste door er even de vochtige tong tegen te houden en te voelen
hoe zuigend de keramiek is.
Een voorbehandeling van de klei, zo die er is, kan het eindproduct
zeer belnvloeden. Zij kan eruit bestaan dat de klei een winter overligt
en stuk vriest, de klei kan ook met water afgeslibt worden zodat er met
een grovere of fijnere fractie gewerkt wordt. Zij kan door kneden met
water homogener gemaakt worden; hierdoor kan ook organisch materi-

2. P.J .R. Modderman, 'lets over de techniek van praehistorisch en Middeleeuws aardewerk', Boor en Spade 3 (1949) 214-231.
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aal verwijderd worden. Ook kan een pottenbakker een kleivoorraad
aanleggen die zijn zoon pas gebruikt.
Ret bakken van klei tot keramiek is een reeks in elkaar overlopende
thermische processen waarbij eerst de laatste resten van het geadsorbeerde water verwijderd worden en waarna bij een zekere temperatuur
de kleideeltjes aan de buitenzijde smelten en daardoor blijvend aan elkaar kitten. De onderlinge afstanden tussen de deeltjes worden daardoor kleiner, waardoor de grootte van de holten tussen de deeltjes afneemt. In deze holten kan de keramiek vloeistof, vaak water, opzuigen.
Roe hoger de baktemperatuur, hoe meer deeltjes er, geheel of gedeeltelijk, aaneen gesmolten zijn, hoe dichter de deeltjes bijeen zitten, hoe
kleiner de holtes zijn, hoe geringer het wateropnemend vermogen, hoe
kleiner de porositeit is. Soms is een geringe porositeit gewenst om lek
te voorkomen, soms is er een grote porositeit gewenst om de verdamping te vergroten, waardoor de inhoud van het vat koel blijft, een idee
dat o.a. toepassing gevonden heeft in het mediterrane gebied bij de
opslag van dranken.
Ret dichter bijeenzitten van de kleideeltjes heeft tot gevolg dat het
volume van een stukje klei dat gebakken wordt afneemt: het krimpt tijdens het bakken. Voor een ruimtelijk voorwerp betekent dit dat een willekeurig fragment in dit voorwerp 'trekt' aan het materiaal er om heen;
omdat het voorwerp door de opening, een rechte hoek of een ooraanzet
niet volmaakt symmetrisch is bestaat er in het veld van inwendige krachten geen evenwicht, er treden in de pot spanningen op, die scheuren tijdens het afkoelen na het bakken kunnen veroorzaken. De pottenbakker
noemt dit misbrand, het ontstaan ervan is een financieel verlies voor
hem.
Om deze krimp te verminderen wordt door de pottenbakker vaak
niet met zuivere klei gewerkt, hij mengt de klei waarvan hij uitgaat met
zand, fijn geklopte natuursteen of kwarts, fijn gehakt stro of mest. Toevoeging van deze stoffen heeft tot gevolg dat de spanningen in de pot
niet zo hoog oplopen waardoor de kans op misbrand geringer wordt; zij
heeft even wei ook tot gevolg dat de porositeit groter wordt. Deze toeslag
aan de klei wordt mage ring genoemd, omdat de klei er minder vet of
plakkerig van wordt wat ook de verwerkbaarheid tijdens het vormingsproces ervan ten goede komt; ook het leerdroog worden gaat dan
beter. Zo'n voorbewerkt klei-magerings-mengsel wordt massa genoemd; de gebakken massa heet keramiek.
Ret zand kan ook bewust worden toegevoegd om de pot ruwer te
maken, of om zijn weer stand tegen temperatuurwisseling te vergroten.
Bij de productie van smeltkroezen wordt zoveel zand toegevoegd dat een
smeltkroes uit louter zand lijkt te bestaan. Ret zand kan nagenoeg ge-
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heel worden weggelaten om een zeer gladde pot te krijgen. Gladheid kan
ook bereikt worden door de pot bij hoge temperatuur te bakken; bij een
zeer hoge temperatuur toegepast op bepaalde kleien kan keramiek zelfs
glasachtig transparant worden, er is dan porcelein ontstaan.
Na het voorgaande is het duidelijk dat, hoewel de productie van keramische voorwerpen eenvoudig lijkt (klei vormen en daarna bakken),
er zeer veel variabelen (kleikeuze, voorbehandeling, mageringstype en hoeveelheid, baktemperatuur en bakomstandigheden) zijn, die het uiteindelijk resultaat bepalen. Bovendien is er een zeer belangrijke en redelijke wens van de pottenbakker: hij wi! zijn producten fabriceren en
daar zo goed mogelijk van leven. Dat betekent zo min mogelijk moeite
voor kleitransport, gemakkelijk te maken vormen, gemakkelijke
brandstofaanvoer en gering brandstofverbruik (lage stookkosten), weinig misbrand en tens lotte een gemakkelijke afvoer van het gerede product.
De klant, de afnemer op de pottenmarkt, heeft bepaalde, ook redelijke, wensen: hij wi! een goede, niet te dure, kookpot voor in de keuken, en, misschien wat duurder en wat fraaier ogend, niet lekkend, weinig poreus goed voor gebruik aan tafe!. Zoals op iedere markt zijn er
spanningen en gedeeltelijke belangen-tegenstellingen. Ret is een van de
vereisten voor een succesvol pottenbakker om, als technisch deskundige, een optimale oplossing te vinden waardoor beide partijen, hijzelf en
de afnemer, tevreden worden gesteld. De pottenbakker moet zich daarom alles (en nog meer) realiseren van wat hierboven geschreven is; daarnaast moet hij de concurrentie in de gaten houden. Ten slotte mer ken
we nog op dat op sommige plaatsen en in sommige perioden potten versierd zijn met ingekraste lijnen en dat ze soms van een glazuur of van
een beschildering voorzien zijn.

Archeologen, potten en techniekgeschiedenis

Keramiek, met name potten en potscherven, speelt een belangrijke rol
in de archeologie. Ret is, naast materiaal uit natuursteen en behoudens
breuk, zeer duurzaam. Oxidatie, verwering en biologische ontledingsprocessen hebben er nagenoeg geen vat op; in elk geval blijft er veel van
bewaard. Een archeologisch belangrijke plek in het landschap is altijd
gekenmerkt door tenminste een pot of een groepje bijeen behorende
scherven, zoals bij een grafheuvel, of door vele vaak niet bijeen behorende scherven, zoals het afval van een nederzetting. Er is natuurlijk een
belangrijke voorwaarde: de groep mensen die verantwoordelijk is voor
het ontstaan van die grafheuvel of nederzetting moet natuurlijk weI ke-
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ramiek gekend hebben. In Nederland is dat het geval vanaf ca. 5000 jaar
voor het begin van onze jaartelling.
De archeoloog beschrijft en onderzoekt traditioneel het potten- en
schervenmateriaal, het aardewerk, volgens de typologische methode.
Het eerste doel ervan is de beschrijving van vorm, versiering en van elementaire technologische aspecten: met de hand gekneed of op de schijf
gedraaid. Na deze beschrijvende fase tracht hij de onderscheiden typologische varianten te plaatsen in een schema van veranderingen, een
systeem waarin de tijd ook een rol speelt. De leidende gedachte daarbij
is dat een nieuwe vorm van een object, als het maken van die objecten
eenmaal op gang gekomen is, nooit geheel uit het niets ontstaat; er is
altijd een relatie met een voorgaande vorm of met een van buiten de betrokken gemeenschap komende vorm. Op deze voorbeeld-vormen
wordt geparafraseerd om tot een verbetering of aanpassing te komen;
er ontstaat met de tijdsfactor (de chronologie) een ontwikkelingsreeks.
Hierdoor wordt onderlinge chronologische vergelijking van verschillende vondstcomplexen mogelijk. De typologische kenmerken kunnen ook
gebruikt worden om eventuele oorsprongsgebieden van de kerarniek aan
te geven; hierdoor krijgt de onderzoeker een idee over culturele relaties
en handelscontacten in het verleden. De typologische methode is voor
de verwerking van grote hoeveelheden keramiek zeer belangrijk, maar
er kan een zekere subjectiviteit niet aan ontzegd worden. Zij moet, zo
mogelijk, ondersteund worden door onafhankelijke dateringstechnieken en technieken om de herkomst vast te stellen.
In de afgelopen 25 jaar zijn in Nederland een aantal onderzoekers
bezig geweest om aardewerk diepgaand technologisch te onderzoeken.
We noemen hier het werk van Bruijn 3 , van Franken en Kalsbeek, en dat
van Van As en Jacobs. Hierdoor werd o.a. een objectiever inzicht gekre··
gen in de achtergrond van het vormgevingsproces dat uiteindelijk de basis vormt van de typologische methode. Ook werd er in toenemende mate macroscopisch naar de aard en structuur van het baksel gekeken om
de overwegend kleine scherven uit de grote nederzettingsopgravingen te
herkennen en te classificeren. 4
Er is nu een aantal onderzoekers bezig om aardewerk uit archeolo3. A. Bruijn, 'Die mittelalterliche Topferindustrie in Brunssum', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek9 (1959) 139-188; A. Bruijn, 'Die mittelalterliche keramische Industrie in Schinveld' , Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11 (1960-61) 462-507; A. Bruijn, 'Die mittelalterIiche keramische Industrie in Siidlimburg', Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13 (1962-63) 357-459.
4. W.A. van Es en W.J.H. Verwers, Excavations at Dorestad 1 The Harbour:
Hoogstraat 1 (Amersfoort 1980; Nederlandse Oudheden 9) hoofdstuk V.
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gische context met natuurwetenschappelijke methoden te onderzoeken.
Hun doel is het onderzoek van het keramisch materiaal. Aard en herkomst van klei of magering, alsmede de aard en de intensiteit van het
thermische proces waarmee de plastische massa tot keramiek wordt omgezet wekken hun nieuwsgierigheid op. Het uiteindelijk doel is te komen
tot een inzicht omtrent de gedetailleerde herkomst van de kleien en de
veranderingen in de keuze van klei en eventuele voorbehandeling ervan,
magering en baktemperatuur en bakomstandigheden. Dit archeologisch, meestal kwantitatief, keramisch materiaalonderzoek noemen we

keramologie.
De bedoeling van dit type onderzoek is niet door natuurwetenschappers, in een eenrichtingsverkeer te laten vert ellen hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zit, slechts een geintegreerde benadering van de
keramiek door middel van puur archeologisch, typologisch, tech nologisch en keramologisch onderzoek brengt de gehele keramiek stu die
vooruit. De middelen en de inrichting van de werkplaatsen van de onderscheiden onderzoekers verschillen echter zodanig dat het practisch is
een naams-onderscheid te maken tussen de genoemde onderzoekstypen.
AIle uit het hier beschreven onderzoek voortvloeiende kennis
draagt bij tot ons inzicht in die veranderingsprocessen waarbij het technisch kunnen van de mens een zekere rol speelt. Dit onderzoek wordt
dan zo een onderdeel van de techniekgeschiedenis waaraan een intern en
een extern historisch aspect zijn te onderscheiden.
Ten aanzien van het interne aspect zijn de metingen te vergelijken
met het lezen van schriftelijke technische bronnen, zoals werktekeningen en octrooischriften, en met het uiteennemen van realia om hun werking te begrijpen. De baktemperaturen van de keramiek kunnen nu uitgedrukt worden in een goed gedefinieerde moderne maat. We hebben
daardoor inzicht gekregen in de zorgvuldigheid van de temperatuurbeheersing, waardoor ons begrip van het productieproces toeneemt. De
metingen van de porositeit geven ons een idee van de wisselende kleikeuzen en zij hebben ons een nieuw inzicht, naast het door de kunsthistoricus verstrekte esthetische, gegeven in de betekenis van het glazuren als
porositeitverminderend middel.
Ook de externe component van de techniekgeschiedenis komt aan
bod. Het pottenbakken is, zoals gezegd, een gecompliceerd samenspel
tussen de mogelijkheden met betrekking tot de kleikeus, technisch kunnen, kosten en de wensen van de markt. Vergroting van de vraag leidt
tot uitputting van aantrekkelijke kleien en het vinden of stimuleren van
nieuwe middelen (b.v. het glazuren) om ontstane problemen op te lossen. Omdat de herkomst van elders gevonden scherven beter bepaald
kan worden verkrijgen we gedetailleerde kennis van handelscontacten
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en de veranderingen daarin. Dit is van belang V"oor de economische geschiedenis van de door ons onderzochte periode.
Het onderzoek zal ons in de nabije toekomst een beter begrip opleveren van de achtergrond van de voortdurende migratie van de pottenbakkers in ons onderzoeksgebied, waarschijnlijk op jacht naar kleien
met optimaal goede bakeigenschappen. Het zal daardoor, na afsluiting,
een goed voorbeeld zijn om de nauwe verwevenheid van de interne en
externe component van de techniekgeschiedenis te demonstreren; het
onder scheid er tussen heeft eigenlijk aIleen zin voor de practische onderverdeling van het werk bij de uitvoering ervan, maar niet voor het concept dat ten grondslag aan het onderzoek ligt.

Keramologie in Nederland

In een volgende paragraaf van deze publicatie willen we ons concentreren op die aspecten van de keramologie waarmee de auteur zelf ervaring
heeft. Er zijn in de gehele we reid ook andere werkgroepen bezig bepaalde natuurwetenschappelijke technieken te onderzoeken op hun keramologische geschiktheid; we willen ons hier echter beperken en eerst een
overzicht geven van het werk in Nederland om ons onderzoek in een locale context te plaatsen. 5
Om te beginnen zijn er technieken die rechtstreeks aansluiten bij de
practijk van het pottenbakken. Zo wordt er keramiek gemaakt onder
zeer goed gecontroleerde omstandigheden voor wat betreft baktemperatuur, samenstelling van de massa en ovenatmosfeer. Het natuurwetenschappelijke element zit hier in dat aIle factoren die het eindproduct bepalen, quantitatief beter dan in de dagelijkse practijk van de pottenbakker gedefinieerd zijn. Er vindt materiaalvergelijking plaats door meting
van breuksterkte, porositeit en een zo objectief mogelijke beschrijving
van de kleur met by. Munsell colour-charts. Breukvlakken worden vergeleken en onderzocht met behulp van een binoculaire loupe.
Petrografie. Andere groepen doen petrografisch onderzoek aan de
mineraalinhoud van de keramiek. 6 Het gaat hier vooral om de mineralen die via de mage ring in de massa gebracht zijn. Gedeeltelijk zijn die
5. J .A. Brongers (red.), Voordrachten gehouden tijdens de Keramologische dag 21 april
1982 te Amersfoort, Nederlandse Archeologische Rapporten 1 (1983).
6. J. Frechen, 'Die petrographische Untersuchung der Keramik und ihre Ergebnisse' in:
Kurt Bohner, Die friinkischen Altertlimer des Trierer Landes (Berlijn 1958) dl. I, 63-67;
H.L. Janssen en Paul A. de Paepe, 'Petrological Examination of Medieval Pottery from
South Limburg and the Rhineland', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek 26 (1976) 217-227.
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nog onveranderd in de keramiek aanwezig, gedeeltelijk zijn er tijdens
het bakken door chemische reacties uit aanwezige component en nieuwe
mineralen ontstaan. Ook kunnen de kristallen van mineral en door temperatuurverhoging in een andere ordeningstoestand overgaan. Deze
reacties en overgangen spelen zich af bij bepaalde temperaturen, waardoor het al of niet verlopen ervan een, zij het grove, indicatie voor de
toegepaste baktemperatuur is. De aanwezigheid van bepaalde mineralen-combinaties kan op een bepaalde herkomst wijzen. Om achter de
mineraal inhoud van een stukje keramiek te komen kan men, naast visuele inspectie met de binoculaire loupe, gebruik maken van het polaris atiemicroscoop en van Rontgendiffractie-onderzoek.
Bij het eerstgenoemde onderzoek wordt er van de scherf een stukje
gezaagd; dit stukje wordt op een glasplaatje gelijmd, waarna het zeer
dun afgeslepen wordt. Op het laatst is het stukje keramiek daardoor .
transparant. Het kan nu met het polarisatiemicroscoop onderzocht worden. Dit is een microscoop waarbij het invallende licht, middels een speciaal filter, een bijzondere eigenschap kfijgt. Het zo 'voorbehandelde'
(gepolariseerde) licht reageert in het microscoop, op zeer specifieke wijze, met de transparante mineralen waarbij kleurpatronen ontstaan. Vit
deze kleurpatronen leidt de onderzoeker de aanwezigheid van bepaalde
mineralen af. Bij het tweede onderzoek wordt een stukje keramiek tot
poeder gestampt; dit poeder wordt in een dun glazen buisje met een foto film in een z.g. diffractiecamera gebracht. Na bestraling met een
Rontgenbundel ontstaat er op de film een, ook weer voor ieder mineraal
kenmerkend, lijnenpatroon. De veranderingen in de import-stromen
van keramiek te Amsterdam worden zo onderzocht.
Sporeneiementen. Tot de methoden van de anorganische analyse
behoort ook het sporenelementen onderzoek. Vitgangspunt is, dat er in
de klei in zeer geringe hoeveelheden verschillende buitenissige elementen
kunnen voorkomen. Zij kunnen er, gezien hun geringe hoeveelheid en
buitenissigheid, niet door de pottenbakker uitgehaald of ingebracht
zijn. De combinatie 'aard van het element en zijn hoeveelheid' zijn als
het ware een vingerafdruk voor een bepaalde klei. Doordat het ads or berend vermogen van de veel grovere magering veel geringer is, speelt de
bijdrage van de magering een geringe rol; iets anders is het natuurlijk
als een van de betrokken elementen toevallig een wezenlijk deel uitmaakt van het kristalrooster van een van de mageringsbestanddelen.
Het sporenelementenonderzoek vindt bij ons plaats door middel
van neutronenactiveringsanalyse; het wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Energie Centrum Nederland te Petten. Een gedroogd en tot
poeder gestampt monster van de mogelijke klei en magering, of de
scherf wordt in een kernreactor gebracht; hierdoor wordt het monster
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radioactief. Deze radioactiviteit heeft kenmerkende eigenschappen, die
gemeten worden. Vit deze metingen voIgt de aard en hoeveelheid van
het oorspronkelijk aanwezige element in het monster. Op deze analyse
gegevens wordt, met een computer, een zg. clusteranalyse toegepast. Dit
is een wiskundig proces om, zo objectief mogelijk, de monsters in groepen van zo gelijk mogelijke sporen-elementen samenstelling op te delen.
De gedachte is dan dat deze groepen ook verschillende kleien representereno Deze groepsindeling moet door nader onderzoek ondersteund worden.
Kartografische verwerking. De laatste fase in zowel het petrografische als sporenelementenonderzoek is, om in samenwerking met geologen te proberen bepaalde mineraal- en sporenelementen-gebieden te 10caliseren. AIle geologische en archeologische gegevens moeten daartoe
o.a. kartografisch verwerkt worden.
Diatomeeenanalyse. Sommige kleien bevatten eencellige kiezelwieren (diatomeeen). Als deze kleien bij niet te hoge temperatuur in keramiek omgezet worden, dan kunnen we verwachten dat de skeletten van
de diatomeeen nog niet thermisch vervormd zijn; hierdoor zijn ze determineerbaar. Het ensemble diatomeeen geeft aan of we met een klei uit
een lOut, brak of lOet milieu te doen hebben. We kunnen zo kust-kleien
onderscheiden van meer landinwaarts afgezette kleien.
Porosimetrie. Een kenmerkende eigenschap van keramiek is zijn
porositeit en het is van belang daar een objectieve maat voor te hebben.
Deze wordt gevonden door een goed gedroogde scherf te wegen. Vervolgens wordt hij onder kokend water twee uur verhit om de lucht te verdrijven; de scherf wordt zo geheel met water verzadigd. Na afkoeling
onder water en na lichte droging met vloeipapier wordt de scherf weer
gewogen, de gewichtstoename is een maat voor het totale porienvolume. Door de gewichtstoename te delen door het volume van de
scherf krijgt men de schijnbare porositeit. Deze schijnbare porositeit is
afbankelijk van de gebruikte klei, van de baktemperatuur en van de
hoeveelheid magering; zij is, in samenhang met andere gegevens, een belangrijk keramologisch gegeven.
Dilatometrie. De dilatometrie zal in samenhang met enige andere
reeds genoemde technieken, in een volgende paragraaf behandeld worden.

Het Maas/Rijn-gebied en de productie van keramiek in de Middeleeuwen
Van de Romeinse tot ooze tijd is het gebied tussen Maas en Rijn ter
hoogte van de lijn Maastricht-Keulen belangrijk geweest voor de in-
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dustriele productie van keramiek. Het dialectwoord voor pottenbakker
is daar euler, het wordt etymologisch in verband gebracht met het latijnse olla dat pot betekent. Veel toponymen met oeIe- of euI- als woorddeel wijzen op voormalige productieplaatsen die bovendien gekenmerkt
worden door het in de grond voorkomen van grote hoeveelheden scheryen, de onvermijdelijke restanten van een eens functionerend bedrijf.
Zeker onvermijdelijk, wanneer zo'n bedrijf ging experimenteren om in
te spelen op de wensen van de markt, of om zich aan te passen aan de
productie van de concurrentie.
Vit dit gebied, met name uit Siegburg, zijn o.a. de Middeleeuwse
kannen afkomstig die in Nederland, naar de tragisch afgeschilderde Jacoba van Beieren, Jacobakannetjes genoemd worden. Zij zou ze, volgens het 18e eeuwse verhaal, tijdens haar min of meer gedwongen verblijf op het slot Teilingen bij Sassenheim op het einde van haar leven,
na het bakken en misschien leegdrinken, vertwijfeld in de slotgracht geworpen hebben. Een feit is dat deze kannetjes met ander aardewerk
vaak in de oude vulling van Middeleeuwse slotgrachten voorkomen.
De pottenbakkers die hier op industriele schaal werkten gebruikten
de in dit gebied aanwezige tertiaire kleien. Deze tertiaire kleien komen
voornamelijk aan de rand van het hier beschreven gebied voor langs de
Maas en de Rijn; in het midden van dit gebied komen ook tertiaire afzettingen voor, maar dan in de vorm van bruinkool. De pottenbakkerijen
zijn daarom ook duidelijk gebonden aan Maas en Rijn. Er zijn geen
aanwijzingen dat in de Middeleeuwen of vroeger deze bruinkool of de
dieper onder dit gebied ook voorkomende steenkool als brandstof gebruikt is; de ovens werden met hout gestookt.
De kleilagen werden door de zijrivieren, en hun kieinere zijbeken,
van Maas en Rijn aangesneden. Vit, in de steile zijwanden van de beken,
gegraven kuilen werd de klei gewonnen en doordat het regen- en grondwater uit deze kuilen gemakkelijk weg liep, hadden de pottenbakkers er
geen last van. In een later stadium was er op sommige plaatsen van een
soort zeer ondiepe mijnbouw sprake. De dieper gelegen aantrekkelijke
kleien werden door middel van een schachtje ontgonnen. Ret grond- en
regen-water moest dan weI bestreden worden. Tegenwoordig worden ze
in grote groeven geexploiteerd.
De tertiaire kleien waren en zijn nog steeds aantrekkelijk voor de
pottenbakker omdat zij pas bij zeer hoge temperatuur de smeltverschijnselen vertonen waardoor een product onacceptabel vervormd
wordt. Ret zijn kleien waaruit een weinig poreus en sterk product gemaakt kan worden. Van laag tot Iaag zijn de details van de bakeigenschappen echter verschillend; hierdoor is de klei van de ene laag aantrekkelijker voor de pottenbakker, dan die van een andere laag.
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Het Maas-Rijn gebied
I. Vroeg Middeleeuws en Middeleeuws pottenbakkerscentrum.
2. Plaats aangegeven ter orientatie; geen Middeleeuwse keramische activiteit bekend.
3. Rivierbed met Holocene afzettingen.
4. Tertiaire of geologisch oudere kleien.
5. Oebied met magmatische effusiva.
6. Orens van het Europees Massief; dit bevindt zich ten zuiden en oosten van deze Iijn.
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Het onderzoek van de keramiekproductie te Schinveld

Ons instituut heeft gedurende een aantal jaren opgravingen verricht in
een pottenbakkerscentrum bij Schinveld, een plaatsje ten noorden van
Heerlen in Zuid-Limburg. Langs de Rode Beek, waarvan het water uiteindelijk in de Maas komt, waren een aantal bedrijven gesitueerd. Hiervan werden de afvalhopen onderzocht. De Rode Beek leverde het voor
het bedrijf noodzakelijke water, terwijl in de, in het zuidelijk deel gelegen, steile oostwand van de beek de klei gewonnen kon worden.
De productie startte vermoedelijk omstreeks 1050 in het vlakke gebied in het no orden van het Schinveldse. Waarschijnlijk was hier, in de
vorm van struikgewas en wat grotere bomen, in voldoende mate
brandstof aanwezig. Omstreeks 1350 komt de productie in Schinveld tot
een einde. De onderzoeker, A. Bruijn, is er in geslaagd op stratigrafische, typologische en technologische gronden zeven hoofdperioden in
de totale productie te onderscheiden. 3 Deze worden lopend van 1050 tot
1350, de peri ode B, A, 1, 2,3,4 en 5, genoemd. Naast deze typochronologie ontwikkelde hij gedachten over de achtergrond van de veranderingen in de uiterlijke aspecten van deze keramiek . Hij veronderstelde dat
de markt in steeds toenemende mate vroeg om keramiek met een verminderde porositeit. Hieraan kon in' deze tijd, waarin van glazuur geen
of slechts spaarzaam gebruik gemaakt werd, slechts tegemoet worden
gekomen door de keramiek bij steeds hogere temperatuur te bakken.
De keramiek werd daardoor minder poreus, maar de toepassing
van hogere baktemperaturen leidde tot een verhoogde krimp, soms tot
een gedeeltelijke smelting en een langere verblijftijd in de oven. Door
veranderingen in de vorm en in de oppervlakte-behandeling konden deze problemen bestreden worden.
Archeothermometrie. In het kader van de door de Bruijn ontwikkelde hypothese is het van belang om een objectieve methode te vinden
waarmee de oorspronkelijke baktemperatuur van de Middeleeuwse keramiek met enige nauwkeurigheid bepaald kan worden.
Het hierbij gebruikte instrument is de dilatometer. 7 Dit is een instrument om de lengteverandering van een monster te meten in betrekking tot de temperatuur ervan. Een staafje van de teonderzoeken keramiek (afmeting 10 x 2 x 2 mm 3) wordt tussen de tasters van de dilatome7. J.P. Roberts, 'Determination of the firing temperature of ancient ceramics by measurement of thermal expansion' , Archaeometry 6 (1963) 21 -25 ; M.S. TIte, 'Determination
of the firing temperature of ancient ceramics bj measurement of thermal expansion: a
reassessment', Archaeometry 11 (1969) 131-143; M.S. TIte, 'An interpretation of thermalexpansion data from clay ceramics' Transactions of the British Ceramic Society 69 (1970)
183-187;
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Producten van de Schinveldse industrie:

Foto: Periode A; Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort

Foto: Periode 5; Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort

BRONGERS

MIDDELEEUWS AARDEWERK UIT SCHINVELD

79

ter geplaatst. Door het eromheen geplaatste oventje wordt het monster
langzaam verhit; de temperatuur van het monster wordt, evenals de
lengteverandering, electronisch geregistreerd. Zo'n registratie heet dilatogram.
Het monster zet, zoals nagenoeg iedere stof, bij temperatuurverhoging uit. Bij een bepaalde temperatuur begint het echter te krimpen; dit
is de temperatuur waarbij het, eens gestopte, bakproces wordt voortgezet. Het verder bakken uit zich in krimp. Deze 'krimp'-temperatuur
heeft dus iets te maken met de voormalige baktemperatuur.
Door ijking met behulp van monsters vervaardigd bij een bekende
baktemperatuur is het gelukt de voormalige baktemperatuur op de dilatogrammen af te lezen. Voorlopig geldt de methode slechts voor kleien
van het type zoals in Schinveld gebruikt; er wordt nog gewerkt aan de
overige tertiaire kleien van het Maas-Rijn gebied. De standaarddeviatie
van de metingen is ± 25 0 C 8 •
Porosimetrie en herbakken. Van aIle scherven werd de schijnbare
porositeit bepaald; eventueel aanwezig glazuur werd afgeslepen, zodat
we aIleen de eigenschappen van het kleilmageringsmengsel hebben gemeten. Daarna werden deze scherven in stappen van 50 0 C bij steeds hogere temperaturen boven hun oorspronkelijke baktemperatuur herbakken. Na iedere 50 0 C werd de schijnbare porositeit bepaald. We krijgen
zo een indruk van het bakgedrag van het gebruikte klei/mageringsmengsel (de, plastische massa) boven de oorspronkelijke baktemperatuur. Hoe lager de oorspronkelijke baktemperatuur, hoe langer het temperatuurtraject van de plastische massa is dat zo onderzocht kan worden.
Een en ander is natuurlijk slechts zinvol als er geen accumulatieeffect optreedt als gevolg van het iedere keer opnieuw bakken. Onderzoek bracht aan hetlicht dat bij deze kleien de porositeit nagenoeg uitsluitend afhangt van de bereikte baktemperatuur en niet van de bakduur
op de hoogste temperatuur (de z.g. aanhoudtijd).
De herbakmethode maakt het mogelijk om op een andere, zij het
onnauwkeuriger wijze, de oorspronkelijke baktemperatuur te bepalen
door het 50 0 C interval aan te geven waarin de oorspronkelijke baktemperatuur valt. Na passage van dit interval daalt in het algemeen de
schijnbare porositeit. Daarnaast kan het gemeten bakgedrag van de
plastische massa vergeleken worden met het eveneens gemeten bakgedrag van de in het gebied van een pottenbakkerscentrum aanwezige kleien, waarvan de geologische identiteit bekend is.
8. I .A . Brongers, 'Ceramological investigations into medieval pottery produced at
Schinveld', verschijnt binnenkort in de Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
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Onderzoek van de om Schinveld aanwezige kleien. Met de hulp van
medewerkers van de Rijks Geologische Dienst te Haarlem en Heerlen
werd een verzameling van aile rond Schinveld bereikbare tertiaire kleien
aangelegd. Aangezien de vermoede oorspronkelijke winplaatsen niet
meer bereikbaar waren omdat ze door huizen en door hopen mijnsteen
bedekt waren, yond het verzamelen plaats in de, langs de NederlandsDuitse grens gelegen, moderne kleigroeven.
Omdat we van een eventuele Middeleeuwsevoorbehandeling niets
afweten, werden de kleien gebruikt zoals ze gevonden werden. Ze werden, zoals de Schinveld keramiek, gemagerd met zand. Verschillende
percentages zand werden toegevoegd en de zo gevormde plastische massa's werden tot proefplaatjes gevormd; deze werden bij verschillende
temperaturen in een electrische oven gebakken. De porositeit en de
breuksterkte van deze plaatjes werden gemeten. Dezelfde plaatjes werden ook gebruikt bij het bovenbeschreven ijken van de dilatometrische
methode.
Hoeveelheid magering. De hoeveelheid magering in een Middeleeuwse scherf werd als voIgt bepaald. Het oppervlak werd op een
carborundum-steen vlak- en opengeslepen; van dit oppervlak werd een
kleurenfoto, vijfmaal vergroot, gemaakt. De grove korrels werden als
magering aangemerkt en geteld; het aantal korrels per cm 2 is een maat
voor de hoeveelheid magering. Van de proefplaatjes werd de mage ring
ook zo geteld, hierdoor werd een onderlinge kwantitatieve vergelijking
van onbekende en bekende keramiek mogelijk.

Resultaten van het Schinveld-onderzoek

De baktemperatuur. De in Schinveld gemaakte kookpotten zijn in aIle
zeven perioden tussen ongeveer 1000° en 1100° C gebakken in een oxiderende atmosfeer; dat is een hogere baktemperatuur dan tot nu toe gedacht. De strooiing van de waarnemingen is gering; kennelijk kon de
pottenbakker de warmteproductie in het deel van de oven met lagere
temperatuur goed beheersen. De Schinveldse schenkkannen zijn echter
in de loop van de jaren bij steeds hogere temperatuur gebakken; er werd
in peri ode B begonnen bij omstreeks 1000° C; uiteindelijk werd er in periode 5 een gemiddelde baktemperatuur van omstreeks 1300° C bereikt.
De strooiing bij de schenkkannen is groter, de hogere temperaturen werden kennelijk slechter beheerst.
Kleikeuze. In de beginne (periode B) is er een groepje kleien gekozen met een, gegeven de aanwezige kleien, optimale verhouding met be.trekking tot het krimp-percentage en de schijnbare porositeit bij een be-
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paalde baktemperatuur. In de perioden A en 1 komen er nieuwe kleien
bij die in dit opzicht ietsje ongunstiger zijn. Allen zijn het kleien uit het
Boven Brunssurnien complex. Een duidelijke, zeer ongunstige, verandering vindt er plaats in de period en 4 en 5. De to en gebruikte kleien geyen, vooral als ze bij hogere temperaturen gebakken zijn, een product
met een hoge schijnbare porositeit. De tot dan gevolgde strategie, voortgaande baktemperatuurverhoging, levert dan geen beter product meer
op. Vermoedelijk is deze verkeerde kleikeuze en de hoge baktemperatuur een deel van de oorzaken waarom de industrie in Schinveld omstreeks 1350 tot een einde komt. Hoge baktemperaturen en de ermee samengaande hoge stookkosten zijn dan ook niet meer nodig omdat het
glazuur in steeds toenemende mate zijn intrede doet.
Hoeveelheid magering. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat
toevoeging van magering tot 10 it 15 gewichts 070 noch op de krimp, noch
op de porositeit een wezenlijke invloed had. Pas boven 15 gewichts %
daalt de krimp en stijgt de porositeit aanzienlijk.
De kookpotten bleken in aIle perioden veel magering te bevatten,
zij zijn daardoor poreuser en ruwer dan de kannen, maar beter bestand
tegen thermische schok. De kannen bevatten 10-15 gewichts % magering in aile perioden. Echte invloed op het eindproduct heeft deze hoeveelheid met, waarschijnlijk is ze aIleen toegevoegd om de klei tijdens
het vormen beter verwerkbaar te maken en het leerdroog worden te bevorderen. Door de geringe hoeveelheid en de hoge baktemperatuur ontstaat er ook een betrekkelijk glad product.
Zowel voor kannen als kookpotten is periode 3 een uitzondering
met betrekking tot de hoeveelheid magering; deze is verhoogd vergeleken met de perioden ervoor en erna. Waarschijnlijk heeft de pottenbakker bij zijn pogingen om zonder een al te grote krimp hogere baktemperaturen toe te kunnen passen uit voorzorg meer mage ring toegevoegd.
Hij heeft to en gemerkt dat hij van de regen in de drup kwam: de porositeit werd hoger. Merkwaardig is, dat we in periode 3 ook de eerste sporen van het gebruik van engobes aantreffen; een eerste poging om met
andere middelen het oppervlak, vooral aan de binnenzijde, dichter te
maken. Behalve mode heeft ook de technische noodzaak een rol
gespeeld bij het algemeen toepassen van verschillende typen glazuur na
deze periode 3. Tussen de onzorgvuldige kleikeuze in periode 4 en 5 en
het gebruik van glazuur bestaat waarschijnlijk een wisselwerking.
Voorbehandeling van de kleien. Uit het onderzoek voIgt ook dat de
kleien niet een zodanige voorbehandeling hebben ondergaan dat hun
bakeigenschappen daardoor wezenlijk bei'nvloed zijn; de overeenstemming tussen de metingen aan de zuivere kleien en die aan de scherven
duidt hierop. Ook de plotselinge overgang naar een geheel ander, on-
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gunstiger, kleitype is een argument tegen langdurige voorbehandeling.

Verder onderzoek

Na deze keramologische verkenning in Schinveld wordt het onderzoek
voortgezet en uitgebreid. Hiertoe in staat gesteld door een subsidie verstrekt door de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO) onderzoekt Mevrouw A.C. Bardet de keramiek uit de opgraving
van de Vroeg Middeleeuwse handelsnederzetting Dorestad. Tegelijkertijd wordt, uit Duitse musea verkregen, materiaal uit de productiecentra in het op de Rijn georH~nteerde gedeelte van ons gebied keramologisch onderzocht.
Wij hopen met dit onderzoek de bestaande indeling van de in Dorestad gevonden keramiek te verstevigen. Daarnaast hopen we de vermoedens omtrent de herkomst van deze keramiek te bevestigen en te
preciseren door vergelijking van het Dorestad materiaal met de totale
productie in het beschreven Maas-Rijn gebied. Bij deze vergelijking
speelt ook de sporenelementen analyse een roI. Deze en de daarbij behorende clusteranalyse wordt verricht door onderzoekers van het Energie
Centrum Nederland te Petten.
Uiteindelijk hopen we een inzicht te krijgen in de achtergrond van
de technische veranderingen van de keramiek, die in dit gebied geproduceerd is, tussen ongeveer 800 en 1400.

De technologische ontwikkeling in de
centraal- en westeuropese nonferrometaalmijnbouw vanaf circa 1500
J.G.W. SCHELTINGA

Inleiding

In de geschiedenis van de techniek en ook in de economische en sociale
geschiedenis wordt betrekkelijk veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van werktuigen, zeker naarmate de periode van de eerste Industriele
Revolutie in Groot Brittannie wordt genaderd. In die beschrijvingen
wordt de aanwezigheid van voor die werktuigen noodzakelijk metaal als
vanzelfsprekend aangenomen. Over de technologie (1), benut bij de
winning van die metalen, en de stand van de techniek in de loop van de
geschiedenis is echter zeer weinig bekend, en is zeker in het Nederlandse
taalgebied zeer weinig gepubliceerd.
Het belang van metalen in de geschiedenis is met name het gevolg
van de grote flexibiliteit en vervormbaarheid en toch grote sterkte. Hierdoor werden elementaire materialen als steen en hout verdrongen. Een
ploeg van steen is moeilijk voorstelbaar en een ploeg van hout zal een
zeer korte levensduur hebben. Maar gemaakt van koper of, nog beter,
van brons biedt zo'n ploeg een groot perspectief. Waterleidingbuizen
van steen zijn moeilijk te hanteren, houten buizen functioneren evenmin
erg goed, maar loden buizen waren al bij de Romeinen in gebruik. En
zo zijn er zoveel elementaire toepassingen van metalen: spijkers,
Uacht)wapens, munten, dakbedekking enzovoorts.
Opvallend is dat ondanks het duidelijke belang van metalen er toch
maar weinig aandacht is besteed aan de winning van de metalen. In dit
artikel zal daarom deze winning nader bestudeerd worden, maar gegeven de hier beschikbare ruimte, kan slechts summier op een overigens
zeer relevant deel van de mijnbouw worden ingegaan: de ontwikkeling
1. In dit artikel wordt onder technologie verstaan 'het geheel van machines, apparaten
en krachtbronnen dat in de mijnbouw gebruikt wordt om arbeid te verrichten in de fysische zin van het woord en de door de mens ontplooide activiteiten om zijn werkkracht zo
effectief mogelijk te benutten'.
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van de winnings- en zuiveringstechnologie in de Centraal- en Westeuropese nonferro-metaalmijnbouw in de peri ode vanaf 1500. Verwacht zou
mogen worden dat in de peri ode vanaf 1500 in een basisindustrie als de
nonferromijnbouw een belangrijke technologische ontwikkeling zal
plaatsvinden. Bestudeerd zullen worden ter toetsing van deze these de
ondergrondse winning (mijnbouw) van metaalbevattende ertsen met uitzondering van ijzerertsen en de daaropvolgende zuivering van de gewonnen ertsen. De ijzerertsen worden in deze beschouwing niet meegenomen aangezien de beschrijving van de afwijkende winning en zuivering
hiervan niet in de structuur van dit artikel te plaatsen is.
Expliciet uitgesloten is ook de in technisch opzicht volstrekt anders
verlopende steenkoolwinning. Wat winningstechnieken betreft bestaat
er geen essentieel verschil tussen de verschillende ertsen. Nadat het erts
gewonnen is moet gepoogd worden hieruit het metaalgedeelte te isoleren: de zogenaamde zuivering van het erts. In praktijk blijken er twee
verschillende methoden van zuivering te bestaan: de methode zoals gebruikt bij goudzuivering en de methode die op de overige metaalertsen
wordt toegepast. Gemakshalve zal voor deze laatste methode de zuivering van lood- en zinkertsen steeds model staan. Duidelijkheidshalve zal
de bespreking van de technologische ontwikkelingen van het winningsen zuiveringsproces in een aantal duidelijk te onderscheiden delen worden gesplitst. Dit leidt tot de chronologische beschrijving van de volgende vier delen van het proces: a) de exploratie van de ertslagen, het toegankelijk maken van de ertslagen, c) de ertswinning en d) de ertszuivering, -verkleining en -concentratie. Tevens worden behandeld de hiermee in verb and staande ontwikkelingen die plaatsvonden op het gebied
van transport, waterverwijdering, luchtvoorziening en personenvervoer.
Het zal duidelijk zijn dat een volledige uitwerking van een dergelijke probleemstelling, ondanks de al aangebrachte begrenzingen, meer
ruimte vraagt dan hier geboden wordt. Vandaar dat slechts summier allerlei situaties en ontwikkelingen besproken worden, waardoor dus op
zich uiterst interessante vergelijkingen van de toegepaste apparaten hier
niet kan plaatsvinden. Ais uitgangspunt voor bespreking is genomen de
mijnbouwtechniek van de zestiende eeuw. In deze peri ode verscheen de
eerste belangrijke publicatie over de mijnbouwtechnologie. Bedoeld
wordt Georgius Agricola (Georg Bauer, 1494-1555) boek De Re Metollico (1556)2 waarin het hele proces van de winning, de zuivering en het
smelten van metaalerts tot metaal wordt beschreven, terwijl tevens
wordt ingegaan op de exploratie van aders en met al deze zaken samenhangende juridische aspecten. Het eerstvolgende belangrijke werk waar2.

G . Agricola, De Re Metallica (Hoover editie) (New York 1950).
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in deze sector ook aan de orde komt is de Encyc/opedie van, onder andere, Diderot, die verscheen tussen 1751 en 1772. Vanaf ongeveer 1850 is
ruimschoots literatuur beschikbaar over de in de nonferrometaalmijnbouw toegepaste technologie.
Het zal duidelijk zijn dat in dit artikel niet kan worden ingegaan
op uitermate interessante en belangrijke aspecten van de mijnbouw zoals de factoren die mijnbouw hebben bevorderd, geologische uiteenzettingen over het ontstaan en voorkomen van ertsen en sociale aspecten
van onder andere het mijnwerkersberoep.3

De exploratie van ertslagen (aders)

Het zoe ken naar aders geschiedde aanvankelijk op een onsystematische
wijze en het ontdekken van aders was dan ook meestal een kwestie van
geluk. Men miste de geologische kennis om te kunnen 'voorspeIIen'
waar ertsvoorraden te vinden waren en men was evenmin in staat om,
zoals tegenwoordig het geval is, relatief goedkoop en snel door middel
van een boorgat te bepalen of er een ader te vinden was. Over het algemeen was het dan ook zo dat slechts aan de oppervlakte komende aders
ontdekt en geexploiteerd werden.
Het systematische zoe ken naar aders kon op twee manieren geschieden. Zo kon men bekijken of in bergstromen ertsbestanddelen te vinden
waren zoals gouddeeitjes of tinsteen. Ais dit het geval was kon men aan
de hand van de loop van de stroom ontdekken waar de aders lagen
waaruit de ertsdeeltjes afkomstig waren. De tweede mogelijkheid was
om aan de hand van oppervlakteverschijnselen aders te zoeken. De aanwezigheid van aders heeft invloed op de flora - het voorkomen van Thalaspi Aipestre (Zilverster) in de buurt van loodaders bijvoorbeeld - en
kan een verkleuring van de bodem tot gevolg hebben. Ben andere methode die Agricola aanbeval was het werken met een wichelroede. Over
het algemeen was het echter voornamelijk een kwestie van toeval dat bepaalde aders ontdekt werden. Doordat een boom ontworteld werd,
doordat een mol ertsdeeltjes omhoog bracht, of door ploegen kon een
ader zichtbaar worden.
3. Zie hiervoor bijvoorbeeld C.F. Hunt, The leadminers oj the Northern Pennines in the
eighteenth and nineteenth century (Manchester 1970) en J .0. W. Scheltinga, De Paro looden zinkmijn (Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1981). Voor (algemene) achtergrondinformatie kan ook verwezen worden naar C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall en
T.I. Williams (eds), A history oj technology (Oxford 1954-1958) en R. Burt, British metal
mining technology in the 18th and Iljh century en idem: British ore preparation techniques
in the 18th and Iljb century (beide Aalst Waalre 1982).
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Als men de indruk had dat er op een bepaalde plaats een ader te
vinden was dan moest, voor verdere exploratie, eerst de oppervlaktelaag
verwijderd worden. Dit gebeurde meestal door middel van 'hushing'.
Boven de plaats waar men de ader verwachtte werd een kunstmatig
meertje aangelegd. Ais zich hierin genoeg water verzameld had werd de
dam doorstoken waardoor een stortvloed van water - en daarmee de oppervlaktelaag - de heuvel afspoelde en zo de plaats waar men de ader
verwachtte 'reinigde'. Soms moest dit een aantal malen herhaald worden. Indien er geen ader aanwezig was zat men dan in ieder geval nog
generaties lang met een grondig van aarde ontdane helling. Als nu een
ader was blootgelegd moest nog getest worden of het weI rendabel zou
zijn om de ader te bewerken. Het erts moet een zeker percentage van een
gewenst metaal bevatten om de winning een economisch haalbare zaak
te maken.
In deze manier van werken kwam weinig verandering totdat in het
begin van de twintigste eeuw een combinatie van betere geologische kennis en een betere en snellere onderzoeksmethode beschikbaar kwam.
Dankzij een betere kennis van geologische process en kon men to en bepalen waar aders te vinden moesten zijn, waarna men - door middel van
kleine boorgaten - na kon gaan of inderdaad op die plaats dat wat men
zocht aanwezig was. Dit laatste werd pas na de eerste wereldoorlog goed
mogelijk door de introductie van diamantboren. 4

Het toegankelijk maken van de ertslagen

Op basis van een betere geologische kennis werd het in de zeventiende
eeuw mogelijk om de aanwezigheid van aders onder de oppervlakte te
voorspellen. Dit maakte het nodig om vanaf de oppervlakte een schacht
(verticale toegang; Engels: shaft) aan te leggen. Afhankelijk van de bodemomstandigheden konden dan verschillende procedures gevolgd worden. In het gunstigste geval bestond de bodem uit massieve rots waarbij
het niet noodzakelijk was om de hele schacht te schoren, om te voorkomen dat de wanden zouden instorten. Het enige nadeel van een dergelijke bodemgesteldheid was uiteraard weI dat het zeer lastig was om daarin
een schacht aan te leggen. Het vervaardigen van zo'n schacht kon zowel
4. Hoe prachtig diamantboren ook lijken, missers bleven mogelijk . Bijvoorbeeld het
aanboren van een naar later blijkt geisoleerde hoeveelheid erts kan allerlei verwachtingen
wekken over mooie aders . Of doordat de zachtere erts in een boorkern tussen de omliggende hardere rots verpulverd wordt een ader juist niet opgemerkt. Zie hiervoor bijvoorbeeld
J.B. Dennison en W.W. Varvill, 'Prospecting with the diamond drill for lead-zinc ores in
the British Isles', in: Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy 62 (1952).
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met de hand als met een werktuig worden gedaan. Feitelijk was dit
laatste een proces waarin een beitel opgehesen en dan weer losgelaten
werd. Dit werd vele malen herhaald, afgewisseld met het opruimen van
losgekomen rots. Aanvankelijk was de (kleine) beitel aan een kabel bevestigd, maar toen met stoommachines een veel krachtiger aandrijving
beschikbaar kwam, konden zwaardere beitels gebruikt gaan worden en
werd ook vaak een deel van de kabel vervangen door een metalen pijp
waardoor een beter effect bereikt werd. Overigens moet bij de beitel niet
gedacht worden aan een grotere steenbeitel zoals die nu in het bouwbedrijf gebruikt wordt, maar aan zware blokken metaal met een scherpe
kant. Tijdens de aanleg van de schacht werden langs de wanden houten
balken aangebracht waaraan dan tezijnertijd ladders en schachtindelings-constructies konden worden bevestigd.
Als de bodem uit niet-massieve rots bestond moest over de hele
lengte van de riskante trajekten in de schacht een systeem van steunen
worden aangebracht om te voorkomen dat de schacht zou instorten. Als
een schacht door losse aarde aangelegd moest worden dan werd deze afgewerkt met houten balken en planken om het losse materiaal op zijn
plaats te houden. Ook kwam het voor dat men dan een metselwerk opzette om instorting te voorkomen.
De aard van de bodem bepaalde tevens de vorm van de schacht. In
de beide soorten rots werd over het algemeen gebruik gemaakt van een
rechthoekige schacht, aangezien deze eenvoudiger vertikaal te scheiden
was in vakken voor erts-, personen- en watertransport en luchtverversing. In lossere bodem was het veel beter om een ronde schacht te
construeren aangezien de wanden dan eenvoudiger te stabiliseren waren.
Een complicatie kon optreden indien men bij de aanleg van een
schacht op een onderaardse waterstroom stuitte. Voor dit probleem
bestonden geen behoorlijke oplossingen tot waterbestendig (gewapend)
beton kon worden toegepast en men geprefabriceerde metalen schachtwanden ging gebruiken.

De winning van erts
Bij de ertswinning zijn twee hoofdaktiviteiten te onderscheiden. In de
eerste plaats valt hierbij te denken aan de aanleg in de mijn van schachten, gangen en verbindingsroutes. In de tweede plaats gaat het om de
feitelijke winning van het erts, met andere woorden het loshakken van
erts uit rots. Onder de begrippen gang (Engels: level) en verbindingsroute (Engels: winze en raise) wordt het volgende verstaan. Een gang is een
horizontale route die vaak een ader voigt. Winzes en raises zijn verticale
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verbindingen tussen de gangen: winzes zijn van boven naar beneden en
raises van beneden naar boven aangelegd. Deze verbindingen zijn
meestal veel kleiner dan schachten, die gebruikt worden voor vervoer,
luchtvoorziening, eventuele krachtoverbrenging en voor personentransport.
In principe zijn twee soorten aders te onder scheid en en wei aders
die een zekere lengte hebben maar niet hoog zijn, de horizontale aders,
en aders die vrij smal zijn maar erg hoog, de verticale aders. Bij horizontale aders komt het vaak voor dat er een aantal aders min of meer parallel aan elkaar lopen.Door de horizontale ligging waren dit soort aders,
wanneer ze eenmaal bereikt waren vrij makkelijk te bewerken. Een verticale ader is op termijn veel moeilijker te bewerken aangezien de mijn
steeds dieper wordt. Er zijn dan hoge investeringen nodig in pomp- en
transportmachines en dat was vaak te veel gevraagd voor de investeerders. In veel gevallen betrof het namelijk vrij kleine mijnen terwijl teyens de metaalmijnbouw een vrij riskante onderneming is, gezien de
sterk fluctuerende metaalprijs en het risico van een geologische verstoring van de ertsvoorraad.
Ten tijde van Agricola moest de aanleg van schachten, gangen en
verbindingen met handkracht verwezenlijkt worden. Buskruit werd in
Centraal Europa in de eerste helft van de zeventiende eeuw gelntroduceerd maar pas in de loop van de achttiende eeuw werd het vrij algemeen
gebruikt. In 1813 ontwikkelde Trevithick een mechanische boor, die
overigens pas na 1850 echt gebruikt ging worden. 5
De gereedschappen waarmee tot 1850 het hak- en breekwerk werden verricht, verschilden niet veel van de gereedschappen die Agricola
beschreef: kleine houwelen, beitels, metalen wiggen en allerlei soorten
hamers met verschillende gewichten. Met de houwelen en hamers werden kleine gaten gemaakt. Deze werden vergroot met de beitels en daarna moesten de wiggen het losbarsten van het erts of de rots teweeg brengen. Agricola's tijdgenoten - en nog vele generaties na hen - maakten
gebruik van een speciale methode om erg harde stukken rots te vermurwen, het zogenaamde 'fire setting'. Tegen het te verbreken stuk rots
werd een stapel hout gelegd die in brand werd gestoken. Na zekere tijd,
varierend van een aantal uren tot een of twee dagen, werd het vuur gedoofd en de rots besproeid met water of azijn. Het gevolg hiervan was
dat de rots bros werd door het ontstaan van krimpscheurtjes, zodat deze
gemakkelijk weg te hakken was. Deze methode werd ook gebruikt indien de rots te hard was om er gaten in te boren voor het plaatsen van
5. Deze vrij trage introductie was met name het gevolg van de aanvankelijke onhandelbaarheid van de boor alsmede van weerstanden bij de gebruikers en investeerders.
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buskruit. Het grootste nadeel van deze methode was uiteraard de rookontwikkeling, die in de meestal vrij kleine ruimtes tot periodes van
noodzakelijke werkstaking leidde.
Met name als gevolg van de ontwikkeling van verbeterde boortechnieken - waarbij de (diamant)boren pneumatisch of elektrisch werd~n
aangedreven - en de toepassing van springstoffen als dynamiet, was
men in staat vanaf het einde van de negentiende eeuw sneller en effectiever een mijn te ontwikkelen. De winning van het erts is in technisch opzieht niet verschillend van de aanleg van schachten en gangen. Het erts
moet worden losgehakt of door mid del van boren en ontsteking van explosieven worden losgemaakt.
Als een horizontale ader hoger dan ongeveer twee meter was maakte dit, door de beperkte lengte van de gemiddelde mens, een speciale
aanpak nodig. De oudste en gemakkelijkste uitvoerbare methode was
het onder hands bewerken van het erts, het zogenaamde 'underhand stoping,6 (zie illustratie 1). De mijnwerkers bepaalden de bovenste grens
van de ader en begonnen van daar af de erts los te hakken. Het voordeel
hiervan was, dat men geen last had van de hoogte van de ader, omdat
'naar beneden' werd gewerkt. Deze methode van werken bleef in GrootBrittannie in gebruik tot het einde van de achttiende eeuw.
Daarna kwam een andere methode in de mode, die in CentraalEuropa ontwikkeld was, waarbij het erts bovenhands bewerkt werd, het
zogenaamde 'overhand stoping'. Het erts werd nu van onder af bewerkt
(zie illustratie 2). Dit lijkt een veel moeizamere wijze van werken, maar
het bovenhandse-systeem heeft toch vele voordelen. Ten eerste gaat het
sneller, omdat men het blok erts over de hele hoogte tegelijk kan bewerken. Ten tweede is het werk eenvoudiger: het erts valt nu immers vanzelf
naar beneden. Het derde en grootste voordeel zit hem echter in het afvalgesteente. Bij het losmaken van het erts wordt namelijk een sortering
toegepast tussen gesteente, brokken metaalverbindingen en metaalbevattende stukken rots. Het gesteente wordt uiteraard niet uit de mijn
verwijderd.
Bij het onderhands bewerken moet het afvalgesteente opgeruimd
worden, omdat men anders niet tot de bodem van de ader door kan werken. Er moeten dus opbergruimtes gecreeerd worden. Bij het bovenhands bewerken valt aIle losgehakte materiaal op het afval. De interessante stukken worden dan gesorteerd en afgevoerd en daarna gaat het
hakproces weer verder. Er is echter ook een nadeel aan dit laatste
6. Een 'stope' is de engelse term voor een deel van de mijn waar erts is of wordt gewonnen. Het werkwoord 'stoping' is van deze term afgeleid.
7 .. Uit S.F. Klijnsma, Handleiding tot de burgerlijke mineurskunst (Amsterdam 1856).
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systeem verbonden. Het is namelijk iets lastiger bij ertsen van kostbare
metalen (goud en zilver) omdat het risico bestaat dat een hoop waardevolle kleine metaaldeeltjes tussen het afval vallen en niet meer winbaar
zijn. Om dit te voorkomen legde men dan een zeil over het afvalgesteente.
Naarmate men beter in staat was om uit erts kleine hoeveelheden
metaal te winnen, werd de neiging om in de mijn afvalgesteente te laten
liggen kleiner. Immers ook hierin zat vaak nog weI een klein beetje metaal. Vandaar dat in de moderne mijnbouw - met zijn veel betere transportmogelijkheden - dan ook meestal de hele ader uit de mijn verwijderd wordt en daarna verwerkt.

De zuivering van het erts

Zoals we al eerder hebben geconstateerd, werd al bij het loshakken van
het erts gesorteerd op: gesteente, metaalbevattende rots en stukken metaalverbinding. Deze stukken metaalverbinding en de metaalbevattende
rots werden uit de mijn afgevoerd. Teneinde door middel van smelten
zoveel mogelijk metaal uit het erts te krijgen was het noodzakelijk om
de metaalverbindingen en de rots te scheiden. De rots hinderde het
smeltproces en - indien de metaalverbinding helemaal ingekapseld was
- verhinderde soms het uitsmelten.
Het zuiveringsproces van gouderts verliep enigszins anders dan de
nagenoeg aan elkaar identieke zuiveringsprocessen van de andere nonferrometalen . Dit proces zal derhalve apart worden bekeken.
Het kwam nogal eens voor dat verschillende metalen in een verbinding met elkaar voorkwamen. Deze metalen moesten dan, voorzover
mogelijk, in het zuiveringsproces van elkaar gescheiden worden. Een
complicatie tijdens het zuiveringsproces kon verder nog zijn dat het erts
verontreinigingen bevatte, zoals bijvoorbeeld bitumen en zwavel. Om
deze stoffen te verwijderen werd het erts in de voorkomende gevallen geroosterd.
Het zuiveringsproces is te splitsen in een eerste fase, waarin het
mijnmateriaal verkleind wordt en een tweede fase, waarin de feitelijke
zuivering plaatsvindt, de zogenaamde concentratie van de metaalverbinding.

de verkleining van het erts
De brokken erts die verkleind moesten worden waren meestal van
baksteenformaat of kleiner en het product moest, na verkleining, een
korrelgrootte bezitten van een halve centimeter doorsnede of minder,
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bij voorkeur een millimeter. In Agricola's tijd werd het grove verkleiningswerk gedaan met de hand en werd verricht, afhankelijk van de
hardheid van het erts, met zware hamers of lichtere apparatuur. Ais alles min of meer fijn geslagen was yond een spoeling plaats waardoor een
deel van het zand en de rots weggespoeld werden (illustratie 3), een tussentijdse concentratie van het erts: zand en rots zijn namelijk lichter dan
de hier besproken metalen en spoelen in stromend water verder weg dan
de. metaaldelen. Eventueel werd v~~r het spoelen het erts geroosterd om
stoffen als bitumen en zwavel te verwijderen. Een bijkomend voordeel
van dit roosteren was dat de grootste stu ken erts als gevolg van de hitte
na de spoeling in een tweede verkleiningsronde gemakkelijker fijn te
krijgen waren.
Na dit roosteren en het wassen werd het erts nogmaals gestampt.
Het stampwerk kon ook machinaal gebeuren met een mortier (illustratie
4). De stampblokken werden afwisselend opgetild door dwarsbalken op
de as die door een waterwiel werd aangedreven. Wat betreft het stampen
veranderde er aanvankelijk niet veel. De stamper uit 1850 (illustratie 5)7a
verschilde niet wezenlijk van die uit 1525. WeI was in 1850 voor de volgende stap iets nieuws bekend: na het stampen werden de overblijfselen
door een nieuw apparaat gevoerd, de zogenaamde 'crusher' (illustratie
6). De rollen draaiden tegen elkaar in, daarbij doorgaans geholpen door
twee tandwielen die op de rollen waren aangebracht zodat de rollen altijd gelijktijdig draaiden. Meestal zaten op de rollen ook groeven waardoor de stukken erts niet bleven liggen, maar meegenomen en gemalen
werden. In bepaalde gevallen, afhankelijk van het aanwezige vermogen,
kon ook worden volstaan met de crushers aIleen.
Het stamp- en crushproces werkte vrij effectief zodat pas in de
twintigste eeuw de stap naar min of meer afwijkende processen werd gedaan. Het primaire verkleinproces werd in de jaren 'zestig van de twintigste eeuw verricht door twee types crushers: de 'jawbreaker' en de 'conecrusher' . Eerst werd het erts in een zich als een schaar sluitende breker
behandeld en daarna werden de stukken, die nog te groot waren, in een
konische crusher, zoals in een pepermolen gebruikt wordt, verder verkleind tot stukken met een doorsnede van circa een centimeter. De daaropvolgende verkleiningsfase yond plaats in een zogenaamde ballenmolen: een grote, langzaam rond zijn lengte-as draaiende trommel, gevuld
met stalen ballen. Het erts werd hierin verpulverd tot korrels van circa
een millimeter doorsnede.

7a.

Uit:

c.

Stolzel, Gewinnung der metalle (Braunschweig 1863).
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de concentratie van het erts
Na het verkleiningsproces moeten uit het ontstane mengsel van gesteente
en metaaldeeltjes de te winnen metaaldeeltjes zoveel mogelijk gelsoleerd
worden. Gedurende het grootste deel van de bier besproken periode gebeurde dit met methodes die in essen tie gebruik maakten van specifieke
korrelgrootte en het soortelijk gewicht van de metaaldeeltjes. Omstreeks
1500 gebruikte men voor deze concentratie aIleen bezinkings- en spoeltechnieken die gebaseerd waren op het soortelijk gewicht van de metalen. 8 Door middel van het op en neer bewegen van een in water hangende zeef, waarop het fijne ertsmengsel was gestort, werden de metaal- en
rotsdeeltjes in het water gebracht. De metaaldeeltjes bezonken door hun
hogere soortelijk gewicht sneller dan de rotsdeeltjes, zodat in de bak een
bezinkingsstratificatie ontstond met het metaal op de bodem.
Bij het spoelproces werd gebruik gemaakt van het verscbijnsel dat,
als een ertsmengsel in stromend water wordt gestort, de metaaldeeltjes
als gevolg van hun soortelijk gewicht minder ver zullen worden getransporteerd dan de lichtere rotsdeeltjes, een methode die al in de
Griekse oudheid werd toegepast bij de zilverwinning.
Bezinkings- en spoelmethode werden hetzij apart, hetzij in combinatie, gedurende het gehele tijdvak tot 1900 toegepast. Daarnaast werd
vanaf het begin van de negentiende eeuw ook gebruik gemaakt van een
selectie op korrelgrootte. Daarbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat het erts na de voorbehandeling metaaldeeltjes met een uniforme
korrelgrootte zou bevatten. De ongewenste materialen zouden door hun
afwijkende hardheid een andere korrelgrootte moeten hebben gekregen.
Deze methode bleek echter minder succesvol.
In het begin van de twintigste eeuw werd een proces ontdekt waarmee het mogelijk werd om metaaldeeltjes te isoleren in een vloeistof(water of olie) bad. Ais een fijngemaakt ertsmengsel in een vloeistofbad
werd gestort en er daarna van beneden af zuurstof door het bad geblazen werd, bleken de metaaldeeltjes zich aan de zuurstofbellen te hechten. Het zuurstof-ertsmengsel verscheen dan als een schuimlaag boven
op de vloeistof. Dit zogenaamde flotatieproces wordt nog steeds, zij het
in aanzienlijk verbeterde versies, gebruikt bij de concentratie van ertsen.
de concentratie en zuivering van goud
Goud in met name kwarts en ook wei andere gesteenten kon lastig door
de hie,rvoor beschreven concentratie- en zuiveringsprocessen gewonnen
S. Het soortelijk gewicht geeft de relatieve zwaarte aan in kg/ dm' . Een aantal relevante
cijfers; zand 1,4-2,0; basalt 2,7-3,2; goud 19,3; lood 11 ,3; loodsulfide 7,4-7,6; zink 7, I;
zinksulfide 3,9-4,1; tinoxide 6,S-7,1; kopersulfide 5,5-5,S .
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worden. Het probleem was namelijk dat per gram erts maar een zeer gering gewicht goud aanwezig was. De hoge waarde van goud maakte het
desalniettemin interessant om dit metaal te isoleren. Het erts werd daartoe eerst fijngestampt, hetgeen zeer nauwkeurig moest gebeuren (zie illustratie 7). Dit gebeurde dan ook niet op een stenen vloertje maar op
een tafel. Het erts werd vervolgens gemalen met een molensteen teneinde een grote fijnheid te bereiken.
De verwijdering van goud uit het gemalen materiaal werd bereikt
met behulp van kwik. Goud gaat, als het met kwik in contact komt, een
soort verbinding aan, een amalgaam. Ret is geen verbinding in de chemische zin van het woord, meer een emulsieachtige toestand. Door het
gemalen materiaal langs de kwik te lei den zal het goud amalgameren,
terwijl aIle verdere econmisch oninteressante delen niet reageren.
De uitvoering verliep in Agricola's tijd als voIgt. Na gemalen te zijn
kwam het fijne materiaal in een bak waarin kwik stond. Door een roerconstructie werd het materiaal met het kwik in contact gebracht. Door
de uitzonderlijk hoge relatieve zwaarte van goud en kwik zakte deze
combinatie naar de bodem. Het lichtere overblijfselliep over naar volgende bakken waarin het proces herhaald werd, waarna het afval werd
weggespoeld (zie illustratie 8). Het goud-kwik mengsel werd regelmatig
verwijderd. Ret goud en kwik was vrij gemakkelijk grof te scheiden
door het amalgaam in een stoffen zak te doen en dan het geheel uit te
persen. Ret meeste kwik, dat vloeibaar was gebleven, ging door het
weefsel heen terwijl het goud achter bleef. Een volledige verwijdering
van de kwik werd bereikt door het overblijfsel te verhitten. Dit hele proces voldeed zo goed dat er, afgezien van marginale technische verbeteringen, nauwelijks enige verandering in heeft plaatsgevonden.

Het ertstransport, de waterverwijdering, de luchtvoorziening en het personenvervoer
het ertstransport
Voor het horizontale transport in de mijn werd lange tijd gebruik gemaakt van mensenkracht. Ret gewonnen erts werd vervoerd met kruiwagens en karren die geduwd of getrokken werden door mensen. Onder
bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij gebrek aan arbeidskrachten, kon het interessant zijn om voor dit werk paarden te gebruiken. Dit
had echter het nadeel dat de gangen hoger moesten zijn dan voor mensen noodzakelijk was. In het algemeen werden daarom aIleen in groot
opgezette mijnen paarden gebruikt.
Afgezien van het toenemend gebruik van rails, waarover de karren
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liepen, veranderde er aan het horizontale transport niets wezenlijk tot
de invoering van diesel- en elektrische lokomotieven voor het trek ken
van de ertskarren. Het verticale transport in de mijnen was aanzienlijk
lastiger dan het horizontale transport, zeker naarmate de uitgestrektheid
van de mijn toenam en het personen- en ertstransport door een schacht
moest plaatsvinden.
AI in Agricola's tijd waren ingenieuze systemen ontworpen waarmee
erts en water uit de mijn gehesen konden worden (zie illustratie 9). Dit
en andere systemen bestonden uiteraard naast de simpele methodes als
het transporteren van erts in manden op de rug van mensen en het gebruik van een windas. Toen het aan het einde van de achttiende eeuw
mogeIijk werd om stoommachines een roterende beweging te laten maken, kwam het meer en meer in zwang om hiermee hijsinstallaties aan
te drijven. Door de grotere kracht van de stoommachine kon men ook
gebruik gaan maken van zwaarder en veiliger hijsmateriaal zoals stalen
kabels. Op het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste
eeuw werden de stoommachines op hun beurt weer grotendeels vervangen door verb ran dings- en elektrische motoren.
de waterverwijdering
Al in de Griekse en Romeinse tijd werden wateropvoersystemen gebruikt zoals de schroef van Archimedes, door tredwielen aangedreven
watermolens en uiteraard het eenvoudigweg ophijsen van waterbakken.
Aan het begin van de hier behandelde peri ode waren inmiddels twee
nieuwe technieken ontwikkeId: de zuigpomp en de kabeIbaIpomp, de
zogenaamde 'rag and chain pump'.
De zuigpomp functioneerde op dezeIfde wijze als de waterpomp
met zwengel waarbij het water omhoog werd gebracht door het trekken
van een vacuum. De kabelbalpomp bestond uit een buis waardoor een
kabel werd getrokken. Aan deze kabel waren ballen van leer of stof bevestigd die precies in de buis pasten. Ais de buis in het water stond werd
zo water door de buis omhoog getrokken (zie illustratie 10).
In 1698 patenteerde Thomas Savery zijn Miner's Friend. Dit was
een door stoom geactiveerde zuigpompmachine. Waarschijnlijk heeft
deze machine echter nooit in een mijn gefunctioneerd. 9 In 1712 bracht
Newcomen zijn eerste atmosferische machine tot leven. Let weI: dit was
geen pompmachine maar een nieuwe methode van aandrijving voor de
9. Ondanks de naarn die Savery zijn machine gaf zat er niet veel perspectief in de machine. Al kolen vretend kon het water slechts ca. 8 meter omhoog gezogen worden, een
prestatie die ook met de beschikbare apparaten kon worden bereikt, vgl. N. Cossons, The
BP book oj Industrial Archaeology (Newton Abbot 1978).
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conventionele zuigpompen. Het apparaat functioneerde als voIgt (zie illustratie 11): als stoom uit de boiler in de cylinder werd toegelaten ging
de zuiger, door het gewicht van de pompstangen, omhoog tot aan de
rand van de zuiger. Door de stoomtoevoer nu af te sluiten en een kleine
hoeveelheid koud water in de cylinder te spuiten, koelde de stoom af en
ontstond er een drukdaling. 10 Daardoor bewoog de zuiger onder invloed
van de luchtdruk buiten de cylinder-zuiger-combinatie naar beneden,
waardoor de pompstang omhoog werd getrokken. Het grootste probleem was dat deze machine thermisch erg inefficient was: op zijn
gunstigst was de verhouding tussen geleverde energie en opgenomen
energie ongeveer 1: 100. Dat grote verlies was een gevolg van het voortdurend verhitten en afkoelen van zuiger en cylinder.
Door Watt werd een belangrijke verbetering aangebracht door toepassing van een condensor, waarin de stoom moest condenseren. Dit
proces versnelde hij nog door enerzijds een vacuiimpomp aan te brengen, die de stroom uit de zuiger moest zuigen en anderzijds door de
stoom mee te laten helpen om de zuiger naar beneden te duwen. Watt
verbeterde de machine verder door hem dubbelwerkend te maken. De
stoom werd daarbij beurtelings onder en boven de cylinder ingespoten.
Feitelijk werkte de machine echter nog op de condensor: het vacuiimeffect leverde de kracht. Voor de mijndrainage werd deze dubbelwerkende
machine nog enigszins verder gespecialiseerd door Richard Trevithick.
Zijn machine, de zogenaamde 'Cornish engine' , waarvan het prototype
in 1812 gereed kwam, verschilde van de stoommachine van Watt eigenlijk aIleen wat betreft de druk van de stoom onder en boven de cylinder.
De Cornish engine was een hogedrukmachine (3,5 kg/cm2 in plaats van
0,35 kg/cm2), en die druk leverde ook de feitelijke kracht voor de zui~
ger. II De beweging werd gestimuleerd door de condensor. Overigens
was dit geen echte dttbbelwerkende machine, maar het had er weI veel
van weg.
Sedert 1750 kwam een nieuwe afwateringsmethode in zwang: men legde
afwateringskanalen aan, de zogenaamde 'adits', waardoor de ontwatering natuurlijk kon verlopen, of het water minder hoog hoefde te worden opgepompt. Tevens kon via deze adits het ertstransport veel gemakkelijker verlopen.
Aan het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste
10. Het inspuiten van water was op zich niet noodzakelijk maar versnelde het afkoelproces van de stoom en was daarom wenselijk.
II. Oit in tegenstelling tot Newcomen's en Watt's machines. Die functioneerden bij de
gratie van onderdruk als gevolg van afkoelende stoom.
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eeuw werd de overstap gemaakt naar door electrische en verbrandingsmotoren aangedreven centrifugaalpompen. Dit waren efficiente
perspompen waarin het water door middel van een schoepenrad in beweging werd gebracht en werd weggeperst. Een belangrijk voordeel van
deze ter plaatse aangedreven pompen was dat het nu niet meer nodig
was om de omvangrijke en energieverslindende mechanische krachtoverbrengingssystemen te handhaven, die tot op dat moment nodig waren voor de aandrijving van pompen ondergronds, terwijl de aandrijving (waterwiel of stoommachine) elders was gesitueerd.
luchtvoorziening
Aangezien de mijnwerkers, ondanks de doorgaans vrij slechte lucht,
toch meestal nog weI konden werken, is aan de luchtverversing nooit
zo'n groot belang gehecht ais aan de waterverwijdering. WeI werd er de
nodige aandacht aan venti!atie besteed indien er mijngassen aanwezig
waren. Deze gas sen brachten ontploffings- en ontbrandingsgevaar met
zich mee ais gevoig van de aanwezigheid van open vuur van kaarsen in
de mijn. Kaarsen waren namelijk tot aan de wereldoorlog het nagenoeg
universele verlichtingsmiddel. I2 Om een behoorlijke ventilatie te bereiken waren twee mogelijkheden aanwezig: een natuurlijke of een geforceerde luchtdoorstroming.
Natuurlijke ventilatie was aIleen mogelijk indien de aan- en afvoer
van de lucht langs verschillende kanalen kon plaatsvinden. Een veel gebruikte methode om een zekere trek te veroorzaken bestond uit het stoken van een vuurtje onderin de schacht. De warme lucht steeg door de
ene opening terwijl door een andere opening de verse lucht werd aangezogen. In een situatie als deze kwam men dan vaak ventilatiedeuren tegen die er voor moesten zorgen dat er een trek door de hele mijn ontstond. Het zal duidelijk zijn dat deze methode aIleen in de grote mijnen
kon worden toegepast. In kleine mijnen was men doorgaans aangewezen op schachtscheiding zoals wordt weergegeven in illustratie 12. Door
de schacht in vier vakken te verdelen - en die vakken gunstig ten opzichte van de heersende windrichtingen te plaatsen - kon er een zekere geforceerde ventilatie worden gecreeerd. Het zal echter vrij lastig zijn geweest om deze trek ondergronds voort te zetten.
In het begin van de zestiende eeuw waren er ook al ventilatoren in
gebruik. Om een goede ventilatie te bereiken werd de aangeblazen lucht
door houten kokers door de mijn verspreid. Met name het systeem
waarin ook nog blaasbalgen benut werden functioneerde heel redelijk.
12. Het ontploffingsgevaar was weI te voorkomen (mijnlamp van Davies) maar gewerkt
kon er dan nog steeds niet worden. Ventilatie was dan echt nodig.
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De ontwikkeling van betere ventilatiemethodes vlotte niet erg in de loop
van de tijd. Alhoewel de atmosferische machines en stoommachines in
principe zeer geschikt waren voor ventilatiedoeleinden, wordt daar in de
literatuur nergens gewag van gemaakt. Wat men in de negentiende eeuw
weI deed was een hoofdschacht indelen in drie vakken: een voor ertstransport, een voor het pompen en een voor het personenvervoer - via
ladders - en voor ventilatie. In dat geval was het natuurlijk weer mogelijk om via de verschillende vakken een geforceerde ventilatie te creeeren.
Met de intraduktie van perslucht voor (onder andere) boordoeleinden kwam ook een voor de hand liggende luchtverversingsmethode beschikbaar. Door de vrijkomende perslucht bij het boren werd in de gangen vanzelf een ventilatie door overdruk gecreeerd. Ook kon met behulp
van elektrische ventilatoren in de mijn luchtcirculatie tot stand worden
gebracht.
personenvervoer
Het personenvervoer in de mijn beperkte zich, voorzover er al iets aan
werd gedaan, tot het verticale vervoer. Personenvervoer door middel
van een windas werd al door Agricola gesignaleerd; maar een grate
vlucht heeft deze methode nooit genom en deels als gevolg van het noodzakelijk zware takelwerk, maar met name gezien het veiligheidsrisico.
Doorgaans klommen de mijnwerkers via de houten bebalking de
schacht in, waar meestal in een hoek een klimmogelijkheid was aangebracht. Een andere mogelijkheid was om een aparte klimschacht te maken, waarin aan beide zijkanten voetplaatsen waren aangebracht.
Over het gebruik van hijsinstallaties voor personenvervoer is nagenoeg niets bekend. Zoals gezegd werden deze, vermoedelijk uit veiligheidsoverwegingen, weinig gebruikt. De enige bekende machinale transportmethode tot aan het eind van de negentiende eeuw was de aan de
aandrijvingsstangen van pompen gekoppelde 'man-machine' bij de Cornish engine. Op de pompstangen - er moesten er weI minstens twee zijn
- werden op regelmatige afstand voetsteunen aangebracht. De personen
konden dan naar boven komen door op het moment dat bijvoorbeeld
de linker pompstang op zijn laagste punt was op de betreffende
voetsteun te gaan staan. De linker pompstang ging nu omhoog terwijl
de rechter naar beneden ging. Op het dode punt, als ze beide stil stonden, moest de persoon vlug overstappen op de rechter pompstang, die
dan weer net omhoog ging. Naarmate de hijsinstallaties veiliger werden,
kwam het vaker voor dat het verticale personentransport met deze hijsinstallatie geschiedde.
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Samenvatting

Men zou wellicht hebben verwacht dat in het tijdvak dat ligt tussen het
eind van de middeleeuwen en het hoogtepunt van de Industriele Revolutie in Groot-Brittannie een aanzienlijke ontwikkeling in de mijnbouwtechnologie heeft plaatsgevonden. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de textielindustrie, waren die in de mijnbouw
niet zo imposant. Afgezien van de invoering van (atmosferische) stoommachines, de ontwikkeling van zuiveringsapparaten en de verandering
in de winningsmethode - bovenhandse in plaats van onderhandse verwijdering van het erts - was er in de mijnbouw tot 1850 niet veel wezenlijk veranderd. De pomp- en hijsapparatuur, de ventilatoren, de gereedschappen en de transportmethoden die omstreeks 1850 werden toegepast waren in 1500 allemaal al bekend. Het enige dat er in de peri ode
tussen 1500 en 1850 duidelijk veranderde was de nauwkeurigheid waarmee bijvoorbeeld pompen gemaakt werden en het aanpassen van de apparatuur om aansluiting op atmosferische en stoommachines mogelijk
te maken. Deze machines zijn in de achttiende eeuw in de nonferrometaalmijnbouw aIleen geschikt geweest om pompwerk te verrichten, hetgeen overigens weI een oplossing bood voor een zeer belangrijk
probleem in de mijnen. Pas in 1782 ontwierp Watt een constructie waardoor een roterende beweging kon worden voortgebracht en waarmee
stoommachines voor hijswerk konden worden benut.
Al met allijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat in de lange geschiedenis van de mijnbouw v66r 1500 al een dusdanige mijnbouwtechnologie ontwikkeld was dat er niet zo eenvoudig in het oog springende essentiele veranderingen konden plaatsvinden. Pas mi 1850 vonden er in de
mijnbouw een aantal opvallende wijzigingen plaats waarbij luchtdruk,
elektriciteit en kleine verbrandingsmotoren bruikbaar werden. Op zich
had den die wijzigingen nauwelijks invloed op het ertszuiveringsproces.
De vernieuwingen daarin waren met name een gevolg van de nieuwe
procesmatige inzichten, zoals andere breek- en verfijningsapparatuur,
en de ontdekking van een nieuwe flotatieproces.

Delftse pottenbakkerijen in de
zeventiende eeuw
Een archivalisch onderzoek naar pottenbakkers en
hun nering in de periode 1575 tot 17001
M.e. ROODENBURG

Inleiding
Wie zich in de geschiedenis van de stad Delft verdiept zal zeker het boek
van Dirck van Bleyswijcl\, als een 'historische gids', ter hand nemen.
Deze Beschryvinge der Stadt Delft, betreffende desselfs Situatie, Oorsprong en Ouderdom, werd in Delft in 1667 uitgegeven. Van Bleyswijck
besteedde veel aandacht aan de lokale nijverheid. Een paar bedrijfstakken bepaalden met de toeleveringsbedrijven een groot deel der 16de en
het begin der 17de eeuw de welvaart van Delft. Dat waren de lakenindustrie en de bierbrouwerijen. 2 Daarvoor kwam een andere nijverheid
in de plaats; in de woorden van Van Bleyswijck "t opkomen van de
nieuwelingen de PorceIeijn-backers van de DeIfsche PorceIeijnen, die nu
wederom soo begeert werden, dat de PorceIeijn-backerijen alhier binnen
weijnig tijds [
] tot acht en twintigh in getal gesteijgert sijn'. 3
Wie kent niet de term 'delfts'? Zoals in Van Dale wordt omschreyen: een 'zekere soort van fijn aardewerk en tegels, oorspronkelijk aIleen te Delft gebakken'. In museumvitrines worden fraaie voorbeeiden
van delfts aardewerk tentoongesteld; maar ook menig particulier verzamelaar is trots op het 'delfts' in zijn collectie, want borden en kannen
I. De inhoud van dit artikel maakt deel uit van het promotieonderzoek van de auteur:
sociaal-economische aspecten der keramische industrie in Delft. In deze bijdrage gaat het
om de ambachtelijke (beroeps) pottenbakker, die een massaprodukt maakt, niet om de
kunstzinnige pottenbakker die unica vervaardigt.
Met dankbaarheid wordt gewag gemaakt van aile inspirerende medewerking op het Gemeente Archief in Delft. De diepgaande gedachtenwisseling met Ir. P.J. Tichelaar over
grondstoffen, techniek en bedrijfsvoering verschaften beter inzicht in de aardewerkindustrie; dat hij als deskundige het manuscript kritisch wilde doornemen wordt met grote
erkentelijkheid vermeld . Dit artikel wordt opgedragen aan H .E. Roodenburg.
2. Laatstgenoemde bedrijfstak verviel in de 17e eeuw: waren er omstreeks 1600 nog 82
bierbrouwerijen, dit aantal was in 1667 geslonken tot 15.
3. Dirck van BJeyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft (Delft 1667) 736.
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in blauw of meer kleuren beschilderd vormen een begeerd verzamelobject. Doorgaans is dit 'antieke delfts' voor veel geld verworven, doch
ook het 'moderne delfts' is prijzig, vandaar dat deze keramiek als versierend element een plaats in het interieur krijgt.
Deze kostbare 17de en 18de eeuwse voorwerpen in verzamelingen
en bij de kunsthandel vertegenwoordigen topkwaliteit aardewerk; zoals
ook auteurs in publicaties over 'delfts' de grote mate van vakmanschap
van de bewaard gebleven voorwerpen roemen. Onderzoek vanuit de
kunsthistorische discipline naar het 'delfts' werd in ruime mate verricht
en het blijft in de belangstelling. 4
De ligging van de stad Delft voldeed aan de eisen voor een aardeverwerkende industrie, omdat de klei als essentiele grondstof en turf als
brandstof in de Hollandse bodem aanwezig waren. Bovendien was er de
goede transportmogelijkheid via de Schie. Vanuit die situatie gezien, is
voor de hand liggend de vraag of in Delft uitsluitend dit luxe-produkt
werd vervaardigd in de 17de eeuw. Binnen de kunsthistorische literatuur
valt op dat hetgeen de ambachtsman maakt, waar het om het dagelijks
gebruiksvoorwerp gaat, weinig aandacht krijgt. Dat komt, omdat een
gebruiksvoorwerp functioneel van vorm moet zijn, anders is het onbruikbaar; daardoor vertonen deze op de praktijk gerichte voorwerpen
amper veranderingen in type of model. Dit in tegenstelling tot huisraad
dat uit kostbaar materiaal meer als dekoratieve kunst wordt vervaardigd. Daarin valt voor een kunstkenner voldoende te ontdekken aan invloeden van elders of stijlkenmerken, om het instellen van een stijlanalyse aantrekkelijk te maken; bovendien geeft een mooie beschildering of
fraai ornament een esthetisch genot voor de liefhebber. Deze hierboven
geschetste gang van zaken valt eveneens te constateren in de wijze waarop onderzoekers en verzamelaars zich met 'delfts' bezig houden.
Sinds kort echter wordt gepoogd om een meer economisch gefundeerd antwoord te vinden op de vraag of er behalve een luxe-produkt
ook aardewerk voor gebruiksdoeleinden in Delft werd vervaardigd.
Voor dit onderzoek vormen archeologische vondsten in Delft en het
analyseren van archivalia de voornaamste componenten. 5
nieuwe gezichtspunten
Essentieel bij deze nieuwe onderzoekfase zijn bodemvondsten door hun
4. Enkele titels uit de vaak specialistische Iiteratuur : C .H. de Jonge, Oud-Nederlandsche
majolica en Delftsch aardewerk (Amsterdam 1947); D.F. Lunsingh Scheurleer, Delfts
blauw (Bussum 1975); D.F. Lunsingh Scheurleer, Wit Delfts (Lochem, 1970).
5. J.D . van Dam, 'Geleyersgoet en Hollants Porceleyn. Ontwikkelingen in de Nederlandse aardewerkindustrie 1560-1660' . Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van
Vrienden van de Ceramiek (MNVC) 108 (1982) 3-93 .
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kwantiteit en geschakeerde samenstelling. Het gaat hierbij zowel om keramisch afval dat afkomstig is van plateelbakkerijen, als om vondsten
uit beerputten. Dit afval bestaat uit sober of onversierd aardewerk; de
eventuele beschildering van deze misbaksels en scherven vertoont stilistisch overeenkomst met de kostbare exemplaren in vitrines. Bovendien is gebleken uit de omvangrijke vondst van 'witgoed' afkomstig uit
een put op het terrein van 'De Porceleyne Fles' dat de produktie van 'wit
delfts' veel groter geweest moet zijn, dan tot nu toe werd aangenomen. 6
Opmerkelijk is dat tot heden bij dit zgn. bodemarchief geen scherven of
misbaksels van kostbaar 'delfts' werden aangetroffen. De indrukwekkende hoeveelheid van opgegraven keramisch afval in verhouding tot
het gelnventariseerde luxe-produkt in verzamelingen geeft aanleiding
om een vraagteken achter het gevestigde beeld van 'delfts' te zetten. Deze overweging wordt versterkt door inzicht in produktie en handel aan
de hand van bewaard gebleven inventarissen van plateelbakkerijen.
Kwantificering van gespecificeerde produktie geeft een zodanige omyang te zien dat het gerechtvaardigd is de konklusie te trekken dat het
hoofdbestanddeel van de bedrijfsomzet eenvoudig 'delfts' was en niet
het luxe-produkt!7 Een voortgaand onderzoek naar dit nieuwe onverwachte aspect van de delftse keramische nijverheid moet nog voor een
genuanceerder beeld van deze bedrijfstak zorgen. In dit artikel gaat de
belangstelling niet zo zeer uit naar het gewone Delfts aardewerk maar
naar het volksaardewerk.
volksaardewerk
Thssen het keramisch afval dat bij graafwerk uit de Delftse bodem te
voorschijn komt zitten 66k scherven die bruin van kleur zijn en wat grof
aanvoelen; het type aardewerk waar heden ten dage nog borden, fruittesten, spaarpotten en ander gerei van wordt gemaakt en dat ook wei
met volksaardewerk wordt aangeduid. 8 De vervaardiging van dit zgn.

6. Deze afvalput werd aangetroffen op het terrein waar oorspronkelijk de Porceleijne
Fles in Delft was gevestigd, aan de westzijde van het Oosteinde. De stad Delft cultuur en
maatschappij van 1667 tot 1813, Afbeeldingen (Delft z.j .) nr. 243-259.
7. Van Dam, 'Geleyersgoet'.
8. Destad Delft cultuur en maatschappij tot 1572, Afbeeldingen (Delft z.j.) nr. 218-221;
232, 233, 234.
Over de term volksaardewerk geeft J . de Kleyn, Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
(Zeist 1965) op bladzijde 9 een verklaring: 'We willen er aileen maar mee aangeven, dat
er in Nederland een bepaalde groep aardewerk is gebruikt, die algemeen gangbaar was.
Tot aan het einde van de negentiende eeuw vervulde dit pottenbakkersgoed een belangrijke
functie in het leven van alledag. Oit, ongeacht de maatschappelijke stand of status van
de eigenaars' .
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loodglazuuraardewerk verschilt met dat van 'delfts,.9 Het werd trouwens voor andere doeleinden gebruikt, vooral bij het bereiden en het bewaren van voedsel voor mens en dier. Dit volksaardewerk was dus echt
functioneel. Zou men hier met genoemd soort aardewerk te maken hebben met een ter plaatse vervaardigd keramisch produkt? Werd;' zo
vraagt men zich af, in Delft voor en tijdens de bloeiperiode van luxe en
gewoon 'delfts' eveneens loodglazuuraardewerk gebakken, zoals in andere steden het geval was?IO
probleemstelling
Voor een stad waar zo'n technisch en esthetisch verfijnd produkt op de
markt werd gebracht, was voor de meeste kenners en verzamelaars keramiek van mindere kwaliteit weinig spectaculair. Als het gewone 'delfts'
al buiten de belangstelling viel, wat kon men dan verwachten voor onopvallend gebruiksaardewerk? Daardoor is de situatie van de pottenbakkerij, de bedrijfstak die deze grove keramiek maakt in de schaduw gebleven omdat het produkt eenvoudig in vormgeving en onopvallend van
decoratie is. Daarbij komt dat het identificeren van opgegraven fragmenten en scherven moeilijk is wegens het ontbreken van een merkteken
door de pottenbakker of een stadskeur, hetgeen bij het betere produkt
weI het geval kan zijn. 11 Zoals hierboven is gesteld, voldeed Delft in de
17de eeuw aan de voorwaarden voor een aarde-verwerkende industrie.
De vraag is gewettigd of naast het 'delfts' 66k het grove gebruiksaardewerk ter plaatse is vervaardigd. Gelet op de moeilijkheden bij identificatie van volksaardewerk is de enige methode om deze vraag te beantwoorden het instellen van een archivalisch onderzoek, hetgeen door de
auteur is verricht. Resultaten en konklusies van dit speurwerk zijn in deze bijdrage neergelegd.
bronnen
Wil men aspecten van de zgn. materiele woon- en leefcultuur, waartoe
9. Yoor technische aspecten wordt verwezen naar de toelichting verder in de tekst onder
het hoofdje 'techniek'.
10. H. van Gangelen, 'Het pottenbakkersbedrijf te Groningen 15()()-18()()' Spiegel Historiae/17 (1982) 13-22; C.l .F. Siootmans, Tussen hete vuren /; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakers ambacht te Bergen op Zoom 1400-1925 (Tilburg 1970); L.l .
Weijs, C.l .l. van de Watering, C.l.F. Siootmans, Tussen hete vuren II. Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers. (Tilburg
1970); C.l .F. Siootmans en L. Weijs, 'Het potbakkersbedrijf te Bergen op Zoom', Spiegel
Historiael9 (1974) 46-51.
11. Daarbij komt dat voor Nederland - en toegespitst op Delft - een materiaalonderzoek
met moderne methoden niet zo indicatief is, omdat de grote kleileverancier, direct of indirect, de Rijn is, de klei is daardoor steeds ongeveer van gelijke samenstelIing.
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ook de keramiek behoort, uit het verleden onderzoeken, dan is dat mogelijk aan de hand van verschillende bronnen. Dat zijn de beeldende
bronnen als schilderijen en prenten, die zeer verhelderend kunnen zijn
omdat daarin het wonen en werken van de mens binnen- en buitenshuis
is gevisualiseerd. In de tweede plaats door het bewaard gebleven huisraad en de kleding. Ten derde zijn er de geschreven en gedrukte bronnen. Helaas beschikt de onderzoeker zelden over deze drie soorten bronnen tesamen voor een goede integratie van de gevonden gegevens. Vooral van huisraad en kleding is, afgezien van totale vernietiging door calamiteiten, slechts datgene bewaard gebleven dat waardevol was; het
grootste deel van de gebruiksvoorwerpen werd gebruikt tot het versleten
of kapot was, om dan als waardeloos in de afvalpunt te verdwijnen.
Textiel en hout vergingen door de nadelige invloed van de bodemgesteldheid of door vocht, maar metalen, leer, keramiek en glas waren
beter bestand tegen dit bederf. Opgegraven scherven, brokstukken en
resten van huisraad zijn voor ons een afspiegeling van hetgeen de mensen vroeger in huis, keuken of werkplaats gebruikten.
Dit bodem-archief is een onmisbare aan,vulling op de mooie sier- en
gebruiksvoorwerpen in verzamelingen. Omdat doorgaans de verzamelaar een gaaf voorwerp prefereert boven een gerestaureerd exemplaar
bestaat vanuit die hoek geringe belangstelling voor het opgegraven afval
uit de grond; bovendien hebben deze scherven amper een handelswaarde. Maar historisch gezien vertegenwoordigen deze rest en en scherven
de waarde als exponenten uit het dagelijks leven van weleer. Dankzij opgravingen onder lei ding van stadsarcheologen of bodemonderzoek door
particulieren, zijn in de afgelopen jaren verrassende vondsten gedaan.12
Vandaar dat de interesse voor het bodem-archief toeneemt, omdat voor
historisch gericht onderzoek deze lokale archeologie waardevol is. Voor
dit onderzoek naar eventuele pottenbakkerijen in Delft is gebruik gemaakt van geschreven en gedrukte archivalische bronnen en bescheiden.
Vooral uit voorschriften van de overheid, belastinggegevens en in het
bijzonder het notarieel archief verschaften inzicht over bedrijven en families, die bij de pottenbakkerij betrokken waren. 13

12. Zoals in Amsterdam. Gepubliceerd recent onderzoek door J. Baart e.a., Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek (Bussum 1977).
13. De Gemeentelijke Archiefdienst Delft (hierna af te korten G.A. Delft), herbergt een
overvloed aan archivalia m.b.t. de keramische industrie in Delft. In de vorige eeuw heeft
A.H.H. van der Burgh 'op naam' notities hieruit gemaakt. Deze zgn. notities-van der
Burgh, geficheerd, aangevuld met de later gemaakte aantekeningen door P. Beijdals, geyen toegang tot deze documenten. Beide hulpbronnen in de G.A. Delft.
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techniek
Van Bleyswijck sprak, zoals wij zagen, over 'porceleijnen' en Van Dale
over 'een soort fijn aardewerk'. De begripsverwarring over 'delfts'
bestond vanouds en bestaat nog immer. Dit komt door een vermenging
van technische kenmerken en decoratieve elementen. De man die 'aarde'
verwerkt, is afhankelijk van de klei die hij in zijn omgeving kan kopen.
De samenstelling van deze 'aarde' bepaalt de hardheid van het in de
oven gebakken voorwerp. De bodem van China bood mineralogisch
door veldspaat, kaolien en kwarts de mogelijkheid tot een hard, glanzend fabrikaat: het porselein. Dit mengsel van genoemde mineralen was
in West-Europa, tijdens de 17de eeuw nog onbekend. Het door de Verenigde Oost-Indische Compagnie gelmporteerde Chinese porselein kon
men hier alleen wat de versiering betreft, imiteren.
Dat was mogelijk door te schilderen op een ondoorzichtige ondergrond van tinglazuur, dat de gebakken klei bedekte. Het was naar
grondstof en techniek derhalve geen 'echt' porselein wat in Delft werd
gemaakt, maar tinglazuuraardewerk. Dit gebeurde in een zgn. plateelbakkerij.14 Maakte men aardewerk met een doorzichtig glazuur, dan
sprak men van een pottenbakkerij. Dit loodglazuuraardewerk was het
alledaagse vaatwerk, de potten en pannen voor de keuken en in de werkplaats. De kleur van de gebakken klei, roodachtig tot bruin, scheen door
de glazuur heen. Soms bracht men met klei van een andere, lichtere
kleur een versiering aan. 15

14. Over het procede van aardewerk met tinglazuur beschikken wij over een gedrukte
Nederlandse bron: Gerrit Paape, De plateelbakker oj Delftsch aardewerckmaacker (Dordrecht 1794). Een beschrijving van loodglazuuraardewerk met een kunsthistorisch overzicht van het produkt door J . de Kleyn, Volksaardewerk in Nederland 1600-1900 (Zeist
1965). De contaminatie in vakkringen - en daarbuiten - van technische termen, oorspronkelijke en meer recente benamingen is groot. Daarom werd tijdens het symposium 'Geleyersgoet en Hollants Porceleyn 1560-1660', op 5 maart 1983 in Leeuwarden het volgende
vastgesteld: 'Nederiands tinglazuuraardewerk dat aan een kant bedekt is met tinglazuur,
de andere kant met loodglazuur en gebakken op proenen, majolica te noemen'. Een proen
is keramisch hulp- of stapelmateriaal, veelal driehoekig en met punten aan de bovenzijde,
bij het gladbakken geplaatst tussen (twee?) majolicaschotels ter voorkoming van aaneen/vastbakken (definitie'door P.J. Tichelaar). 'Tinglazuuraardewerk, dat aan beide zijden met tinglazuur bedekt is, en in kokers op pennen is gebakken, zal faIence worden genoemd', MNVC 111 (1983) 24. Omciat dit artikel over de plateelbakkerij als bedrijfstak
handelt en niet om de techniek van het produkt zal uitsluitend over tinglazuuraardewerk
worden gespro.ken. De term plateel is afgeleid van de Zuid-Nederiandse naam voor bord
'platiel' of 'plateel'. In de 16de en 17de eeuw waren 'platelen' een massaprodukt. Plateel
werd langzamerhand een verzamelnaam/soortnaam.
15. Ais het om de gebakken klei gaat spreekt de vakman over 'de scherf'. Nog heden
ten dage wordt dit type loodglazuuraardewerk geproduceerd.
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Pottenbakkerijen in Delft

Afgezien van een enkele naam met de vermelding 'pottenbakker' is het
vroegste bericht van een pottenbakkerij in Delft uit 1581. 16 Drie jaar later wordt de plateelbakker genoemd, die eigenaar van de eerste plateelbakkerij was.17 Gedurende de 17de eeuw is bij de pottenbakkerij in
Delft een vijftal families zeer betrokken geweest. Vit archivalische documenten is vrij veel over hun bedrijven, bezit en handelsrelaties aan het
licht gekomen. 18 Van de families Touw, van Bodegem, Cater, Bonser en
Van IJsselsteijn is gebleken dat zij eigenaar van een pottenbakkerij waren. 19 Bij twee zijn opeenvolgende generaties bij het familiebedrijf betrokken geweest; dat was het geval bij Touw en Van Bodegem. Bij Bonser en Van IJsselsteijn ging de zoon als pottenbakker naar het bedrijf
van collega Cater. Binnen deze bedrijfstak is een geval van verzwagering
bekend, dat waren de families Touw en Van Bodegem.
De aardewerkindustrie was in Delft geconcentreerd in het zuidoostelijke stadsdeel, dat gunstig gelegen was met verbinding via de
grachten naar de Schie. Via de Schie kwamen voor de pottenbakkers de
grond- en hulpstoffen, zoals de klei uit het stroomgebied van de Oude
Rijn en turf uit de veengebieden in Holland en Brabant. Oe plateelbakkers hadden voor hun verfijnder produkt ook materialen uit de
Zuidelijke-Nederlanden, Duitsland en Engeland nodig, die per schip
naar Delft vervoerd. Aanvankelijk ontliep het aantal pottenbakkerijen
en dat der plateelbakkerijen in Delft elkaar niet veel: in 1630 waren er
binnen elke bedrijfstak negen. Naar omvang en capaciteit bleef de pottenbakkerij beduidend achter. De grafiek geeft een goede illustratie van
expansie en neergang binnen de aarde-verwerkende industrie.
16. Slechts wanneer sprake is van een pottenbakkerij met naam en lokatie in een gedateerde bron, heb ik dat genoteerd als begin van het bedrijr. Doorgaans ligt dat enige jaren
later dan de vroegste vermelding over de betreffende eigenaar-pottenbakker. De vroegste
vermelding van een pottenbakkerij is die van Aelbrecht Heijndricksz. aan de Nieuwe Langendijk. Behalve de beroepsaanduiding 'pottenbakker' komt men in bronnen 'potbakker'
en 'potman' tegen, een pottenbakkerij heet er 'potterie'. Dit woord heeft dus niet de betekenis van het huidige 'potterie', dat wordt gebruikt voor aardewerk en voor een zaak met
keramiek. De produktieplaats heette 'meesterie' of 'winkel'; deze laatste termen komen
ook voor bij andere bedrijven tot in de 20ste eeuw.
17. In 1584 huwde Harmen Pietersz., plateelbakker, hij was de eerste eigenaar van 'de
Vier Romeynsche Heiden', waar tinglazuuraardewerk werd gemaakt. Van Dam 'Geleyersgoet' , 10.
18. In de bijlage is beknopt de bedrijfsgeschiedenis beschreven.
19. Behalve deze familiebedrijven waren er de pottenbakkerijen waarvan slechts de
naam van een eigenaar bekend is, te weten van Aelbrecht Heijndricksz., Pieter Jansz.
Groen, Huijck Huijgensz., en Pieter Melisz. in Delft.
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GRAFIEK 1 Aantal pottenbakkerijen (A) en plateelbakkerijen (B) tussen 1580 en 1700
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Een sporadische vermelding van een knecht bemoeilijkt een redelijk
inzicht te verwerven over het personeelsbestand binnen de pottenbakkersbranche. Daardoor is het niet mogelijk door kwantificering van het
aantal knechten een konklusie te trekken over de grootte van deze pottenbakkerijen. Bij de pottenbakkers Touw is sprake van een vader en
zoon, die als knechten een lang dienstverband bij deze familie hadden.
Ruth Dirckzn. van IJsselsteijn, die meester-timmerman was, maar als
zoon van een pottenbakker op de hoogte van het pottenbakken was, had
een meester-knecht in dienst die voor hem verantwoordelijk voor de
produktie in de bakkerij was. De knecht die Adriaen Cornelisz. Cater
had, prefereerde niet het bedrijf van zijn meester voort te zetten, doch
als plateelbakker in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit is het enige
geval van 'de overstap' naar de plateelbakkerij .
beroepsorganistie
De pottenbakkers in Delft behoorden tot het St. Michielsgilde, een gilde
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waarin kleine ambachten verenigd waren. Binnen dit overkoepelende
gilde waren de gilden van de ververs van wol en linnen, de hoedenmakers, de bezemmakers, de slagballenmakers en de potten- en pannenbakkers te vinden, evenals degenen die bezems, slagballen, potten en
dakpannen verkochten. 20 Het bestuur van het St. Michielsgilde was in
handen van 'vijff hooftmans, te weten een van de Mr werwers van volle
laecken, lindelaecken, ende hoewerwers, een van de hoemaeckers, een
van de ballemaeckers, een van de besemmaeckers, en een van de potteen pannebackers, welcke vijff hooftmans, het eene jaer twee ende het
ander jaer drie hooftmans kiesen, in plaetse van de outste ende afgaende
hooftmans' .21 Deze hoofdmannen beschikten niet over een gildehuis of
-kamer waar het gildearchief werd bewaard; de zogenaamde gildekist,
waarin de bescheiden waren opgeborgen stond daarom in het huis van
een der hoofdlieden. Dat het toezicht op en de zorg voor de gildestukken
weI eens te wensen overliet blijkt uit het feit dat de gildebrief waarin de .
reglementen waren vastgelegd 'door onachtsaemheit van de voorgaende
hooftmans' verloren was gegaan. Daarom werd in 1650 door de stedelijke overheid van Delft op verzoek van het St. Michielsgilde een nieuwe
gildebrief goedgekeurd. 22 Door deze onachtzaamheid van gildebroeders
met de gilde-dokumenten is van de bepalingen voor de verschillende ambachten binnen het gilde helaas weinig bewaard. Dat is vooral met betrekking tot de pottenbakkers het geval; slechts twee bepalingen op hun
ambacht en hun nering zijn bekend. Dat is, dat na het overlijden van
de meesterpottenbakker zijn weduwe 'de winckel, ende het hantwerck
van haer overleden man' zonder meesterknecht mocht voortzetten. Binnen het St. Michielsgilde was aIleen aan de pottenbakkers en de ververs
dit toegestaan. 23
Het St. Michielsgilde had ook een zogenaamde 'bus' of 'bos', dat
was de kas van een gilde waarin aIle gildebroeders verplicht een bijdrage
20. Soms treft men over een persoon behalve pottenbakker ook pannenbakker als beroep in archivalia aan; gebleken is dat als de pottenbakker zelf een der comparanten was
hij als pottenbakker omschreven werd, dus volgens zijn eigen opgave. Blijkbaar verstond
de buitenstaander geen beroepsmatige nuance in beide beroepen. De pannenbakker vervaardigde dakpannen. Het is mij gebleken dat er in Delft gedurende de 16de eeuw en begin
l7de eeuw enkele pannenbakkerijen waren, maar de onvolledige gegevens maken op dit
moment nog geen afgerond overzicht mogelijk.
21. G.A. Delft, Keurboeken .
22. Een gildebrief behelsde de rechten en keuren van een gilde, die van overheidswege
waren vastgesteld of bekrachtigd. Er was een gildebrief voor het St. Michielsgilde als corporatie, met en in samenhang daarmee gildebrieven waarvan de inhoud toegesneden was
op de aangesloten gilden.
23 . De eisen voor vakbekwaamheid werden blijkbaar voor deze beide ambachten lager
gesteld dan voor de andere beroepen binnen het St. Michielsgilde.
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stortten; in geval van ziekte of ouderdom van een gildebroeder werd een
ondersteuning uit 'de bus' verleend. Uit de reglementen van de St. Michielsgildebus blijkt dat de knechten en leerlingen tevens tot 'de bus' behoorden. Doordat de gildebrief van het pottenbakkersgilde verloren is
gegaan, is niet bekend of meesters en knechten in een gilde verenigd waren. Gelet op de verbondenheid binnen 'de bus' van het St. Michielsgilde mag verondersteld worden dat bij het bescheiden pottenbakkersgilde
in Delft allen die bij de produktie betrokken waren tot hetzelfde gilde
behoorden.24 Tot nu toe is slechts van een pottenbakker een vermelding
als 'hooftman' van het St. Michielsgilde gevonden; maar gezien de voorschriften van het gilde en het geringe aantal pottenbakkers, die in aanmer king kwamen, zullen de meesten weI na verloop van tijd deze functie
hebben bekleed. 2s De plateelbakkers en -schilders in Delft behoorden
tot een ander gilde, zij traden toe tot het St. Lucasgilde, evenals de
kunstschilders en beeldhouwers, borduurwerkers en andere kunstnijvereno Het verschil tussen beide ambachten binnen de aarde-verwerkende
industrie wordt door dit maatschappelijk onderscheid van het St. Lucasgilde en het St. Michielsgilde duidelij k geillustreerd. 26

Bedrijfsvoering

Een analyse van produktie en omzet van deze pottenbakkerijen kan wegens de omvang van het materiaal niet in deze bijdrage worden gegeven. 27
Voor de hand liggend zou zijn dat de pottenbakkers door de toenemende concurrentie van het 'delfts' de overs tap naar de lucratieve branche der plateelbakkerij gemaakt zouden hebben. Dit gebeurde echter
nauwelijks. Pottenbakker Adriaen Cornelisz. Cater had behalve zijn
pottenbakkerij een plateelbakkerij, waarin een plateelbakker werkte,
maar na 1622 verkocht Cater dit bedrijf. 28 Ook zijn collega's bleven in

24. In tegenstelling tot de plateelbakkerijen in Delft waar zo veel knechten werkten, dat
er 'bossen' van plateelschilders- en plateeldraaiersknechten waren, zoals toegelicht door
E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en Knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in
vroeger tijden (Haarlem 1913) 181-184.
25. Oat was Jacob Pietersz. Bonser.
26. Over het St. Lucasgilde in Delft is recent een uitputtende studie verschenen, John
Michael Montias, Artists and artisans in Delft. A Socio-economic study of the seventeenth
century (Princeton 1982).
27 . Naar het zich laat aanzien zal dit in het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek 2 (1985) uitvoerig worden besproken.
28. Elders zal een biografisch artikel over Adriaen Cornelisz. Cater verschijnen.
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hun eigen nering. Dat er geen overgang van pottenbakkerij naar die van
het plateel is geweest zal verschillende oorzaken hebben gehad.
Dat was in de eerste plaats een kwestie van ondernemerschap. Beschikte een pottenbakker over de specifieke geaardheid van ondernemer
voor een technisch gecompliceerd produkt als het tinglazuuraardewerk?
Of ambieerde hij het niet om zijn eigen ambacht op te geven ten gunste
van een veeleisend beroep? Bovendien was in zijn eigen branche van
pottenbakker aanzienlijk minder bedrijfskapitaal no dig dan voor het
plateelbakken, wegens een eenvoudiger produktieproces. Tevens was
voor de vervaardiging van tinglazuuraardewerk een grotere verscheidenheid aan grondstoffen noodzakelijk . De meeste plateelbakkers in de
17de eeuw in Delft beschikten zelf niet over voldoende kapitaal om een
bedrijf te exploiteren. Maar geldschieters zagen in deze expansieve nering der plateelbakkerijen een goede belegging, zodat met kapitaal van
buiten de meesterplateelbakkers hun ambacht konden uitoefenen. 29 Bij
de pottenbakkers was van vreemd geld geen sprake, uit eigen mid del en
werden de kosten bestreden. Dit tekort aan financiele draagkracht zal
de pottenbakker ervan weerhouden hebben om naar de tinglazuurbranche over te stappen. Een derde reden was een maatschappelijk verschil
zoals reeds bij de gilden werd aangegeven.
De nering geschiedde in het voorhuis of in de zogenaamde pothuizen, de lage winkeltjes onder de vensterbank, half in de kelderruimte.
De eigen keramische produkten vulden de pottenbakkers aan met aardewerk en glaswerk van elders, onder meer uit Duitsland. Tevens waren
zij evenals de andere delftse ambachtslieden gerechtigd iedere donderdag op de Markt hun goederen te verkopen. Zoals Van Bleyswijck
schreef dat allerlei waren 'in tenten of kramen, werden tentoongestelt,
als linnen, wolle deeckenen, hoeden, kousen, schoenen, messen, ijzerwerk, koper, tin, mande-werck, stoelen, potten en pannen, en al 't geen
een ijgelijck in sijn huijshoudinge soude mogen ontbreken' te koop
was. 30 Maar de concurrentie op deze wekelijkse markten en de jaarmarkt in Delft door kooplui van buiten was groot. Beschermende maatregelen door de stedelijke overheid moesten hieraan paal en perk stellen.
Vooral de handelaren uit Bergen op Zoom waren bedreigend, door de
goede kwaliteit van hun waren. 31 Vit deze bepalingen valt op te maken
dat de omzet van dit volksaardewerk uit Bergen op Zoom behoorlijk
moet zijn geweest; bij het analyseren van dit type aardewerk in het
Delftse bodemarchief zal men daarom rekening moeten houden dat een
gedeelte ter plaatse gebakken zal zijn en een ander deel import is.
29.
30.
31.

Van Dam, 'Geleyersgoet' bevat een overzicht van deze gang van zaken.
Van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft, 663 .
G.A. Delft, diverse verordeningen in de keurboeken.
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Opmerkelijk is dat Delftse pottenbakkers nog andere inkomsten
hadden. Zij droogden hout voor de timm~rman in hun produktieplaats;
bij afwikkeling van nalatenschappen zijn diverse posten over het drogen
van 'delen' en 'wagenschot'. 32 Bovendien bleek dat drie een teerstoof als
nevenbedrijf hadden, vooral in het tweede kwart van de 17de eeuw was
dat een behoorlijke bron van inkomsten. De aanwezige ovenwarmte
werd benut om touw te drogen, dat daarna door teer geconserveerd
werd tegen verrotting. Bij een vererving van een pottenbakkerij omstreeks 1660, werd evenwel geconstateerd dat de teernering terugliep.
Deze nevenactiviteit met teerstoven lijkt specifiek voor Delft te zijn. 33
Zoals is gebleken hebben de pottenbakkerijen binnen de keramische industrie in Delft gedurende de 17de eeuw een bescheiden plaats ingenomen. Door de afnemende vraag naar grover aardewerk voor de
plaatselijke markt, viel de bestaansmogelijkheid voor de pottenbakker
weg; ook andere inkomsten, zoals uit de teerstokerij liepen achteruit
door gebrek aan afzet. De oorzaak voor deze neergang ligt in de veranderingen binnen het fabrikaat der plateelbakkerijen in Delft, waar
dankzij de snel toenemende produktie van het betere tinglazuuraardewerk aan de vraag voor huishoudelijke doeleinden kon worden voldaan.
Het hygienischer tinglazuuraardewerk leende zich beter voor gebruik in
de keuken en bij de maaltijd, dan het kwetsbare loodglazuur. Want in
het loodglazuur ontstonden gauw haarscheuren, waar rest en van het
voedsel in achter bleven. Hierdoor was loodglazuuraardewerk minder
geschikt voor bepaalde levensmiddelen, zoals boter.
vergelijking met Groningen en Bergen op Zoom 34
Ofschoon het 'delfts' elders eveneens verhandeld werd, was de concurrentie voor die lokale pottenbakkers niet zo fataal als in Delft, zoals valt
op te maken uit de situatie in Groningen. Het hoogste aantal in produktie zijnde pottenbakkerijen in de stad Groningen was in 1662 toen er
twaalf bedrijven waren. Dat aantal was in 1700 geslonken tot zes. Met
32. Een deel is een plank van gezaagd hout. Het wagenschot, rechtdradige, gladde eiken
planken uit over de volle lengte gekloofde stukken haut.
33 . Ik trof in elk geval geen vermelding van deze nevenactiviteit aan in gepubJiceerd onderzoek over pottenbakkerijen in Nederland, zie literatuuropgave in noot 10. Een vermelding in een publicatie weliswaar over plateelbakkerijen in Rotterdam in 1665: 'een potteback erie ende teerstoverie, genaemt De Teerketel' , zonder nadere bedrijfsgegevens in: A .
Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche Plateel- en Tegelbakkerijen hun Product
1590-1851 (Rotterdam 1920) acte 92.
34. De enige vergelijkingsmogeJijkheid op grond van gepubJiceerd onderzoek: Van Gangelen , 'Het pottenbakkersbedrijf te Groningen', 14, 15. De situatie in Bergen op Zoom
waar uitsluitend een grote produktie van loodglazuuraardewerk voor export was, ligt geheel anders.
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enige schommelingen bleef deze situatie tot 1740 ongewijzigd; na genoemd jaar liep deze nijverheid terug tot twee in bedrijf zijnde bakkerijen. De Groningse pottenbakkers ondervonden evenals hun Delftse vakgenoten concurrentie van buiten, maar het stadsbestuur bepaalde in
1628 dat handelaren van elders slechts op de beide jaarmarkten hun
spullen mochten verkopen. Deze protectie van de stedelijke pottenbakkerij bleef gedurende de 17de eeuw. De neergang daar kwam pas in de
18de eeuw ondanks een beschermende maatregel uit 1743 dat alleen leden van het pottenbakkersgilde 'veerkante of ronde pottebakkersaardewerken' mochten verkopen. Daar tegenover was het aan 'Vreemdelingen, ingezetenen of Borgers buijten de gewoone laarmerkten' toegestaan om 'alle soorten van Porcelein, Delfsch, en Harlinger bond, en
wit Steenwerk, mitsgaders Keulsche kannen en zogenaamd Hardbakken
goed' te koop aan te bieden.
Zowel in Delft als in Groningen moesten de pottenbakkers het
hoofd bieden aan de toenemende concurrentie van het sterkere en betere
kwaliteit loodglazuuraardewerk uit Bergen op Zoom. Dit zgn. Bergse
potwerk was de keramische specialiteit van Bergen op Zoom; het aantal
pottenbakkerijen bedroeg in deze stad in 1669 twee en twintig hetgeen
de omvang van de nijverheid duidelijk weergeeft in verhouding tot de
acht en twintig plateelbakkerijen in 1667 in Delft.35

Konklusie
Ais resultaat van het speurwerk in archivalische bronnen is thans de reconstructie van negen pottenbakkerijen, die omstreeks 1630 in Delft waren gevestigd, gerealiseerd. Toen evenwel Van Bleyswijck v66r 1667 de.
laatste hand aan zijn Beschryvinge der Stadt Delft legde, was het aantal
pottenbakkerijen al tot twee geslonken. Zelfs in de bloeiperiode van deze bedrijfstak voorzagen de pottenbakkers slechts in de plaatselijke behoefte van het noodzakelijke aardewerk voor dagelijks gebruik. Daardoor zijn zij niet spectaculair als producenten wegens hun gering aantal
in verhouding tot de plateelbakkers, vandaar dat zij niet bij Van Bleyswijck vermeld worden.
De achteruitgang van de pottenbakkerijen ging gepaard met een
uitbreiding van de plateelbakkerijen, die, zoals uit recent onderzoek is
gebleken, naast het fraai versierde 'delfts' ook grote hoeveelheden eenvoudig beschilderd en wit aardewerk produceerden. Door de lagere productiekostenwas dit eenvoudiger 'delfts' goedkoper en het heeft daar35.

Slootmans, Tussen hete vuren I, 219-225 .
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door het volksaardewerk van de markt kunnen verdringen. Het is duidelijk dat door recente bodemvondsten de geschiedenis van het Delftse
aardewerk, vooral wat het gewone en wit 'delfts' betreft, opnieuw geschreven zal moeten worden. 36

BIJLAGE
Beknopte bedrijfsgeschiedenis van de pottenbakkerijen in Delft. 37 Pottenbakkerijen van de familie Touw, respectievelijk gelegen aan de Nieuwe Langendijk (zuidzijde) en buiten de stad, bij de Ketelpoort.
Uit archiefonderzoek is aan het licht gekomen dat de familie Touw gedurende drie genera ties het meest gelntegreerd is geweest in de sector
van loodglazuuraardewerk. Zij was de enige familie in Delft, die twee
bedrijven had, een in de stad gelegen en de andere buiten de Ketelpoort. 38 Het vroegste bericht over de pottenbakkersfamilie Touw stamt
uit 1577 met de vermelding van Jan Gerritsz. Touw pottenbakker; de
aankoop van turf in 1599 om in zijn pottenbakkerij te gebruiken geeft
aan dat hij een bedrijf had, dat aan de Nieuwe Langendijk lag. 39 Bij de
registratie van het aantal stookplaatsen in huizen en werkplaatsen in
1600 gaf hij op drie 'haardsteden' en een oven te hebben.
Behalve deze pottenbakkerij in de stad kreeg Jan Gerritsz. Touw in
1599 66k toestemming om buiten de stad, bij de Ketelpoort een huis met
pottenbakkerij te bouwen. In dit huis woonde zijn schoonzoon Comelis
Jansz. die met Baertgen Jansdr. Touw was gehuwd. De oudste zoon van
Jan Gerritsz., Michiel Jansz. Touw woonde en werkte bij zijn vader in
de stad aande Nieuwe Langendijk. Aanvankelijk bleef hij na zijn huweIijk met Sara Egberts, in 1605, daar wonen, maar omstreeks 1607 bleek
36. Daartoe is reeds een aanzet gegeven door een nieuwe interpretaties van archivalia in·
relatie tot Delfts aardewerk: J.D. van Dam, 'Ontwikkelingen in de Delftse aardewerkindustrie 1580-1660' en R.A. Leeuw, 'Ontwikkelingen in de Delftse aardewerkindustrie,
bloei en verval', De stad Delft cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (Delft z.j.)
135-152.

37. De documentatie voor deze historische reconstructie van bedrijven is door mij vergaard aan de hand van genealogisch onderzoek, stadsarchieven, het notarieel archief en
de archieven van de weeskamer. G.A. Delft.
38. Ketelpoort of Zuidpoort waren andere benamingen voor de Schiedamse poort; buiten deze Schiedamse poort lag het veer voor de schepen naar Schiedam, Delfshaven en
Rotterdam. Omdat in de door mij geraadpleegde bronnen de contemporaine benaming
steeds Ketelpoort was, is deze naam in de tekst gebruikt.
39. In Delft is een Oude- en een Nieuwe Langendijk, die in elkaars verlengde liggen; het
was een gracht hetgeen gunstig voor transport was.
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hun domicilie eveneens buiten de Ketelpoort te zijn, waar zij een pottenbakkersbedrijf hadden met een huis. Bedrijfsgegevens wijzen uit dat aldaar door Michiel Jansz. Touw aardewerk werd gefabriceerd tot 1620.
De jongste zoon van Jan Gerritsz. Touw, Jacob Jansz., bleef na het
overlijden van zijn vader in 1607, aan de Nieuwe Langendijk in het ouderlijk huis wonen, ook na zijn huwelijk met Sara Wouters. Jacob Touw
zette de vaderlijke nering voort in deze oude pottenbakkerij. De zoon
van Jacob Jansz. Touw en Sara Wouters,. Jan Jacobsz. was eveneens
pottenbakker. Aanwijzingen of deze Jan Jacobsz. het oude bedrijf in de
stad, als derde generatie van de familie Touw voortzette, ontbreken. Gebaseerd op documentatie kan worden vastgesteld dat in deze pottenbakkerij van Touw aan de Nieuwe Langendijk zeker veertig jaar produktie
is geweest, tot omstreeks 1635. Want in dat jaar trouwde Jan Jacobsz.
Touw met Beatrix Gijsbrechtsdr. van Bodegem, die eigenares was van
een pottenbakkerij, welke zij van haar ouders had geerfd. Dit bedrijf lag
eveneens aan de Nieuwe Langendijk. 40 Dit is dan tot heden het enig bekende geval van verzwagering binnen de Delftse pottenbakkers.
Interessant voor dit onderzoek is tevens, dat de moeder van Beatrix
van Bodegem, als weduwe vanaf 1618 het pottenbakkersbedrijf Van Bodegem voortzette, waarbij zij neveninkomsten had uit een teerstoof. Deze weduwe, Jannetge Claes, was met Jacob Jansz. Touw voor de helft
belanghebbende in een teerstokerij. Gedurende zesentwintig jaar leidde
40. Vader van Beatrix van Bodegem was Gijsbrecht Huijgensz. van Bodegem waarvan
de vroegste vermelding uit 1604 is als pottenbakker met een bedrijf aan de noordzijde van
de Nieuwe Langendijk .
Mag overigens gedacht worden aan een eerder begin van deze pottenbakkerij met een teerketel : nl. die van Aelbrecht Heijndricksz.? Het afdoende bewijs is (nog) niet gevonden,
maar de vermelding van de teerketel bij beide bakkerijen geeft te denken. In februari 1982
werden in Delft pan den aan de noordzijde van de Nieuwe Langendijk gesloopt. Voor dat
de huizen werden afgebroken werd bouwhistorisch onderzoek ingesteld. Ook kwam veel
afvalmateriaal van tinglazuur- en loodglazuuraardewerk te voorschijn. Gezien de ligging
van deze panden en de situering van de opstallen van Van Bodegem-Touw denk ik dat het
hier, verbouwd weliswaar, om hun huis en bedrijfspand ging; o.a. wegens de afwijkende
indeling van het interieur en de eigenaardige grote kelderruimte. De decoratie op de tinglazuurscherven die gevonden werden is van stijl achttiende eeuw. Een monogram is op een
der scherven gevonden en wordt door de opgravers als dat van Thomas Jansz. Fonteijn
geidentificeerd; deze Thomas Jansz. woonde tot 1693 als eigenaar in de plateelbakkerij
Het oude Moriaenshooft aan de Gasthuislaan (zuidzijde). Is hier een relatie te leggen tussen de huurder van de pottenbakkerij der familie Touw, Frans Fonteijn, met genoemde
Thomas Jansz. Fonteijn uit Het oude Moriaenshooft? Over de slooppanden werd gepubliceerd door: R. BuUhorst, 'Vermeers 'straatje' met sloop bedreigd' NRC Handelsblad,
(1982) 19 febr.; W.F. Weve, 'Onderzoek Nieuwe Langendijk', Genootschap De/fia Batavorum, 5 (1982) afl. 5; Joris van Haaften, 'VrijwiUigers gezocht', Genootschap Delfia Batavorum, 5 (1982) afl. 9.
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Jannetge Claes het bedrijf; omtrent knechten of personeel in haar pottenbakkerij ontbreken aanwijzingen.
Na het overlijden van Jannetge Claes zette Beatrix van Bodegem
met haar man Jan Jacobsz. Touw de zaken voort; nadat in 1647 Jan Jacobsz. overleden was voerde Beatrix aIleen de leiding van het bedrijf,
waarbij ook zij inkomsten uit de teerstoof had. Weinig indicaties over
produktie en handel tot 1660, het jaar waarin Beatrix stierf. Bij de afwikkeling van haar nalatenschap werd in verb and met het achteruitgaan
van de teemering besloten 'om de teerstoverij te demolieren en de ketels
en andere gereetschappen daertoe behoorende te vercoopen'. Over de
voortgang van aardewerkproduktie aldaar bestaat geen zekerheid door
het ontbreken van ter zake doende documenten, zodat vastgesteld kon
worden dat de pottenbakkerij der Van Bodegems van 1604 tot omstreeks 1660 aan de noordzijde van de Nieuwe Langendijk in bedrijf is
geweest. Het is de enige pottenbakkerij in Delft waar twee vrouwen gedurende het grootste deel van de bedrijfsgeschiedenis de leiding van produktie en nering in handen hadden.
De pottenbakkerij van Aelbrecht Heijndricksz. aan de Nieuwe Langendijk, noordzijde.
Het vroegste bericht van een pottenbakkerij in Delft betreft dit bedrijf.
Pottenbakker Aelbrecht Heijndricksz. was in 1581 de eigenaar. Behalve
de oven was er in 1600 de vermelding van een teerketel in het pando Na
de registratie van de haardsteden in 1600 ontbreekt verdere documentatie.
De pottenbakkerij 'De drie Tuijtpotten' aan de Nieuwe Langendijk,
noordzijde.
De enige bakkerij waar de naam van gevonden is. In 1630 kocht Jacob
Pietersz. Bonser een huis en erf aan de Nieuwe Langendijk; daar had
hij tot 1661 een bedrijf met woonhuis, waarin ook de winkel voor de
verkoop van het aardewerk was. Hij kocht in 1658 het huis 'Het Wapen
van Ceulen' aan de Korenmarkt41 waar hij met zijn vrouw sindsdien gewoond heeft tot zijn overlijden in 1667. Deze Jacob Pietersz. Bonser
was in 1651 hoofdman van het St. Michielsgilde voor de pottenbakkers.
Comelis Jansz. Bonser, eveneens pottenbakker kocht in 1661 de pottenbakkerij en het huis van zijn oom Jacob Pietersz .. Vanaf dit jaar 1661
zijn de gegevens summier. In 1692 kwam Barent Bonser(t), neef van de
41. Dit was een der fraaiste huizen in Delft, in 1600 woonde daar Arent Jacobsz. van
der Graef, die in 1610 burgemeester van Delft werd. Fragmenten van de betimmering in
het Museum Lambert van Meerten te Delft. Zie: C.L. Temminck Groll, 'Delft als stad van
zestiende eeuwse woonhuizen' in: Delftse Studien (Assen 1967) 103, 104, 114.
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vorige eigenaar, in het bezit van het bedrijf en huis aan de Nieuwe Langendijk. Na het overlijden van Barent Bonser(t) in 1707 werden in het
openbaar huis en pottenbakkerij verkocht, koper was Jan Vermeulen,
pottenbakker. De bescheiden duiden op een gelijktijdig einde van de keramische activiteiten in 'De drie Tuijtpotten'. Het huis en bedrijf lag
dieht bij het perceel met de pottenbakkerij en huis van Beatrix Gijsbrechtsdr. van Bodegem aan de Nieuwe Langendijk.
De pottenbakkerij van Pieter Jansz. Groen (Brusselaar, Groeneputte),
aan de Nieuwe Langendijk, zuidzuide.
Slechts van Pieter Jansz. Groen staat vast dat hij uit Vlaanderen afkomstig was. 42 Hij wordt sorris ook als Groeneputte of als Brusselaar
vermeld, de zonen uit zijn tweede huwelijk signeerden met Groen. Deze
Pieter Groen woonde aan de Nieuwe Langendijk al in 1604, waar hij in
1610 een huis met erf kocht en dat tot pottenbakkerij liet verbouwen.
Pieter Jansz. Groen werd in 1631 met Jacob Jansz. Touw en Pieter Melisz. als meesterpottenbakker genoemd. Op een openbare verkoping in
1654 verkocht Pieter Groen zijn huis en bedrijf aan Gijsbrecht Theunisz. van Dieningen, die tot 1659 eigenaar bleef; in laatst genoemd jaar
verkocht deze Van Dieningen perceel met opstallen aan een metselaar.
De pottenbakkerij van Cornelis Adriaensz. in de Pieterstraat.
Vermelding in 1600 van een oven.
De pottenbakkerij van Adriaen Cornelisz. Cater aan de Zusterlaan43
hoek van de IJperstraat.
Adriaen Comelisz. Cater was een zoon van pottenbakker Comelis Adriaensz. in de Pieterstraat. Vroegste gegevens over de pottenbakkerij van
Adriaen Comelisz. uit 1594 aan de Zusterlaan, hoek IJperstraat, waar
tot 1636 produktie is geweest. Eerst woonde Adriaen Cater met zijn gezin in het huis 'De dorstige Ruijter', dat naast de bakkerij lag. Maar na
de koop van het huis 'De drie Spaerpotten' aan de Markt in 1606 woonde het gezin Cater aldaar tot 1636. De enige zoon van Cater, Claes
Ariensz., was eveneens pottenbakker en assisteerde zijn vader in het bedrijf. V66r 1635 moet Claes Ariensz. overleden zijn. Cater onderteken-

42. Geboren in Geraardsbergen. Groen woonde aan dezelfde zijde van de Nieuwe Langendijk als Jan Gerritsz. Touw.
43. In de 17de eeuwse bronnen werd de naam Zusterlaan (het was een gracht) gebruikt
voor het gedeelte tussen de Kruisstraat en het Oosteinde; het westelijke gedeelte naar de
Brabantse Turfmarkt was de Gasthuislaan. Tegenwoordig heet de hele laan Gasthuislaan.
Om verwarring te voorkomen wordt de oude lokatieaanduiding gebruikt.
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de acten met een beeldend merk: een pot met een oor op drie pootjes,
een zogeheten grape.
Door het ontbreken van een opvolger legateerde hij zijn bedrijf aan
Aelbrecht Cornelisz. Keyser, zijn knecht. Deze Keyser voelde meer voor
de plateelbakkerij, zodat hij het legaat niet accepteerde. De erfgenamen
van Cater verhuurden de pottenbakkerij derhalve aan Anthonis Huijgensz. van der Meulen in 1637. Op zijn beurt kocht Dirck J acobsz. Bonser in 1646 de pottenbakkerij en het huis aan de Zusterlaan uit de nalatenschap van Cater. Vanaf 1653 was Dirck Rutten van IJsselsteijn, pottenbakker, de volgende eigenaar, tot zijn overlijden in 1662. Wegens het
ontbreken van documentatie zijn er geen aanwijzingen op voortzetting
van de aardewerkproduktie in het voormalige bedrijfspand van Adriaen
Cornelisz. Cater.
Pottenbakkerij Gastbuislaan noordzijde

V66r 1610 was er een pottenbakkerij aldaar door brand verwoest wegens teren en want stoven. Van het herbouwde bedrijf werd Huijck
Huijgensz. eigenaar-pottenbakker, maar in 1618 was het pand opnieuw
uitgebrand. Pieter Maertensz., zwager van Huijgensz. en eveneens pottenbakker, kocht het perceel met opstal in 1618. Door lacuneuze gegevens is deze bedrijfshistorie onduidelijk.
Pottenbakkerij Gastbuislaan zuidzijde

Een vermelding van dit bedrijf uit 1643 in het bezit van Pieter Melisz.,
pottenbakker. In 1644 kocht Ruth Dirckz. van IJsselsteijn van Melisz.
de pottenbakkerij. Ofschoon deze Ruth Dirckz. timmerman was verstond hij het vak van pottenbakken als zoon van pottenbakker Dirck
Rutten van IJsselsteijn. Toch sloot hij met een meesterknecht pottenbakker uit Rotterdam, Cornelis Pietersz. van der Poth een contract om
te komen werken. In 1661 werd dit bedrijf door de weduwe van Ruth
Dirckz. geveild.
De pottenbakkerij van Jan Hendrick buiten de Ketelpoort
De levering van turf voor zijn pottenbakkerij in 1612 is de vroegste aanwijzing dat Jan Hendrick daar een bedrijf had. In 1630 verhuurde hij
zijn huis, pottenbakkerij en het erf aan Heijndrick Dircx, pottenbakker
uit Schiedam. Deze huur werd in 1664 door de.. erfgenamen van Jan
Hendrick niet gecontinueerd. Of er verder nog produktie is geweest is
onbekend.

Techniek en arbeid in de Twentse
katoenspinnerijen; van de oudheid tot
heden
F. VAN WAARDEN

Inleiding

Techniek en arbeid zijn nauw met elkaar verbonden begrippen en verschijnselen. Techniek in brede betekenis opgevat van 'de techniek van
het voetbalspel' of de 'techniek van het smeden' duidt zelfs een bepaalde
vorm van arbeid aan. Indien we arbeid definieren als 'instrumenteel
handelen ter bevrediging van behoeften' dan is techniek die vorm van
'doelgericht handelen, die een zekere routine en duurzaamheid vertoont
en waarvoor de nodige kennis en vaardigheid vereist is'. De kennis en
vaardigheid kunnen bij de 'arbeider' aanwezig zijn of in de hulpmiddelen zijn ingebouwd.
Maar ook wanneer techniek opgevat wordt als 'technisch hulpmiddel' bestaat er een nauwe relatie tussen techniek en arbeid. De technische hulpmiddelen vervullen een funktie in de arbeid en daarmee zijn ze
deze tot op zekere hoogte gaan determineren. Ze verlichten de arbeidshandelingen en nemen deze zelfs gedeeltelijk over. Voor zover ze dat
niet helemaal do en - hetgeen pas bij volledige automatisering het geval
is - bepalen ze zo de restarbeid, die nog aan of rondom de hulpmiddelen
verricht moet worden.
Ondanks deze nauwe relatie zijn beiden maar weinig in hun onderlinge samenhang bestudeerd, althans in de geschiedwetenschap. Er is
wei een traditie van techniekgeschiedenis en van een geschiedenis van de
arbeid, maar beiden worden niet of nauwelijks in hun onderlinge relatie
bestudeerd. De techniekgeschiedenis is nog teveel een studie van machines, van het intrinsiek technische. 1
I Zie o.a. de diverse handboeken, zowel oudere als recente: Het boek der uitvindingen,
am bach ten en Jabrieken . GeiUustreerde Jamiliebibliotheek tot verbreiding van nuttige
kennis (Lei den 1858); A.P. Usher A History oj Mechanical Inventions, (Londen 1929);
Ch. Singer e.a. A History oj Technology, Vol. IV en V, (Oxford 1958); A.A. Sworykin,
N.l. Osnowa, W.l. Tschernyschew en S.W. Schuchardin Geschichte der Technik, (Leipzig
1967); S. Strandh, GeiUustreerde Geschiedenis van de Machine. Van vuistbijl tot Compu-
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Voor de maatschappelijke gevolgen en zeker voor die voor de inhoud van het werk dat er aan de machines verricht moet worden is maar
weinig belangstelling. Omgekeerd wordt in de geschiedenis van de arbeid maar weinig aandacht aan de techniek besteed. Deze is zelfs nauwelijks een geschiedenis van de arbeid als handeling, als bewerking. Het
is vooral een geschiedenis van degenen die arbeid verrichten, de 'faktor
arbeid' en dan nog weI merkwaardigerwijs vooral van datgene wat arbeiders doen als ze niet arbeiden: stakingen, politieke organisatie van arbeiders, arbeidersbewustzijn, woon- en leefomstandigheden, welvaart
en lonen, dat zijn de onderwerpen waar de geschiedenis van de arbeid
zich vooral mee bezig heeft gehouden. De relatie met de technische ontwikkeling komt ook daar slechts op bepaalde punten aan de orde.2 Zo
is er onder invloed van de ekonomie in de 'ekonomische geschiedenis'
al weI aandacht voor de invloed van de techniek op het resultaat van toepassing daarvan in de arbeid, de arbeidsproduktiviteit en zijn gevolgen
voor de welvaart en de verdeling daarvan over lonen en kapitaalinkomen. 3 De invloed van de techniek op de arbeidsinhoud is binnen de geschiedenis echter nog een onderontwikkeld gebied.
Dat is niet het geval in de sociale wetenschappen. De sociologie van
arbeid en bedrijf heeft vooral de laatste 15 jaar veel studie gemaakt van
de invloed van de techniek op de arbeidsinhoud en breder, de kwaliteit
van de arbeid. 4 Daarbij zijn allerlei begrippen, modellen en andere onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. De geschiedenis zou daar nuttig gebruik van kunnen maken, op dezelfde wijze als ze ook reeds ekonomische begrippen, hypothesen, modellen en onderzoeksmethoden hanteert, om de oorspronkelijk beschrijvende geschiedswetenschap een analyserend karakter te geven. Bevruchting van de geschiedenis met de sociale wetenschappen zou niet aIleen nuttig zijn voor de geschiedenis, maar
ter (Goteborg/ Haarlem 1979); U . Troitsch en W. Weber (red .) Die Technik. Von den Anfangen bis zur Gegenwart (Braunschweig 1982).
2 Vgl. zulke uiteeniopende studies over arbeid als van: F.J.H.M . van der Yen, Geschieden is van de arbeid (Utrecht/ Antwerpen 1968); G. Harmsen en B. Reinalda , Voor de bevrijding van de arbeid (Nijmegen 1975); P .M.M . Klep, Bevolking en arbeid in transformatie (Nijmegen 1981).
3 Zie o.a. de studies van neo-klassieke ekonomen als Kuznets en Schmookler over de relatie techniek - ekonomische groei, of, meer recentelijk: E.J . Fischer, 'De ontwikkeling
van de Twentse katoenindustrie en de toename van de arbeidsproduktiviteit tussen 1800
en 1930', Textielhistorische Bijdragen 22 (1981).
4 Zie voor enkele literatuuroverzichten: H. Doorewaard, 1. Christis, H. Dols, B. Fruytier en W . Martens, Techniek, organisatie, arbeidsmarkt, deer I, II en III. Vakgroep sociologie van arbeid en bedrijf, (Nijmegen 1979); W. Fricke, Arbeitsorganization und Qualifikation, (Bonn 1975); U. Mergner, M. Osterland, K. Pelte, Arbeitsbedingungen im Wandel. Eine Literaturstudie zur Entwicklung von Belastungen und Qualifikationsanforderungen in der BRD, (Gottingen 1975).
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zeker ook voor de sociale wetenschap. De sociologie van arbeid en bedrijf biedt daar een goede illustratie voor. Onderzoek vindt teveel in een
tijdsvacuum plaats. Daardoor bestaat de neiging het belang van aktuele
en recente veranderingen te overschatten. Op basis van bv. een vergelijking van de kwaliteit van de arbeid voor en na introduktie van een bepaalde innovatie wordt vaak te gauw gegeneraliseerd dat 'de automatisering' tot degradatie of polarisatie van de kwaliteit van de arbeid leidt.
Het tijdsperspektief van het onderzoek biedt daar echter te weinig
empirisch-historische basis voor. Verruiming van dat tijdsperspektief is
nodig om zulke konklusies te kunen trekken en daarmee komt de sociale
wetenschapper op het terrein van de historicus. Hij zal diens kennis en
methoden moeten leren gebruiken.
Doel van dit artikel is te trachten aan de hand van een voorbeeld
deze verschillende disciplines, zowel de techniek- en de arbeidsgeschiedenis als de geschiedenis en de sociale wetenschap, te combineren in een
poging de langere termijn ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid
te relateren aan de technische ontwikkeling. Dat zal gebeuren voor een
type arbeid, waarvan de technische hulpmiddelen, althans de vroege, al
vele malen onderwerp van - louter technische - geschiedschrijving zijn
geweest, het spinnen van garen, en konkreet-historisch: in de Twentse
katoenindustrie.

Enkele begrippen

De technische ontwikkeling zal hier geanalyseerd worden aan de hand
van zijn gevolgen voor de arbeidsinhoud. D.w.z., nagegaan zal worden
welke menselijke handelingen successievelijk door technische hulpmiddelen zijn vergemakkelijkt dan weI overgenomen. De volgende typen
handelingen kunnen worden onderscheiden:
a. Uitvoering van de be werking van het arbeidsobjekt, in dit geval
plantaardige vezels.
b. Planning van de bewerking. Selektie van het juiste gereedschap en
zo no dig instelling daarvan op de aard van de grondstof en het gewenste
produkt. Planning van de volgorde van handelingen.
c. Aanvoer van grondstof en afvoer van gereed produkt.
d. Kontrole van het procesverloop en de kwaliteit van het verkregen
produkt.
e. Eventueel korrektie van de bewerking en de instelling van de hulpmiddelen/machines n.a.v. de kontrole.
f. Onderhoudvan het gereedschap/de machines: schoonhouden, poetsen, verrichten van reparaties.
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'Handelingen a, c en e deels zijn vnl. handarbeid. Overname van deze door de machine is mechanisering. De overige handelingen veronderstellen hoofdarbeid en een cybernetische cirkel: kontroIe, en zo nodig aanpassing aan het proces. Overname van zulke verrichtingen door
de machine kan beschouwd worden ais gedeeltelijke of gehele automatisering.
De kwaliteit van de arbeid wordt belnvloed door vier groepen kenmerken van de arbeidsplaats, te weten de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden.
Hier zal vnl. op de arbeidsinhoud en haar gevolgen voor de kwaliteit van
de arbeid ingegaan worden. De arbeidsinhoud heeft allereerst consequenties voor de kennis en ervaring die voor het werk vereist zijn. Voor
zeer monotone, kort-cyclische arbeid is weinig of geen vakkennis en
vakbekwaamheid vereist. Het is 'ongeschoold werk'. Arbeidsplaatsen
die weinig routine kennen of die de arb eider met onverwachte problemen konfronteren vereisen vindingrijkheid, kennis en ervaring om die
problemen op te kunnen lossen. Dat zijn'geschoolde' funkties. Helemaal juist zijn die termen niet. Geschoold en ongeschoold zijn eigenlijk
kenmerken van de arbeider en niet van de arbeidsplaats. Beter is het
daarom van 'vereist scholingnivo' of - omdat niet aIle kennis en ervaring via formele scholing verkregen hoeft te zijn - 'vereiste kwalifikatie'
te spreken. Dit vormt een goede indikator van het nivo van ingewikkeldheid en routinematigheid. Tevens zegt het iets over de mogeIijkheid voor
een arbeider om zijn kwalifikaties waar te maken en eventueel verder te
ontwikkelen. Vandaar dat 'vereiste kwalifikatie' een element vormt van
de kwaliteit van het werk.
Een ander belangrijk element van de kwaliteit van de arbeid is de
autonomie die iemand heeft om zijn werk zelfstandig te plannen en uit
te voeren. Die autonomie is afhankeIijk van de mate van voorbestemdheid van het werktempo, het interventietijdstip, de te gebruiken technische hulpmiddelen, de te leveren produktiekwantiteit en kwaliteit en van
de ruimtelijke beweging. Beperkingen van de autonomie kunnen door
de hierarchie in de organisatie zijn opgelegd (voorschriften), maar kunnen ook van technische aard zijn (denk aan machinegebonden werk) of
voortkomen uit de onderlinge afhankelijkheid van verschillende arbeidsplaatsen in een produktieproces.
Een derde element van de kwaliteit van de arbeid is de belasting,
de zwaarte van het werk. Er is allereerst de lichamelijke belasting, die
afhankelijk is van het soort arbeidsobjekt, de noodzakelijke Iichaamshouding en -beweging, de lengte van de af te leggen afstanden en het
produktietempo. Daarbij is niet aIleen de hoogte, maar ook de eenzijdigheid en de duur van de belasting en de verdeling ervan over tijd van
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belang. Deze fysieke belasting is overigens niet aIleen afhankelijk van de
arbeidsinhoud, maar ook van de arbeidsomstandigheden, de omgevingsbelasting (hitte, vochtigheid, tocht, lawaai, gevaarlijke stoffen),
die echter op hun beurt weI weer (gedeeltelijk) van de arbeidsinhoud, het
arbeidsobjekt en de hulpmiddelen afhankelijk kunnen zijn. Ten tweede
is er de geestelijke belasting: de vereiste waarnemingsprestaties en reaktiesnelheid, de voorspelbaarheid en veelvuldigheid van interventies, het
gevaar van ongelukken en de druk van de verantwoordelijkheid. Het
werk kan ook te weinig stimulering en uitdaging bieden, te monotoon
zijn en de arb eider te weinig gelegenheid bieden om zijn mogelijkheden
te ontwikkelen. Samen vormen deze drie kenmerken van de arbeidsplaats, het vereiste kwalifikatienivo, de autonomie en de belasting,
de objektief waarneembare kwaliteit van de arbeid.
Over de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid over tijd zijn
de meningen verdeeld. Er zijn onderzoekers, die een steeds verdergaande uitholling of degradatie van het werk menen waar te nemen naarmate
de technische ontwikkeling voortschrijdt5 ; er zijn er ook die tot een
kwalitatieve verbetering of regradatie konkluderen 6 terwijl er ook onderzoekers zijn, die beide tendenzen signaleren, maar voor verschillende
kategorieen arbeidsplaatsen. De hoger gekwalificeerde funkties zouden
een kwalitatieve verbetering vertonen, de lager gekwalificeerde funkties
zouden verder degraderen en de groep funkties van middelbaar nivo zou
geleidelijk aan verdwijnen. Deze stelling wordt weI de polarisatiethese
genoemd. 7 Probleem met veel van deze onderzoeken is, zoals reeds aangeduid, dat het tijdsperspektief beperkt is. Doel van dit artikel is deze
the sen te toetsen voor het werk in spinnerijen, maar dan over een veel
langere periode.
5 Bijvoorbeeld: J.R. Bright, The Relationship oj increasing Automation and Skill Requirements, (Washington 1966); G. Brenninkmeyer, Werken in geautomatiseerde fabrieken (1963); H. Braverman, Labour and Monopoly Capital. The Degradation of Work in
the Twenthieth Century (New York/London 1974); IPSO, Welke taken krijgt de mens?
Over de automatisering van de arbeid, (Amsterdam 1981).
6 Bijvoorbee1d: H. Popitz e.a., Technik und Industriearbeit. SOZiologische Untersuchungen in der Huttenindustrie (Tiibingen 1957); R. Blauner, Alienation and Freedom.
The Factory Worker and his Industry (Chicago 1964); A. Touraine, Les travailleurs et les
changements techniques, (Parijs 1965); P. Naville, L'Automation et Ie travail (Parijs,
1961); R. Richta e.a., Der Wissenschaftlich-Technische Revolution (Praag 1970).
7 Onder andere: H. Kern en M. Schumann, Industrie-arbeit und Arbeiterbewusztsein
(Frankfurt/M 1970); 0. Mickler e.a., Technik, Arbeitsorganisation und Arbeit (Frankfurt/M 1976); N. Bakker e.a., Ongeschoolde arbeid. Ga er (maar) aan staan, (Nijmegen,
1981); F. Huygen, B.J.P. Riesewijk en G.J.M. Conen, De kwalitatieve struktuur van de
werkgelegenheid in Nederland. Bevolking in loondienst en junktienivostruktuur in de periode 1960-1977 (verschijnt binnenkort, 1984).
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Fase 1 Spinnen als handwerk

het spinprincipe
Het spinnen van losse vezels van wol, vIas, jute of katoen tot garen
bestaat in wezen uit slechts twee bewerkingen: a. het ontwarren, strekken en parallel leggen van de losse vezels tot de voor het garen vereiste
dikte; b. het in elkaar draaien ('twisten') van de vezels, waardoor ze,
door de onderlinge wrijving aan elkaar vastgeklemd worden en de draad
haar sterkte krijgt. Verder is er nog als bijkomende bewerking: het opwinden van het gesponnen garen.
Zolang tenminste nog een van deze bewerkingen direkt met de hand
gebeurt, kan men van handspinnen spreken. De meest eenvoudige bewerking is het aanbrengen van de draaiing. Deze bewerking is dan ook
het eerste door technische hulpmiddelen overgenomen, gevolgd door het
opwinden van het garen. Het strekken van de vezels is het laatst gemechaniseerd. Met de mechanisering van deze laatste bewerking doen de
eigenlijke spinmachines hun intrede. De mens komt vanaf dat punt in
de ontwikkeling nog slechts indirekt in kontakt met de grondstof en het
produkt, nl. via de bediening van deze machines, of als krachtbron, die
de machines in beweging zet.
In het nu volgende zijn die werktuigen en machines voor nadere uitwerking geselekteerd, die stappen in de ontwikkeling typeren en die in
Twente toegepast zijn. Om die laatste red en blijven de water frame van
Arkwright en de volledig met de hand gedreven mule-jenny hier buiten
beschouwing.
wat voorafging: de spinto/
Het oudste technische hulpmiddel bij het spinnen is de spintol. Dit is
niet meer dan een soort vliegwiel, dat helpt bij het aanbrengen van de
draaiing in het garen. De spintol bestaat uit een naar onder taps toelopend stokje (S, in figuur), gestoken in een zwaar wieltje, het spinsteentje
(D). Dit vliegwiel rustte op een steen of een schelp (bij het spinnen van
korte vezels) of hing vrij in de lucht aan de draad (T), die gesponnen
werd (bij lange vezels). In dit laatste, meest voorkomende geval, gaf de
spinster met de rechterhand een draaiing aan de spintol, onderwijl de vezels tussen linker- en rechterhand uitrekkend. Deze vezels kregen een
draaiing door de beweging van de tal. Het reeds enigermate ineengedraaide garen liet men, door de zwaarte van de tol, naar beneden glijden, totdat een lengte van ongeveer 50 cm gesponnen was. Daarna werd
de zojuist gesponnen draad op het stokje boven het spinsteentje gewonden en werd de bewerking herhaald. De cyclus bestond dus uit twee fasen, het vormen en ineendraaien van de draad en het opwikkelen op de
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Fig. 1 Spintol

spil. Naast de spintol bestond het gereedschap nog uit een lange stok,
het zgn. spinrokken, waar de voorraad vezels op bewaard werd.
Het gehele proces, de aanvoer van vezels, het rekken, twisten en opwinden, de kontrole op de kwaliteit van het gevormde garen en de korrektie van fouten was nog handarbeid. Het 'twisten' werd enkel vergemakkelijkt door de spintol. Ook het voorbereidend werk, het strekken
van de vezels met de handkaarde, een plank met spijkerbeslag, was
handwerk.
De spintol is een heel oud instrument. Het dateert waarschijnlijk
van de jonge steentijd (4000-2000 v. Chr.) en wordt in Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Europese landen nog steeds gebruikt. Ook in Twente
zijn bij opgravingen spinsteentjes gevonden. 8

he! spinde/wie/ of grote wie/
Een volgende stap in de technische ontwikkeling was de toepassing van
het wiel. De spintol werd daartoe horizontaal tussen twee steunen opgehangen. Het spinsteentje werd vervangen door een schijf, die door middel van een snaar door een groot wiel, dat met de hand gedraaid werd,
aangedreven werd. Het spinproces was in principe hetzelfde als bij de
spintol: rekken, twisten en opwinden. Het verschil was dat het grote wiel
gebruikt werd om: a. de spintol haar draaiing te geven en b. het garen
op te winden. Beiden werden voordien direkt met de hand gedaan.
Het rekken gebeurde, doordat de spinner met de ene hand (A, in
figuur) een bundeltje vezels, dat aan de spil verbonden was, van de spil
vandaan trok. Breuk van het garen werd voorkomen doordat er geleide8

c. Elderink,

Twenter laand en leu en leven (Enscbede 1937).

130

JBGBT 1(1984)

lijk aan steeds meer draaiing aan gegeven werd. Met de andere hand
werd het grote wiel (W) rondgedraaid, waardoor de spil (via snaar X)
in beweging kwam. Doordat het garen onder een hoek van zo'n 135 graden van de spil gerekt werd (zie stand A), viel, bij elke omwenteling van
de spil een garenlus van de punt, waardoor de draaiing van de spil op
het garen overgebracht werd. Nadat een bepaalde lengte garen gesponnen was werd deze opgewikkeld, door het gar en nu onder een hoek van
90 graden met de spil te houden (stand C-+ D), waardoor er geen lussen
meer van de spilpunt vielen.
Ret twisten en opwinden gebeurde hier mechanisch, d.w.z. door
tussenkomst van een instrument. Voor de rest was het allemaal nog
handwerk: de energieleverantie aan het wiel, het vormen van de lont en
het rekken van de vezels, het 'sturen' van het opwinden tot een kegelvormig garenlichaam (om te verhinderen dat de draad door elkaar raakte),
het afnemen van het gereed produkt, de kontrole op en de korrektie van
de kwaliteit en de hoeveelheid garen, dat geproduceerd werd. De spinner
had nog steeds beide handen nodig. Met de ene werd het wiel gedraaid,
met de andere de vezels gerekt.
Het kwam echter ook voor dat beide taken over verschillende mensen verdeeld werden. In spinmanufakturen zag men weI dat het wiel
door kinderen rondgedraaid werd en volwassenen de lont vormden en
rekten door onder een schuine hoek achteruit te lopen, van het wiel vandaan. Ret voordeel hiervan was allereerst dat een langere garenlengte in
een cyclus gesponnen kon worden, doordat de spinner zich van het wiel
~erwijderde. Bij verrichting door een persoon werd de garenlengte beperkt tot de afstand tussen twee uitgestrekte armen. Belangrijker was
echter dat op deze wijze het hoog gekwalificeerde en het laag gekwalificeerde deel van de taak uit elkaar gehaald werd. Om het wiel te draaien
was weinig vaardigheid vereist. Een kind kon het doen. Voor het vormen en rekken van een regelmatige watachtige vezelstreng, de lont - een
vereiste voor een sterk garen, de sterkte van de draad wordt immers bepaald door de zwakste plek - was echter de nodige handvaardigheid vereist.
Het spindelwiel is een van de eerste toepassingen in gereedschap
van een kontinue roterende beweging. Algemeen wordt aangenomen dat
het wiel tussen 500 v Chr. en 750 A.D. in Azie ontstaan is. Pas omstreeks 1250 werd dit instrument echter in Nederland - onder de naam
grootwiel ,;.. bekend.

het v/euge/- of saksisch spinnewie/ en verbeteringen daarop
Een belangrijk nadeel van het spindelwiel was het diskontinue karakter
van het spinproces. Het spinnen moest steeds weer onderbroken worden
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om de gesponnen garenlengte op te winden. Dit belemmerde verdere
vergroting van de spinsnelheid.
De introduktie van de kontinu-spinmethode onderving dit bezwaar.
Het gelijktijdig spinnen en opwikkelen van het gesponnen garen werd
mogelijk op het zogenaamde vleugel spinnewiel. Het verschil hiervan
met het spindelwiel was dat aan de spil een U-vormig houten arm, de
'vleugel', bevestigd was, waarbinnen een klos, die op de spil geschoven
werd, draaide. Door de draaiing van de spil met vleugel kreeg het garen
zijn twist. Het werd daarbij gelijktijdig opgewikkeld, doordat de klos
binnen de vleugel met een andere snelheid draaide.
Dat snelheidsverschil kon op twee manieren verkregen worden: 1.
zowel de klos als de vleugel werden via snaren door het grote wiel aangedreven. De omtrek van de riemschijven aan klos en vleugel was echter
van verschillende grootte (meestal was de riemschijf van de klos kleiner,
waardoor deze sneller draaide); 2. door aIleen de vleugel met een snaar
aan te drijven. Het garen, dat van de vleugel op de klos liep, trok deze
mee in een draaibeweging. Door de klos echter te vertragen door een afsteIb are rem, liep deze langzamer dan de vleugel, waardoor het garen
opgewonden werd.
De U-vorm van de vleugel diende om het garen gelijkmatig over de
klos te verdelen. Daartoe waren haakjes op de vleugel aangebracht. De
spinner moest bij het spinnen de draad regelmatig achter een volgende
haak laten glijden, om een gelijkmatig opgewonden klos te krijgen.
Het vleugelwiel is waarschijnlijk een europese uitvinding. Lange
tijd is verondersteld dat het een uitvinding van ene meester Hans Jiirgen
'Spinrath' uit Wattenbiittel in Braunschweig in 1530 of van Leonardo
da Vinci in 1490 is geweest. Later zijn illustraties van een vleugelwiel van
vroeger datum gevonden - zoals in het Mittelalterliches Hausbuch uit
1480 in Zuid-Duitsland - die erop wijzen dat het instrument al eerder
bekend was. 9 Gezien de hoge bevolkingsmobiliteit gedurende de 80jarige oorlog in Nederland en de 30-jarige oorlog in Duitsland, mag weI
aangenomen worden, dat het vleugelspinnewiel bij het begin van de 17e
eeuw in Twente bekend was.
Latere verbeteringen van het vleugelspinnewiel waren lO (o.a.): a de
vervanging van de beweging van het wiel met de hand door de voet. Dat
gebeurde door een pedaal onder het op poten geplaatste wiel aan te
brengen, die middels een vertikale krukstok ('t heuneke - hondje - in
het Twents) het wiel aandreef.
9 Vgl. A. Bohnsack, Spinnen und Weben, Deutsches Museum (Miinchen 1981).
10 O. Johanssen, Geschichte der Textilindustrie (1932); E. Leadbeater, Spinning and
spinning wheels (Aylesbury 1979).
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Het voordeel was vooral, dat nu de twee hand en vrij kwamen voor
het rekken van de vezels en het kontroleren van de twist. Dat leverde een
betere kwaliteit garen op en maakte het spinnen van korte vezels op een
vleugelspinnewiel tot op zekere hoogte mogelijk.
b Doordat twee handen vrij kwamen voor het rekken, maakte de voetpedaal in principe het spinnen van twee garens tegelijk mogelijk. Daartoe werd het spinnewiel met dubbele vleugel of vlocht ontwikkeld. Dat
leverde opnieuw een verhoging van de spinsnelheid op. De kwaliteit ging
er echter meestal niet op vooruit. De spinner moest zijn aandacht nu
over twee draden verdelen, die elk met een hand gesponnen werden. Het
vereiste dan ook weer veel meer vaardigheid van de spinner.
Bij deze laatste fase van het handwerk - d. w .z. waarbij nog tenminste een van de bewerkingen rekken, twisten en opwinden direkt met
de hand gedaan werd had de spinner nog in elke kategorie handelingen
wat te doen. Vooraf moesten de vezels op een speciale manier op het
spinrokken, dat op het wielframe stond, gewikkeld worden, opdat het
spinnen niet belemmerd zou worden door onvoldoende of onregelmatige aanvoer van grondstof. Verder zorgde de spinner voor de instelling
van de verhouding twist - opwinden, bepalend voor garennummer (fijnheid) en regelmaat van het garen. 11 Een goede instelling was bovendien
belangrijk voor een optimale be nutting van grondstoffen. De hoofdaktiviteit was de uitvoering van de bewerking. 12 Onderwijl moest de kwaliteit van het gesponnen gar en gekontroleerd worden en zo nodig moest
de aanvoersnelheid van vezels gekorrigeerd worden. Om een regelmatig
garen te krijgen moest intussen de hoeveelheid twist geleidelijk aangepast worden naarmate er meer garen op de klos gewikkeld werd. Wanneer het garenlichaam dikker werd, veranderde namelijk de draaisnelheid van de vleugel en kreeg het garen minder twist. Tenslotte zorgde
de spinner zelf nog voor het onderhoud van zijn wiel.
Het spinnen op een vleugelwiel was een kontinu-proces van rekken,
11 De verhouding twist-opwinden werd bepaald door de keuze van riemschijven, door
de spanning op de snaar te varieren via een stelschroef (bij het wiel met dubbele snaar)
of door regeling van de remdruk op de klos (bij het enkel-snaar wiel). Twist en rek bepaalden het garennummer.
12 Die bewerking bestond uit de volgende handelingen:
het trappen op het voetpedaal
het uitrekken van de vezels tussen rechter- en Iinkerhand tot de gewenste garendikte.
het bevochtigen van de vezels met water of vlasgelei, door de rechtervingers regelmatig in
een daartoe op het wiel bevestigd vlaskommetje te dopen
het met de rechterhand beheersen van de draaiing in de vezels
het beheerst laten glijden van de draad
verder moest met tussenpozen het garen om een volgend haakje p de vleugel gelegd worden, om een regelmatig opgewonden klos garen te krijgen.
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twisten en opwikkelen. Van een bepaalde arbeidscyclus kon dus niet
gesproken worden. Dezelfde handelingen, trappen, rekken, rollen en
knijpen moesten kontinu in onderlingeafstemming - wat betreft tempo
- verricht worden. Slechts nu en dan werd dat onderbroken doordat de
garenklos afgenomen moest worden, een nieuw spinrokken gemaakt
moest worden of de verhouding twist-opwinden bijgesteld moest wIJrden. Daarenboven was de voorspelbaarheid van noodzakelijke handelingen groot. Het spinnen was dus een vrij monotoon en routinematig
werk. De kans op onvoorziene problemen was betrekkelijk gering.
Dat wil echter niet zeggen dat het eenvoudig werk was, waar nauwelijks kwalifikaties voor vereist waren. Planning en uitvoering van de
arbeid waren nog in een hand. De spinster regelde zelf vooraf de instelling van het apparaat. Verder regelde ze tijdens het spinnen de twist verder door de draad meer of minder snel te laten glijden. De twist werd
namelijk maar gedeeltelijk geregeld door de instelling van het wiel. Verder regelde de spinster direkt zelf de rek. Om een gelijkmatige draad,
die overal even sterk was, te krijgen en dan bovendien nog van de gewenste garendikte was heel wat handvaardigheid vereist. Enige praktische kennis van de mogelijkheden van het wiel en van de grondstof was
eveneens onontbeerlijk. De aanleertijd van de hiervoor vereiste kennis
en vaardigheid is moeilijk te schatten, maar het zal toch al gauw een jaar
geduurd hebben voor men zich de vaardigheid zodanig had eigen gemaakt dat een redelijk tempo en dus een redelijke dagproduktie gehaald
konden worden. Bovendien was voor fijner garen en kortere vezels meer
vaardigheid vereist.
Vaak wordt aangenomen dat de autonomie van arb eiders in de
huisnijverheid nog betrekkelijk groot was. Dat is echter een veel te geldealiseerd beeld. De thuisspinsters waren weliswaar formeel-juridisch
zelfstandig en nog niet onderworpen aan talloze voorschriften van ondernemers en bazen. Verder was de spinster zelf verantwoordelijk voor
de instelling en bijstelling van haar apparaat. Planning en uitvoering
waren, zoals gezegd, nog in een hand. Daar staat echter tegenover dat
de mate van voorbestemdheid van gereedschap, grondstof en hulpmiddelen en volgorde van handelingen groot was. Het was echter minder
een externe agent dan weI de traditie, de overlevering van technieken,
die de keuze tot vrijwel nul terugbracht. Verder werd de thuisspinster
met kwaliteitsnormen van de markt of van de echtgenoot-wever gekonfronteerd. Ook de machinegebondenheid was groot. Weglopen tijdens
het spinnen was er niet bij. De belangrijkste keuzevrijheid gold waarschijnlijk nog het tijdstip van aanvang, de snelheid van het arbeidsproces en het aantal werkuren. Doch ook die vrijheid was betrekkelijk. De
armoe, of anders de garenbehoefte van de wever(s) in het boerengezin,
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dwong de spinster zoveel mogelijk produktie te maken.
Vooral de lichamelijke be/asting was hoog. Het langdurig kontinuproces betekende een eenzijdige spierbelasting. Verder leverde de wrijving van de draad tussen de vingers een dunne en gevoelige huid op,
vooral omdat - bij vIas - nat gesponnen werd. Deze weke vingerplekken
werden met pek of gesmolten beukenolie ingesmeerd. 13 De geestelijke
belasting was echter niet zo groot. Een ervaren spinster hoefde niet kontinu met haar aandacht bij het spinnen te zijn. De kans op onvoorziene
gebeurtenissen, die snelle interventies vereisten, was gering. Ook de belasting ten gevolge van druk op het arbeidstempo of ongevallengevaar,
was nog gering.
Het ontstaan van handel in garens en van het uitgiftesysteem met
fabrikeurs die garens opkochten en aan weyers uitgaven (in plaats van
de spinster die voor de echtgenoot-wever produceerde) leidde tot hogere
extern gestelde kwaliteitseisen. Bij het spinnen van katoen in Twente,
waarbij de fabrikeur ook aan de spinster de grondstof verstrekte, ontstond ook een externe kontrole op de effektiviteit van de grondstofbenutting. Deze ontwikkelingen betekenden druk op de spinster om een zo
gelijkmatig mogelijk garen te spinnen en zo min mogelijk afval over te
houden. Daarvoor was een grot ere vaardigheid vereist. Deze ontwikkeling werd nog versterkt met het ontstaan van 'spinhuyzen', manufakturen waar groepsgewijs, onder toezicht gesponnen werd. Ook in Twente
hebben zulke spinhuyzen bestaan. Daar waren diverse aanleiding en toe.
Om te beginnen de introduktie van de katoen als grondstof. De kortvezelige katoen was veel moeilijker te spinnen dan vIas en vergde meer
voorbereiding (kaarden). Verder leidde de garennood ertoe dat men
overal naar menskracht zocht voor het spinnen. Die was o.a. te vinden
in weeshuizen en andere gestichten. Dat had als nuttig neveneffekt dat
de armen en wezen niet meer door de armenzorg onderhouden hoefden
te worden, maar dat ze integendeel wat opbrachten voor de arrnenzorg.
Zulke spinhuizen werden in Twente onder andere georganiseerd door de
diaken Jan Jordaan van de N.H. Kerk in Haaksbergen in 1781 14 en door
J urrien Drogner met steun van de diakonie in Oostwarsum IS •

Fase 2. Het mechaniek geheel tussen hand en arbeidsobjekt geschoven:
de spinning jenny
De tot nog toe besproken technische hulpmiddelen waren niet meer dan
13 H.W. Heilvel, Oud-Achterhoeksch Boerenleven, het geheelejaar rond (z.j. ± 1911).
14 Historische Kring Haaksbergen, Historie van Haaksbergen deel III, 1978 219.
15 A. Buter, Ootmarsum dichterbij (Enschede 1981) 64.
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gereedschappen, die het handwerk verlichtten, maar nog niet geheel
overnamen. Tenminste een van de drie bewerkingen rekken, twisten en
opwinden, nl. het rekken, en tegelijkertijd het vormen en toevoeren van
de vezellont, gebeurde nog met de hand. Dit was ook de meest complexe
bewerking. Het vereiste tegelijkertijd stuur-, toevoer- en bewerkingshandelingen. Bij de volgende fase in de ontwikkeling werden deze gedee/te/ijk door een mechaniek overgenomen.
Dat gebeurde bij de befaamde 'spinning jenny' , de spinmachine die
in 1767 door de Engelse wever en schrijnwerker James Hargreaves werd
uitgevonden. De essentiele verbetering hiervan was dat de bundel vezels
niet meer met de hand toegevoerd en gerekt werd, zoals op het spinnewiel, maar dat dat gebeurde door deze in een greep te klemmen en de
greep uit te schuiven. Deze greep kan beschouwd worden als een 'brede
mechanische hand' . De spinner raakte de draden dus voor het eerst niet
meer direkt aan. Dat neemt niet weg dat het spinnen nog wei een hand
- of beter een arm - beweging vereiste: de klem werd nl. met de arm
uitgeschoven om de lont te rekken. Het spinproces was daarmee echter
wei tot op zekere hoogte onafhankelijk geworden van de menselijke
hand. Het aantal tegelijk te spinnen draden door een mens was nu niet
langer afhankelijk van het beperkte aantal handen dat de mens heeft.
Door middel van de klem was het aantal in principe onbeperkt geworden. Op de eerste versie van de machine waren het er 8. De meer bekend
geworden versie van 1770 had er 16 en latere jennies sponnen wei 100
draden op 100 spillen gelijktijdig. Dit nieuwe maximum werd bepaald
door andere beperkingen: het aantal draden dat de spinner tegelijkertijd
in de gaten kon houden en de zwaarte van het trek ken aan de klem, die
toenam naarmate het aantal draden groter werd. Om dat werk te verlichten werd de klem ondersteund, door hem op wieltjes over een frame
te laten lopen.
De jenny bouwde voort op het spinnewiel, d. w.Z. het was een
diskontinu-spinproces. De grondstof, de lonten van vezels, waren gewikkeld op spoelen, die midden in het apparaat waren geplaatst. De
spinspillen, waarop ook het gereed garen gewikkeld werd, bevonden
zich achter in het apparaat. Beide sets spoelen en spillen konden door
een groot wiel in beweging worden gebracht. De lonten liepen door de
greep en vandaar naar de spillen. Het spinnen bestond uit twee fasen.
In de eerste fase werd het garen gerekt en getwist. De geopende klem
werd daartoe van de verst ingeduwde positie tot halverwege teruggetrokken, terwijl gelijktijdig met de rechterhand het wiel gedraaid werd,
waardoor de spoelen met de lonten afwikkelden. Halverwege werd de
klem dichtgeknepen en werd deze verder teruggetrokken, waardoor de
lont gerekt werd. Onderwijl werden de spinspillen via het grote wiel in
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b_eweging gezet. Omdat de garens onder een stompe hoek met de spillen
stonden, liepen de draadspiralen boven van de spiltop in lusjes af, waardoor de draaiing van de spil overging op het garen. Bij de maximaal uitgetrokken positie kreeg het garen nog een extra twist. In de tweede fase
werd het zojuist gesponnen garen opgewonden op de spinspil door de
klem in de omgekeerde richting terug te duwen, terwijl een draadgeleider, die eerst met de voet en later met de hand bediend werd, ervoor
zorgde dat de hoek tussen garens en spill en nu een rechte werd en die
verder de opwikkeling van het garen tot een regelmatig garenlichaam
leidde.
Het spinnen met de spinning jenny was, ofschoon vaak gezien als
het technische startpunt van de industriele revolutie in Engeland, in essentie nog handwerk. Het geheel aan te verrichten bewerkingen was nog
te gecompliceerd voor mechanische aandrijving. De eigenlijke bewer-king vereiste drie handelingen: in- en uitschuiven van de klem, ronddraaien van het wiel en bij het inschuiven en het opwinden van het garen
met de draadgeleiders sturen. Deze drie handelingen moesten nauwkeurig gecoordineerd worden. De sterkte en de fijnheid van het garen werden erdoor bepaald. Werd de klem te snel uitgetrokken in relatie tot de
draaisnelheid van de spillen dan kwam er te weinig twist in het garen,
was de kans op breuk tijdens het spinnen groot en werd er een zwak garen geproduceerd. Trok de spinster de klem te langzaam uit, dan werden
de garens te sterk ineengedraaid en gingen ze kringelen.
De spinner kon de kwaliteit niet meer direkt met zijn hand voelen,
maar moest met zijn ogen taxeren of het voorgaren voldoende gerekt
was en of er voldoende twist in zat. Daarnaast bood de tegendruk aan
de klem hem informatie en betastte hij regelmatig het gesponnen garen.
Zo nodig moest de snelheid van de verschillende handelingen aangepast
worden. Verder moest de spinster draadbreuk herstellen en af en toe
nieuwe spoelen voorgaren op de machine steken en de volle klossen afnemen.
Het werk aan de jenny gebeurde door 1 Yz man, d.w.z. een spinner
met hulpje. De spinner was verantwoordelijk voor het spinnen: de planning en uitvoering van de bewerking, de kontrole, gedeeltelijk de korrektie en het onderhoud en de reparatie. Het hulpje herstelde draadbreuk - en werd daarom ook weI aanlapper genoemd - en voerde de volle klossen grondstof aan en de spillen met gesponnen garen af.
Het spinnen was een eenvoudige cyclus van handelingen, die enkele
malen per minuut herhaald werd. Er was echter veel kennis en vaardigheid vereist. De kwalifikatie-eisen waren veel hoger dan bij het
handspinnen. De coordinatie van de verschillende handelingen vereiste
de nodige vaardigheid. Op den duur werd dit weI een halfbewust hande-
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lings complex it la het besturen van een auto of het bespelen van een muziekinstrument, maar voor dat het zover was, was er weI enige oefentijd
verstreken. De konsequenties van onvoldoende vaardigheid waren ook
groter. Bij draadbreuk, als gevolg daarvan, werd het spinnen van een
veel groter aantal draden opgehouden. De gevolgen voor de arbeidsproduktiviteit waren dus ingrijpender. Verder was enig inzicht in de causaliteiten van het mechaniek vereist, zowel om de oorzaak van slechte kwaliteit garen (in grondstof, mechaniek of in werkwijze) op te sporen, als
om eventuele gebreken aan het mechaniek te kunnen verhelpen.
De be/osting van de spinner was eveneens groter. Het werk was
even eentonig ais op het handspinnewieI, maar er was meer concentratie
vereist om de kwaliteit van de vele draden, die tegelijkertijd gesponnen
werden, te bewaken. De spinner kon daardoor niet meer wegdromen tijdens het werk. De konsequenties daarvan waren ook veel groter, zoais
zoeven al gesteid is. Ook de fysieke belasting was hoog. De spinner
moest de hele dag staan en duwen, trekken en draaien. Bij de jennies
met 100 spillen was dat zwaar werk. Daar kwam nog bij dat de door de
produktietechniek bepaalde belasting vergroot werd door organisatorische en ekonomische faktoren, die de spinner rond 1800 dwongen weI
74 uur lang per week dezeIfde kort-cyclische arbeid teverrichten.
De outonomie van de spinner op de jenny was niet groot, maar verschilde niet zoveel van die op het spinnewiel. Hij was met handen en
voeten gebonden aan de machine. Hij kon echter weI zelf het arbeidstempo en de kwaliteit en de kwantiteit van de produktie bepalen.
Bewegingsvrijheid had hij slechts, wanneer hij niet werkte. Ekonomische noodzaak (bij de thuisspinner) dan weI de arbeidsorganisatie (de
arb eider in de manufaktuur) dwongen hem echter weI tot een maximale
arbeidstijd .
De spinning jenny yond aanvankelijk vooral toepassing in de huisnijverheid door die spinners die zich de aanschaf konden veroorloven
(kosten: zo'n 2 jaar sparen)16 en die er thuis de ruimte voor hadden. Dat
was in Engeland veelal het geval. In Nederland werd de jenny waarschijnIijk voornamelijk in de manufaktuur toegepast. AI in 1796 Iieten
enkele fabriqueurs in Enschede enige spinmachines it Ia de jenny uit
Duitsiand komen. 17 Diffusie ging daarop betrekkelijk snel. In 1800 waren er al 10 spinmanufakturen in Enschede met 40-50 machines en in
1819 draaiden er in Enschede en omgeving zo'n 250-300 handspinmachines, die totaal zo'n 1200-1500 werklieden aan het werk hielden, inclusief
16 D.S. Landes, The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the present (Cambridge 1969) 72.
17 I .A . Boot, De Twentsche katoennijverheid 1830-1873 (Amsterdam 1935) 16.
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in de voorbewerking. 18 Van Hogendorp tel de op zijn reis door Twente
in 1819 aileen aI in Bnschede 120 spinmachines, elk van 100 spillen, opgesteld in 28 spinnerijen, met een 5-tal arbeiders per machine, de voorbereidingswerktuigen inbegrepen. Hij beschreef ze als 'molentjes, die
door menschenkracht in beweging gebragt werden ... onvolmaakt in vergelijking met Bngeland en Belgii!' .19 Dat het hier voornamelijk jennies
betrof blijkt uit een beschrijving van H. ter Weele Hzn., die in zijn jonge
jaren in zo'n handspinnerij had gewerkt. 20 • Ook observaties van anderen wijzen erop dat de toen reeds ouderwetse jennies en niet de modernere waterframes of mules (zie fase 3) in deze handspinnerijen gebruikt
werden. 21 Deze handspinnerijen met jennies wisten zich tot omstreeks
1850 te hand haven in Twente. Daarna werden ze verdrongen door de
stoomspinnerijen, die zich rond die tijd ook op de produktie van grof
garen gingen toeleggen, waar de handspinnerijen op gespecialiseerd waren.

differenlialie van de voorbereiding
Bij het gebruik van het spinnewiel kon de spinner de losse vezels nog van
het spinrokken plukken en er in zijn hand een lont van vormen. Weliswaar werden bij het handspinnen de vezels soms ook al gekaard met
handkaarden en werden ze tot rolletjes gedraaid om beter garen te krijgen. Noodzaak was dat echter niet. Ben zeer vaardige spinner kon deze
voorbereidingsfasen overslaan. Met de introduktie van de machinale
toevoer van de lont op de jenny was dat niet meer mogelijk. Ben goede
'voorbereiding van de vezels werd nu absolute noodzaak. Tevens was het
no dig deze voorbereidende werkzaamheden te mechaniseren, om in de
pas te lopen met de toegenomen produktiviteit van het spinnen als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe machines daarvoor.
Mechanisering van de vezelvoorbereiding vereiste een uiteenrafelen
van het complexe voorbereidingswerk in deelfasen. Slechts eenvoudige
18 A. Benthem, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving (Enschede 1920)
543; 1.J. Brugmans (red.), Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft
der 1ge eeuw, deell, Rijks Oeschiedkundige Publicatien 98 (Den Haag 1956); 'Journaal
der reize van den Agent van Nationale Oekonomie der Bataafsche Republiek' (enquete
Goldberg anno 1800), in: 7iJdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek 18 (1859).
19 O.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koninkrijk der
Nederlanden, verzameld ten dienste van de Staten-Generaal (Den Haag 1854).
20 C.J . Snuif, Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente (Amsterdam 1930)
476.
21 A. Benthem 1920, a. w. , p . 543 . Zie verder een brief van De Clerq van de NHM op
zijn reis door Twente omstreeks 1832, in : R. Th. Griffiths (red.) ' Eyewitness at the Birth
of the Dutch Cotton Industry 1832-1939', in: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek
40 (1977) 145.
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bewerkingen konden nl. worden gemechaniseerd. Daarmee begon het
proces van differentiatie van de <rekbewerking'. Het rekken werd uiteengelegd in ontwarren van de vezels, zuivering, parallel leggen, lont
vormen, deze regelmatiger maken door rekken en doubleren, het aanbrengen van een eerste draaiing om de lont stevigheid te geven (tot zgn.
voorgaren) en vervolgens het finale rekken tijdens het twisten op de
spinmachine. Deze deelfasen werden successievelijk onderscheiden en
gemechaniseerd. Het zou te ver voeren hier al de machines te behandelen, die daar in de loop der tijden voor ontwikkeld zijn. In het verdere
van dit artikel moeten we ons om praktische redenen beperken tot de
laatste fase, het fijnspinnen. Op deze plaats is het echter nodig aan te
geven dat verdere mechanisering van het fijnspinnen - en de spinning
jenny was de eerste machine die daarop gespecialiseerd was - niet mogelijk zou zijn geweest zonder verbetering van de voorbereiding van de vezels. Daarom af en toe een enkel woord hier over. 22
Min of meer tegelijkertijd met de jenny werden hier de eerste speciale machines voor ontwikkeld. Voor het ontwarren en rekken bouwde
John Wyatt al in 1748 een eerste kaardenwals of kras, die later door
Arkwright verbeterd werd. De gekaarde vezels werden daarom tot een
band gevormd, die op een speciale versie van de spinning jenny (de 'billy') tot voorgaren gedraaid werd. Omstreeks 1780 ontwikkelde Arkwright als altematief daarvoor de zgn. lantaarnmachine. Hierin werd
een grove lont, die zo van de kaardmachine kwam, door een paar walsen
gedraaid, die onderling met verschillende snelheid draaiden. Daardoor
werd de lont op de wals zelf gerekt (in plaats van tussen twee paar walsen, zoals op de throstle, zie fase 3) en werden de vezels gelijkmatiger
verdeeld. De fijnere lont werd vervolgens opgevangen in een lantaarnvormige bus, die meedraaide met de walsen en zo een lichte draaiing aan
de lont gaf. Deze voorspinmachine werd later vervangen door de zgn.
throstle (drossel in het Nederlands in die tijd, later afgekort tot drolmachine), de spinmachine van Arkwright. Deze belangrijke innovatie in
het spinnen werd als fijnspinmachine weliswaar al gauw verbeterd door
de mule van Crompton. Ais voorspinmachine wordt het principe van
Arkwright echter tot op de dag van vandaag toegepast. Het voorbereidingsproces werd nog verder gedifferentieerd door tussen de kaardma22 Zie voor meer informatie hierover: W. English, The Textile Industry. An Account of
the Early Inventions of Spinning, Weaving and Knitting Machines (London 1969); E . Baines, History of the British Cotton Manufacture (London 1836); R.A. Guest, A Compendious History of the Cotton Manufacture, with a Disapproval of the Claim of Sir Richard
Arkwright to the Invention of its Ingenious Machinery (Manchester 1823); A .P . Wadsworth and J . de Lacy-Mann, The cotton Trade and Industrial Lancashire 1600-1780 (Manchester 1931).
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chine en de voorspinmachine nog een stel rekwerken te plaatsen die later
- met het principe van de draaiende bus van de lantaarnmachine - evolueerden tot de huidige rek- en doubleerstoelen. Verder werd het kaarden later voorafgegaan door aparte machines voor het ontwarren en reinigen van de vezels: de wolf- en vloormachines (ruwe kaarden) en later
de openers, baalbrekers en scrutchers.
Veel van deze voorbereidingsmachines voerden een simpele roterende beweging uit, waardoor toepassing van niet-menselijke energie mogelijk werd (ofschoon dat lang niet altijd gebeurde.) Mechanische aandrijving van de voorbereiding yond dan ook eerder plaats dan mechanische
aandrijving van het fijnspinnen. Spinmanufakturen, d. w .z. centralisatie
van het spinnen op bepaalde lokaties, ontstonden dan ook omdat centrale aandrijving (door by. een watermolen of door paarde- of hondenkracht) van de voorbereidingsmachines mogelijk werd, terwijl het eigenlijke spinnen - op de jennies - nog handwerk was. Ook de onderlinge
afhankelijkheid van de opeenvolgende deelbewerkingen noodzaakte tot
centralisatie. Er waren teveel mensen en machines nodig, waardoor het
werk niet langer bij de spinners thuis plaats kon vinden. Verder gingen
ook de fysieke omvang en de kosten van de grote jennies met 100 spillen
de financiele- en woonruimte van de huisspinners in Nederland blijkbaar te boven.
Met deze differentiatie deed ook de eerste arbeidsdeling in de spinnerij zijn intrede. Omstreeks 1850 werkten in een handspinnerij in
Twente de volgende arbeiders, gerangschikt naar status op basis van het
verdiende weekloon:
a. spinners (j5,50-/6,00); b. krasbediendes (j4,50-/5,00); c. drolmachinebedieners (voorspinners) (j 4,10-/4,50); d. vloormachinebedieners (j 4,00-/ 4,50); e. piesmakers of aanlappers, de hulpjes van de
spinners (j 1,50-/ 1,80); f. meisjes, die bij het drollen hielpen en de
plukken vezels aan de machines voerden (j 1,50-/ 1,60). De beide hulpjes had den een vast weekloon, de overigen stukloon. 23
Vit een andere bron blijkt de kwantitatieve verhouding van de verschillende machines en arbeiders. Van Deinse tekende het relaas op van
een man, geboren in 1846, die op 7-jarige leeftijd nog aanlapper in een
handspinnerij in Enschede was geweest: 'In de linkerhelft van het lokaal
stonden drie, in de rechter een spinmachine van 100 spillen. Aile machines werden met de hand gedraaid. In deze lokalen waren 4 spinners en
3 aanlappers, waarvan mijn zegsman er een was. Op de bovenverdieping
stonden en werkten 2 krasmachines met 2 arbeiders, 2 drol('throstle')machines met 2 drolsters, 1 vloormachine (opener) met een arb eider
23

C .J . Snuif, 1930, a. w. , 477.
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en op zolder: 1 'wolf' met 1 arbeider (de mikmaker)'. In deze spinnerij
met 400 spillen stonden dus 10 werktuigen en werkten 13 arbeiders,
waarvan de helft, 7, bij het fijnspinnen. Een der spinners was de baas,
die met de eigenares, 'Schophoes Taante', afrekende en die toezicht
hield. AIle werktuigen werden hier nog met de hand gedreven. 24
Werd de arbeidsintensiteit aan de ene kant dus minder door de veel
hogere arbeidsproduktiviteit van de jenny Lo.v. het handspinnewiel; het
grotere belang van de voorbereiding betekende weer meer arbeiders per
eenheid produktie. Netto was er echter sprake van een aanzienlijke vermindering van de arbeidsintensiteit van de produktie. In de spinmanufaktuur, die zojuist besproken is, yond men 13 arb eiders op 400 spillen
tegen 1 arb eider op hooguit 2 spill en bij het spinnewiel. Ook de produktiviteit van de voorbereidingsmachines was veel groter. Zo kon de kaardenwals van Arkwright van 1775 per uur dezelfde hoeveelheid katoen
verwerken waar men met handkaarden 5 uur, en voor het vormen van
de lont zonder enig werktuig zelfs 15 uur voor no dig had. 25 Er werden
bovendien nog regelmatig kleine verbeteringen aangebracht in de voorbereidingsmachines, zoals blijkt uit het feit dat het spin loon per bundel
(= 2,62 kg.) machinaal gesponnen garen van 10,67 in 1823 daalde tot
10,43 in 1831. 26

Fase 3. Semi-machinale aandrijving: de stoom-mule of wagenspinner
Semi-mechanisatie, d.w.z. bewerking gedeeltelijk zonder gebruik van
menselijke energie, werd bij het spinnen voor het eerst op grote schaal
toegepast met de wagenspinner. Deze was de door stoom- of waterkracht aangedreven variant van de mule-jenny, de beroemde spinmachine, in 1779 ontwikkeld door de Engelsman Samuel Crompton. Weliswaar kon ook de wat eerdere en eveneens beroemde spinmachine van
Arkwright uit 1769 al door andere dan menselijke energie aangedreven
worden - wegens de toepassing van waterkracht werd hij ook weI 'waterframe' en het garen ervan 'watertwist' genoemd; deze machine is echter voor het fijnspinnen nooit op grote schaal gebruikt, omdat hij verdrongen werd door de mule. De 'waterframe' was nl. aIleen geschikt
voor het spinnen van sterk get wist kettinggaren. De mule daarentegen
was een universele spinmachine, geschikt voor aIle soorten garen, fijn
24
en
25
26

J.J. van Deinse, Uit de kinderjaren der textielindustrie, in: Uit het land van katoen
heide (Enschede 1953) 179-183.
A. Linder, Spinnen und Weben. Einst und Jetzt (Frankfurt a.M.lLuzern 1967) 94.
BaJansen Blijdenstein en Co. 1811-1832, Rijksarchief Zwolle.
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Fig. 2 Doorsnede van een mule
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en grof, sterk en zwak getwist. Daarenboven kon hij veel regelmatiger
garen spinnen.
Dat kwam door de toegepaste combinatie van de rek- en twist principes van zowel de jenny als de waterframe. Het jenny principe werd
daarbij wat gewijzigd. Het induwen en uittrekken van de klem met lonten werd vervangen door een wagen, die over rails heen en weer reed,
bij het uitrijden aangedreven door een ingewikkeld systeem van kabels,
snaren en windassen, verbonden met hetzelfde grote wiel, waar ook-de
spinspillen mee rondgedraaid werden (de machine was dus van het diskontinue type, in de traditie van het spindelwiel en de jenny). Crompton
veranderde daarbij de opstelling. Niet de klem met lonten werd in- en
uitgereden, maar de spinspillen. Zij werden op de wagen geplaatst. Het
tweede principe, dat van de waterframe van Arkwright (die dat overigens had van een eerdere spinmachine van Wyatt en Paul) werd toegepast door de nu vaste klem te vervangen door enkele paren walsen. De
lont passeerde rninimaal 2 paar walsen, waarvan het laatste paar sneller
draaide dan het eerste, waardoor de lont tussen de paren gerekt en gedund werd. De rek tussen de walsen was overigens gering. De walsen
fungeerden vooral ook als een verbeterde kontinue machinale aanvoer
van vezels. De lont vezels werd door de walsen aangevoerd en kreeg
daarbij een eerste rek. Doordat de spillenwagen sneller uitliep dan de
walsen het lont aanvoerden, werd deze zo nog verder gerekt, temeer
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daar de walsen stopten wanneer de wagen half-uitgereden was. Terwijl
de wagen verder uitreed werd de draaiing in het garen aangebracht. Dit
gelijktijdig rekken en twisten over een wat grotere lengte garen leidt tot
een gelijkmatiger garen. Bij gedeeltelijk getwist garen, dat onregelmatig
van dikte is, zit de meeste draaiing in de dunste delen. Daar is daarom
de meeste weerstand tegen rek. Bij verder rekken worden daardoor
vooral de dikkere delen in het garen gerekt, waar minder twist in zit.
Totdat ook dit even dun is en de twist zich gelijkmatig over de garenlengte verdeelt.
Niet alleen de wagen en de spillen, maar ook de rekwalsen, waren
via tandwielen verbonden met het grote wiel. Het rekken via walsen, het
uitrijden van de spillewagen en het twisten van de spillen kon zo door
een centrale roterende beweging in werking worden gesteld. Dat maakte
in principe toepassing van niet-menselijke aandrijfkracht mogelijk - althans bij het uitrijden van de wagen, de spinfase. 27
Synchronisatie van de verschillende, zowel gelijktijdig plaatsvindende als opeenvolgende mechanismen via de instelling ten opzichte van
het centrale wiel was van het grootste belang. Reed de wagen te snel uit
t.o.v. de draaisnelheid van de walsen en de spillen, dan braken de garens; reed hij te langzaam, dan werd het garen onvoldoende gerekt. De
coordinatie was nu voor het eerst echter een kwestie van machineinstelling. Voordien was dit een kontinue sturingstaak van de spinner geweest. Door deze instelling te varH!ren kon ook garen van verschillende
dikte (garennummer) en sterkte gemaakt worden en dat op een veel regelmatiger wijze dan zelfs met de meest bekwame spinner mogelijk was.
Als er nl. een ding is, waarin een mechaniek het van een organisme wint,
dan is het weI in het oneindig herhalen van exakt dezelfde beweging.
AIleen het terugrijden van de wagen en het opwinden van het zojuist gesponnen garen bleef nog handwerk. Het opbouwen van een regelmatig garenlichaam op de spillen (van belang voor het probleemloos
afwikkelen in de schietspoel bij het weven) was moeilijk te mechaniseren. De instelling moest nl. voortdurend aangepast worden aan de steeds
veranderende vorm en dikte van het garenlichaam. Dit probleem werd
nog groter bij het fijnere garen dat op de mule gesponnen kon worden.
Het opwikkelen bleef dus nog handwerk. Nadat de wagen helemaal uitgereden was, moest de spinner de wagen, de spillen en het walsenrek27 Zie over. de mule o.a.: H. Catling, The Spinning Mule (Devon, 1973); E. Baines,
1836, a. w.; K. Karmarsch, Handboek der machanische technologie, een leiddraad tot de
kennis der bedrijfsleer, in zoo der deze, zonder verandering in 't wezen ze/f der grondstof,
in onmiddellijk verband staat met de werktuigkunde. DeelII, Het spinnen en Weven (Leiden 1862).
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werk loskoppelen van het aandrijfwiel (omstreeks 1800 werd dit loskoppelen echter al gemechaniseerd). Daarna gar hij het garen wat extra
twist en wikkelde het vervolgens op de spill en op, door de wagen terug
te duwen, na de hoek van het garen ten opzichte van de spillen via de
draadgeleider te hebben gewijzigd.
De eerste mule, die van Crompton, had 48 spillen. Evenals de spinning jenny was de mule aanvankelijk bedoeld als instrument voor de
huisspinner, dus voor toepassing van menselijke energie. Voor het uitrijden konden echter andere energiebronnen gebruikt worden, waardoor
het aantal spillen per mule aanzienlijk opgevoerd kon worden. Bij handaandrijving kon het aantal spillen niet meer dan 120 bedragen. Daarboven werd de wagen te zwaar voor de spinner. Door water- of stoomkracht voortbewogen mules had den echter soms weI 1200 spillen. Zo'n
mule was een enorm gevaarte, van weI 40 meter lang en 2 meter breed.
Veertig meter breed was ook de wagen, die in- en uitreed over een afstand van 1,5 meter. Deze kon niet meer door een huisspinner aangeschaft en gehuisvest worden. De wagenspinner of halfselfactor - zoals
hij later ook weI genoemd werd - was daarom de eerste spinmachine,
die op grote schaal in fabrieken onder kapitalistische produktieverhoudingen werd toegepast.
In Twente zijn waarschijnlijk nooit handgedreven mules gebruikt. 28
AIleen in de in 1771 in Utrecht opgerichte machinale spinnerij zijn naast waterframes - hand-mules opgesteld. 29 De eerste mule in Twente
was de wagenspinner, die bij de eerste stoomspinnerij aldaar, die van de
fa. Hofkes in Almelo, in 1830 in werking werd gesteld. De machines,
13 mules met elk 252 spillen voor garens van een grove kwaliteit, kwamen uit Gent. Daar had men al omstreeks 1800 de eerste mules uit Engeland gesmokkeld. 30 Ook de latere Enschedesche Katoenspinnerij of
'Groote Stoom' en de 'Kleine Stoom', die in 1835 en 1838 in Enschede
opgericht werden, werkten met wagenspinners. Die van de Groote
Stoom waren al wat groter: 27 met elk 312 spillen. 31 Deze vroege
stoomspinnerijen waren ekonomisch weinig succesvol, o.a. als gevolg
van de vrije aanvoer van goed en goedkoper Engels garen. Pas na 1860
werd de stoomkracht op groter schaal toegepast in nieuwe Twentse spinnerijen. Hier werden echter nog maar weinig wagenspinners gebruikt.
28 J .A. Boot en A. Blonk, Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse
textielindustrie in het begin der 1ge eeuw (Hengelo 1957) 27.
29 Z.W. Sneller, 'Een mechanische katoenspinnerij in Nederland in het laatst der 18e
eeuw', in: Bijdragen tot de Vaderlandse Geschiedenis en Oudheden (1931) 173 e.v.
30 R. de Herdt, De Mule-jenny, Museum voor Industriele Archeologie en Textiel (Gent
1980).
31 R. Th. Griffiths (red.), a. w., 172.
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Deze waren to en inmiddels verouderd door de ontwikkeling van de selfactor. Aileen voor het spinnen van zeer fijne garensoorten werd de wagenspinner tot ± 1900 nog wei gebruikt, omdat dat nog niet kon op de
selfactor.
De belangrijkste bewerking, die nog aan de machine moest gebeuren was het opwikkelen van het zojuist gesponnen garen door het terugduwen van de wagen. Dat was een nauwkeurig werk. Daarbij moest de
spinner kontinue met oog, knie en hand 'aanvoelen' of de spanning in
het garen goed bleef en kontroleren of een geIijkmatig garenlichaam op
de spillen opgebouwd werd. Zo nodig moest de handeling - het voortduwen van de wagen met de knie, onderwijl deze met de linkerhand weer
afremmend - gekorrigeerd worden. Ook de gemechaniseerde spinfase,
het uitrijden van de wagen, moest bewaakt worden, evenals de kwaliteit
van het gesponnen garen. Zo nodig moesten korrekties aan machine en
materiaal aangebracht worden. Het herstel van draadbreuk was een van
de meest frequent voorkomende korrekties. De arbeid aan de machine
werd dus al voor een belangrijk deel bewakingswerk: kontrole en korrektie van het produktieproces. Verder moest de machine natuurlijk van
spoelen katoenlont voorzien worden en moesten volle spinspillen afgenomen worden. Ook moest de machine voortdurend schoongehouden
en zo nodig gerepareerd worden en moest hij opnieuw ingesteld worden
bij wisseling van garentype of bij veranderingen in kwaliteit van de
grondstof of van temperatuur en vochtigheid, die het spinproces sterk
belnvloedden. De variatie van het produkt werd nu immers niet meer direkt met de hand geregeld, maar indirekt: door een andere machineinstelling. De in te stellen grootheden waren o.a. de snelheid van de wagen, van de spillen, zowel bij het spinnen als bij het opwinden, het aantal nadraaiingen dat het garen nog kreeg nadat de wagen helemaal uitgereden was, de verschillende snelheden van de walsen en het rekwerk en
de onderlinge verhouding van al deze snelheden.
Deze noodzakelijke arbeid werd over verschillende arbeidskrachten
verdeeld. Er was in de halfselfactorspinnerijen een bepaalde vorm van
arbeidsorganisatie uitgekristalliseerd, die men de meest ekonomische
achtte. De eenvoudige taken werden van de complexe afgezonderd, zodat de hogere kwalifikaties van de spinner, die de moeilijke taken toegewezen kreeg, optimaal benut konden worden. De hoofdtaak van de
spinner werd het inrijden van de wagen en het opwikkelen van het garen. Doordat dit slechts een deel van de machinetijd was, kreeg de spinner twee machines toegewezen, die omgekeerd parallel opgesteld werden
met een gangetje ertussen om de arbeidstijd van de vaardige spinner volledig te benutten. Bij het uitrijden van de wagen hoefde de spinner immers niet in te grijpen. Wanneer de ene wagen via het drijfwerk door
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de stoommachine werd uitgereden, reed de spinner de andere wagen in.
Daarna draaide hij zich om en herhaalde de bewerking aan de ene machine, terwijl de andere intussen weer machinaal uitreed. Afhankelijk
van de fijnheid van het garen vonden 1 tot 3 van deze cycli per minuut
plaats. Naast deze resterende bewerking had de spinner de verantwoordelijkheid voor de machines, hield hij algemeen toezicht op hun funktioneren en op de kwaliteit van het gesponnen garen en zorgde hij voor
de instelling van de machines. Tenslotte organiseerde hij het werk dat
door hemzelf en zijn hulpen aan de machines verricht werd.
De overige taken rondom de wagenspinner werden van de spinnersfunktie afgesplitst. De differentiatie aan funkties in de hele spinnerij
over de verschillende voorbereidingsfunkties werd daarmee gevolgd
door een verdergaande uiteenrafeling van de spinnerstaak.
Allereerst betreft dat in zekere zin de energieleverantie, die nu een
taak van de machinist en de stoker van de stoommachine was geworden.
Verder had de spinner aan zijn machine enkele hulpen, meestal kindereno De zgn. aan/appers moesten gebroken draden herstellen. Dat kon
slechts gebeuren wanneer de wagen ingereden was. Dan moesten de hulpen snel, voordat de wagen weer uit zou rijden, toeschieten, de spil met
de hand stopzetten, het gebroken eind opzoeken, het andere eind uit het
rekwerk halen en de beide einden aaneen draaien. Omdat dat even tijd
kostte vereiste dat een nauwkeurige aanpassing van het werkritme aan
de beweging van de wagens.
.
Naast de aanlappers waren er de zgn. opstekers, die voor de aanen afvoer zorgden. Zij vervingen de lege voorgarenspoelen door volle en
hielpen bij het afnemen van de volle garencops . Verder moesten ze de
grond onder de machines schoonhouden, een niet ongevaarlijk werkje.
Later werd dit schoonhouden met een eenvoudige constructie gedeeltelijk gemechaniseerd. Invoering daarvan werd echter vertraagd omdat de
kinderarbeid zo goedkoop was. De spinner betaalde deze kinderen uit
zijn eigen loon, dat afhankelijk was van de produktie die er gemaakt
werd. Hij was in feite onderaannemer binnen de fabriek.
In Twente hadden de fabrieken dit systeem van werkorganisatie
met de machines mee uit Engeland gelmporteerd. Bernardus Voerhuis
vertelde in 1890 de Commissie voor de Arbeidersenquete dat hij in 1831
op 8 Y2 jarige leeftijd als opsteker op de fabriek van Hofkes in Almelo
gekomen was. Later was hij daar achtereenvolgells aanlapper en spinner
geworden, een veel voorkomende carrierelijn. In 1890, toen hij gelnterviewd werd, was hij verder opgeklommen tot spinners baas bij de Almelosche Stoomspinnerij. 32
32 Staatscommissie voor de arbeidsenquete. Onderzoek omtrent de maatschappelijke
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Het werk van de mule-spinner vereiste nog meer kwalifikaties dan
het werk op de jenny. Weliswaar was er voor de bediening van de wagens pinner wat minder handvaardigheid vereist. Toch moet dat ook
weer niet onderschat worden. Het opwikkelen was handwerk gebleven
en vereiste grote nauwkeurigheid. De snelheid van de wagen en de
draaisnelheid van de spillen moesten goed op elkaar afgestemd zijn, de
wagen moest op tijd afgeremd worden en daarbij moest het garen voortdurend gevoeld worden om breuk of spanningsverlies (met onregelmatig
opwinden als resultaat) te voorkomen. Daarbij moest de spinner de opwikkeling van het garen tot een kegelvormig garenlichaam sturen, door
laagje over laagje van onder naar boven te leggen, daarbij de laagjes
scheidend door een kruiselings tussenlaag om te verhinderen dat de verschillende lagen garen op de kegel in elkaar verward raakten. Dat moest
hij dan voor soms weI 1200 spillen tegelijk in de gaten houden. Verder
ontstonden er nieuwe, meer theoretische kwalifikatie-eisen: kennis van
de funktionele samenhang van de diverse mechanismen, om de machine
zodanig in te kunnen stellen dat het tempo zo hoog mogelijk lag, zonder
dat draadbreuk weer teveel verlies opleverde. Bijstelling gedurende het
proces was vaak nodig, naarmate de klimatologische omstandigheden
veranderden of de machines warm liepen. De spinner moest mogelijke
problemen, zoals een te slappe snaar, kunnen voorzien en de oplossing
klaar hebben, om grote schade aan garen en machine te kunnen voorkomen.
In Twente werd de vereiste kwalifikatie onderschat. Hofkes kwam
daardoor in de problemen. De Almelosche arbeiders bleken niet overweg te kunnen met de mules. Met name het opwikkelen schijnt problemen te hebben opgeleverd. Er waren nl. veel klachten over een 'gebrek
aan vaste ineenwerking de spincops, waardoor dezelve spoedig onbruikbaar worden en de afval zoveel groter is dan bij Engelsch garen' (De
Clerq van de NHM in een brief aan zijn werkgever).33 Ainsworth bekritiseerde deze onkunde van Hofkes & Co in een brief aan de Nederlandsche Handels Maatschappij in 1836. Hij merkte 'met leedwezen op, dat
alhier te lande eenen aanvang gemaakt was met eene wijze van spinnen,
welke jaren vereischt om den inboorling aan te leeren'. Hij adviseerde
Hofkes om de tweede fabriek, die ze in 1835 wilden inrichten, met eenvoudiger te bedienen waterframes uit te rusten. Deze throstle-frames

toestanden der arbeiders, omtrent de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in
de verschillende bedrijven en omtrent den toestand vanfabrieken en werkplaatsen met het
oog op de veiligheid en gezondheid der werklieden, Tweede Afdeeling, Twente (Den Haag
1890) vraag 6169 en verder (arbeidsenquete 1890).
33 R.Th. Griffiths (red.), a. w., 150.
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waren 'veel geschikter om in een land ingevoerd te worden, alwaar nog
geene geoefende spinners zijn, dewijl meer werk door de machinerie verrigt wordt en voor den werkman slechts weinige maanden no dig zijn om
zich in de behandeling van hetzelve te oeffenen'. 34
De machinegebondenheid van de spinner was zeker zo groot als bij
de jenny, zij het van andere aard: de spinner was slechts een deel van
de machinetijd aan elke wagenspinner gebonden. Hij was echter kontinue aan de twee machines samen gebonden. De mule spinner bleef in
feite een onderdeel van zijn machines, zolang de laatste bewerking, het
opwikkelen, nog niet helemaal gemechaniseerd was. Het exakte moment
van ingrijpen was verder voorgegeven. Ook zijn outonomie La. v. de
keuze van werkwijze, tempo, werktijd en gereedschap verschilde niet
wezenlijk van die bij de vorige technische fase. Daarentegen verkreeg de
spinner een zekere autonomie binnen de kapitalistische fabriek als 'onderaannemer' .
De lichamelijke be/osting was groot, door de kontinue noodzaak
van ingrijpen en het zware werk van het induwen van de brede wagens.
In de 15-urige werkdag die regel was in de fabriek van Hofkes en op de
Groote Stoom (van 5 uur 's morgens tot 9-lO uur 's avonds)35, moest
een spinner elke mule zo'n 1800 maal induwen, tezamen 3600 keer.
Daarbij liep hij zo'n 18 kilometer in de kleine ruimte tussen zijn machines. Daarnaast was nog steeds kontinue concentratie vereist bij het overigens monotone werk van het opwikkelen van de spillen. De belasting
nam echter verder toe door de kapitalistische arbeidsorganisatie. De discipline in de fabriek, opgelegd door de fabrikant en de stoommachine,
leverde een grotere arbeidsintensiteit op en perkte de autonomie van de
arbeider overigens ook wat in. De druk van de arbeidsorganisatie was
echter nog lang niet zo groot als hij later in de grote kapitalistische fabrieken zou worden. Hofkes' fabriek stond bekend om zijn wanorde en
gebrek aan discipline.
De belasting van de kinderhulpjes op de mules was zo mogelijk nog
groter dan van de spinner zelf. De kinderen moesten 15 uur lang - in
die tijd was er nog geen fabrieksschool - met de regelmaat van de wagen
mee, toeschieten om draadbreuk te herstellen en de machine en de vloer
eronder schoon te houden. Dat vergde niet aIleen de nodige lichamelijke
en geestelijke inspanning, maar was nog gevaarlijk ook, zeker als de
kinderen vermoeid waren, en dat werden ze weI.
J .A. Boot (1935) a. W ., 134.
Reisverslag van De Clerq uit Twente, in: N.W. Posthumus (red .) 'Bijdragen tot de
geschiedenis der Nederlandse Grootindustrie II', Economisch·Historisch Jaarboek (1925)
34
35

185 .

VAN WAARDEN TWENTSE KATOENSPINNERIJEN

149

Fase 4. Volledige mechanisatie van de bewerking: de selfactor
Met de introduktie van de zgn. self-acting mule of selfactor ± 1830
door de ingenieur Roberts, in dienst van de Engelse machinefabriek
Sharp & Co. werd ook de laatste bewerking, die nog met de hand g.e'beurde, het opwikkelen van het gesponnen garen, gemechaniseerd. De
door stoomkracht aangedreven wagen liep nu zonder direkt menselijk
ingrijpen in en uit. Hij 'deed het zelf', vandaar de naam.
De mechanisering van het opwikkelen was geen eenvoudige zaak.
Het probleem zat hem er allereerst in om de aanwending van de enorme
kracht - nodig om weI 1000 en meer spillen tegelijkertijd meerdere malen per minuut van nul tot 10.000 omwentelingen per minuut te versnellen en weer tot nul af te remmen - zo te beheersen dat de hoeveelheid
gesponnen garen voldoende strak en in de vorm van een keurige garenpyramide op de spil gewonden werd. Daarbij moest vermeden worden
dat de spanning in het garen te hoog of te laag werd. Een bijkomend
probleem was dat het daartoe noodzakelijke aantal omwentelingen van
de spil varieerde naarmate het garenlichaam op de spil meer of minder
groot was.
Om al deze problemen op te lossen was een heel scala van mechanismen noodzakelijk, inclusief een embryonaal feed-back mechanisme
welke de variaties in gar ens panning vertaalde in aanpassing van de
draaisnelheid van de spillen. Kortom, volledige mechanisering van de
bewerking was slechts mogelijk door gedeeltelijk machinale kontrole en
korrektie, het begin van de automatisering bij het spinnen. Ook bij het
weven zien we hetzelfde verschijnsel. 36 De perfectionering van al deze
mechanismen duurde nog enkele tientallen jaren. Pas omstreeks 1850
funktioneerde de selfactor voldoende efficient om toepassing ervan op
grote schaal mogelijk te maken. Daarna werd hij dan ook in korte tijd
enorm populair.
De eerste selfactor in Twente werd in 1851 geplaatst bij de Enschedesche
Katoenspinnerij te Lonneker, de Groote Stoom. 37 In het begin ging de
diffusie in Nederland niet snel. Van de 6 nieuwe spinnerijen die tussen
1850 en 1860 in Twente gebouwd werden, waren er slechts 2 uitgerust
met selfactors. Het ging in die beginjaren nog zo goedkoop mogelijk:
met tweede hands stoommachines en goedkope mules. Pas na de her36 Vgl. rnijn analoge stu die van het weven: F. van Waarden ' Het werk van de wever',
in : H . Doorewaard e.a. (red .) Stratego op bedrijfsnivo. Onderzoek naar techniek en organisatie als resultaat van strategisch handelen, ITS (Nijrnegen 1983).
37 Provinciaal Verslag Overijssel 1851, 317 (Rijksarchief Zwolle).
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bouw van de spinnerijen na de grote brand van Enschede in 1862 werden
selfactors overal in Twente geintroduceerd. 38 De sterke uitbreiding van
de spinnerijen tussen 1862 en 1867 (van 41.100 naar 162.150 spillen)
ging als gevolg daarvan gepaard met een afname van de arbeidsintensiteit: van 18,5 arbeiders per 1000 spillen in 1861 naar 8,9 arb eiders
per 1000 spillen in 1867. 39 De eerste selfactors waren nog niet zo groot.
De Groote Stoom had in 1890 'oude' selfactors, ws. uit 1851, van 580
spillen en 'nieuwe' van 1080 spillen. Tot na de eeuwwisseling bleef de
selfactor de dominante spinmachine. De in 1911 opgerichte Spinnerij
Oosterveld rustte b.v. haar fabriek nog met nieuwe uit. 40 De selfactor
verloor echter na die tijd geleidelijk aan terrein aan de modernere
ringspinmachine. Toch bleef ze nog lang in gebruik voor de fijnere soorten inslaggaren. Pas in 1970 verdwenen de laatste 684 selfactorspillen uit
de katoenspinnerijen. 41
De invoering van selfactors maakte het spinnen van nog fijner garen mogelijk. Dat vereiste echter nog zorgvuldiger voorbereiding van de
lont door verdere differentiatie van de spinnerij voorbereiding. De 4 fasen in de handspinnerijen met jennies waren omstreeks 1880 in de selfactorspinnerijen verdubbeld. De vezels doorliepen 7 deelbewerkingen voor
ze op de selfactor kwamen: 1. de snar, waar de katoen losgeslagen werd;
2. de duivelkamer waar de verschillende soorten katoen gemengd en gereinigd werden en waar ze 'overnachtten' om hun veerkracht te herwinnen; 3. de krassen, waar ze verder gereinigd en parallel gelegd werden
om er als lont uit te komen, die 4. in een rek- en verdeelstoel gelijkmatiger werd gemaakt. Daarna 5-7. volgenden 3 passages op de voorspinmachines, drolmachines genoemd. Dat waren grove varianten op de throstIe van Arkwright. De lonten werden hier steeds verder gerekt en gedund
en kregen, daarbij een lichte draaiing om ze de minimaal noodzakeljke
stevigheid te geven. Het voorgaren dat van de laatste passage kwam
werd op 'bombayers' door de opstekers aan de selfactor gevoerd. 42
De verdere differentiatie van het produktieproces kreeerde weer
nieuwe funkties. Die van selfactorspinner was daarbij de elitefunktie
binnen de spinnerij, en zelfs in de hele textielindustrie, als men althans
afgaat op de onderlinge loonverhouding (zie tabel 1). Selfactorspinnen
was het best betaalde werk in de textielindustrie. Zo'n spinner verdiende
38 Verslag Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede (1864), aanwezig bij de huidige regionale Kamer van Koophandel voor Twente in Hengelo.
39 J .A. Boot (1935) a.w., 152.
40 50 jaar Spinnerij Oosterveld 1911-1961 (Enschede 1961).
41 Vereniging KRL-industrie. Economisch Overzicht 1970.
42 Relaas van een ex-spinner over zijn jaren bij Gebr. van Heek Schuttersveld, anna
1882; Arbeidersenquete 1890, a. w., vraag 1536.
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met /18,50 per week (op een grote machine van 1080 spillen) bijna het
dubbele van de eerstvolgende funktie in de spinnerij. Hij verdiende ook
meer dan de best betaalde funkties in de weverij: die van sterker
(117,40), touwbaas (112,30) en wever (110,00-/11,00) . AIleen een spinmeester, de baas in de spinnerij die direkt onder de fabrikant en zijn
boekhouder stond, verdiende meer. Zijn weekloon was weliswaar niet
zo hoog (114,00-/16,00); hij kreeg bij verschillende fabrieken echter een
aandeel in de winst (evenals de smid-machinist), dat op kon lopen tot
enkele honderden guldens per jaar. Zo kwam hij hoger uit dan de spinner.
Het relatief hoge loon van de selfactorspinner geeft aan dat het nog
om hooggekwalificeerd werk ging. Weliswaar was de selfactor in Engeland ontwikkeld vanuit het bewuste streven door de fabrikanten naar
dekwalifikatie van het spinnerswerk. Dat was echter met de selfactor
vooralsnog niet gelukt.
De hoog gekwalificeerde mule-spinners in Engeland maakten gebruik van hun - schaarse - kwalifikaties, organiseerden zich in vakorganisaties op basis van het gildenmodel en trachtten o.a. via stakingen de
toegang tot het yak te beperken - en zo hun schaarste te bestendigen en loonsverbeteringen af te dwingen. De fabrikanten probeerden die
macht van de spinners te breken. Na een spinnersstaking in 1824 in Stalybridge bij Manchester wendden ze zich tot de machinefabriek van
Sharp & Co. met het verzoek een self-acting mule te ontwikkelen, die
ook mechanisch zou kunnen inrijden en opwikkelen. Daarmee hoopten
ze het werk van de spinner te dekwalificeren en zo hun machtspositie op
basis van schaarse kennis en vaardigheid uit te hollen.43
De self-acting mule werd daarop door Roberts gebouwd, maar het werk
werd niet, zoals verwacht, gedekwalificeerd.
Naarmate nl. meer deelbewerkingen gemechaniseerd werden ontstond een steeds complexere machine, waarbij de synchronisatie steeds
crucialer werd. De opeenvolgende bewegingen en standveranderingen
van de verschillende mechanieken moesten precies op het juiste ogenblik
invallen en met zo min mogelijk tijdsverlies. Met de toename van de omyang van de machines werd het efficient funktioneren ook van groter
belang. Te langzaam lopen of teveel fouten betekende bij 1200 spillen
groot produktieverlies. De selfactor is waarschijnlijk de meest complexe
mechanische spinmachine, die ooit bestaan heeft. Het instellen van de
vele stel- en regelschroeven vergde veel deskundigheid. Dit kon boven43 A. Ure, The Philosophy of Manufactures or an Exposition of the Scientific, Moral
and Commercial Economy of the Factory System of Great Britain (London 1835) 364-370.

VI

TABEL 1 Spinarbeiders, gerangschikt naar gemiddeld weekloon, 1890 en 1919.

1919

1890
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Selfactorspinner grote machine (1080 sp.)
Selfactorspinner kleine machine (580 sp.)
Hoofdwerkman duivelkamer
Kaarder
Fijndrolster (Iaatste pass.)
Hoofdwerkman kraskamer
Krassenslijper
Aanlapper grote selfactor
Drolster
Helper duivelkamer
Helper kraskamer
Aanlapper, kleine selfactor
Opsteekster bij drollen
Opsteker selfactor

tv

1

fl8,50
11,/10,50
/10,30
/ 9,50
/9,/ 8,50
/7,80
/7,50

/7,/6,50
/ 5,25
/3,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Selfactorspinner
Voorslijper krassen
Arbeider duivelkarner
Arbeider verdeelstoel
Aanlapper grote selfactor
Arbeider mengkarner
Aanlapper kleine selfactor
Plukdrolster (Ie pass. voorsp.)
Halffijndrolster (2e passage)
Fijndrolster (3e passage)
Opsteker

/30,/26,/24,/24,/24,/22,50
/20,/19,/18,/17,/7,- -/13,-

/3,-

Enkele lonen elders in de katoenindustrie, ter vergelijking:
1 Sterker
/17,40
2 Witwever
/10,50
3 Pakhuisknecht
/10,4 Ruwer
/ 9,50
/ 7,68
5 Scheerster
6 Aandraaister, inrijgster
/ 5,60
7 Spoelster
/ 5,-

1
2
2
4
5
6
7

Sterker
Witwever
Pakhuisknecht
Ruwer
Scheerster
Aandraaister, inrijgster
Spoelster

/26,-

/24,/23,/22,/19,/16,50
/16,- ....

o'"

1. Cijfers van 1890: gemiddelden bij de EKS, Van Heek en Co, Blijdenstein en Co, Gebr. van Heek Schuttersveld, allen te Enschede, ~
opgaven aan Cie. Arb. enquete 1890.
::::.
Cijfers van 1919: richtlonen van de Fabrikanten Vereniging Enschede, W. van der Sluis, 'De Katoennijverheid in Twente' in: De ~
Socialistische Gids IX (1924) 46 e.v .
~
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dien nog niet van de spinnerstaak afgesplitst worden (naar by. de funktie van monteur) omdat de instelling gedurende het spinnen regelmatig
bijgesteld moest worden, nadat de machine warm was gelopen en met
de schommelingen van de kwaliteit van de grondstof en de klimatologische omstandigheden. Schroeven moesten bijgesteld en snaren wat meer
gespannen worden om voldoende stijf opgewonden cops te krijgen. Dat
laatste was en bleef een van de moeilijkste problemen in de spinnerij.
Het werk van de spinner was daardoor vnl. bewakingswerk geworden:
kontrole en korrektie van het machineverloop. AIleen het zgn. afdraaien
bij volle cops was nog handwerk, wat althans de bewerking betreft. Deze handeling, ook weI onderzetten genoemd, vergde echter veel vaardigheid. Het was nl. de voorbereiding voor het afnemen van de volle cops,
zodanig dat de verbinding van de draden met de spillen niet verbroken
werd en een nieuw verzet snel opgestart kon worden. Verder smeerde de
spinner zijn selfactors en verrichtte hij eenvoudige reparaties, zoals het
vervangen van defekte spilsnaren. Tenslotte gaf hij leiding aan zijn hulpen.
Deze kregen de resterende, een.voudiger werkzaamheden toebedeeld. De aanlapper zorgden voor het herstel van draadbreuk tijdens het
in- en uitrijden en hielpen bij het afzetten van de volle cops. De spinner
hielp daarbij vaak. Er waren meer en minder ervaren aanlappers. De
meer ervaren aanlapper, de 'groot-aanlapper', was in zijn eentje verantwoordelijk voor het aanlappen aan twee halve selfactoren (bij de selfactor stond het aandrijfmechanisme in het midden. Aan beide zijden waren de helft van de spillen opgesteld). De 'klein-aanlapper' werkte op de
andere twee helften van de selfactoren en kreeg hulp van de spinner, die
aan dezelfde kant van de selfactor werkte en daar tijdens zulke kleine
werkzaamheden als aanlappen toezicht op de machine hield. Naast de
aanlappers waren er ook hier de opstekers. Deze moesten klossen en
bayers met voorgaren aanvoeren en verwisselen, de spinmachines
schoonhouden en het stof tussen de machines naar de gangen vegen. 44
Ter bereiking van een hoge produktiviteit op de grote dure machines - door zorgvuldig en preventief onderhoud, minimalisering van
stilstand, optimale machine-instelling, snelle korrekties van dysfunktioneren - werden hoge kwalifikatie-eisen aan de selfactorspinner gesteld,
ws. nog hoger dan aan de mule-spinner, zeker niet minder. Dat leverde
opnieuw problemen op in Twente. Veel stoomspinnerijen moesten Engelse spinmeesters en krasmeesters aantrekken. Verder recruteerden ze
voor het spinwerk zo jong mogelijke krachten, die via de carrierelijn
opsteker - klein-aanlapper - groot-aanlapper - spinner in zo'n 5 jaar
44

Zie ook arbeidsenquete 1890,

Q.

W.,

onder andere de vragen 2936, 2469.
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werken aan de selfactor in de praktijk de complexe funktionele samenhangen leerden kennen en 'aanvoelen' .45
De werkbelasting nam daarentegen af, althans voor de spinner en
voor zover het de belasting betreft, die rechtstreeks afhankelijk was van
de arbeidsinhoud. De spinner hoefde niet meer konstant de machine te
bedienen, waardoor het werk lichameIijk minder zwaar werd, zowel in
vergeIijking met de wagenspinners ais met de jennies. Bernardus Voerhuis, als 82-jarige in 1832 werkzaam op de stoomspinnerij van Hofkes
aan de enquetecommissie: 'Het was vroeger bij de handspinnerij een
veel zwaarder arbeid. Ik heb wat gedaan in mijn leven. Toen ik pas getrouwd was, moest mijne vrouw mij des avonds de jas weI uittrekken,
zo stijf ais ik was. Thans komen ook veel minder verkrommingen of
misvormingen van het Iichaam voor. De oude spinners kan men altijd
herkennen aan hunne hooge schouders. ,46
De lichamelijke belasting nam ook af doordat de werktijd minder
lang werd. Werd bij Hofkes, en op de eerdere handspinnerijen nog 15
uur per dag gewerkt, in de stoomspinnerijen omstreeks 1890 was de 11urige arbeidsdag regel geworden en bij Gelderman in Oidenzaal werd
zelfs al minder gewerkt. Verdere reduktie van arbeidstijd werd door de
fabrikanten vooral voor de spinnerijen bestreden. Anders dan in sommige weverijen kreeg men in de spinnerijen geen vrij op katholieke feestdagen, terwijl er veel overwerk en nachtwerk verricht werd en zondagsarbeid. Het kwam weI eens voor - o.a. bij spinnerij Tubantia - dat arbeiders 2 nachten aan een stuk doorwerkten en in geen twee dagen thuis
kwamen. 47 Redenen hiervoor waren het gebrek aan spincapaciteit t.o. v.
de weefcapaciteit en de hoge kapitaalkosten van de spinnerijen. De spinnerij van lannink was in 1901 by. voor /601.772,27 verzekerd, de weverij voor slechts /125.712,02. 48
De lichamelijke belasting was minder, maar de geestelijke belasting
was zeker nog groot. De verantwoordelijkheid voor de dure machinerie
en voor hoge kwaliteitsproduktie zal zwaar op de spinner hebben gedrukt, temeer daar dit voor hem in boetes vertaald werd door de fabrikant die niet mis waren. De fabrieksreglementen bevatten daar diverse
bepalingen over. Slecht opgewikkelde cops werden bij de Groote Stoom
met/l,- beboet (op een weekloon van/18,-).49 Voor gebroken ijzers
aan de selfactoren moest men 75 ct. betalen. Het fabrieksregiement van
45
46
47

Idem, vraag 1924.
Idem, vraag 6209.
Idem, vraag 695 e. v.
48 B. Hesselink, Gerhard Jonnink & Zonen te Enschede 1853-1938. Joren van rotionalisotie en verzet (Hengelo 1983) 32.
49 Arbeidsenquete 1890, a. w., vraag 2825.
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de Fabrikanten Vereniging Enschede was zo ruim, dat de enquetecommissie zich afvroeg of de kosten van slijtage aan de machines zo niet op
de spinners afgewenteld werden.
Verder vormden de arbeidsomstandigheden natuurlijk een zware
belasting. Deze hingen ten dele samen met de aard van het werk. De
zware machines waren gevaarlijk, lawaaierig en produceerden veel katoenstof, vooral in de voorbereiding, zoals bij de krassen en in de duivelkamer. Verder vereiste het spinnen een relatief hoge temperatuur en
vochtigheidsgraad. Luchten met ramen open kon niet, want door de
tocht braken de garens. Op een enkele vooruitstrevende fabriek na, zoals de NKS in Hengelo, waren er in 1890 nog nietof nauwelijks voorzieningen voor luchtverversing. Evenmin was dat vaak het geval met voorzieningen tegen brandgevaar. AIleen in die fabrieken die men niet verzekeren kon, zoals de oude Groote Stoom, bleken de fabrikanten bereid
een speciaal sprinklersysteem te installeren. 5o
Het werk van de spinner was dus relatief wat minder zwaar, maar
desalniettemin nog van een hoog belastingsnivo. Het werk van de aanlappers en opstekers daarentegen bleef even zwaar als bij de wagenspinnero
De autonomie van de spinner was ook weer wat groter. Hij was niet
langer kontinue met handen en voeten aan de machine gebonden. Bovendien genoot hij als meest gekwalificeerde arbeider en als onderaannemer een zekere vrijheid wat betreft de organisatie van zijn werk.
Nauwkeurige werkvoorschriften op basis van tijd- en bewegingsstudies
waren nog niet aan de orde. De fabrikant trachtte zijn gedrag vooralsnog vnl. extern te reguleren: via stukloon en boetes.

Fase 5. Een eenvoudiger mecbaniek en eenvoudiger werk: De rings pinmacbines

De dekwalifikatie van het spinnerswerk, die de fabrikanten met de selfactor nagestreefd hadden, lukte pas met de ringspinmachine. Weliswaar veranderde deze machine niet veel aan de kategorieen handelingen
die nog verricht moesten worden. Ook bij de ringspinmachine was toeen afvoer, kontrole, korrektie en onderhoud noodzakelijk. De bewaking van de machine vereiste echter minder kennis en vaardigheid, omdat de ringspinmachine een veel eenvoudiger konstruktie was.
In hun pogingen het spinwerk te vereenvoudigen grepen sommige
ingenieurs weer terug op de kontinue spinmachine, die Arkwright ont50 Idem, vraag 2856.
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Fig. 3 Ringspinmachine. c: ring; d: spit; A. bal/on en rekwerk.

wikkeld had, de throstle, en die door ongeschoolde kinderen en vrouwen bediend kon worden. Deze machine bestond uit twee elementen:
een walsenrekwerk en vleugelspillen a la het vleugelspinnewiel. De vleugel leverde echter problemen op: hij was te zwaar. De vleugel werd nl.
niet apart aangedreven, maar meegetrokken door het garen, terwijl dat
op de ronddraaiende spil gewikkeld werd. (Doordat de vleugel Lg.v.
wrijving wat langzamer draaide werd het garen opgewikkeld, terwijl het
tegelijkertijd door de draaiing van de vleugel haar twist kreeg). Fijn garen kon het gewicht van de vleugel niet aan en brak. Bovendien kon de
snelheid niet te hoog worden opgevoerd, want dan produceerde de massa van de vleugel trillingen, die tot snelle slijtage van de spil en de lagering leidden.
Om deze problemen te ondervangen vervingen diverse amerikaanse
ingenieurs tussen 1828 en 1832 de vleugel door een licht C-vormige
hardstalen ring of 'traveller' , die over een rand op een rink bank rondom
de spilliep. Deze lichte massa, die de twist aanbracht, werd niet meer
zozeer meegetrokken door het garen als weI 'rondgegooid' door de middeipuntvIiedende kracht van de 'ballon'garen, die tussen het oogje boyen de spil en de ring gevormd werd. Deze ballon absorbeerde bovendien storingen in de ringloop, zodat het garen daardoor niet zo gauw
brak. De ringbank bewoog zich daarbij op en neer langs de spil, over
een bepaalde afstand, die geIeideJijk aan naar boven verplaatst werd,
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waardoor een conisch garenlichaam op de spil gevormd werd. 51
De ringspinmachine had vele techni~che, en daardoor ekonomische
voordelen, zoals veel minder energiegebruik, gelijkm~tiger loop, minder
slijtage, veel hogere spinsnelheid, minder plaatsruimte. De produktiviteit van 2 ringspillen was daardoor aanvankelijk gelijk aan die van 3 selfactorspillen, een produktiviteitsverbetering van 50070. Latere verdere
technische verbeteringen, zoals traploze stu ring van de draaisnelheid
van de spillen dankzij elektrische aandrijving, waardoor nog regelmatiger garen mogelijk was en nauwkeuriger berekening van de mass a van
de ring, maaktennog hogere snelheden mogelijk. De produktiviteit van
een elektrisch aangedreven ringspinmachine van ± 1900 was daardoor
al 2,5 maal die van een selfactor. Een ringspinmachine uit 1965 produceerde met dezelfde mankracht het 18-voudige. 52
De ringspinmachine was echter ook veel gemakkelijker te bedienen,
hetgeen de ondernemer niet aIleen ekonomisch voordeel bracht, maar
ook zijn machtspositie t.o.v. de arbeiders versterkte. Ten eerste was er
minder arbeid iiberhaupt nodig. De simpeler konstruktie en het gelijkmatiger lopen leverde minder draadbreuk op. Ten tweede kon met veel
minder gekwalificeerde arbeidskrachten volstaan worden.
Dat was dan ook een der motieven voor aanschaf van ringspinmachines door Twentse fabrikanten. Abraham Ledeboer, van Van Heek en
Co in 1890: 'In het jaar 1881 brandde onze fabriek af. Wij hebben toen
onze vroegere spinmachines door eene andere soort, de zoogenaamde
'ringthrostles' vervangen. Deze zijn door de Engelsche machinefabrikanten speciaal gemaakt dat er kinderen aan kunnen arbeiden, niet als
hulp bij een spinner, zoals op de selfactor, maar zelfstandig' .53 De eerste
ringspinmachines werden al een jaar eerder, in 1880, bij de nieuwe spinnerij Tubantia van de Ter Kuiles gei'nstalleerd. Deze fabriek had uitsluitend ringspinmachines. Er werkten dan ook voornamelijk vrouwen en
kinderen. 54 Ook andere fabrieken als die van Ter Kuile en Morsman
(sinds 1888), Blijdenstein & Co (sinds 1885) en Gelderman bezaten deze
machines at in 1890. 55 Nog niet iedereen werkte er toen echter mee. Bij
Spanjaard en bij de Groote Stoom stonden aIleen selfactors. Geleidelijk
51 Zie over de ringspinmachine o.a.: J.P. Huckshorn, De katoenspinnerij. Beschrijving
der werktuigen (Deventer 1920); W.J .C. Paassen en J .H. Ruygrok, Textielwaren (Groningen 1972) 24e druk; W.O. Soboljew, Aufbau, Bedienung und Wartung der Ringspinmachine (Leipzig 1952); Spinnerij Nederland . Diverse machinehandleidingen ten behoeve van
interne cursussen; O. Johanssen (1932) a. w.
52 A. Linder (1967) a. w.
53 Arbeidsenquete 1890, a. w., vraag 1928.
54 Idem, vraag 723.
55 . Idem, de vragen 3576, 2394, 4499.
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drongen ze echter steeds meer door. De nieuwe spinnerijen, gesticht in
de jaren twintig van deze eeuw, werden vrijwel uitsluitend uitgerust met
ringspillen. In 1939 waren 3 op de 4 spinspillen in de Nederlandse katoenindustrie (988.000 van de 1.241.(00) ringspillen. Dat was een hoger
percentage dan gemiddeld in de wereld, waar de verhouding toerr nog
2 op de 3 was. 56
In principe verschilden de kategorieen taken van de ringspinner niet
van de selfactorspinner. De spinnerstaak werd echter aanzienlijk gedekwalificeerd doordat de kontrole en korrektie veel eenvoudiger waren
dankzij het simpeler mechaniek. Bovendien kon de 'ballon' onregelmatigheden opvangen, waardoor de machine niet, zoals de selfactor, regelmatig bijgesteld behoefde te worden. Instelling was slechts eenmaIig,
waardoor deze taak makkelijker van die van de spinnerstaak af te splitsen werd. Dat gebeurde dan ook. De spinnerstaak werd gereduceerd tot
3 handelingen: opsteken van bayers, herstel van draadbreuk en stofvrij
houden van het rekwerk en de spin bank. Deze aktiviteiten vulden 900/0
van de spinnerstijd. Terloops moest hij verder het funktioneren van de
machine in de gaten houden en eventuele afwijkingen rapporteren.
Korrektie en reparatie werden nl. van de spinnersfunktie afgescheiden tot nieuwe hoger gekwalificeerde funkties: die van losnemer (bijstelling van de machine) en storingsmonteur. De losnemer zorgde ook voor
het smeren van de lagers, het schoonhouden van tandwielen en raderkasten en het verrichten van kleine reparaties, zoals het vervangen van
leertjes van het rekwerk, ringetjes of snaren. Voordeel van deze differentiatie was natuurlijk dat losnemer en monteur voor vele spinners tegelijk werkten, zodat met een geringer aantal hoger gekwalificeerden
kon worden volstaan.
Het afnemen van de volle cops werd, althans in de grotere spinnerijen, de taak van hoger geschoolde afzetters. Zij werkten in een ploeg
en trokken van de ene machine naar de andere om volle cops af te zetten
en lege hulzen op te zetten. De leider van de ploeg afzetters draaide de
ringbank naar beneden, voorafgaande aan het afzetten en werd daarom
afdraaier genoemd. Deze funktiedifferentiatie was niet aileen ingegeven
door het motief moeilijke van gemakkelijke taken te scheid en en aan
verschillend gekwalificeerde arbeidskrachten toe te wijzen, maar had
ook als doel het afzetten sneller te laten plaatsvinden, waardoor machi56 H.D. Nijhuis, De strukturele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie (Arnhem 1950) 21. Zie over verschillen in tempo van introduktie van
ringspinmachines verder: L.G. Sandberg, 'American Rings and English Mules. The Role
of Economic Rationality' in: B.S. Saul (red.) Technological Change: The United States
and Britain in the 19th Century (London 1970).
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nestilstand zoveel mogelijk beperkt werd. Aileen in kleinere spinnerijen
loonde het niet een aparte ploeg afzetters te kreeren. Daar deed de spinner het afzetten nog zelf. Tenslotte werd het aanvoeren van de bayers
voorgaren het werk van de zgn. bayerboer.
De oude arbeidsdeling van opsteker - aanlapper - spinner - spinnersbaas werd zo vervangen door een nieuwe: spinner - bayerboer - afzetter - afdraaier - losnemer - monteur - spinners baas. Niet aIleen
werd hiermee de differentiatie van funkties groter: van 4 naar 7 in de
fijnspinnerij; de spinner degradeerde tot een veredelde aanlapper/opsteker, d.w.z. tot het equivalent van de hulp van de selfactorspinner. Beide
ontwikkelingen hingen nauw met elkaar samen. De degradatie van de
spinner was zowel een gevolg van de eenvoudiger konstruktie van de
ringspinmachine, als van de verder doorgevoerde arbeidsdeling, waarbij
aile werkzaamheden die meer kennis en vaardigheden vergden bij hem
weggehaald werden.
Dat yond zijn weers lag in de beloningsverhoudingen. Bij Van Heek
en Co verdiende een ringspinner in 1890 - een kind - /6,71 per week.
Dat was toen zelfs minder dan een aanlapper op een selfactor verdiende
(f7,-) en minder dan de helft van het loon van de selfactorspinner. 57
Die verhouding was in 1932 niet gewijzigd (zie tabel II). De jeugdige
ringspinner stond onder aan de ladder in de spinnerij. In 1976 was daar
weinig verandering in gekomen, getuige de funktieklassifikatie voor de
katoenindustrie. Het werk van de afzetter was inmiddels gedegradeerd,
alsook dat van de arbeiders in de voorbewerking (krassers, voorspinners, bediener opening) als gevolg van de inmiddels ver voortgeschreden
automatisering van de voorbewerking (zie volgende paragraaf).
De be/osting van het ringspinnen was, zeker aanvankelijk, weer
groter. De ringspinmachines waren letterlijk voor kinderen gebouwd.
Ais deze groeiden en aan de machine bleven werken - wat in Twente weI
bij meisjes gebeurde - moesten ze de hele dag gebukt staan, met ruggegraatsverkrommingen tot gevolg. De enquetecommissie van 1890 had
dat bij haar bezoeken aan fabrieken herhaaIdelijk gekonstateerd en
vroeg in de verhoren de fabrikanten om uitleg. Later zijn de machines
wat hoger geworden, zodat dit bezwaar minder werd. Wat weI blijvend
was, was de veel grotere warmte in de ringspinnerij in verhouding tot
de selfactorspinnerij. Dat was het gevolg van de wrijving van de snel
ronddraaiende spillen. 58 Deze warmte is in later jaren wei wat minder
geworden, maar niet aIs gevolg van de produktietechniek, maar van de
introduktie van luchtkokers en exhausters.
57 Arbeidsenquete 1890, Q. W., vraag 1101 e.v .
58 Idem, de vragen 727, 1986,2452,2449 e.v.a.

-

TABEL 2 Spinarbeiders, gerangschikt naar gemiddeld uurloon 19321 en puntentotaal in de funktieklassifikatie UGM 1976'

~

--------------------------------------------------------- 0
1932

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Selfactorspinner
A/draaier
Krassenslijper
Arbeider verdeelstoelen
Aanlapper selfactor groot
A/zetter47,5
Krasarbeider
Arbeider duivelkamer
Arbeider mengkamer
Plukdrolster (Ie pass. voorsp.)
Volwassen ringspinner
Bayerboer
Halffijn drolster
Fijndrolster
Jeugdige ringspinner 3

1976

60,5 ct.
50,5
50,5
49,5
48,5
46,5
46,5
43,5
41
39-41
39
34,5
33
18-30

Enkele lonen elders in de textiel, ter vergelijking:
1 Sterker
55
2 Automatenwever (wit)
59
43-46
3 Pakhuisknecht
46
4 Ruwer
35-39,5
5 Scheerster
33-35,5
6 Aandraaister, inrijgster
29-34
7 Spoelster
8 Witwever 4 getouwen
38

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7

Produktiebaas voorspinnerij
Storingsmonteur
Losnemer
Comb. ringspinnenl a/draaienl a/zetten
VerdeelstoelarbeiderIvoorspinner
Ringspinner
Openend spinner
Krasarbeider (wikkelvoeding)
A/zetter
Voorspinner
Bediener opening

Sterker
Automatenwever (wit)
Magazijnbediende
Ruwer
Breedscheerder
Aandraaister
Spoelster

146 pt.
101,5
78
69
60,5
60
53,5
52,5
49
43,5
35

74,5
73
49
59,5
44,5
68,5
37

.....

o'"
~

1. Loonstatistiek 1932 Fabrikanten Vereniging Enschede. Gepubliceerd in Hesselink , a. w. 1983: 265 ff (Bijlage VII)
2. A WV Bureau van Spaendonck Funktieklassikatie Textielindustrie (Tilburg 1976)
3. jeugdigen zijn: meisjes onder de 19 en jongens onder de 23 jaar.
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1. Loonstatistiek 1932 Fabrikanten Vereniging Enschede. Gepubliceerd
in Hesselink, a. w. 1983: 265 ff (Bijlage VII)
2. A WV: Bureau van Spaendonck Funktieklassifikatie Textielindustrie
(Tilburg, 1976)
3. jeugdigen zijn: meisjes onder de 19 en jongens onder de 23 jaar.

De autonomie van de spinner nam weer af. Doordat hem meer taken afgenomen werden, werd zijn vrijheid om zijn werk in te delen beperkt. Hij verloor bovendien het toezicht op ondergeschikten, en daarmee zijn positie als onderaannemer. Dit alles was enigszins een gevolg
van de nieuwe techniek, die minder arbeid aan de machine vereiste,
waardoor de spinner zelf zijn hulp kon worden. Daarnaast was ook de
verder doorgevoerde arbeidsdeling daarop van invloed.

Fase 6. Naar een geintegreerde-automatische spinnerij59

Afgezien van het toezicht op het produktieproces was in een ringspinnerij omstreeks 1950 nog voor twee bewerkingen veel mankracht vereist:
- het herstel van draadbreuk
- de toe- en afvoer van materialen van de ene machine naar de andere,
het interne transport in de fabriek.
Het meest arbeidsintensief was de fijnspinnerij, waaraan daarom in het
voorgaande ook de meeste aandacht is besteed. In 1948 werkte 64070 van
aIle arbeiders in de spinzaal (bij de produktievan garennummer 30), zoals uit tabel 3 blijkt.
TABEL 3 Bezetting van een spinnerij bij de produktie van garennummer 30 in 1948.

aantal arb eiders
I Mengkamer
2 Duivelkamer
3 Kraskamer
4 Rek- en verdeelstoelen
5 Voorspinnerij
6 Ringspinnerij
Totaal spinnerij

pet. van totaal

2
3

30/0

9

6

5

3
23
64
100

35

97
151

Bron: Nijhuis, 1950 a.w.

59 Zie o.a.: M. Breitenacher, Rationeller Einsatz der menschlichen Arbeidskraft durch
soziale und technische Anpassung der Arbeit an den Menschen bei Technische Umstel-
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Veel energie is er daarom gestoken in pogingen tot mechanisering van
draadbreukherstel en toe- en afvoer in de ringspinnerij. Herstel van
draadbreuk was en is moeilijk te mechaniseren, omdat breuk op verschillende plaatsen kan optreden. Knoopmachines blijken vooralsnog
aIleen toepasbaar bij het spoelen, waar de mogelijkheid van draadbreuk
tot een korte afstand beperkt wordt. Vermindering van menselijk ingrijpen voor draadbreukherstel is met enig succes vooral nagestreefd door
reduktie van breukfrequentie. Dat is bereikt door nog gelijkmatiger 10pende machines, o.a. door betere legering van de spillen op de ringspinmachines, waardoor er minder gevaar van slingeren is. Verder is de
breukfrequentie gereduceerd door betere voorbereiding, o.a. door werkelijke automatisering, d.w.z. overname van kontrole en korrektietaken
door de machine. De lonten en voorgarens worden nu op de rek- en verdeelstoelen en de voorspinmachines elektronisch afgetast op massaveranderingen, waar vervolgens de rekbewerking zo nodig aan wordt
aangepast. Ook mechanische, en daardoor gelijkmatiger mix van
grondstoffen in de mengkamer is daarbij van belang geweest. Tenslotte
is breukfrequentie teruggebracht door betere beheersing van temperatuur en vochtigheid (ook 'automatisch', d.w.z. met thermostaten e.d.)
en door afblaasinrichtingen op de spinmachines. Deze innovaties zijn
omstreeks 1960 in diverse spinnerijen, m.n. de single spinners (Bamshoeve, Spinnerij Oosterveld, KNKS) in Twente ingevoerd.
Vermindering van toe- en afvoerbehandelingen heeft men eerst gezocht in vergroting van de 'opmaak', d.w.z. van bayers en cops, zodat
deze minder frequent verwisseld behoeven te worden. Verder is de copswisseling bij het fijnspinnen gemechaniseerd met het zgn. 'automatic
doffing', een inrichting voor op de spinmachines, waarmee volle cops
mechanisch afgezet worden, naar een der einden van de spinmachine in
bakken gevoerd worden en lege hulzen opgestoken worden. Zo'n
systeem is o.a. bij de grote katoenspinnerij Bamshoeve in Enschede in
de jaren zeventig gelntroduceerd. Daarmee werd de bezettingsgraad bijna gehalveerd: van 7,5-8 manuur naar 4,5 manuur per 190 kg. garen 60

lung. Materialbericht 9. Textilindustrie. Teil A. Technische Veriinderungen und ihre 6konomischen Auswirkungen. Ifo-Institut fUr Wirtschaftsforschung (Munchen 1968) (ongepubliceerd manuscript); E. Honegger, 'The Place of Automation in the Textile Industry',
in: M. Ludwig (red.) Technical Progress and Textile Marketing (Ziirich 1963); W.J.C.
Paassen en J .H. Ruygrok (1972) a.w.; Spinnerij Nederland. Handleidingen voor machines; H. Zeppenfeld Die Automatisierung in der Textilindustrie. diss. (Keulen 1963). Verder is gebruik gemaakt van informatie, verkregen uit interviews met mensen werkzaam in
spinnerijen en met textieltechnici.
60 M. Berenschot, De werkgelegenheid in Twente. Deel B. (1976) 28.
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en werd de machinestilstand t.g.v. het afzetten tot ± 90 second en teruggebracht.
Behalve in de ringspinnerij was ook nog veel arbeid nodig voor het
interne transport van de ene machine naar de andere. De 8 produktiefasen (zie fase 4) waren omstreeks 1950 tot 11 uitgegroeid en tot 12 voor
zeer fijne garens. De hogere kwaliteit en fijnere garens die op de
ringspinmachine gesponnen konden worden, vereisten een nog zorgvuldiger voorbereiding. Dat gebeurde in de volgende fasen: 1. Baalbreker,
2. Opener, 3. Scutcher, 4. Kras, 5-7. 3 passages rek- en verdeelstoelen,
8-10. grof-, middel- en fijn voorspinnen en 11. ringspinnen. Voor de
zeer fijne garens kwam daar nog het kammen van de vezels bij. Tussen
al deze machines moesten vlokken, vliezen, lonten en voorgarens nog
met de hand van de ene naar de andere machine getransporteerd worden. Reduktie van arbeid is hier nagestreefd met twee strategieen: a. vermindering van het aantal produktiefasen; b. mechanisering van het
transport daartussen.
Het aantal produktiefasen is vooral in de latere fasen teruggebracht, door enkele overbodig te maken. Zgn. verhoogde rekwerken,
eerst op de ring- en later op de voorspinmachines, hebben het aantal
passages op de voorspinmachine van drie tot een teruggebracht.
Mechanisering van het intern transport is gerealiseerd in de eerst fasen, d. W.z. tot aan de lontvorming. De machines van het baalbreken tot
het kaarden zijn aaneengeschakeld. De vezels worden pneumatisch door
buizen getransporteerd tot aan de krassen. Deze kontinue volautomatische produktie vereiste automatisering van deze bewerkingen, d. w.z.
overname van kontrole en korrektie door de machine. Nieuwe meet- en
regeltechnieken, o.a. met isotopen, hebben dat mogelijk gemaakt.
Beide innovaties werden in Twente in de jaren zeventig ingevoerd,
waardoor het aantal produktiefasen voor de meeste garennummers van
11 tot 5 werd teruggebracht: 1. Gelntegreerde opening tot krassen, 2-3.
2 passages op de rek- en verdeelstoel, 4. voorspinnen en 5. ringspinnen.
Verdere integratie van het spinnen is elders al weI gerealiseerd. In
Japan werden al begin jaren zeventig volledig geautomatiseerde spinnerijen in bedrijf gesteld. Bij dit zgn. CAS-systeem (van Continuous Automated Spinning) werd het interne transport tu~en aIle fasen machinewerk. 61 Tot nog toe is dit systeem nog niet in Nederland ingevoerd. Een
van de bezwaren die er hier tegen aangevoerd worden is dat volledige
integratie tussentijdse voorraadvorming niet mogelijk maakt, waardoor
het produktieproces erg kwetsbaar voor storingen wordt. Bij een defekt
61 Yutaka Tada, 'Continuous Processsing from Raw Cotton to Yarn. The CAS-system',
in: M. Ludwig (red.) a. w.
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ergens staat meteen de hele fabriek stil. Dit nadeel weegt niet op tegen
de geringe arbeidskosten, die met het systeem uitgespaard worden.
Volledige integratie is in principe weI vergemakkelijkt door de ontwikkeling van een geheel nieuwe spintechniek, het rotor- of OpenEnd
spinnen. Het garen wordt hier niet meer, zoals in aIle voorgaande ontwikkelingsfasen, gevormd door een voortdurend verder rekken en
twisten van een vezelbundel, maar wordt uit het open eind van een vezelbundel uiteengekamd en door een snel draaiende rotor tegen de wand
van een conische spinkamer geslingerd, tot een geheel gevoegd en tegelijkertijd ineengedraaid. Niet aIleen is hierdoor de spinsnelheid opnieuw
opgevoerd, de hele voorspinnerij wordt ermee overbodig. De O.E.spinmachine kan nl. direkt de lont, zoals die van de rek- en verdeelstoel
komt, verwerken. Daarmee is de arbeidsintensiteit verder verminderd,
van 4,5 manuur voor een ringspinnerij met automatic doffing naar 2,5
manuur per 100 kg. garen. 62 Door verdere reduktie van het aantal produktiefasen is de volledig gelntegreerde en geautomatiseerde spinfabriek
weer wat dichterbij gekomen. Toch heeft deze techniek slechts traag ingang gevonden in Nederland. In 1980 waren slechts 12.652 van de
180.220 spill en in katoenspinnerijen rotorspillen. 63 De geringe investeringsgeneigdheid bij de kontinue achteruitgang van de spinnerijen zal
daar niet vreemd aan zijn.
Wat waren nu de gevolgen van deze technische vernieuwingen voor
de arbeid? Om te beginnen verminderde de arbeidsintensiteit. Mechanisering van het intern transport, van toe- en afvoer en van produktiefasen maakte funkties als die van mengkamer- en duivelkamer arbeider,
afzetter bij het ringspinnen en diverse voorspinners overbodig. Voor de
resterende arb eiders betekende de technische vernieuwing verdere degradatie van hun arbeid. De gelntegreerde openingsinstallatie werd nu nog
slechts door een arb eider bediend, die een soort procesoperator was. Hij
diende slechts een serie kontrole-instrumenten te bewaken en aIleen bij
storingen, die het geautomatiseerde mechanisme niet zelf kon korrigeren, de monteur in te schakelen. Zijn arbeidsplaats - bediener opening
- werd een van de laagst gewaardeerden in de funktieklassifikatie (zie
tabel 2).
Door het rotorspinnen werd de spinnersfunktie nog verder uitgehold. Het O.E. spinnen gebeurde bij de nieuwe techniek geheel in een
afgesloten ruimte, het spinkamertje. Daar viel voor de spinner niet veel
meer aan te doen dan deze regelmatig schoon te houden met een
borsteltje. Verder moest hij nog steeds draadbreuk herstellen - wat ech62

B. Berenschot (1976) a. W., 28.

63

Vereniging KRL-industrie. Statistisch Overzicht 1980.
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ter veel minder voorkwam - en de machine van grondstof voorzien: volle spinkannen met lonten aanvoeren en lege afvoeren. Dat was echter
eenvoudiger dan bayers opsteken. Verder moest hij globaal toezien op
de kwaliteit van het gesponnen garen en bij fouten de spinunit buiten
bedrijf stell en en de ploegbaas of losnemer inschakelen. Voor zover het
afzetten niet gemechaniseerd was moest hij ook de volle cops vervangen
door lege hulzen. Dit was allemaal net wat minder eisend werk dan dat
van de ringspinner. De O.E. spinner werd dan ook wat lager ingedeeld
in de funktieklassifikatie (tabel 2).
De belasting en de autonomie van de spinner veranderden tens lotte
niet zoveel t.o. v. de ringspinner. Beiden bleven relatief laag, althans
voor zover afhankelijk van de arbeidsinhoud.

Enkele grote Iijnen

De lange termijn veranderingen in de spintechniek zijn nog eens samengevat in tabel 4. Deze illustreren een aantal meer algemene principes van
de technische ontwikkeling. Doel daarvan is primair produktiviteitsverhoging. Dat wordt in de eerste plaats gerealiseerd door opvoering van
de produktie- en machinesnelheden.
Ten tweede wordt daartoe getracht de arbeidsintensiteit van de produktie te verminderen. Dat betekent konkreet: meer produktieeenheden (hier spinspillen) per werknemer. Dat kan aIleen door steeds
meer menselijke taken door machines over te laten nemen. In de volgorde daarvan zou weI eens een zekere systematiek kunnen zitten.
Meestal begint het met hulpmiddelen bij de bewerking van het arbeidsobjekt in engere zin, hulpmiddelen, die zich steeds meer tussen
hand en grondstof schuiven: bij het spinnen achtereenvolgens bij het
twisten (de spintol), het opwinden (het spinnewiel) en het rekken (de jenny). In dat proces wordt de verrichting van de bewerking gedifferentieerd in bewerking - wat nu machinaal gebeurt - en energieleverantie
- wat nog handwerk is. In de volgende fase wordt ook deze energieleverantie overgenomen door machinale kracht, waarmee de bewerking van
het objekt geheel gemechaniseerd is. Bij het spinnen ging dat in twee
stappen: wagenspinner en selfactor. In de meeste produktieprocessen
wordt deze bewerking van het arbeidsobjekt het eerst gemechaniseerd.
Ook bij het weven is dat het geval geweest.
Daarna treden er echter verschillen op. Bij het weven werd eerst de
kontrole gedeeltelijk door de machine overgenomen, middels inslagwachters, die de ins lag op breuk aftastten en zo nodig het getouw stilzetten. In feite was dat een voorwaarde voor mechanisering van de bewer-
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king, omdat zonder deze mechanische controle mechanische bewerking
tot grote schade zou kunnen leiden. Bij het spinnen was dat echter geen
probleem. Bij breuk funktioneerde de betreffende spil niet, zonder verdere konsequenties. Hier wordt dan ook in de volgende fase de afvoer
gemechaniseerd via het 'automatic doffing'. Blj het weven werd de toevoer eerst gemechaniseerd, via de zgn. 'automatische' spoelwisseling en
later verder via de unifil spoelmachine op het getouw. Beide voorbeeI-den, en ook de mechanisering van het intern transport in de spinnerijvoorbereiding laten zien dat mechanisering van deze toe- en afvoer
slechts mogelijk was in kombinatie met een zekere mate van automatisering d. w.z. machinale kontrole en korrektie. De machine moest nl. zelf
kontroleren of de aan- en afvoer nodig was, of de spoelen en spillen leeg
dan weI vol waren om op het juiste moment de toe- of afvoerhandeling
te verrichten.
Veel verder is de vervanging van menselijke door machinale handelingen in de textielindustrie nog niet voortgeschreden. De bewerking en
slechts een deel van de toe- en afvoer, kontrole, korrektie en onderhoud
is gemechaniseerd. Er blijven vooralsnog mechaniserings- en automatiseringsleemten aanwezig. Dat zijn vooral handelingen die niet zo frequent verricht behoeven te worden, waardoor verrichting middels dure
apparatuur ekonomisch weinig aantrekkelijk is. Een voorbeeld daarvan
is het afnemen van de volle doekboom bij het weven en het herstel van
draadbreuk, zowel bij het spinnen als het weven. De technische inspanning wordt daar gericht op het verder reduceren van de frequentie van
zulke ingrepen door dikkere doekbomen of regelmatiger machineloop
en betere beheersing van het klimaat. De paradox daarvan is dat daarmee volledige automatisering steeds verder weg komt te liggen. Naarmate de frequentie afneemt, loont het steeds minder om investeringen in
machinaal breukherstel te doen. Vooralsnog zullen er dus nog weI automatiseringsleemten blijven.
Werd de arbeidsintensiteit aan de ene kant gereduceerd door mechanisering van het spinnen; deze mechanisering vereiste aan de andere
kant betere voorbereiding, waardoor de arbeidsintensiteit van deze fase
toenam. Er kwamen steeds meer voorbereidingsmachines en voorbewerkingsfasen, van een 5 bij de gedeeltelijke mechanisering van de bewerking Uenny) tot 11-12 bij volledige mechanisering (ringspinmachine).
Pas daarna lukte het, het aantal fasen weer terug te brengen, nu tot zo'n
3, dankzij integratie van de opening tot de krassen en door nieuwe spinmachines, die tussenfasen overbodig maakten. De mechanisering van
het spinnen is dus gepaard gegaan met een differentiatie van het produktieproces, gevolgd door een fC!integratie. Het netto resultaat van deintensivering van de arbeid in de spinfase en intensive ring in de voorfasen
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is echter een kontinue verhoging van de arbeidsproduktiviteit geweest,
zoals onder E in de tabel 4 blijkt. Met de meest geavanceerde spintechniek die in Nederland toegepast wordt, wordt 3200 maal zoveel geproduceerd per werknemer dan op de spintol - en alweer zo'n 20 maal meer
dan bij de selfactor.
De technische ontwikkeling heeft eerst tot een verhoging van de
kwaliteit van de arbeid geleid. Het hoogste nivo werd bereikt bij de
eerste voIledige mechanisering van de bewerking op de selfactor. Dankzij het nog prirnitieve en daardoor mechanisch complexe mechaniek was
de bewaking van de machine nog een taak waarvoor veel kennis en ervaring vereist was. Het grote aantal eenheden dat tegelijk gesponnen werd,
betekende bovendien dat deze bewakingsarbeid verantwoordelijk werk
was. De konsequenties van fouten en stilstand waren hierdoor veel groter geworden. Naast deze hoge kwalifikatie-eisen leverde het spinnen op
de selfactor een relatief grote autonomie en een geringere belasting op.
De spinner was bevrijd van de dwang van de machine, maar nog onvoldoende onder de beheersing van de fabrikant, dankzij zijn invloed op
het produktieproces en zijn hoge kwalifi\<atie.
Daarna is het kontinue bergafwaarts gegaan met het werk van de
spinner. De rings pinner viel diep: van de topfunktie werd het spinnen
de laagste funktie in de spinnerij. De spinner werd gedegradeerd tot zijn
vroegere hulp: de aanlapper. Latere 'verbeteringen' in het spinnen leidden tot een steeds verdergaande uitholling van het werk. De automatiseringsleemten leveren nog slechts zeer eenvoudig produktiewerk op - zoals draadbreukherstel en poetsen - dat, gegeven de paradox van deze
leemten, voorlopig niet zal verdwijnen. Daarmee is ook de autonomie
van de spinner afgenomen. Naarmate hij minder variatie aan taken
heeft, heeft hij ook minder vrijheid om zijn werk in te delen. AIleen de
belasting van het spinnen is wat minder geworden. Ze is in ieder geval
veranderd van aard: van zware fysieke overbelasting tot geestelijke onderbelasting t.g. v. de monotonie van het werk.
Is deze ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid nu geheel afhankelijk van de techniek geweest? Het is moeilijk om daar in deze studie harde uitspraken over te doen, omdat de omvang van een artikel te
weinig ruimte bood om uitgebreider op de arbeidsorganisatie en haar invloed op het werk in te gaan. Deze is hier slechts terloops aan de orde
gekomen. 64 Die organisatie is echter weI belangrijk, zeker bij het spinElders heb .ik de invloed van de arbeidsorganisatie op de arbeid - voor het weven nader uitgewerkt. Zie: F. van Waarden, 'Van stoomfluit tot stophorloge. Organisatie, arbeid en ondernemersbeleid in de Twentse katoenindustrie', in: Te Eljder Ure 33 Annex
'Taylorisme in Nederland' (Nijmegen 1983).
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nen. luist tussen spintechniek en fabrieksorganisatie bestaat een nauwe
principiele samenhang, veel sterker dan bij het weven. De opvolgende
afhankelijkheid van een groot aantal produktiefasen maakt immers dat
het spinnen aIleen in massa-organisaties, in fabrieken, toegepast kan
worden. Bij het weven is dat wat minder het geval. Daar ziet men dan
ook weI dat mechanisch weven in de organisatievorm van de huisarbeid
gebeurt, zoals bv. in Prato in Italie. Maar dat terzijde. De techniek stelt
maximum grenzen aan de vereiste kwalifikatie en de autonornie, doordat de werkwijze van de machines de restarbeid bepaait. Daarbinnen
kunnen funkties weI verder uitgehoid worden door meer of minder arbeidsdeling. De diepe val van de ringspinner hing zeker ook samen met
het feit dat de kapitalistische fabrikant na mechanisatie het middel van
rationalisatie van de organisatie koos OIIi de produktiviteit verder op te
voeren en het arbeidsproces - en de arbeiders - beter te beheersen.
De invioed van de arbeidsdeling rond de spinmachine op het werk
van de spinner was echter toch beperkt. Dat blijkt ook weI uit de resuItaten van diverse werkstrukturerings experimenten in spinnerijen o.a. in
de jaren vijftig bij Spanjaard, de Bamshoeve en Spinnerij OosterveId. 6s
De relntegratie door vorming van combinatiefunkties in de spinnerij
(spinner/afzetter/afdraaier) en in de voorbewerking (verdeeistoelarbeider/voorspinner) Ieverde slechts een geringe nivoverhoging van het werk
op, zoais overigens ook blijkt uit hun ordening in de funktieklassifikatie
(zie tabel 2). De grenzen die de techniek stelt zijn eng. De automatiseringsleemten, die blijven bestaan Ieveren steeds minder uitdagend werk
op.

65 K. Menger, Experimenten in Twentse textiefbedrijven ter verkfeining van de arbeidsreserve, rapport VIII en het Sociologisch Onderzoek Twents-Achterhoekse Textielindustrie (Leiden 1956) ongepubliceerd manuscript; J.T. Allegro, Socio-technische
organisatie-ontw;kkefing (Leiden, 1981).

DeVeluwse kopermolens in de
negentiende eeuw; een raadsel voor de
historiografen?
S.W. VERSTEGEN
A.KRAGTEN

Inieiding

'De vraag of de late industrialisatie van Nederland in de 1ge eeuw te wijten was aan psychische of economische factoren is nog steeds een van
de belangrijkste discussies in de Nederlandse economisch-historische
historiografie. Historici van formaat hebben zich in deze discussie gemengd en het laatste woord is nog lang niet gesproken. 1 WeI is duidelijk
geworden dat het uiterst negatieve beeld dat men had v.an de periode
v66r 1870 niet meer is te handhaven. Ook in de eerste helft van de 1ge
eeuw was er sprake van economische groei, al was deze niet spectaculair. 2
Een bedrijfstak waaraan in historische studies slechts terloops aandacht is besteed is de Veluwse koperindustrie. 3 Dat is ook niet verwonderlijk omdat het hier ging om een zeer kleine bedrijfstak waarin hooguit 40 mensen werk vonden. 4 Desondanks kan de geschiedenis van de
Veluwse kopermolens een interessante bijdrage leveren aan de voornoemde discussie omdat men hier al vroeg gebruik maakte van stoomenergie. Van een aantal bedrijfstakken, onder andere de katoenspinnerijen, de suikerraffinaderijen en de diamantslijperijen, is bekend dat er al
v66r 1850 van stoomkracht gebruik werd gemaakt maar de koperindustrie was wei erg modern: al in 1807 werd er in Amsterdam een stoommachine in bedrijf genoemen voor het pletten van koper en tussen 1825
en 1845 volgden de Veluwse kopermolens (zie tabel1). Enige decennia
1. E.J . Fischer, 'De geschiedschrijving over de 19de eeuwse industrialisatie', in: W.W.
Mijnhardt, Kantelend geschiedbeeld, Utrecht, 1983. Wij zijn E .J . Fischer dank verschuldigd voor zijn belangrijke aanwijzingen.
2. J .J .M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw, (,s-Gravenhage 1982).
3. Idem, 22.
4. l.A. Nijhoff, Statistieke beschrijving van Gelderland, (Arnhem 1826) 474, 475 .
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later echter, in de jaren 'vijftig en 'zestig, waren al deze machines verdwenen en maakte men weer, zoals vanouds, gebruik van waterkracht
terwijl de gemoderniseerde bedrijven werden opgeheven. Ret is de bedoeling deze merkwaardige gang van zaken in dit artikel te beschrijven
en te verklaren.
Door middel van literatuuronderzoek bleek dit niet mogelijk. Ret
invoeren en weer afschaffen van stoommachines wetd weI door MacLean opgemerkt, maar een verklaring ontbreekt. 5 WeI geven de door De
Jonge, Mokyr en MacLean verzamelde gegevens inzicht in de ontwikkelingen in de vraag naar koperplaat in de 19de eeuw. 6 Gelukkig is van een
van de kopermolens, de 'Amsterdamse molen' in Vaassen, even ten
no orden van Apeldoorn, het bedrijfsarchief bewaard gebleven 7 met behulp waarvan het misschien mogelijk is een bedrijfs-economisch antwoord te geven op de vraag waarom de kopermolens eerst moderniseerden maar later terugschakelden op oude produktiemethoden of het pletten van koper staakten.
Alvorens daartoe over te gaan is het noodzakelijk inzicht te verschaffen in deze vrij onbekende tak van nijverheid. In de tweede paragraaf zal daarom een overzicht worden gegeven van de markt voor geplet koper en tevens de organisatie van de produktie worden uiteengezet. In de derde paragraaf voIgt dan een bespreking van de vraag waarom werd overgeschakeld op machinale koperbewerking. Rierbij zal
worden uitgegaan van de situatie op de voornoemde Amsterdamse molen in Vaassen waar in 1845 een pletinrichting werd geinstalleerd. Ook
komt hier uiteraard ter sprake waarom dit bedrijf, net als de andere gemoderniseerde kopermolens, later werd stilgelegd. In de vierde paragraaf zal tens lotte worden geprobeerd aan te geven welke factoren aanvankelijk de overgang van ambachtelijke naar machinale produktie hebben bevorderd en er in een latere fase voor zorgden dat het mechanisatieproces mislukte.
5. J. MacLean, 'Koperindustrie in Nederland 1750-1850', in: Economisch en SociaalHistorisch Jaarboek, 43 (1980) 42, 59, 62.
6. Idem; J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) 186; J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries 1795-1850, (New Haven
1976) 92, 93.
7. Rijksarchief Gelderland (verder afgekort tot RAG), Archief Vaassense kopermolen,
inv. nr. 3, 13, 14, 15. Tenzij anders vermeld wordt zijn aile gegevens uit deze bronnen afkomstig. Zie ook, Inventaris van het archief van den kopermolen te Vaassen, in: Economisch Historisch Jaarboek, 7 (1908). De benaming 'Vaassense kopermolen' is ongelukkig
gekozen omdat er vroeger in dit dorp drie kopermolens lagen. Zowel MacLean als Roessingh zijn er van uitgegaan dat er slechts een molen in Vaassen lag. MacLean heeft daardoor aile gegevens over deze drie molens met elkaar verward op p. 57. H.K. Roessingh,
Beroep en bedrijf op de Veluwe in de 18de eeuw, in: A.A.G. Bijdragen, 13 (1964), 208.
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Wanneer kan worden aangetoond dat het hier ging om een in economisch opzicht rationeel proces, met andere woorden dat het streven
naar winstmaxirnalisatie ten grondslag lag aan de beslissing om te moderniseren en later de produktie te staken, dan verdwijnt het probleem
van de Jan-Saliegeest onder de Nederlandse ondernemers enigszins naar
de achtergrond. Daarmee zou dit artikel een bevestiging kunnen zijn van
de door Bos en Fischer gepropageerde onderzoeksmethode die de nadruk legt op de ontwikkelingen per regio of bedrijfstak, ,in plaats van
op algemene factoren die in de Nederlandse economie werkzaam waren. s

TABEL 1 De Veluwse kopermolens in de 19de eeuw
Naam,
plaats van
vestiging

Jaar van
oprichting

Overschake- Terugling op
schakeling
stoomkracht op waterkracht

Epe (2 molens
+ duitenknipperij)
Vaassen,
A'damse
molen
Voorst (molen
+ duitenknipperij)
Wenum,
R'damse
molens
De Heus
Apeldoorn

1745, 1761

v66r 1826

1855

duitenplaten,
scheepsblad

1845

1864

scheepsb1ad,
bodems, messing
duitenplaten,
staven

1702

ca. 1730

v66r 1839

1852

Staken van
Voornaamste
de produktie produkten

ca. 1870

1753, 1768

ca. 1840

duitenplaten,
?

1843

20ste eeuw

scheepsblad

Gegevens uit: J. MacLean, Koperindustrie in Nederland 1750-1850, in: Economisch en
sociaal-historisch jaarboek, dl. 43 (1980) 52, 57-62
Gelders molenboek (Zutphen 1968) 123, 124,417.
Rijksarchief in Gelderland, Archief Vaassense kopermolen, inv. nr. 3; Frans Archief, inv.
nr. 2168; Archlef Cannenburg, inv. nr. (523a).
R. Schuiling, De koperpletterij te Apeldoorn, in: Tijdschrift voor Economische Geographie, dl. 23 (1932) 84-87.
I.A. Nijhoff, Statistieke beschrijving van Gelderland (Arnhem 1826) 474
8. R.W.J.M. Bos, Factorprijzen, technologie en marktstructuur: de groei van de Neder· Iandse volkshuishouding 1815-1914, in: A.A.G. Bijdragen, 22 (1979),119-122; Fischer,
a.w.
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De markt voor koperplaat en de organistie van de produktie op de Veluwse kopermolens
Op de kopermolens werd zelden, zoals in de koperslagerijen in het
westen van het land, geproduceerd voor kleingebruik in de vorm van
melkkannen, theeketels of kerkkronen. Evenmin werkte men in opdracht van het leger dat koper no dig had voor kanonnen, helmen, knopen en sabels. Op de kopermolens werd voornamelijk koper geplet en
weI voor de Munt, de scheepsbouw, de branderijen, de brouwerijen en
de raffinaderijen. Al sinds de 16e eeuw werden er op de Veluwe duitenplaten gemaakt en sedert 1760 scheepsblad voor het dub belen van
scheepswanden. Verder werden hier ketelbodems geslagen. Op enkele
molens werd ook messing gemaakt, het zogenaamde 'geelkoper', een alliage van koper en zink. Een uitgebreidere opsomming van aile toepassingsmogelijkheden van koper en messing is te vinden in een artikel van
MacLean. 9 Voor de kopermolens zijn feitelijk aIleen de produktie van
koperplaten en ketelbomens van belang.
Voor het pletten van grote hoeveelheden koperplaat en bodems was
veel energie nodig. Vanouds werd er daarom gebruik gemaakt van waterkracht, niet aIleen op de Veluwe, maar ook in de streken rond Aken
en Namen en elders in Europa. Met zo'n 40 werknemers was de Veluwse
koperindustrie beslist niet belangrijk te noemen. In Stolberg aIleen al
werkten bijvoorbeeld 1.200 tot 1.300 mensen. 10
De Veluwse kopermolens waren dikwijls in het bezit van Amsterdamse of Rotterdamse kooplieden, vandaar benamingen als bijvoorbeeld de 'Amsterdamse molen'. Deze koperhandelaren lieten een deel
van het koper dat zij in binnen- en buitenland kochten op de Veluwe tot
bodems en platen bewerken terwijl de rest aan koperslagers elders in het
land werd verkocht. Een gedeelte van het naar de kopermolens getransporteerde koper was uit Scandinavie afkomstig ruw koper, een ander deel was schroot, dat in de Hollandse of Gelderse steden was opgekocht. Niet aIle molens waren in handen van koperhandelaren, een aantal werd geexploiteerd door kapitaalkrachtige Veluwenaren, grootgrondbezitters of eigenaars van papiermolens, die werkten in opdracht

9. MacLean, o. W., 40, 41.
10. R.A. Peltzer, Geschichte der Messingindustrie und der kiinstlerischen Arbeiten in
Messing (Dinanderies) in Aachen und der Liindern zwischen Maas und Rhein von der Ro' merzeit bis zur Gegenwart, in: Zeitschrijt des Aachener Geschichtsverein, 30 (1908), 402;
D. Buddingh, Aigemeene Stotistiek voor handel en nijverheid, (Haarlem 1846) 225.
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van koperhandelaars in het westen van het land. ll
Het koper bestemd voor de molens in Epe en Vaassen werd van
Amsterdam overzee naar Elburg vervoerd waar het tijdelijk werd opgeslagen. Daarna ging het vervoer verder per schip over de Ussel naar
Hattem of Deventer. Vanuit de Usselsteden werd het met paard en wagen vervoerd naar de molens. 12 Er bestond een tweede route die liep van
Rotterdam of Dordrecht over de grote rivieren naar Arnhem; van daaruit ging het eveneens per kar naar de molens. Bij het transport moest
altijd rekening worden gehouden met te hoge of te lage waterstanden op
de rivieren; verder werd het vervoer bemoeilijkt door de mulle of juist
te modderige Veluwse wegen die bovendien vol met kuilen zaten. 13
Eenmaal op de molens aangekomen werd het koper eerst in met
houtskool gestookte ovens gesmolten en in vormen gegoten. Daarna
werd het gegloeid en dan met grote hamers 'uitgedreven' tot koperplaat.
De hamers werden in beweging gebracht door een met het waterrad verbonden nokkenas. Deze nokkenas was tevens verbonden met grote
blaasbalgen en met een schaar waarmee het koperplaat op het gewenste
formaat werd geknipt. 14
De kopermolens waren doorgaans 'bovenslagmolens', dat wil zeggen dat het water voor de molen werd opgestuwd in een stuwvijver en
van bovenaf op het waterrad werd geleid. Op deze manier kon meer
kracht worden ontwikkeld dan bij het verhang in een natuurlijke beek
of afwateringskanaal. Op de Griftse molen in Apeldoorn bijvoorbeeld
werd in 1641 een bovenslagrad aangebracht omdat het water voor die
tijd 'nyet machtig ende bestant' was om een 'so swaeren coopermolen
om te drijven en te doen gaen' . 15 Niet aIle molens hadden bovenslagradere: op de gevelstenen in de Warmoesstraat 3 en op de Keizersgracht
225 in Amsterdam is te zien dat de Griftse molen in Vaassen in 1746 nog
een onderslagmolen was. 16 Het vermogen van een Veluwse papiermolen
II. R. Hardonk, Koornmullenaers, pampiermaeckers en copers/aghers, (Apeldoorn
1968) 190; RAG, Frans archief, inv. nr. 2168; C.J.C.W.H . Arnold, Ape/doorn in opkomst, (Utrecht 1971) 56, 87; J .A.J. Sioet tot Oldhuis, Kanalisatie van de Veluwe, in:
Tijdschr. voor Staatshuishoudkunde en statistiek, 5 (1850) 428 .
12. RAG, Archief Vaassense kopermolen, inv. nr. 3.
13 . Hardonk, a. W., 189; Sioet tot Oldhuis, a. w..
14. Hardonk, a. W . , 198: 'Het water doet de groote blaasbalgen en de ontzaggelijke
beukhamers bewegen; het vuur van de houtskolen, die hier ook bereid worden is verschrikkelijk, en men is verwonderd dat de mensen het lang daarbij kunnen uithouden';
210: 'Het eene schaarbeen was vast; het andere gaapte op en neer, bevestigd aan een langen balk, welke een genokt rad ophief en neer drukte'. In het Ge/ders Molenboek (Zutphen 1968) 178-181, wordt de werking van een kopermolen tot in de details uitgelegd .
15. Hardonk, a. W. , 192.
16. Honderd jaar Epe. Epe 1978, 78 .
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Fig. I Waterkopermolen

Fig . 2 Plattegrond waterkopermolen
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was volgens De Vries gering: slechts twee tot drie pk .. 17 De kracht van
kopermolens was groter, de meeste konden worden omgebouwd tot een
dubbele papiermolen. 18
Het benodigde kapitaal om een kopermolen te bouwen was niet
groot, vermoedelijk enige duizenden guldens. 19 Veel duurder was het b~j
de molen behorende waterrecht, waarvoor 115.000 tot 120.000 op tafel
moest worden gelegd. 2o De eigenaar van de molen behoefde dat bedrag
niet altijd zelf op te brengen. In plaats van het waterrecht te kopen, kon
het ook worden gepacht. Dat was het geval met de Amsterdamse molen,
waarvan het waterrecht werd verpacht door de adellijke familie Van
Isendoom it Blois voor 1400 tot 1550 per jaar. 21
Op de kopermolens werkten doorgaans drie of vier knechts,22 op
de bij een tweetal molens gelegen duitenknipperijen ongeveer zeven
man. 23 De leiding was in handen van de meesterknecht, de spil van het
bedrijf. Hij was verantwoordelijk voor aIle werkzaamheden die aan de
molen moesten worden verricht, voor het werk van zijnondergeschikten, voor de boekhouding en bovenal voor de kwaliteit van het geplette
koper. Het uitdrijven van het koper moest zo egaal mogelijk geschieden,
een misslag kon uren werk verspelen. 24 De meesterknecht kreeg in tegenstelling tot de andere knechts een stukloon dat kon oplopen tot boven
de /800 per jaar. De tweede en de derde knecht verdienden in Vaassen
jaarlijks gemiddeld /328,55, de vierde knecht /248,55. Daarmee behoorden de koperslagersknechts tot de best betaalde arb eiders in Gelderland. 25 Hun lonen werden in Vaassen, ook wanneer er geen of weinig
werk was, altijd doorbetaald en bleven decennia lang nagenoeg gelijk.
17. B.W . de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de 19de eeuw. ('s-Gravenhage
1957) 168.
18. Dit was mogelijk bij de molens in Epe, zie Gelders molenboek a. w. , 416, de Dorpermolen in Vaassen, zie RAG , Archief Cannenburg, inv . nr. 392, de Griftse molen in Apeldoorn, zie MacLean, a. w., 58, en de Geelmolen in Vaassen, zie Gelders Molenboek, a. w. ,
409.
19. RAG, Rechterlijk Archief Veluwe, inv. nr. 925 , voor de jaren 1751 en 1754.
20. RAG , Archief Cannenburg, inv. nr. 147a. In 1762 was het waterrecht van de
Amsterdamse kopermolen/15 .000 waard. De molens in Wenum werden in 1770 verkocht
voor 140.000, zie Hardonk a. w.• 199; De Griftse molens in Vaassen, een koper- en koren-'
molen, werden in 1753 verkocht voor 128 .000, zie RAG, Archief Cannenburg, inv . nr.
382.
2!. S.W. Verstegen, De familie Van Isendoorn a Blois en de verpachting van de Vaassense watermolens, in: Bijdr. en meded. Gelre. 73 (1982), 54.
22. RAG, Archief Staten van Veluwe, inv . nr . 302; Frans Archie£, inv . nr. 2168 .
23 . Nijhoff, a. w., 475.
24. Hardonk, a. W . o 200-202, geeft een zeer fraaie beschrijving van de rol van de
meesterknecht bij de produktie.
25 . De Vries, a.w. o 310; RAG, Frans Archief, inv. nr. 2168 .
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Op andere molens kregen ook de overige knechts stukloon, van 80 cent
tot een gulden per dag. 26 Daarnaast werkten in de Veluwse koperindustrie bij tijd en wijle losse arbeiders die de kunstmatige waterwerken,
de beken en stuwvijvers, moesten ruimen 27 en koper en kolen konden
help en sjouwen. Vrouwen- en kinderarbeid kwam op de kopermolens
niet voor behalve als het ging om de weduwe van de meesterknecht die
na het overlijden van haar echtgenoot de organisatorische werkzaamheden voor haar rekening nam.
De op de mol ens gemaakte koperplaten en ketelbodems werden via
de eerder beschreven route weer naar Holland vervoerd waar zij door
de koperhandelaren werden verkocht. Men werkte op bestelling waardoor de hoeveelheden van en naar de Veluwe vervoerd koper jaarlijks
vrij nauwkeurig op elkaar konden worden afgestemd. De duitenplaten
waren bestemd voor de kolonieen,28 het dubbelingskoper doorgaans
voor de Oost-Indie vaarders. Er bestond dan ook een nauwe samenhang
tussen de ontwikkelingen in de Veluwse koperindustrie en die in de koloniale handel. In de 18e eeuw was deze samenhang minder sterk omdat
er toen meer voor de marine en voor brouwerijen en jeneverstokerijen
werd gewerkt. De ketelbodems afkomstig van de Amsterdamse molen
gingen naar de suikerraffinaderijen zodat men ook wat dit produkt betreft afhankelijk was van de koloniale handel. 29
De maxim ale produktiecapaciteit was in het begin van de 1ge eeuw
ca. 50.000 Nederlandse ponden per molen en op de duitenknipperijen
naar schatting de helft van deze hoeveelheid. Van een 17e eeuwse molen
is bekend dat er jaarlijks 50.000 pond koper en een gelijke hoeveelheid
zink kon worden verwerkt. Het ging hier om een groot bedrijf waar
meer dan zes in plaats van de gebruikelijke drie of vier knechts wer~
ten. 30

De overscbakeling op stoomkracbt op de Veluwse kopermolens

In de Franse tijd, toen het theoretisch al mogelijk was om stoomenergie
te gebruiken in de koperpletterij, was het met de Veluwse koperin26. Arnold, o. W., 198.
27. RAG, Frans Archief, inv. nr. 2169: 'Daar te boven worden noch van tijd tot tijd veeIe arbeiders in dienst genomen welke jaarlijks tot het ruimen der beken, als ander werk
gebezigd worden'.
28. R. Schuiling, De koperpletterij te Apeldoorn, in: 7ijdschri/t voor economische geogrophie, 23 (1932) 84, 85; MacLean, o. W., 61.
29. Hardonk, o. w., 201,202; RAG Frans Archief inv. nr. 2168.
30. Hardonk, o. W., 189, 190; RAG, Frans Archief, inv. nr. 2168.
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dustrie, zoals met vee! takken van nijverheid, treurig gesteld. De crisis
in de scheepsbouw en het teruglopen van het aantal suikerraffinaderijen
en brouwerijen aan het einde van de 18e eeuw31 hadden het aantal kopermo lens doen teruglopen van negen in 1770 tot zes in 1800 en in 1813
bleken nog eens drie molens en een duitenknipperij te zijn stilgelegd.
Door het continentale stelsel was het toen ook zeer moeilijk geworden
om aan ruw koper uit Scandinavie te komen. 32
Na 1813 was er sprake van een geleidelijk herstel maar nog in 1817
waren de moeilijkheden groot genoeg om De Heus in Amsterdam te
doen besluiten zijn in 1807 aangeschafte stoommachine te verkopen. 33
Wanneer het overschakelen op stoomenergie als maatstaf wordt gehanteerd voor de voorspoed in de koperpletterij op de Veluwe dan kwam
de werkelijke opbloei pas in de jaren 'twintig toen op de molens in Epe
stoomhamers werden ingevoerd. Een tweede bedrijf, dat van Krepel te
Voorst, ging vermoedelijk een tiental jaren later overstag: in 1839 beschikte hij al jaren over twee pletmachines en mogelijk de grootste pletterij van Nederland. In 1845 ging ook de laatst overgebleven kopermolen, de Amsterdamse molen in Vaassen, over op stoomenergie.
Vit de produktiecijfers van deze molen valt af te lezen dat deze
overschakelingen samenvielen met een toenemende vraag naar koperplaat: in de perioden 1824-28, 1835-37 en na 1843 was de produktie opvallend hoger dan in de tussenliggende jaren (zie grafiek 1).
Deze ups- en downs stonden duidelijk in verb and met de ontwikkelingen
in de koloniale handel en de scheepsbouw. In 1824 werd de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) opgericht en omstreeks dezelfde tijd
besloot het gouvernement in Indie om het ongelimiteerd betalen met koperen munt wettig te verklaren. 34 Beide maatregelen zorgden voor een
sterke toeneming in de vraag naar geplet koper. De daling van de produktie rond 1830 hield verb and met de Belgische onlusten, volgens de
eigenaar van de molens in Wenum, in het no orden van Apeldoorn, waren deze er althans voor verantwoordelijk dat de zaken waren achteruit31. Mokyr, a. W . , 92; J .J . Reese, Desuikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de
eeuw tot 1813 (Haarlem 1908) 229; A. Hallema, J.A. Emmens, Het bier en zijn brouwers
(Amsterdam, 1968) 164.
32. RAG, Frans Archief, inv. nr. 2168. In Epe stonden een molen en de duitenknipperij
stil, de molens in Wenum eveneens, in Vaassen werd er verlies geleden op de Amsterdamse
molen omdat de lonen ondanks de geringe produktie moesten worden doorbetaald . Rond
1800 werden de Griftse molens in Vaassen en Apeldoorn omgebouwd. Zie MacLean, a. W .,
58 en RAG, Archief Cannenburg inv. nr. 524.
33. MacLean, a. W ., 44 .
34. Schuiling, a. W. , 85 ; Mokyr, a. W., 93; De Meere, a. W . , 22.
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GRAFIEK 1 Koperproduktie op de Amsterdamsche molen in 10.000 Ned. ponden per jaar
(1816-1864)
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Bron: R.A. Gelderland, Arch. Vaassense kopermolen, inv. nrs. 13, 14.

gegaan. 35 Op het herstel vanaf 1835 en enige moeilijke jaren in 1838 en
1839 volgde in het begin van de jaren 'veertig weer een daling van de
produktie die waarschijnlijk te maken heeft met de korte scherpe recessie van 1842-43 in de koloniale handel. 36 Na het herstel in 1843 sprong
in Vaassen de produktie omhoog na de overschakeling op stoomkracht.
In het midden van de jaren 'vijftig bereikte de produktie hier een absoluut hoogtepunt to en er bijna 120.000 Ned. pond koper werd bewerkt.
De hausse in de scheepsbouw lag hier aan ten grondslag. De vrij scherpe
daling van de produktie na 1857 viel precies samen met de in dat jaar
ingezette internationale terugslag in deze bedrijfstak.37
Terwijl het de Amsterdamse molen in de jaren 'vijftig voor de wind
ging, kwam op de andere mol ens de machinale koperbewerking juist ten
einde. Krepel in Voorst stootte in 1852 zijn machines af en in Epe werd
het pletten van koper in 1855 gestaakt. Ook bedrijven in het westen verkeerden toen in moeilijkheden: De Heus in Utrecht verhuisde in de jaren
'veertig naar de Veluwe en schakelde terug op waterkracht en de firma
Van Maanen in Den Haag staakte de produktie in 1853. 38 Een van de
belangrijkste oorzaken hiervoor was ongetwijfeld het uit 1846 daterende
35.
36.
37.
38.

MacLean, a. W . , 61 .
O.a. De Meere, a. w., 31 ; Griffiths, AGN, 239, 246.
De Jonge, a. w., 186: In Vaassen produceerde men ook voor Engelse rederijen.
MacLean, a. w., 55 .
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besluit van het Indische gouvernement geweest het gebruik van koperen
duiten te beperken tot pasmunt. 39 De Heus legde zich in Apeldoorn bijvoorbeeld meer toe op de fabricage van dubbelingskoper, terwijl hij in
Utrecht vooral duitenplaten had geslagen. 4o
De voornaamste vraag waar het in dit artikel om gaat is: waarom
besloot men omstreeks 1825 op de Veluwe stoomkracht te gaan gebruiken? Hiervoor kunnen tenrninste vier mogelijke oorzaken worden genoemd. In de eerste plaats was het mogelijk met stoomenergie het produktieplafond te doorbreken. Investeren in de breedte, het aanleggen
van meer kopermolens, was moeilijk haalbaar aangezien de watervoorraad op de Veluwe beperkt was. 41 Een tweede oorzaak zou kunnen zijn
dat er niet genoeg hooggeschoolde arbeidskrachten beschikbaar waren
om volgens traditionele methoden de produktie sterk op te voeren. Een
derde reden voor overschakeling wordt door MacLean genoemd; door
stoomenergie te gebruiken kon er het gehele jaar worden doorgewerkt,
terwijl de molens volgens hem in strenge winters en droge zomers stilgelegd moesten worden.42 De kopermolens gebruikten echter geen regen-,
maar grondwater hetgeen een zeer constante watertoevoer garandeerde.43 In strenge winters werd het ijs eenvoudig stuk gehakt en in droge
zomers kon in Vaassen het water van een andere beek naar de kopermolen worden omgeleid wanneer er watergebrek was. 44
Het voornaamste argument voor stoomenergie lag op een ander
vlak. Dat wordt duidelijk wanneer er een kostprijsvergelijking wordt gemaakt van de met water- en met stoomkracht geproduceerde koperplaten. De kostprijs van 100 Ned. pond geplet koper was in de tijd v66r
overschakeling hoger dan erna (zie grafiek 2). Welke veranderingen in
de kostenstructuur waren verantwoordelijk voor deze daling van de
kostprijs van bewerkt koper? De belangrijkste kostenfactor was de inkoop van ruw koper en schroot. Veranderingen in de prijzen hebben
zich weI voorgedaan, maar de prijs van een pond koper bleef schomme-

39. Schuiling, a. w., 85 .
40. Idem 86.
41. Er waren maar weinig plaatsen geschikt om kopermolens aan te leggen en door de
aanleg van nieuwe kanalen vreesde men voor uitputting van de watervoorraad. Zie J .D.
Moerman, Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe, in: 1ijdschr. van het Kon. Ned.
Aard. Genootschap, 51 (1934) 194, 195.
42. MacLean, a. w., 50, 51.
43 . Deze materie wordt uitgebreid besproken in Moerman, a. w.
44. RAG, Archief Vaassense kopermolen, inv. nr. 3 fol. 91 (1838): 'ruimen der beken
en ijs gehouwen /8 ,80' ; fol. 152 (1857): 'water in huur van G. Arninks (een papiermaker)
/323' .
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GRAFIEK 2 De gemiddelde kostprijs van bewerkt koper op de Amsterdamsche Molen
(I: waterkracht 1816-1844; II: stroomkracht 1846-1864; a: inkoop ruw koper en schroot;
b: overige kosten)
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Bron: R.A. Gelderland, Archief Vaassense kopermolen,' inv. nrs. 3, 13, 14, 15.

GRAFIEK 3 De gemiddelde kostprijs van bewerkt koper - excl. de kosten van ruw koper
en schroot - op de Amsterdamsche Molen (I: waterkarcht 1834-1844; II: stoomkracht
1846-1856)
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len rond de gulden, de kostprijsdaling is maar ten dele daaraan te danken. De inkoopprijs van een pond koper zoals vermeld in de boekhouding van de Amsterdamse molen is belangrijk lager dan de bij Posthumus genoemde bedragen. 45 De oorzaak hiervan is het gebruik van grote
hoeveelheden schroot, vooral oude theeketels, die op dit bedrijf werden
omgesmolten. Structurele wijzigingen in de kostenstructuur stonden los
van de voor ruw koper en schroot betaalde prijzen.
In grafiek 3 staan de kosten per 100 pond koper vermeld die de
meesterknecht maakte, dus exclusief de grondstofkosten, tussen 1834 en
1856. Belangrijke wijzigingen daarin zijn te constateren voor de lonen,
de vaste lasten en de energiekosten; minder belangrijk zijn de wijzigingen in de hoogte van de pacht en de transportkosten. In de praktijk werden er voor een watermolen geen afschrijvingskosten berekend. Wanneer de molen na verloop van tijd in slechte staat kwam te verkeren werd
hij grondig opgeknapt en deze kosten drukten op de exploitatiekosten
van dat jaar. Dat was bijvoorbeeld het geval in de jaren 1816-1820 to en
er zeer hoge onderhoudskosten in rekening werden gebracht. In de Franse tijd had men waarschijnlijk het onderhoud achterwege gelaten omdat
er maar weinig werk was. Ook in 1832 en 1843 werden er zeer hoge onderhoudskosten gemaakt.
Na de invoering van stoomkracht, in 1845, kwamen deze relatief
hoge kosten voor het repareren van de molen niet meer voor maar wei
werden er sindsdien hoge afschrijvingskosten van f 1.000 per jaar opgevoerd. 46 Rente op gelnvesteerd vermogen werd niet in rekening gebracht. Voor de molen zal dit niet erg veel zijn geweest omdat deze maar
enkele duizenden guldens waard was. De jaarlijkse rentekosten na 1845
bedroegen naar schatting zo'n /750 per jaar, namelijk 3 a 4% over een
bedrag van /22.000, de prijs van de machine. 47
In de lonen vonden na de overschakeling wijzigingen plaats die tot
een niet onbelangrijke daling van de ~ostprijs per 100 pond bewerkt koper leidden. Het stukloon van de meesterknecht daalde met maar liefst
500/0: hij kreeg twee gulden voor 100 pond hamerwerk en een gulden
voor 100 pond pletwerk. De machine garandeerde nu een standaardkwaliteit waardoor de arbeid van de meesterknecht devalueerde. Deze
kostendaling werd voor een deel teniet gedaan omdat er een extra knecht
in dienst werd genom en en er veel meer geld aan dagloners moest wor45 .
46.
47.
werd
rij)' .

N.W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, 1 (Amsterdam 1943) 376.
RAG, Archief Vaassense kopermo\en, inv. nr. 15 fol. 45, 55.
Idem. De machine werd gekocht bij Nering Bogel in Deventer voor /19.000, in 1849
er nog /3.000 uitgetrokken voor 'verbetering en uitbreiding van bovengen. (plette-

VERSTEGEN EN KRAGTEN

VELUWSE KOPERMOLENS 19E EEUW

185

den betaald. Het valt op dat er na 1845 nog altijd waterpacht werd betaald. De reden hieryoor was dat er nog steeds waterkracht werd gebruikt, met name voor het in beweging brengen van de blaasbalgen en
de schaar.
Een van de belangrijkste veranderingen was de daling van de energiekosten. De jaarlijkse kosten voor houtskool daalden sterk en compenseerden zelfs de hoge turfrekening. Wanneer koper met de hamers
werd bewerkt, moest het eerst in de gloeioven worden verhit omdat anders de kracht van de hamers tekort schoot. Mogelijk was het aan de
kracht van de stoommachine te danken dat er later minder energie nodig
was om het koper zacht te maken: een stoommachine voor het pletten
van koper had volgens de gegevens van MacLean in 1839 een vermogen
van 32 pk .. 48 Vanaf 1853 werd er in toenemende mate van steenkool gebruik gemaakt hetgeen een verdere kostprijsdaling tot gevolg had omdat
steenkool een geschiktere brandstof was dan houtskool en turf.49
Tenslotte zijn in de 1ge eeuw ook de transportkosten gedaald. De
eerste daling yond plaats na 1829 to en het Griftkanaal op de Oostelijke
Veluwerand werd geopend. Dit kanaalliep min of meer parallel aan de
IJssel en vlak langs de kopermolens. Hierdoor kon de prijs voor het vervoer van een vat ruw koper dalen van zes naar vijf stuivers per 50 pond.
Rond 1850 werd het Griftkanaal doorgetrokken van Apeldoorn naar
Dieren aan de IJ sse!. Het is zeker de moeite waard te vermelden dat de
eigenaar van de gemoderniseerde kopermolenin Voorst zich persoonlijk
sterk heeft gemaakt voor de verdere kanalisatie van de Oostelijke Veluwerand. so Omstreeks deze tijd meldde de meesterknecht op de Amsterdamse molen voor het eerst dat er ook koper per spoorwagon werd vervoerd hetgeen een verdere daling van de kosten tot gevolg had. Opmerkingen van de eigenaars van de gemoderniseerde bedrijven dat zij werden geconfronteerd met concurrentie in Holland wijzen er op dat dergelijke verlagingen van de transportkosten ook hard nodig waren. Sl Ter
verduidelijking zij vermeld dat in figuur 3 aIleen de kosten van het kopertransport zijn weergegeven. Ook stenen en hout voor onderhoudswerkzaamheden evenals steenkool en turf moesten over grote afstand
naar de molens worden vervoerd; de kosten zijn verwerkt in die voor onderhoud en energie.
Stoomenergie was dus veel goedkoper dan waterkracht. De voordelen van mechanisering zijn zo duidelijk dat het verwondering wekt dat
er op de Amsterdamse mol en niet al eerder is bc:sloten stoomkracht te
48.
49.
50.
51.

MacLean, a. w., 50; Hardonk, a. w., 200.
De Meere, a. w., 126, noten 106, 107.
Sloet tot Oldhuis, a. w., 437.
MacLean, a. w., 60, 61.
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gaan gebruiken. De produktie van koperplaat was echter, met name in
de peri ode na 1830, niet groot genoeg om de overschakeling op stoomenergie te rechtvaardigen. Bij een produktie van ca. 20.000 pond per jaar
(zie tabel 2) zouden de vaste lasten zijn opgelopen tot bijna /9 per 100
pond, drie tot vier maal zo veel als bij een produktie van 70.000 pond
(zie grafiek 2). Ook de geleidelijke afname van het verschil tussen de
verkoop- en inkoopprijs wijst er op dat de vraag naar koperplaat gering
was (zie tabel 2). Het is daarom weI voorstelbaar dat in Wenum rond
1840 de produktie werd gestaakt. 52 Op de Amsterdamse molen werd er
enige jaren later toch gemoderniseerd, zij het na enige aarzeling. Na de
crisisjaren van 1842 en 1843 trok de vraag naar scheepsblad kennelijk
voldoende aan om deze stap te wagen.
Door de sterke daling van de kosten tengevolge van de mechanisering was er na 1845 duidelijk sprake van winstherstel (zie tabel 2): de
modernisering wierp zijn vruchten af. Ook wanneer de afschrijvings- en
rentekosten in rekening worden gebracht, werd er voor het eerst sinds
de jaren 'dertig redelijk winst gemaakt. Door de relatief hoge inkoopprijzen van ruw koper en schroot vielen de winsten echter tussen 1851
en 1855, ondanks de grote omzet, weer tegen. Daarna volgde er een licht
herstel dat aIleen mogelijk was omdat men naliet de machine af te schrijyen. In de laatste vijf jaar van het bestaan van de Amsterdamse kopermol en baatte ook dat niet meer. Door de moeilijkheden in de scheepsbouw daalde de verkoopprijs van het geplette koper zo sterk ten opzichte van de inkoopprijs dat het maken van winst onmogelijk was geworden. Deze kopermolen deelde hiermee in de algehele malaise die de koperindustrie trof: tussen 1850 en 1860 verminderde het aantal koperpletterijen in Nederland van tien tot vier. 53
AIleen de molen in Voorst en het bedrijf van De Heus zijn blijven
bestaan. In Voorst omdat men zich voortaan beperkte tot het knippen
van duitenplaten, de pletterij werd opgeheven. De Heus schakelde mogelijk terug op waterkracht omdat hij bij een geringe produktie minder
vaste lasten had. Hij kon bovendien in Apeldoorn over een groot vermogen beschikken: hij stichtte zijn pletterij op de plaats waar in de 18e
eeuw water genoeg was om zes papiermolens aan te drijven. 54

52. Idem 61.
53 . De Jonge, Q. W. , 186.
54. Schuiling, Q. W., 86; Gelders Molenboek

Q.

w. 110.
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TABEL 2 Bedrijfsresultaten op de A msterdamse kopermolen in de J9de eeuw
(vijjjaarlijkse gemiddelden)
Periode

Inkooppri js

Verschil

averige
kosten

Winst per
p<>nd

Winst in
guldens

25893
70876

/1 .56
/ 1.44
/1. 43
/1.32
/1.34
/1.23
/1.13

/ 1.16
/ 1.03
/ 1.11
/ 1.03
/1.10
/ 1.0 1
/0.96

0.40
0,41
0.32
0.29
0.24
0.22
0.17

/0.30
/0.2 1
/0. 19
/0.23
/0.19
/0. 18
/0. 12
/0. 14'
/0. 11
/0. 12'
/0. 12
/0. 15'
/0.09
10, 12 1

/0. 10
/0.20
/0.13
/0.06
/0.05
/0.04
/0.05
/0.03
/0.0 1
/0.00
/0.03
/0.00
/-0.02
/-0.05

3040
5470
4026
1011
1163
845
2979
1629
571

P rod uktie

Omzet in

Ver koop-

in Ned.

gu ldens

prijs

48910
40476
43861
23749

ponden

18 16- 1820
182 1· 1825
1826- 1830
1831· 1835
1836- 1840
1841- 1844
1846- 1850

31361
28 150
30740
18004
22767
20988
62975

~0428

1851- 1855

79224

89 11 1

/1.13

/ 1.0 1

0. 12

1856- 1860

62997

81900

/1.30

/1.15

0. 15

1861-1864

6743 1

72235

/ 1.07

/ 1.00

0,Q7

(1.00)
(1.80)
(1.32)
(0.33)
(0.38)
(0.28)
(0.98)
(0.54)
(0.19)

1920 (0.63)

I. Overige kosten inclusief niet in reken ing gebrachte afschrijvi ngs- en rentekosten (ca. / 1750, - per jaa r); in 1849 werd er /20Ci0.
schreven. in 1855 j5f.XXJ,-. de plet machine kostte /22.0CIJ.
Bronnen : Rijksarchief Gelderland . Archief Vaassense kopermo len. in .... nrs. 3. 13, )4, 15 .

afge-

Samenvatting en conclusie
In de inleiding stelden wij de vraag hoe het mogelijk was dat men op
de Veluwse kopermolens al vroeg overschakelde op stoomenergie en
waarom de mechanisering van de produktie in de jaren vijftig en zestig
van de 1ge eeuw ten einde kwam.
Het antwoord op het eerste deel van deze vraag is inmiddels duidelijk geworden: zowel technisch als financieel bood het gebruik van
stoomkracht grote voordelen. Het produktieplafond kon worden doorbroken en met name de loonkosten en de energiekosten konden worden
verlaagd . Verder werd ook de pacht voor het gebruik van water verminderd en daalden de onderhoudskosten. De omschakeling op stoomenergie bracht echter weI hoge afschrijvings- en rentekosten met zich mee zodat alleen bij een grote afzet modernisering een haalbare zaak was.
Driemaal steeg in de 1ge eeuw de vraag naar geplet koper: tussen
1824 en 1828, tussen 1834 en 1837 en na 1843, en driemaal werd er gemoderniseerd op de Veluwe. Eveneens driemaal, rond 1816, rond 1850
en na 1860 vie! de vraag naar duitenplaten of scheepsblad zo laag uit dat
werd besloten de stoommachines te verkopen of niet meer te gebruiken.
De conjunctuur was dus uiteindelijk de beslissende factor voor de ondernemer die wilde moderniseren.
Uit de geschiedenis van de Veluwse kopermolens blijkt dat er voor
wat betreft deze kleine bedrijfstak geen sprake is geweest van conservatisme van de kant van de ondernemer. Integendeel, men was juist te
voortvarend geweest aangezien bij een dalende vraag naar koperplaat de
gemoderniseerde bedrijven zich onmogelijk konden handhaven. Dat de
modernisering van de produktie mislukte was dus niet te wijten aan psychische, maar aan economische factoren.

Mechanisering en arbeidsmarkt in de
Groningse steenbakkerijen gedurende
de negentiende eeuw*
P.A. LOURENS
1.M.W.G. LUCAS SEN

Probleemstelling en methode van onderzoek

Mechanisering van industrH!le produktie wordt als een van de belangrijkste oorzaken van ekonomische groei gezien. Voor de negentiende
eeuw denkt men bij mechanisering in de eerste plaats aan de invoering
van de stoommachine. Met behulp hiervan konden naast water- en
windkracht vooral menselijke en dierlijke spierkracht worden vervangen
door een energiebron die regelmatiger en krachtiger werkte en universeler toepasbaar was.
Ekonomisch-historici hebben getracht het moment van invoering
van stoommachines te verklaren door enerzijds te wijzen op een verandering in de mentaliteit van ondernemers en anderzijds op veranderingen in produktiekosten en opbrengsten. 1 De tweede benadering werd de
afgelopen jaren ook in Nederland gepropageerd en toegepast. Hierbij
ligt de nadruk op bestudering van het mechaniseringsproces in bedrijfstakken en ondernemingen. Slechts via deze weg kunnen afzonderlijke kostenfaktoren en de verhouding tussen kosten en opbrengsten
worden geanalyseerd. Voor een aantal bedrijfstakken kon zo worden
aangetoond dat invoering en tempo van mechanische vernieuwingen en
met name van stoomkracht afhankelijk waren van ontwikkelingen op de
afzetmarkt van het eindprodukt en van prijzen van grondstoffen, machines en loonkosten. 2
• Met dank aan Eric Fischer
1. Vgl. E.J. Fischer, 'De geschiedschrijving over de 19de eeuwse industrialisatie', in:
W .W . Mijnhardt (ed.), Kantelend geschiedbeeld (Utrecht 1983); voor een relativering van
de betekenis vande overgang op stoom in de steenbakkerij, zie J .A. de Jonge, De industria/isatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 19762 ) 209.
2. R.W .J .M. Bos, 'Factorprijzen, technologie en marktstructuur: de groei van de Nederlandse volkshuishouding 1815-1914', in: A.A.G. Bijdragen 22 (1979) 109-137; E.J. Fischer, Fabriqueurs en /abrikanten; de Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J.
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Deze benadering via de faktorkosten kan het beste worden toegepast wanneer de historikus beschikt over bedrijfsboekhoudingen; echter
ook een bestudering van zoveel mogelijk gegevens betreffende een bedrijfstak over een langere termijn kan vruchten afwerpen. In dit laatste
geval kan vooral timing en tempo van mechanisering en invoering van
stoomkracht een indikatie geven van de aard van de faktoren die bij dat
proces in het geding zijn. In de eerste plaats dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen de eerste plaatsing van een machine en
de meer massale toepassing binnen een bedrijfstak. Zo'n eerste machine
kan zijn geplaatst door een ondernemer die dit meer doet uit interesse
in technische vernieuwing op zich, dan aangezet door marktoverwegingen. Pas wanneer meerdere kollega's ook tot mechanisering overgaan,
mag men verwachten dat marktoverwegingen een doorslaggevende rol
hebben gespeeld. In de tweede plaats hoeft het tempo van invoering niet
een regelmatig patroon te vertonen, maar kan de invoering van technische vernieuwing ook schoksgewijze verlopen. In dat geval behoeft een
dergelijk onregelmatig patroon een verklaring.
De geschiedenis van de Groningse steenbakkerijen in de negentiende eeuw biedt de mogelijkheid om de faktoren die tot mechanisering
leidden voor een nauw bepaalde streek en bedrijfstak te onderzoeken.
Niet dat deze bedrijven op nationaal niveau erg belangrijk waren: noch
in waarde van de produktie, noch in aantallen arbeiders, noch in aantal
bedrijven was deze bedrijfstak omvangrijk te noemen. 3 Toch biedt deze
bedrijfstak enkele aantrekkelijke voordelen voor de onderzoeker. Allereerst de beperkte afzetmarkt van het eindprodukt, zodat de opbrengst
en de faktoren die deze bepaalde kunnen worden nagegaan. In de tweede plaats valt het op dat de mechanisering in twee fasen verliep, in de
jaren '70 en in de jaren '90, terwijl deze in de tussenliggende peri ode s~il
lag. In de derde plaats is sprake van een specifieke arbeidsmarkt. Tot
laat in de negentiende eeuw werden de Groningse steenfabrieken bijna
uitsluitend bevolkt door trekarbeiders. Aan de kostenkant kan zodoende met name aandacht worden besteed aan de produktiefaktor arbeid,
een faktor die tot nu toe bij de verklaring van mechanisatie nog niet zoveel aandacht heeft gekregen.
Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983); R.T. Griffiths, Industrial
retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979).
3. Voor de eerste helft van de eeuw, vergelijk de plaats van de Groningse bedrijven ten
opzichte van die in de rest van Nederland in I.J. Brugrnans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der negentiende eeuw, 2 delen (Den Haag 1956) en D.
Darnsrna, J.M.M. de Meere, L. Noordegraaf, Statistieken van de Nederlandse nijverheid
uit de eerste helft der negentiende eeuw. Supplement (Den Haag 1979); voor de tweede
helft vgl. De Jonge a. w., 206-212.
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Het onderwerp van onze stu die heeft echter het nadeel dat slechts
zeer weinig - en dan nog fragmentarisch - bedrijfsboekhoudingen bewaard zijn gebleven. 4 Bij gebrek hieraan hebben we gekozen voor het
verzamelen van zoveel mogelijk gegevens per bedrijf, vooral uit overheidsarchieven op provinciaal niveau. Deze gegevens - onder meer afkomstig uit nijverheidsinstellingen, gemeenteverslagen, het kadaster en
de patentbelasting - hebben we bijeen gebracht in dossiers per bedrijf.
Deze dossiers bevatten gegevens over begin- en einddatum van de produktie, de opeenvolgende eigenaren, de produktieomvang, de mechanisering en de arbeiders. 5 Zoals nog zal worden uiteengezet bestond het
werkvolk voor het overgrote deel uit trekarbeiders die uit het vorstendom Lippe-Detmold afkomstig waren, ongeveer 200 km van het Groningse verwijderd. De rijke overheidsarchieven van dit vorstendom, niet
groter dan de provincie Utrecht, leveren vele gegevens op over de Lipper
arbeiders, die wij per Gronings bedrijf verzamelden. Aan de hand van
de aldus gevormde dossiers kan het aantal fabrieken worden achterhaald voor nagenoeg de gehele negentiende eeuw en kunnen gegevens,
die slechts voor een klein aantal bedrijven beschikbaar zijn, worden
geextrapoleerd.
De opzet van dit artikel is als voIgt: eerst wordt een schets gegeven
van de onderhavige bedrijfstak; daarna komen ontwikkelingen op de afzetmarkt van het eindprodukt aan de orde; vervolgens wordt bezien hoe
de mechanisering op gang kwam en in welk tempo dat geschiedde; aangezien veranderingen op de afzetmarkt van het eindprodukt slechts ten
dele een verklaring kunnen geven voor het tempo van de mechanisering
van de Groningse steenbakkerijen zullen vervolgens de kostenfaktoren
onder de loupe genomen worden, waarbij zal blijken dat de faktor arbeid een voorname rol speelt.

De Groningse steenbakkerijen en bun afzetmarkt

De Groningse steenbakkerijen in de negentiende eeuw bezaten een produktietechniek en een markt die hen onderscheidden van de overige Ne4. Zie hierna o.m. noot 19 en Mooy en Strating (noot 18).
5. Dit artikel is onderdeel van een groter onderzoek, waarin de trekarbeid vanuit Lippe
van 1778 tot 1869 centraal staat, vgl. M. Boot, P. Lourens, J. Lucassen, A linguistic preprocessor for record linkage in socio-economic historical research, in: Computers and the
Humanities 17 (1983) 45-64. In dit kader onderzoeken wij ook de verschillende bestemmingsgebieden van de Lipper steenbakkers, waaronder Groningen. De hiertoe vervaardigde bedrijfsdossiers zijn bij ons ter inzage op het Instituut voor Geschiedenis, Afdeling sodale en ekonomische geschiedenis R.U. Utrecht.
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derlandse steenbakkerijen. WeI kwamen ze, in dit opzicht overeen met
het aangrenzende Oost-Friesland en met name met het westelijk van de
Eemsmonding gelegen Reiderland. De Groningse en Oostfriese steenbakkerijen of 'tichelwerken', zoals ze meestal werden genoemd, vervaardigden rode gladde stenen van een specifiek formaat, die vooral
plaatselijk werden afgezet. Wij beperken ons in dit artikel vooral tot de
produktie van stenen, voor Groningen verreweg het belangrijkste produkt van de tichelwerken. Daarnaast werden er ook dakpannen en - later in de eeuw - draineerbuizen gemaakt. Slechts waar dit in verband
met de steenproduktie van belang is, zullen deze andere eindprodukten
ter sprake komen.
De produkten van de Groningse en Oostfriese tichelwerken vonden
hun afzet op de volgende markten: het grootste deel werd plaatselijk afgezet. Een deel van de Oostfriese stenen - en vooral pannen - vond zijn
weg overzee en, afhankelijk van de handelspolitieke situatie van het moment, werden er ook Groningse stenen in Oost-Friesland en Oostfriese
stenen in Groningen verkocht. De lokale markt kan in enkele segmenten
worden onderscheiden: de stad Groningen, het Groningse platteland en
incidenteel voorkomende openbare werken.
De nieuwbouw van de provincie Groningen, gem~ten aan de tienjaarlijkse toename van het totaal aantal aanwezige huizen, steeg van
, jaarlijks 100 tussen 1830 en 1840 via 300 tussen 1840 en 1870 naar 500
tussen 1870 en 1900. 6 Aangezien slechts een zesde van de inwoners der
provincie in de hoofdstad woonde, zal naast de stedelijke vraag naar stenen die van het platteland toch meer gewicht in de schaal hebben gelegd.
Deze vraag van het platteland werd bepaald door de landbouwkonjunktuur; waren de relatieve prijzen van met name akkerbouwprodukten
hoog, dan werden er nieuwe boerderijen gesticht, oude hersteld of
nieuw opgebouwd, schuren bijgebouwd en nam ook de welvaart in de
kerkdorpen toe. In januari 1795 sprak men van 'veelvuldige timmeringe
der landlieden in de laatste florissante tijden,7 en in de jaren tussen 1840
en 1880 was er ook steeds sprake van uitbreidingen van bedrijfsgebouwen van landbouwers. 8 Een bijzonder facet van de bloei van de Gro6. Aigemeene Statistiek van Nederland. dee12 (Leiden 1873); Uitkomsten der vijfde [. ..J
achtste Volkstelling. 1869/1899. (Getallen voor de provincie); uit de ontwikkeling van huizen en bevolking van de stad Groningen is op te maken dat het gemiddelde van 100 ook
in het eind van de acbttiende en begin van de negentiende eeuw werd gebaaId, zie P .H.
Witkamp, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (Tiel 1877) 459 en J. de Vries,
The Dutch Rural Economy in the Golden Age. 1500-1700 (New Haven/London 1974) 107.
7. Rijksarchief in de Provincie Groningen (RAG). Archief Staten 73 (rapport
19/1/1795).
8. Provinciaal Verslag van Groningen. 1838, 1847, 1855; Rheinisch- Westfiilisches Staatsarchiv. Detmold (SAD). L77A 472218 (Jaarverslagen van de tichelbode van bet eerste dis-
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ningse landbouw in die jaren was de grootscheepse toepassing van draineerbuizen, een belangrijke nieuwe produktiemogelijkheid voor de
steenfabrieken. 9 Na de grote landbouwdepressie, in het laatste kwart
van de eeuw, steeg de vraag naar akkerbouwprodukten weer. Daardoor
zette op het platteland een hernieuwde vraag naar bakstenen in.
Bij de openbare werken werden de Groningse stenen volgens sommige schrijvers minder gebruikt als straatklinkers, maar weI voor de
bouw van kademuren, sluiswanden, laad- en loswallen en dergelijke.
Verbeteringen aan waterstaatswerken vonden vooral in de tweede helft
van de eeuw plaats, evenals de aanleg van kunstwerken in verband met
de spoorwegen. Deze laatste werden op Gronings grondgebied aangelegd vanaf het midden van de jaren '60. Belangrijke projekten, waarin
ook veel Groningse stenen werden verwerkt, waren de aanleg van het
Eemskanaal (1870-1876), de afsluiting van het Reitdiep (1873-1877), de
Wester- en Oosterhavensluizen in de stad Groningen (in respectievelijk
1864 en 1877) en de inpolderingen (voornamelijk in 1872-1877).10
Samenvattend kan worden gesteld dat de Groningse markt voor
bakstenen in het begin van de negentiende eeuw, maar vooral in de periode 1840-1880, een stimulans zal hebben ontvangen, zowel door een
grote vraag vanuit de stad, als van het platteland en voor de jaren 18641877 ook van de openbare werken. De periode vanaf het einde van de
jaren '70 tot laat in de eeuw werd enerzijds gekenmerkt door een sterke
groei van de stad Groningen, een groei die echter niet opwoog tegen de
wegvallende vraag van het platteland en van de openbare werken in hetzelfde tijdvak.
De afzet van Groningse stenen in Oost-Friesland en van Oostfriese
stenen in Groningen vertoonde een wisselend beeld. Lange tijd konden
de Groningse steenfabrieken aan een sterke vergroting van de plaatselijke vraag niet voldoen. Zo hadden de Groningse steenbakkers in de achttiende eeuw weliswaar bewerkstelligd dat de gewestelijke autoriteiten
door hoge invoerrechten de lokale tichelwerken beschermden, maar de
vraag op het Groningse platteland was soms zo groot, dat hiervan ontheffing moest worden verleend zodat veel Oostfriese stenen voordelig

trikt, Pothmann, 1842, 1843, 1853, 1855, 1856, 1858, 1865, waarin boeren en schippers
als afnemers en 1858 en 1860, waarin de bouw van fabrieken wordt genoemd) .
9. N.G. Addens, Een eeuw drainage in Groningen, in: Groningse Volksalmanak 1952,
90/ 122; Prov. Vers!. a. w. , 1862, 1866.
10. W.J. Formsma e.a., Historie van Groningen, Stad en Land (Groningen, 1981 2),
633/ 644; Pothmann meldt in zijn jaarverslagen (zie noot 8) herhaaldeJijk de bouw van
sluizen e.a., ook voordien (1838, 1847 de bouw van de Academie, 1849, 1860, 1863, 1866);
Witkamp a. w., 456.
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konden worden gei'mporteerd. 11 Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw bestond er een hoog tarief op de invoer van buiteniandse stenen, maar werden desondanks Oostfriese stenen ingevoerd, vooral toen
het vanaf het einde van de jaren '30 weer beter ging met de Groningse
landbouw. 12
Deze situatie wijzigde zich met name in het laatste kwart van de
eeuw. Toen waren blijkbaar de Oostfriese produktiekosten hoger dan de
Groningse en konden Groningse stenen naar het buurland geexporteerd
worden. Tezelfdertijd nam het aantal Oostfriese tichelwerken af. In
1886 werden via Delfzijl en Ter Apel 8,9 miljoen stenen naar Duitsland
uitgevoerd, in 1891 waren het er al16 miljoen aIleen via Delfzijl, in 1896
17,9 via Delfzijl en Ter Apel en in 1901 via Delfzijl, Ter Apel en Termunterzijl19,7 miljoen stuksY Het is niet onmogelijk dat hiermee een
kwart tot een derde van de totale Groningse produktie gemoeid was. 14
Vit de gegevens betreffende de tichelwerken van Veendorp in Appingedam, Rottinghuis in Meedhuizen en Jansen in Tuikwerd is deze export
ook af te leiden. 15 Kombineren wij de gegevens betreffende de binnenen buitenlandse markt, dan is het mogelijk dat de teruggang van de
vraag op de binnenlandse - dus lokale Groningse - markt tijdens de grote landbouwkrisis in zekere mate gekompenseerd werd door de nieuwe
kansen op de buitenlandse, dat wil zeggen Oostfriese markt. Dit kan
vooral het geval geweest zijn vanaf de tweede helft van de jaren '80.
11. J. de Bruijn, Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de peri ode 1594-1795. Historia Agriculturae XIV (1983) 281. 306; voor een
voorbeeld van een ontheffing zie RAG, Staten 57 (12-12-1764).
12. Verslagen Pothmann (zie noot 8) 1838. 1855, 1858; De Jonge a. w. 206 (noot 91);
RAG, Kamer van Koophandel129 (Verslagen 1847); Prov. Vers!. a. w. 1863,41617; 1864,
40617; 1865, 454/5; O. Aden, Entwicklung und Wechsellagen ausgewahlter Gewerbe in
Ostfriesland von der Milte des 18. bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts (Aurich 1964)
144.

13. De Statistieken van in-, uil- en doorvoer van het Koninkrijk der Nederlanden van
de betreffende jaren.
14. J.P. Koerts, Uit de geschiedenis der Groningse steenbakkerijen, scriptie Nederlandse
Handelshogeschool (Rotterdam 1951) aanwezig op RAG, 39/40: de totale steenproduktie
bij de Co6peratieve Groninger Steenfabrikantenbond aangesloten bedrijven liep op van
38,3 miljoen in 1895 via 41,4 miljoen in 1896 tot 59,7 miljoen in 1898, dit op 38 bedrijven,
zodat we voor aile 50 Groningse bedrijven uit mogen gaan van ± 65 miljoen stenen.
15 . Enquete, gehouden door de Staatscommissie, benoemd bij decreet van 19-1-1890,
deel 18 Groningen, vragen 7789/90 en 8329; RAG, Archief steenfabriek Jansen te Tuikwerd, Briefcopieboek 1908-1930; RAG, Gemeenteverslag Delfzijl1898; Aden a. w. 143/4;
Voor het onderzoek, genoemd in noot 4 kunnen wij ook gebruik maken van de reisverslagen van Duitse predikanten uit de jaren 1849/1894. Deze reisverslagen zijn verzameld
door een werkgroep van de universiteiten van Bochum. de VU in Amsterdam en de RU
Utrecht. Wij danken de Werkgroep Reisepredigt voor inzage in deze documenten. Bij het
citeren zullen wij slechts het jaar vermelden, in dit verband is dit 1891.
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De omvang van de produktie

Hoe reageerden de Groningse tichelwerken nu op de beschreven afzetmogelijkheden voor hun stenen? Laten wij eerst bezien in hoeverre de
totale produktie werd uitgebreid of ingekrompen als reaktie op de
marktontwikkelingen. Over de produktie bestaan geen direkte gegevens.
Het antwoord op deze vraag kan aIleen worden afgeleid uit de verandering in het aantal tichelwerken en het aantal arbeiders dat daar werd tewerk gesteld. In grafiek 1 zijn beide ontwikkelingen voor de negentiende
eeuw weergegeven. 16

GRAFIEK 1 Aantallen steenjabrieken in Groningen (A) en gemiddeld aantal arbeiders per
jabriek (B) in de negentiende eeuw
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Vit deze grafiek blijkt dat de vergrote afzetkansen in het begin van de
eeuw gepaard gingen met een uitbreiding van het aantal tichelwerken,
dat van 20 in 1800 steeg tot 27 in 1810. Daarna zette een daling in totdat
in het peiljaar 1835 een dieptepunt werd bereikt van 22 tichelwerken.
Hierna zette aanvankelijk een bescheiden en vanaf 1850 een snelle stijging. in: in de jaren '60 waren er in Groningen gemiddeld ongeveer 55
16. SAD L 77 A 4716121 (Lijsten Pothmann 1839/69); Reisepredigt 1860/ 93; Prov. Versl.
a.w. 1827/ 1901 ; RAG, Gemeenteverslagen 185111901.
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tichelwerken in bedrijf. In dezelfde peri ode steeg ook het aantal arbeiders per fabriek van gemiddeld tien rondom 1840 tot meer dan elf in de
jaren '50. Men kan echter stellen dat het aantal arbeiders per fabriek pas
sterk begon toe te nemen tegen het einde van de eeuw toen het van ongeveer 11 in de jaren '80 steeg naar 13 rondom 1890 en 15 rondom 1900.
Het aantal fabrieken schommelde in het tijdvak 1860-1900 tussen de 50
en de 60.
De gegevens over de prijzen van Groningse stenen zijn erg fragmentarisch en vertonen zeer grote schommelingen (zie bijIage 1). Voor enkeIe perioden kan er weI een verband worden geIegd tussen de hierv66r gegeven ontwikkelingen van de vraag naar stenen en de reaktie van de producenten daarop enerzijds en de prijsontwikkeling anderzijds. Zo waren
in de tijd van markt- en produktieuitbreiding tussen 1837 en 1878 de
prijzen relatief hoog en kan men zelfs een sterke stijging konstateren
tussen 1844 en 1857 en van 1874 tot 1878. Tussen 1878 en 1886 daalde
de prijs met ongeveer 40%, waarna tot het einde van de eeuw een gedeeItelijk hersteI, zij het met sterke schommelingen optrad.
Samenvattend kunnen de veranderingen in vraag en aanbod op de
Groningse stenenmarkt nu als voIgt worden geperiodiseerd:
a . Op het einde van de achttiende en in het eerste decennium van de
negentiende eeuw bloeide de Iandbouw en nam de bevolking toe. De 10kale vraag naar stenen nam toe, zodat verschillende nieuwe tichelwerken
werden opgericht.
b. Vanaf ongeveer 1810 tot 1840 waren er geen tekenen dat de markt
voor Groningse bakstenen gunstig was, werden er geen nieuwe fabrieken opgericht en nam het totale aantal fabrieken zelfs af.
c. Vanaf ongeveer 1840/'50 tot laat in de jaren '70 was er een grote
vraag naar stenen, werden er vele nieuwe fabrieken opgericht en nam
het gemiddelde aantal arbeiders per fabriek Iicht toe. Wellicht was er in
de jaren '60 en met name in de tweede helft daarvan sprake van een zekere overproduktie. De prijzen stegen toen niet verder en het aantal bedrijven daalde licht, evenals het gemiddeld aantal arb eiders per fabriek.
d. Van het eind van de jaren '70 tot het eind van de jaren '80 was de
Iokale vraag in mineur en bood de zich openende Oostfriese markt, mede gezien de sterke prijsval, nog geen soelaas. Hoewel het gerniddeld
aantal arbeiders terugliep is het opmerkelijk dat het aantal tichelwerken
tegelijkertijd toenam.
e. Vanaf het eind van de jaren '80 namen de exportmogelijkheden
naar Oost-Friesland steeds meer toe en vanaf ongeveer 1895 herstelde
ook de vraag op het Groningse platteland zich. Het aantal fabrieken
nam van 1885 tot 1895 af, om daarna weer te stijgen. Het gemiddeld
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aantal arbeiders per fabriek steeg, met name in de jaren '90 was deze
stijging zeer aanzienlijk.
Wij kunnen voorlopig konkludereh dat tot ongeveer 1860 de afzetkansen voor stenen op de lokale markt en de produktie - gemeten aan
het aantal bedrijven - onderling verb and vertonen. Daarna is dit verband weliswaar niet te ontkennen maar worden toch diskrepanties ziohtbaar.

De mechanisering van de Groningse tichelwerken

In de vorige paragraaf zijn als indikatoren voor de produktie de grove
kriteria van het aantal fabrieken en de gemiddelde arbeidsbezetting genomen. Met name na 1860 leken deze onvoldoende 'verklaring' te bieden voor de marktontwikkelingen.
Wij zullen nu het kwalitatieve aspekt van de produktie, de produktiviteitsontwikkeling, behandelen. Daartoe zullen we schematisch twee
period en tegenover elkaar plaatsen. De situatie in de eerste decennia van
de negentiende eeuw wordt afgezet tegen de veranderingen die daarna,
vooral in de laatste decennia van de eeuw, plaatsvonden.

situatieschets van de produktiewijze van stenen in Groningen in het begin van de negentiende eeuw
Om tot de produktie van stenen te komen dient men klei te graven, te
kneden, te vormen, te drogen en te bakken. Het graven geschiedde tot
in de jaren '30 van deze eeuw door arbeiders die verder niets met de produktie van stenen uitstaande hadden.17 Vooral in de winter besteedden
de ondernemers dit werk uit aan arbeiders die met de schop de klei uitgroeven. Deze werkzaamheid zal hier verder buiten beschouwing blijven. IS
Bij de nu volgende beschrijving van het kneden, het vormen, het
drogen en het bakken dient bedacht te worden dat er in werkelijkheid
een grote flexibiliteit bestond in de aanwending van de verschillende
soorten arbeid. Slechts het maximum was een gegeven, gedikteerd door
de oven- en droogkapaciteit. Het kneden tot en met het bakken geschiedde door een en dezelfde ploeg. Deze bestond in Groningen voor
het grootste deel van de eeuw uit gemiddeld zes steenbakkers. Daarnaast
17. Uit het verslag van Pothmann over 1856 (SAD L 77 A 4725) blijkt dat de Lipper arbeiders normaal gesproken weI de klei naar de fabriek brengen.
18. J .A. van der Kloes. Onze bouwmoterio/en, deel II Kunststeen (Maassluis z.j.) 26;
Koerts o. w. 13; J. Mooy. H. Strating. Gevormd door de tijd, (Scheemda 1983) 24.
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was er meestal ook nog een kleinere pannenbakkerspIoeg aanwezig. Al
deze arbeiders werden per seizoen aangenomen. 19 Tijdens het drogen
van de klei moest de atmosfeer niet te nat en moest het vorstvrij zijn,
zodat het seizoen van maart - april tot september - oktober liep.
Het kneden geschiedde op een 'treedeel' een aangestampte aarden
vloer waarop de klei met water gemengd werd door een paard door de
klei te laten rondlopen. 2o Twee arbeiders, de 'karman' en de 'treder',
hi elden zich voornamelijk met de werkzaamheden rond het kneden bezig. De aldus gemengde klei werd door drie arb eiders tot stenen gevormd. Het bijzondere aan de Gronings-Oostfriese manier van vormen
was dat het in een schuur en niet in de open lucht gebeurde. De 'opsteker' gaf de klei aan de vormer. Deze doopte een houten vorm in water,
deed de klei erin, streek de vorm af en gaf de gevulde vorm aan de 'afdrager'. Deze laatste kiepte de vormelingen om op de vloer van de
schuur om ze te laten drogen. 21
De vormelingen moesten geheel gedroogd zijn v66r zij gebakken
konden worden. Het droogproces nam circa vier we ken in beslag. Eerst
lagen de stenen op hun platte kant, vervolgens werden ze op de lange
smalle kant gezet en daarna werden ze vermoedelijk ook nog gehaagd
en gestapeld. Omdat de Groningse klei erg vet is mocht het drogen niet
te snel gebeuren, daar de vormelingen anders konden scheuren. Het
droogproces werd beheerst door de luchtcirculatie in de droogschuur te
regelen met behulp van verstelbare lui ken of misschien ook weI van rietmatten in de zijwanden. 22
Was er een voorraad van ongeveer 100.000 stenen gevormd en gedroogd, dan konden ze gebakken worden. De Groningse ovens bestonden uit een overwelfde stenen kamer die los in een 'brandschuur' stond.
In het gewelf waren gaten uitgespaard om de rook te laten ontsnappen:
Onder in de zijwanden waren een aantal stookgaten uitgespaard die wer19. De hier gegeven getallen zijn gemiddelden, in werkelijkheid kon de omvang van een
ploeg varieren van 4 tot 24. Helaas vermeldt Pothmann in zijn lijsten buiten Brandmeister
en Former geen andere funkties, bovendien neemt het aantal Former niet evenredig toe
met de omvang van de ploeg (behalve voor 1869); de enige eehte opgave van funkties in
RAG, Oosterbroek 23,3: funkties op de Oude Werf in 1801 (baas, opsteker, karman, treder, sehoonker, grote jongen, kleine jongen; hierbij is de baas waarsehijnlijk Brandmeister en Former).
20. Prov. Vers!. a.w. 1851, RAG, Oosterbroek 23,1 (Oude Werf 1799: uitgraven van
een treedeel, de oudste ons bekende verme1ding); Van der Kloes a. w. (9 a 9 m. middellijn
en 30 a 45 em. diep).
21. Van der Kloes a. w. 63, 112; SAD L77A 4705 (Pothmann 1838); Enquete 1890 a. w.,
vraag 6791/2.
22. In Friesland heet de arbeider in de droogsehuur 'sehoonker', zie D.A. Tamminga,
Beskrjuwing fen it tieheijen, in: it Beaken II (1939/40) 30.
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den afgesloten door ijzeren kleppen. Aan de voorkant zat een opening
waardoor de vormelingen in- en de gebakken stenen uitgekruid konden
worden (zie afbeelding 1).

AFBEELDING 1 Groningse steenoven, bestaande uit €in kamer, begin 20e eeuw.
(Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' Arnhem, documentatieverzameling)

De vormelingen werden zo gestapeld dat tussen de tegenover elkaar liggende stookgaten vuurkanalen werden uitgespaard, waarin de brandstof, turf, werd aangebracht. De opening aan de voorzijde werd dieht
gemaakt en het stookproces, dat drie a vier weken duurde, werd verder
door de stookgaten geregeld. Eerst werd er drooggestookt en na drie weken werd er meer brandstof toegevoegd, zodat de stenen gebakken werden. Dit stookproces, dat dag en nacht gecontroleerd moest worden,
stond onder leiding van de 'brandmeester'. Hij organiseerde de aanvoer
van de turf, bepaalde hoe heet er gestookt moest worden en verdeelde
de wachtbeurten bij het bakken. Waren de stenen voldoende gebakken,
dan moest de oven langzaam afkoelen. Daartoe werd hij geheel gesloten
en pas geopend wanneer het vuur gedoofd was. Vervolgens werden de
stenen uit de oven gehaald, op kwaliteit gesorteerd en buiten opgesta-
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peld, meestal bij de laadplaats aan het water. 23
Een ploeg die aldus werkte kon in een seizoen maximaal vijf ovens
stenen bakken, zodat de jaarproduktie van een Gronings tichelwerk niet
hoger kwam dan ongeveer een half miljoen stenen.
veranderingen in de produktiewijze
Met name in de tweede helft van de 1ge eeuw traden in het produktieproces enkele belangrijke wijzigingen op. De datering van de verspreiding van de verschillende technieken stelt ons echter voor problemen.
Zo meldt het Provinciaal Verslag over 1851: 'Van nieuw ingevoerde
werktuigen kan geen andere melding worden gemaakt dan van een
soort, waarvan op eene steenfabriek te Winsum en te Winschoten gebruik wordt gemaakt, om, door middel van raderen, in plaats van het
treden door paarden, de klei tot het bakken te bereiden' .24 Dit systeem
blijkt echter al in 1827 in Denemarken te zijn vervangen door een moderner, waarbij de raderen vervangen werden door een soort kar die
door de klei werd gereden. Het paard, dat dit mechanisme in werking
zette, liep buiten om de kneedvloer heen. 2s Deze 'treekar' vinden wij in
Groningen vermeld in 1871 en 1875; in 1907 werd deze nog in Appingedam gebruikt. 26 Sinds de achttiende eeuw werd op de Groningse tichelwerken de klei voor de pannenproduktie gekneed door een 'pannenmolen'. Deze bestond uit een rechtopstaande ton, waarin een vertikaal
draaiende as met messen was gelagerd. De klei werd boven in de ton
gestort en door de messen vermalen en gekneed. Dergelijke molens werden door de invoering van stoomkracht op de Groningse tichelwerken,
welke hierna zal worden behandeld in verband met het vormen, ook gebruikt voor het kneden van klei ten behoeve van de steenproduktie.27
In 1865 werd door de gemeente Delfzijl gemeld dat sommige steenfabrieken 'nieuwe vormen voor het bespoedigen in de vervaardiging van
steen met minder personen' hadden ingevoerd. Welke verandering hiermee bedoeld werd is niet duidelijk; misschien is het de dubbele steenvorm die in een fabrieksinventaris van 1875 en ook nog later voorkwam. 28 De grote verandering bij het vormen kwam echter pas bij de
23 . Van der Kloes, a.w. 71; Enquete 1890 a.w., vragen 4092,5564,6718,6941,7707,
7739,7765; RAG, Oosterbroek 43, 1-4 (de Oude Werf bakt in 181518 vier ovens per jaar).
24. Prov. Vers!., a. w. 1851, 92.
25. A. Nielsen, Industriens historie i Danmark, Vol III, 2 (Kopenhagen, 1944) 166.
26. Kadaster, archie! Groningen (KAG) Winschoten 239-93 (Bronsema in Scheemda,
1871) en 279-43 (Groenier in Winschoten 1875); Van der Kloes, a. w. 29.
27. Van der Kloes, a. w. 30; oudste vermelding in Groningen in RAG, Rechterlijke archieven V dd 20 (1-1-1742).
28. RAG, Gemeenteverslag Delfzijl 1865, 1866; KAG, Winschoten 279-43 (inventaris,
1875); Enquete 1890 a. w., vraag 7526.
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toepassing van stoomkracht. In 1868 vroeg J . Koning Uilkens op 'Rusthoven' in Loppersum een koncessie aan voor een stoommachine van 6
PK. Hij kocht een locomobiel voor een strengpers. 29 Met deze pers werd
een streng klei gevormd die door middel van een ijzeren draad in vormelingen van de gewenste lengte kon worden gesneden (zie afbeelding 2).30

AFBEELDING 2 Strengpers ± 1900 (I.A. van der Kloes, Onze Bouwmaterialen, deel Il,
Kunststeen, Maassluis z.j., 48, fig . 16).

29. Prov. Versl., a. w. 1868; RAG, Gemeenteverslag Loppersum 1868.
30. Van der Kloes, a. w. 47/ 48 .
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De Duitse predikant Kriicke, die het jaar daarop zijn landgenoten op
Rusthoven bezocht, schreef (hier in vertaling weergegeven): 'nieuw is
dat stoommachines voor het stenen maken gebruikt worden, wat de betreffende meesters zeer loofden; de machinist is een eenvoudig arbeider,
slechts gedurende weinig dagen door de machinebouwer onderricht' .31
In datzelfde jaar volgde Hopma in Bedum, in 1870 Post in Winschoten
en in 1871 kocht Vietor in dezelfde plaats een stoommachine van 8 PK.
bij de Firma Landeweer en zonen te Martenshoek. De invoering van
stoommachines op de Groningse tichelwerken is verder aangegeven in
tabel 1.32
TABEL 1 Staammachines ap Groningse tichelwerken, 1870-1900

met stoom

1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900

3
13

22
24
26
32
43

aantal tichelwerken
zonder stoom
onbekend

47
40
37
32
26
18
9

1
1
1
1
1
1
2

totaal

51
54
60

57
53
51
54

Een vormer met zijn beide helpers, de opsteker en de afdrager, haalden
maximaal een dagproduktie van 7.000 stenen. Met een strengpers kwam
men al gauw aan een dagproduktie van 12.000 stenen. Deze toeneming
van ruim 700/0 yond plaats bij een nagenoeg gelijk aantal arbeiders . 33
Aangezien in de droogtechniek pas ver in de twintigste eeuw essentieIe verbeteringen werden toegepast, bracht de verhoogde vormproduktie met zich mee dat de droogruimten aanzienlijk moesten worden uitgebreid. Dit kon geschieden op twee manieren: door het plaatsen van
droogrekken in de loods of door het vergroten van het vloeroppervlak
van de loodsen. Hoewel voor het drogen van pannen reeds lang 'panholten' in gebruik waren, zijn maar sporadisch aanwijzingen voor droogrekken ten behoeve van stenen - waarschijnlijk speciale soorten zoals
klopstenen - te vinden. Ze bestonden zeker in de negentiende eeuw,
Reisepredigt 1869.
32. Prov. Versl., a. w. 1869,1870, 1871; KAG, Winschoten 343-80 (13-4-1882); dossiers,
vergunningen voor stoornrnachines in de Prov. Versl.
33. J . Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tat amstreeks 1560, (Arnhern,
19762 ) 33/ 34; SAD L 77A 4705 (Pothrnann 1831), beide voor handvorrn; Reisepredigt 1875
voor rnachinaal vorrnen.
31.
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maar op welke schaal is niet bekend. Uitbreiding van de droogloodsen
kwam eveneens voor, maar ook daar kunnen wij de mate waarin dit gebeurde niet aangeven. 34.
Hoe kon nu de vergrote produktie van vormelingen worden opgevangen bij het bakproces? De lengte van het bakseizoen kon nauwelijks
worden uitgebreid: per seizoen kon een oven vier tot vijf keer gestookt
worden. Begon een vormploeg eind maart aan haar werk, dan kon deze
half april 100.000 stenen gevormd hebben, die half mei z6 droog waren
dat ze de oven in konden. Na vier we ken konden de stenen er dan weer
uit worden gehaald. Inklusief het in- en uitrijden nam het hele bakproces zodoende zes weken in beslag. De laatste oven kon dan begin december klaar zijn, waarna de arb eiders naar huis, meestal Lippe-Detmold,
konden terugkeren (zie schema 1).
SCHEMA 1 Werkschema voor het branden van een en twee ovens per seizoen door een
ploeg arbeiders
maanden : mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

weken:

12345678910 11 12131415161718192021222324 252627282930

oven 1
oven 2

U I D D D B U I D D D B U I D D D B U I D D D- B U I D D D B
I D D D BU I D D D BU I D D D B U I D D D B

Legenda: I =
D=
B=
U=

inzetten
droogstoken
branden
uithalen

Rondom het midden van de vorige eeuw haalden de meeste Groningse
tichelwerken een jaarproduktie van ongeveer 500.000 stenen, hetgeen
betekent dat ze inderdaad vijf ovens brandden. 35. Uit de schaarse gegeyens die voorhanden zijn blijkt dat omstreeks 1890 aIle bedrijven tenminste twee ovens hadden. De vroegste vermelding van twee steenovens
op een bedrijf dateert uit 1870, die over drie ovens uit 1878. Tegen het
einde van de eeuw waren er al verschillende bedrijven met drie tot maximaal vijf ovens. 36
34. SAD L77 A 4724 (Pothmann, 1853); KA G, Groningen 190-2 (Kamerlingh in Aduard,
31-3-1859) en Winschoten 239-93 (Bronsema in Heiligerlee, 1871),428-23 (Brons in Veendam, 10-3-1893); RAG, Archief van de Groninger Keramische Industrie (in 1898 droogschuren met 2 posten in het midden).
35 . RAG, Gemeentevers1agen Bedum 1853/ 9, Beerta 1859/ 63, Ezinge 1860/ 5, Winschoten 1853 .
36. Afwisselend gebruik gerekonstrueerd uit Enquete 1890, a. w.; overigens zijn er aanwijzingen dat de Oude Werf al in 1800 een panoven voor het bakken van stenen gebruikte,
zie RAG, Oosterbroek 43, 1; verdere gegevens in de Bedrijfsdossiers (zie noot 5).
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Had men twee ovens ruggelings tegen elkaar aan gebouwd, dan kon
men een deel van de warmte van de eerste oven gebruiken voor het opwarmen van de tweede, zodat de laatste met minder brandstof toekon
dan de eerste. Hetzelfde gold vervolgens voor de tweede stookbeurt van
de eerste oven en zo voorts. De invoering van meerdere ovens per bedrijf
leidde ook tot arbeidsdeling en meer specialisatie binnen de steenbakkersploegen.
Een belangrijke verbetering was de verbinding van meer ovens zodat ze een gezamenlijke luchtcirculatie kregen en de warmte bij het opwarmen efficienter gebruikt kon worden. Zo ontstond de ringoven, een
cirkelvormig stelsel van onderling verbonden ovenkamers, waarbij van
buiten aangevoerde lucht gebruikt werd voor het afkoelen van de gebrande steen; deze lucht werd daardoor tevens opgewarmd en de afgevoerde gassen werden gebruikt voor het opwarmen van de nog niet gebrande steen. Aangezien voor dit systeem veel trek nodig was, kregen
toen pas de steenfabrieken de voor hen later zo kenmerkende lange
schoorstenen. 37 De eerste ringoven in het Groningse werd in 1885 gebouwd door een Westfaalse ingenieur voor Nanninga in Bedum en bevatte achttien kamers.38 In 1898 volgden nog twee fabrieken, die van
Timmer in Winsum en die van Limborgh Meijer in Noorddijk. Aan het
begin van de twintigste eeuw was de ringoven in Groningen dus nog nauwelijks verbreid. 39. Lag de maximale kapaciteit van een bedrijf met een
aantal afzonderlijke ovens niet boven de twee miljoen stenen per seizoen
en het gemiddelde omstreeks 1900 eerder op de een miljoen stenen, de
ringoven in Bedum haalde in 1895-1899 al gemiddeld vier miljoen stenen
per seizoen. 40 De brandstof bleef gedurende deze hele eeuw turf. Door
de installatie van een ringoven werden de kosten gedrukt dankzij een
sterk vergrote produktie. Een grote afzetmarkt was daarvoor noodzakelijk.
De Groningse pannenbakkerij werd pas in de twintigste eeuw gemechaniseerd. De vervaardiging van draineerbuizen daarentegen vertoonde al vroeger een interessante vernieuwing. De Groningse landbouwers
begonnen in 1851 proefnemingen te doen met aardewerken draineerbuizen om hun vette kleigronden te ontwateren. Aanvankelijk werden deze
buizen uit Friesland betrokken maar in 1856 begon voor het eerst een
Gronings tichelwerk met de vervaardiging hiervan. Het volgende jaar
37. Mooy IStrating, o. w. 14,43.
38. Reisepredigt 1885.
39. Prov. Versl, o. w. 1898.
40. Bedrijfsdossiers; Aden, o.c. 143; B. Heinemann-Braunschweig, Die wirtschofliche
und soziole Entwicklung der deutschen Ziegelindustrie unter dem Einflusse der Technik
(Leipzig 1909) 25 .
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waren het er al drie, in 1862 veertien en in 1868 twintig. De draineerbuizen werden gemaakt met behulp van een machine die zowel met de hand
als met behulp van stoomkracht kon worden aangedreven (zie afbeelding 3).41 Tijdens de grote bloei van de Groningse draineerbuizenfabrikage geschiedde de produktie voornameIijk met de hand.

AFBEELDING 3 Draineerbuizenmachine ± 1850 (C.A. Bergsma, Verhandeling over het
draineren, Tiel 1851, 40)

de produktiviteitsontwikkeling
Welke invloed hadden eerder genoemde technische ontwikkelingen nu
op de arbeidsproduktiviteit (zie tabel 2)?42
De interpretatie van de getallen in deze tabel levert enkele problemen
op. Zo is het niet duidelijk of de arbeidsproduktiviteit in de jaren 18421862 hoger lag dan in de daaraan voorafgaande jaren. Het is mogeIijk
dat een verschil in werkzaamheden van de ploegen hieraan gedeeiteIijk
debet was. Zo werd in 1856 gemeld dat de steenbakkers niet meer zelf
de kJei aanvoerden, maar dat de fabriekseigenaren daarvoor speciale
41.
42.

Zie noot 9; C.A. Bergsma, Verhandeling over het draineren (TIel 1851) 38/ 42.
Bedrijfsdossiers (zie noot 5).
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TABEL 2 Aantal stenen, geproduceerd door een arbeider per seizoen, werkend in verschillende soorten ploegen, 1800-1901

handvorm
ploeg
1800
1801
1812
1813
1815
1816
1817
1818
1842
1853
1857
1858
1862
1890
1895
1896
1901

ploeg met
strengpers

36.100
46.935
46.900
40.000
45.567
45.868
51.782
45.965
57.965
59.000
50.800
55.600
50.000
50.000

66.666

54.300

93.800

ploeg met streng- Aantal bestudeerpers en ringoven
de fabrieken

200.000
135.962

1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
4
4
1
1 en 1
1
2 en 16
1

hulpkrachten aannamen. Kennelijk wilde men de vakkrachten geheel
voor de eigenlijke steenproduktie reserveren, hetgeen uiteraard een produktiviteitsstijging voor de steenbakkersploeg betekende. Deze stijging
hoeft niet van permanente aard te zijn, maar kwam vooral voor in drukke perioden met goede prijzen. 43
Uit tabel 2 blijkt dat de produktie per arbeider, werkend in een
ploeg die niet zelf de klei aanvoerde, per seizoen schommelde tussen de
50.000 en de 60.000 stenen. De produktie met behulp van de steenpers
liet na verloop van tijd een stijging van ongeveer 80070 zien; bij de invoering van de ringoven was een stijging van 50 tot 100% ten opzichte van
de fase met de strengpers en de oude ovens te zien.
Waaraan was deze produktiviteitsstijgingin twee etappes te danken? In de tweede etappe, die van de ringovens, lag de oorzaak in de
efficientere verhitting van de stenen en de daarmee samenhangende efficientere benutting van de tijd. In de eerste etappe, die van de invoering
van de stoommachine, lag de oorzaak in de invoering van een andere
energiebron. Men dient daarbij echter te bedenken dat het niet in de
eerste plaats het veel grotere vermogen van deze nieuwe energiebron
doorslaggevend was. Op een handvormbedrijf waren immers reeds ver43 .

SAD L77A 4725 (verslag Pothmann, 1856).
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schillende paarden aanwezig. Zoals wij zagen was hun belangrijkste
taak het treden van de klei, het in beweging brengen van de eventueel
aanwezige pannerunolen of draineerbuizenmachine en later ook van de
raderen of kar die in de treedeel de klei vermaalden. Gemiddeld bezat
iedere eigenaar van een tichelwerk v66r de invoering van de stoommachine drie paarden. Aangezien een paard geacht wordt 2 PK te kunnen
leveren, betekende de overgang op stoommachines van zes of acht PK,
zoals in de jaren '70 gebeurde, dus nauwelijks een belangrijke vergroting van het vermogen per tichelwerk. Over de prijsverhouding tussen
dierlijke en machinale PK's beschikken we slechts over enkele incidenteIe gegevens. Aan het begin van de eeuw kostte de aanschaf van een tichelpaard ongeveer /100. Aangezien zo'n paard zeker tien jaar volledig
in bedrijf kon zijn, betekende dit een afschrijving van /10 per jaar. 44
Daarnaast bedroegen de jaarlijkse onderhoudskosten ook ongeveer
/100 per paard, zodat men mag rekenen dat 1 PK dierlijke energie per
jaar /55 kostte. 4S
Over de prijzen van strengpersen en stoommachines hebben we
slechts enkele vage indikaties. Een handvormmachine voor draineerbuizen kostten in Groningen /350 en in Denemarken /312. Voor een lokomobiel betaalde men in Denemarken /1.884. Voor Groningen hebben
we voor een dergelijke machine geen prijs gevonden, maar laten wij eens
veronderstellen dat een strengpers met lokomobiel daar ook ongeveer
/2.000,- kostten. 46 Nemen wij vervolgens aan dat de afschrijving 10070
en de rente 4% bedroeg, dan zouden de jaarlijkse kosten voor deze energiebron /280 ofwei, bij gemiddeld 7 PK per installatie, /40 per PK hebben bedragen. Hierbij moeten dan nog de kosten voor de brandstof gerekend worden. 47 Men kan de kostenvergelijking ook anders benaderen.
Een gemiddeld Gronings tichelwerk met drie paarden en een produktie
van 500.000 stenen besteedde /330 per jaar aan zijn paarden, dat wil
zeggen, /0,66 per 1.000 stenen. Voor een bedrijf in de buurt van Berlijn
weten wij dat het aan een paard per 1.000 stenen /0,30 kwijt was en later aan een stoommachine het dubbelen48 Uit beide vergelijkingen - hoe
onvolmaakt ook - mag men toch konkluderen dat het voordeel van ver44. F.W. Beekmann, Geschichte der ostfriesischen Ziegeleien, (Weener 1934) 37; Van
der Kloes, a. w. 29; RAG, Oosterbroek 23-1 en 23-3 .
45. RAG, Trip 159 (schatting van kosten en baten over 1792); RAG, Oosterbroek 44-2
(over 1816).
46. Nielsen, a. w. 187/ 188.
47. Deze percentages kunnen als een gemidde1de voor de negentiende eeuw worden beschouwd.
48. Deutsches Jahrbuch fur Leistungen und Fortschritte auf den Gebieten der Theorie
und Praxis der Baugewerbe 4, 1873,2161217.
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vanging van dierlijke spierkracht door stoomkracht niet in de eerste
plaats gezocht dient te worden in de beduidend lagere prijs van energie,
opgewekt door stoom. Het grootste voordeel moet hebben gescholen in
een efficientere aanwending van de menselijke arbeidskrachten, zoaIs
blijkt uit tabel 2.
Brengen wij het tempo waarin de technische vernieuwingen werden
ingevoerd, in verband met de eerder geschetste marktontwikkeling van
, de Groningse bakstenen, dan zijn de volgende fasen te onderscheiden:
a. V66r het midden van de negentiende eeuw zijn er, voor zover bekend, geen technische vernieuwingen toegepast. De verbeterde marktvooruitzichten vanaf ongeveer 1840 leidden er aileen toe dat er meer tichelwerken kwamen.
b. De prijsstijgingen van de jaren '50 en de verdubbeling van het aantal tichelwerken in dit decennium leidden tot verschillende kleinere technische verbeteringen, zoaIs de treedeel met raderen, de draineerbuizenmachine en, iets later, de dubbele steenvorm. Hoewel het effekt van deze verbeteringen op de arbeidsproduktiviteit niet nauwkeurig is aan te
geven, kan toch voor deze jaren naast een kwantitatieve aanpassing van
de produktie aan de vergrote vraag een begin van kwalitatieve verbetering worden bespeurd.
c. De peri ode van het eind van de jaren '60 tot 1878 kende een voortgezette vraag naar Groningse baksteen, nu echter gepaard gaande met een
stagnatie en zelfs lichte daling van het aantaI tichelwerken enerzijds,
maar met een eerste golf van technische vernieuwing, tot uiting komend
in de aanschaf van stoommachines met strengpersen anderzijds. Verbe, teringen in meer traditionele zin waren de treedeel met kar en het uitbreiden van het aantaI ovens per bedrijf.
' d. Vanaf de late jaren '70 tot het begin van de jaren '90 waren de
marktvooruitzichten aanvankelijk ronduit slecht en volgde later een
langzaam herstel. De overgang op stoom, die de vorige periode kende,
kwam tot stilstand; slechts de bouw van de eerste ringoven in 1885
(overigens gedurende dertien jaar de enige in het Groningse) dient te
worden vermeld.
c. Vanaf 1894 is de tweede golf technische vernieuwingen zichtbaar,
tot uiting komend in de hernieuwde, en nu definitieve overgang op
stoommachines en het langzaam op gang komen van de bouw van ringoyens.
Wij kunnen nu twee verschillende soorten reakties van ondernemers op een expanderende markt onderscheiden: de eerste reaktie is die
van een kwantitatieve produktie-aanpassing, de tweede die van een kwalitatieve aanpassing door middel van een verbetering van de arbeidsproduktiviteit. De eerste reaktie kan worden waargenomen in het begin van
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de negentiende eeuw en vanaf ongeveer 1840 tot in de jaren '60; de tweede van ongeveer 1868 tot 1878 en weer in de jaren '90.
De overgang van de ene naar de andere reaktie vraagt om een verklaring. Daartoe zullen we de verschillende produktiefaktoren en met
name de faktor arbeid onder de loupe nemen.

De produktiefaktoren, met name de faktor arbeid

Bij de fabrikage van bakstenen spelen bereikbaarheid en prijs van drie
zaken een overheersende rol: die van klei, van de brandstof turf en van
de arbeid. De gegevens van deze posten in de totale produktiekosten zijn
uiterst schaars. Slechts voor het bedrijf van Hora Siccama, de 'Oude
Werf' te Winschoten, zijn enkele getallen bekend, waaruit blijkt dat aan
het begin van de negentiende eeuw de kostenverhouding klei: turf: arbeidslonen zich verhield als 1:2:5. 49 Er zijn geen aanwijzingen dat de
klei gedurende de negentiende eeuw een belangrijker plaats in de totale
kosten ging innemen, integendeel: verscheidene boeren lieten in het kader van de grondverbetering de klei uit hun land halen. De prijsontwikkeling van turf vertoonde in de tweede helft van de vorige eeuw een stagnerende of neergaande trend. so Gezien het ondergeschikte belang van
turf en klei in de tot ale kosten en gezien het feit dat in beide grondstoffen geen prijsstijgingen van betekenis optraden in de tweede helft van
de vorige eeuw is er dus aIle reden om de kosten van faktor arbeid nader
te bestuderen.
Sinds het einde van de achttiende eeuw werkten in Groningen en
Oost-Friesland op de tichelwerken bijna uitsluitend steenbakkers die afkomstig waren uit het vorstendom Lippe-Detmold. Voor lOver er lokale
arbeiders aan deze tichelwerken verbonden waren, was dit voornamelijk
voor werkzaamheden als kleigraven, vervoer en onderhoud van de tichelkamer. 51 Een Lipper ploeg werkte het hele seizoen op een en dezelfde fabriek en verbleef van het late najaar tot het vroege voorjaar in Lippe. Deze trekarbeiders werden geworven door een 'brandmeester' en
werkten ook onder diens leiding. De brandmeester verwierf het werk
door bemiddeling van de tichelbode, die door de Lipper regering aan-

RAG, Oosterbroek 23, 1-3; 42, 2. In Oost-Friesland was de turf verhoudingsgewijs
veel duurder, zie Aden a. w., 66/67, 100, 151.
50. N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, deel 2 (Leiden 1964) 297.
51. J. Tack, Die Hollandsgiinger in Hannover und Oldenburg (Leipzig 1902); F. FleegeAlthoff, Die Iippischen Wanderarbeiter (Detmold 1928); J. Lucassen, Naar de Kusten van
de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektiej, 1600-1900 (Gouda 1984) m.n. 100-104.
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gesteld was. Het vorstendom kende een viertal 'tichelboden-distrikten',
waarvan Oroningen en Oost-Friesland het 'eerste distrikt' vormden. Een
ploeg steenbakkers werkte tegen een van tevoren overeengekomen prijs
per 1.000 gebakken stenen en voerde een huishouden voor gemeenschappelijke rekening. Men woonde in de 'tichelkamer' op het fabrieksterrein. Binnen de ploeg werden de netto-verdiensten verdeeld
naar funktie en bekwaamheid. Deze arbeidsorganisatie, waarbij de Lipper een quasi-mono po lie hadden op de markt voor steenbakkers in Oroningen en Oost-Friesland, bleef in stand tot ongeveer 1870.
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 en de daaruit voortvloeiende grote Franse oorlogsbetalingen aan Duitsland, volgde voor
het Duitse keizerrijk de 'Griinderzeit', een periode van koortsachtige
ekonomische aktiviteit en stijgende lonen. Daardoor nam de Duitse
vraag naar stenen sterk toe. Dit leidde tot toenemende produktie, niet
aIleen in gebieden waar de Lipper traditioneel al kwamen, zoals langs
de Elbe en de Oste, maar ook in nieuwe expanderende gebieden rond
Berlijn, in Saksen en vooral in het Ruhrgebied. De gestegen lonen in
Duitsland trokken ook vele arb eiders uit het oosten en zuiden van Nederland aan, die tevoren in het westen van Nederland werkten. Ook
v~~r de Lipper werd het aantrekkelijk binnen het Duitse Rijk stenen te
gaan bakken, niet aIleen vanwege de gestegen lonen, maar ook vanwege
de dikwijls kortere reisafstand en de mogelijkheid om zo nu en dan naar
huis te kunnen. 52
Een gevolg hiervan was dat de Groningse fabrikanten te kampen
kregen met een gebrek aan Lipper arbeiders. Zoals blijkt uit tabel 353
kwamen er aan het begin van de jaren '70 plotseling beduidend minder
Lipper arbeiders in Nederland werken.
Dit wegblijven van de meeste Lipper arbeiders was echter van korte
duur: vanaf 1875 begon hun aantal weer te groeien en in 1879 was het
monopolie weer hersteld. Tegelijkertijd zette echter een tweede periode
van daling in, aanvankelijk licht, maar vanaf 1885-1886 scherp en struktureel, zodat rondom 1900 de Lipper na meer dan tweehonderd jaar
aanwezigheid bijna uit het Groningse verdwenen waren. Beziet men het
aantal fabrieken waar de Lipper werkten, dan kan men konstateren dat
dit veel minder sterk afnam. Dit betekent dat de Lipper arbeiders die
overbleven in het algemeen gespecialiseerde steenbakkers, meest brand52. P. Steinbach, Industria/isierung und Sozia/system im Fiirstenthum Lippe (Berlin,
1976) 143; Fleege-Althoff, a. w., 172; Lucassen, a. w., 2191221.
53. Prov. Versl u. W., vergeleken met RAG, gemeenteverslagen; SAD L77A 4721 (Pothmann, 1869); Reisepredigt 1873/1891; Lucassen, a. w. 374 (de opgaven voor ca. 1900 zijn
tegenstrijdig, het is ook mogelijk dat het aantal Lipper wat groter was).

210

JBGBT 1(1984)

T ABEL 3 Totaal aantal arbeiders en arbeiders uit Lippe op Groningse tichelwerken,
1869-1901

totaal aantal
arbeiders
fabrieken
1869
1871
1873
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1891
1896
1900
1901

525
631

53
49

530

43

500

46

381

34

481
564

37
38

611

39

waarvan Lipper
Lipper in 0/0
arbeiders (op x fabrie- van het token)
taal
525

(53)

100

172
228
268
352
471
515
479
461
407
348
308
334
152
108
77
73

(27)
(36)
(35)
(40)
(42)
(46)
(46)

(27)
(43)
50
(67)
(89)
(100)
(96)
92
(81)
(70)
(81)
(87)
40
(29)
(16)
15

(44)

(43)
(38)
(31)
(40)
(28)
(21)
(23)
(22)

30

(5)

meesters, waren. Voor het grootste deel waren ze in de laatste decennia
van de negentiende eeuw al tot Nederlanders genaturaliseerd. Door de
Duitse predikanten, die de tichelwerken bezochten en aan wier verslagen
de aantallen Lipper na 1869 grotendeels zijn ontleend, werden ze echter
in het algemeen nog als Lipper geteld. 54
Hoe werd nu het gebrek aan Lipper arbeiders opgelost? Tijdens de
eerste periode, van ongeveer 1870 tot 1878, was er een ruime markt voor
Groningse bakstenen en was er zelfs gedurende enkele jaren een sterke
prijsstijging te konstateren. De tichelheren en hun Lipper brandmeesters
was er dus alles aan gelegen in dit gebrek aan arbeiders te voorzien. In
de eerste plaats probeerde men meer Duitse arbeiders uit de aan Lippe
grenzende streken van Pruisen, Braunschweig en Hessen te rekruteren.
Ze waren waarschijnlijk minder bedreven in het yak dan de Lipper. 55
Daarnaast zullen er vooral Nederlandse arbeiders op de tichelwerken
54. Reisepredigt (zie noot 15).
55. Statistieken van Pothmann geven ook niet-Lipper nationaliteiten.
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zijn gekomen. Hoewel elke konkrete aanwijzing over de geografische
herkomst van deze Nederlandse arbeiders ontbreekt, nemen wij toch
aan dat het in ieder geval trekarbeiders waren, aangezien het ploegenstelsel en de tichelkamer gehandhaafd bleven. 56
De belangrijkste remedie tegen het gebrek aan arbeidskracht werd
echter gevonden in de hierv66r beschreven mechanisering. Het voornaamste voordeel daarvan school immers in de verhoogde arbeidsproduktiviteit van de vormers. Toen in het tijdvak 1876-78 de eerste grote
bloeiperiode van de Duitse ekonomie voorbij was, keerden de Lipper
nog eenmaal, tot ongeveer 1885, in groten getale naar Groningen terug.
Dit herstel van het Lipper mono po lie duurde echter nog geen decennium.
De tweede en definitieve terugloop van het aantal Lipper steenbakkers in Groningen viel samen met een periode van minder goede vooruitzichten voor de afzet van stenen en van sterk fluktuerende prijzen. Tegelijkertijd trok de Duitse ekonomie weer aan. Dit laatste is goed te zien
wanneer men de Groningse loonontwikkeling vergelijkt met die van het
Ruhrgebied (zie grafiek 2).57
GRAFIEK 2 Loonontwikkeling van steenbakkers in Groningen (A) en in het Ruhrgebied
(B), 1873-1890 (1880 = 100)
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Voor de eerste wereldoorlog daalden de Duitse lonen niet meer
trendmatig, zodat de Lipper definitief wegbleven uit Groningen. In deze
56. Enquete 1890, a. w. en Reisepredigt.
57. Fleege-Althoff, a. w. 282; vgl. ook O. Clausing, Die Uebereneugung in der Ziegeiei
von 1867 bis 1913 (Jena 1931).
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tweede periode waarin het aantal Lipper terugliep, ziet men dat de fabrikanten, in tegenstelling tot 10 tot 15 jaar eerder niet verder mechaniseerden. Het gebrek aan Lipper arbeiders werd opgevangen door het aannemen van trekarbeiders uit het Westerkwartier van Groningen. 58 Het
ploegensysteem bleef aanvankelijk nog bestaan en de tichelkamers bleyen nog bewoond.
Onder invloed van de technische vernieuwingen van de jaren '90,
toen na een periode van haast 20 jaar stilstand de Groningse fabrikanten
verder overgingen op stoom en een enkeling al een ringoven liet bouwen,
begon langzaamaan echter ook de arbeidsorganisatie te veranderen. In
1890 ging Nanninga in Bedum er toe over om de ploeg op te breken in
verschillende kleinere eenheden: een afzonderlijke ploeg van drie arbeiders werkte aan de vormmachine voor / 1,25 per 1.000 stenen, een ploeg
van vier drogers kreeg /0,48 per 1.000 stenen en de zeven branders kregen f 1,08 per 1.000 stenen. Bij de bazen van deze subgroepen yond ook
nog onderaanneming plaats, waarbij de jongens een vast loon kregen. 59
Uiteindelijk leidde deze ontwikkeling op meer en meer fabrieken tot individueel stukloon, dat na de eerste wereldoorlog overal was ingevoerd. 6O Doordat de produktie toen ook steeds minder seizoengevoelig
werd, yond de overgang van trek arb eiders naar lokale loonarbeiders
plaats. 61
Met de tewerkstelling van Nederlandse arb eiders en de atomisering
van de arbeidersgemeenschap, kwamen ook andere verhoudingen tussen
werkgevers en werknemers tot stand. Van de Lipper arb eiders is voor de
negentiende eeuw geen enkele staking in Groningen of Oost-Friesland
bekend. 62 In 1888 yond bij Duintjer in Veendam echter de eerste staking
van steenbakkers plaats. Het waren allen Groningers die tegen uurloon
werkten. In 1890 werd er - teneinde verkorting van de arbeidstijd te verwezenlijken - gestaakt bij Everts in VeendamY

58 . Enquete 1890, a.w., deel18 , vraag 6919,7729 vv ., 8307; Reisepredigt 1893 en 1890
melden trek van Oost-Groningse steenbakkers naar Duitsland; J. Westerdijk, Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen, in : Verslagen betreffende den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland (Den Haag 1908).
59. Enquete 1890, a. w., deel 18, vraag 6968170; vgl. Westerdijk, a. w. , 1811182.
60. Mooy/ Strating, a. w., 36/ 37.
61. Idem 85 .
62. Wei deden zich soms problemen voor v66r de aanvang van het werk, zie bijv . SAD,
4705 (tichelbode Berke weigert loonsverlaging in 1816).
63. o. Bruintjes, Socialisme in Groningen 1881-1894 (Amsterdam 1981) 56; Enquete
1890, a. w. , deel 17, vraag 5558 vv.
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Konklusie en slotbeschouwing

Ondanks de beperkingen, door het gebrek aan bedrijfsboekhoudkundige bronnen opgelegd, kan aan de hand van de geschiedenis van de Groningse steenbakkerijen in de negentiende eeuw toch iets naders gezegd
worden over de faktoren die leidden tot mechanisatie. Twee faktoren in
onderlinge kombinatie lijken de beslissing van ondernemers om tot mechanisatie over te gaan te hebben bepaald. Het zijn de vooruitzichten geweest om het eindprodukt, de stenen, snel en tegen een goede prijs af
te kunnen zetten en tegelijkertijd het gebrek aan de traditionele arbeidskrachten. De kombinatie van deze faktoren leidde tot mechanisering, de
faktoren afzonderlijk bieden hiervoor onvoldoende verklaring.
Hoe representatief is dit verhaal nu voor andere gebieden en andere
bedrijfstakken of sektoren? Deze representativiteit valt nogal tegen, zeker wanneer men de Groningse tichelwerken wil vergelijken met de andere Nederlandse steenfabrieken. Daar kwamen geen Lipper arbeiders
en werd in het algemeen gewerkt met lokale werkkrachten. 64 Niet aIleen
was de techniek er anders, maar ook de arbeidsorganisatie. Deze werd,
met name in het gebied van de grote rivieren, gekenmerkt door een belangrijk aandeel vrouwen en kinderen in het arbeidsproces, iets dat in
Groningen nagenoeg geheel ontbrak. 65
Ook met andere industrietakken is moeilijk een vergelijking te trekken, aangezien daar in Nederland meestal niet veel trekarbeiders werkzaam waren. Voor zover dat weI het geval was, speelde daar niet de mogelijkheid van aantrekking door een konkurrerend gebied, zoals het geval was bij de Lipper steenbakkers die door heel Duitsland en in een
aantal land en daarbuiten werkzaam waren. 66
Slechts voor de landbouw is in Nederland een parallel voorhanden.
Tegelijkertijd met de Lipper arbeiders op de Groningse steenfabrieken,
bleven in de jaren '70 de Duitse hannekemaaiers weg uit de Hollandse
en Friese veeteeltgebieden. Dit betekende een belangrijke stimulans, bij
de toenmalige gunstige zuivelprijzen, voor de invoering van grasmaaimachines. Zo gauw een deel van de hannekemaaiers aan het einde van
de jaren '70 weer terugkeerde naar Nederland, stonden de grasmaaimachines weer te verroesten, om jaren later een tweede entree te maken. 67
Ondanks de specifieke plaats die de Groningse steenbakkerij binnen de gehele bedrijfstak en binnen de industrie als geheel innam, kun64. Hollestelle, a. W., 258 .
65. Idem; Tamminga, a. w. 30/ 31; De Jonge, a. w. 207.
66. Lucassen, a. w. 97 vv.
67. Idem 208 .
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nen de hiervoor beschreven ontwikkelingen een attenderende funktie
vervullen bij de bestudering van mechaniserings- en moderniseringsprocessen. De regionale en sectorgewijze aanpak heeft hier eens te meer zijn
nut bewezen. Het belangrijkste resultaat van onze studie lijkt echter de
constatering dat kwalitatieve en kwantitatieve restricties in de arbeidsvoorziening - tot dusverre veelal verwaarloosde factoren - een belangrijke rol kunnen spelen in beslissingen aangaande mechanisering en modernisering van de produktie.

BIJLAGE 1 De prijsontwikkeling van de Groningse steen in de negentiende eeuw

Bij het samenstellen van een prijsreeks van de Groningse steen in de negentiende eeuw moet rekening worden gehouden met de volgende moeilijkheden:
a. Er zijn bij de oude manier van bakken in een kamer verschillende
soorten steen. Niet alle stenen worden immers in dezelfde mate aan het
vuur blootgesteld. Zo zijn er stenen die zeer hard ('klinkers') en andere
die zacht (,bleke steen') gebakken worden. De meest voorkomende
soort zijn de normaal gebakken stenen. Ze worden onder scheid en in de
iets hardere en duurdere 'grauwe' en de iets zachtere en goedkopere 'gare steen'. Binnen deze soortnamen wordt weer met onderverdelingen
naar kwaliteit gewerkt: 'beste', 'eerste soort' en dergelijke. Afzonderlijk
worden nog de 'mondstenen' onderscheidden, in prijs ongeveer gelijk
aan de gare steen, maar van iets mindere kwaliteit. Het grootste deel van
de produktie bestond uit '(beste) gare' , zodat de prijzen hiervan dan ook
ons uitgangspunt vormen.
b. Men dient met uniforme prijzen te werken, in dit geval met de
steenprijs, zoals berekend door de fabrikant.
c. Bij gebrek aan bedrijfsboekhoudingen over een langere termijn kan
een overzicht van de prijzen van Groningse steen slechts uit zeer diverse
bronnen worden samengesteld. Vit fragment en van boekhoudingen van
een aantal bedrijven is voor de peri ode 1800-1840 en 1875-1900 een grafiek samen te stellen (zie grafiek 3).68

68. Beha1ve de Bedrijfsdossiers ook RAG, Archief Meihuizen en zn. 217b (betreft
1875/79) en Mooy/ Strating, a. w.
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GRAFIEK 3 Prijsverloop van Groningse 'beste gare' (A) en 'beste mondsteen' (B) vanaf
de fabriek
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Van vormen, branden en bouwen;
honderd jaar steenbakken door de
firma Strating te Oude Pekela en
Winschoten
J. MOOIJ

Inteiding

Het is bekend dat er in Nederland tangs de grote rivieren veel steen fabrieken te vinden waren. Ook in Noord-Nederland echter beyond zich
een niet onaanzienlijk aantal steenfabrieken. Deze bijdrage belicht twee
fabrieken in de Groninger Veenkolonien. In de provincie Groningen waren van oudsher veel steenfabrieken of 'tichelwerken' gevestigd. In 1856
werd hun aantal op 17 geraamd, vijftig jaar later waren het er 5l. 1
Thans bestaan er in Noord-Nederland nog drie, waarvan een in de Groninger VeenkolonH~n. Het bedrijf is te vinden in Oude Pekela.
Dit in 1856 gestichte bedrijf werd in 1883 op een publieke verkoop
door een 68 jarige scheepsbouwmeester Geert Hendriks Strating uit
Nieuwe Pekela gekocht voor 6400 gulden. Hij was de eerste van vier generaties steenfabrikanten, die het bedrijf de afgelopen honderd jaar
steeds min of meer 'up to date' hielden. 2 Terugkijkend op de honderd
jaar die zijn verstreken sedert de eerste Strating het fabriekje in Oude,
Pekela kocht, komt een belangrijke vraag op. Deze vraag heeft betrekking op het feit dat twee van de momenteel nog bestaande drie steenfabrieken in de provincie Groningen het eigendom zijn van Strating. In
welke mate speelden de beslissingen van de vier generaties steenfabrikanten een rol bij het voortbestaan van de fabriek in Oude Pekela, in
welke mate is hier sprake van toeval en geluk?
Van klei tot baksteen

am bakstenen te kunnen vervaardigen dient men, naast klei, de beschikking te hebben over een brandstof en een oven. Honderd jaar gel eden
J.e.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland (Den Haag
1912) dl. I, 162-163.
2. Zie ook J. Mooij en H.G. Strating, Gevormd door de tijd (Scheemda 1983).
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werd als brandstof turf gebruikt. Steenfabrieken waren daar te vinden,
waar klei of turf voorhanden was. In de provincie Groningen kwamen
zowel steenfabrieken op de klei (in het noorden), als op de turf (in het
zuid-oosten) voor. In het ene geval moest de brandstof en in het andere
geval de grondstof van elders worden aangevoerd. In Oude Pekela zat
men dus bij de brandstof en niet bij de grondstof. Gedurende de afgelopen decennia schakelde men eerst over op kolen als brandstof voor de
ovens en later op gas. (Er werd bij Strating nimmer met olie gestookt,
vanwege de nabijheid van het aardgas.)
De klei werd per schip aangevoerd. Over kleine afstanden geschiedde het weleens met paard en wagen. Aangezien de meeste steenfabrieken
nu eenmaal in de onmiddellijke nabijheid van water liggen en er in dit
gebied reeds een uitgebreid kanalenstelsel bestond (met het oog op de
exploitatie van het veen), leverde het vervoer van de klei naar de steenfabriek geen problemen op.
Klei komt in de natuur in verschillende samensteUingen voor, al
naar gelang vindplaats en geologische ouderdom. De grondstof is maar
zelden geschikt voor directe verwerking. Ze is met organisch materiaal
verontreinigd, dat bij verhitting hinderlijke vervormingen in de stenen
kan geven. Voordat men met het vormen kan beginnen, vinden er eerst
enige voorbewerkingen plaats. Oorspronkelijk bestond die voorbewerking uit het zogenaamde overwinteren of rotten, waarbij de klei op een
kleibult werd gestort, waar men haar gedurende de wintermaanden aan
de weersinvloeden blootstelde. Later werd de klei machinaal voorbewerkt en was de kleibult bij de fabriek overbodig geworden.
Vervolgens konden er stenen worden gevormd. Aanvanklijk geschiedde dat vormen met de hand, later machinaal. Voor dit vormen
zijn verschillende typen machines ontwikkeld, omdat er rekening gehouden moest worden met de kleisamenstelling: in het noorden werd de
strengpers ingevoerd, terwijllangs de grote rivieren de vormbakmachine
haar intrede deed. Bij genoemde strengpers werd de klei aan de bovenzijde in de machine gestort en kwam deze er aan een der zijden in de
vorm van een streng weer uit. Met een metalen draad werd de kleistreng
vervolgens in stenen van de gewenste dikte gesneden. Het resultaat was
de zogenoemde rauwe, of natte steen.
De natte stenen werden vervolgens te drogen gezet. In tegenstelling
tot wat aan de grote rivieren de gewoonte was, geschiedde het drogen
in de provincie Groningen van oudsher onder dak. De vette Groninger
klei was niet geschikt om in de zon gedroogd te worden. 3 De stenen werden door de wind gedroogd. De Groninger droogschuren waren van ver3.

J.A. van der Kloes, Onze Bouwmaterialen II, Kunststeen (Amsterdam 1923) 73.
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steIb are houten wanden voorzien, zodat men enigszins de luchtcirculatie
in de schuren kon belnvloeden. Tijdens de droogperiode was de kans op
scheuren en barsten erg groot. Bovendien kon een vroege of late nachtvorst rampzalige gevolgen hebben.
Eenmaal droog, werden de rauwe stenen naar de oven gebracht.
Ook kon een partij stenen eerst tijdelijk in de 'pakschuren' worden opgeslagen om op een later tijdstip te kunnen worden afgebrand. Om klei
een steenachtige structuur te geven, moet ze gedurende enige tijd bij een
temperatuur van 1020 tot 1080 0 C (afhankelijk van de samenstelling)
worden verhit. Dit geschiedde in de oven. Om te voorkomen dat de stenen bij een te snelle verhitting zouden scheuren, werden ze eerst bij een
matige temperatuur verder drooggestookt. Hoewel 'droog' bevatten de
rauwe stenen nog altijd een zeker percentage water, dat er langs natuurlijke weg niet uit zal verdwijnen. Op het gebied van de ovens hebben
zich in de loop der jaren enige veranderingen voorgedaan. Zo werd in
1858 aan de Duitse firma Hoffmann & Licht octrooi verleend voor de
zogenaamde ringoven. 4 Een dergelijk oventype maakte het moge!ijk
continu te branden; zonder de oven steeds weer opnieuw onder VUur te
moeten brengen, konden gebakken stenen bij voortduring worden vervangen door te bakken stenen.
Na het branden werden de bakstenen naar de steenwerf gekruid,
waar ze ten slotte gesorteerd werden. Over bet algemeen was de werf
leeg als de nieuwe campagne begon. De afzet van stenen yond binnen
een voor de steenfabriek beperkt gebied plaats.
Het maken van stenen was seizoenwetk. Gewoonlijk startte de
campagne ongeveer half april en duurde tot half oktober, afhankelijk
van de weersgeste!dheid. Vee! arbeiders probeerden trouwens al half
september de steenfabriek te verlaten om vervolgens de rest van het najaar nog aardappelen te rooien. S Tijdens een campagne werden lange
werkdagen gemaakt, varierend van 12 tot 14 uur. 6 Deresterende tijd
brachten de arbeiders grotendeels in de nabijheid van de bij de steenfabriek gebouwde tichelkamer door. In de provincie Groningen waren
geen vrouwen in de steenindustrie werkzaam. 7

4. Voor de werking van een ringoven zie Van der Kloes, Onze Bouwmaterialen II,
95-100.
5. Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over
1899-1900 dl. 2, 920.
6. Ibidem 920.
7. Verslagen van den inspecteur van den arbeid over 1903-1904, 21, W.N. Schilstra,
Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in de tweede helft van de 19de eeuw (Nijmegen
1940), Gemeenteverslagen Oude Pekela en Winschoten over de periode 1881-1906.
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Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw hebben zich in
de Groninger steenindustrie enige duidelijke veranderingen voltrokken.
De handgevormde steen maakte geleidelijk plaats voor de machinaal
vervaardigde steen. Het werk op de steenfabriek werd hierdoor wat verlicht en de arbeidsduur teruggebracht. Een andere ontwikkeling was het
geleidelijk verdwijnen van de buitenlandse seizoenarbeiders, de zogenaamde Lippers of Lipskers, die afkomstig waren uit het Duitse LippeDetmold. Hun werkzaamheden werden door Nederlandse seizoenarbeiders overgenomen.

Oude Pekela en Winschoten
In 1883 begon Strating direct het bedrijfje te moderniseren. Er werd een
stoomlocomobiel en een steenmachine aangeschaft, zodat er machinaal
gevormd kon worden. Verder kwam er naast het fabriekje een kalkbranderij te staan. Vijf jaren later, in 1888, kocht Strating een tweede steenfabriek, ditmaal in Winschoten. In 1882 was deze steenfabriek door de
toenmalige eigenaar van twee overwelfde ovens en een machinekamer
met daarin een stoomlocomobiel en steenmachine voorzien. Het bedrijf
lag aan een in 1880 gegraven kanaal. Dat kanaal was op verzoek van de
toenmalige steenfabrikant ter hoogte van de steenfabriek nog eens drie
meter verbreed, zodat schepen voor de fabriek geladen en gelost konden
worden zonder de overige scheepvaart op het kanaal te hinderen. Delen
van de steenfabriek waren voor die gelegenheid enkele meters verplaatst.
Bijna tien jaar na de aankoop van de tweede fabriek besloot de
zoon van Geert Hendriks Strating, die beide bedrijven'in 1896 van zijn
vader had overgenomen, om de brandcapaciteit uit te breiden. Daartoe
kocht hij een achter de steenfabriek gelegen stuk grond. Er verrees daar
een jaar later een tweede ovengebouw (brandschuur), waar voornamelijk klinkers zouden worden gebrand.
De bouw van een ovengebouw was ook in die dagen al aan strenge
voorschriften gebonden. Vanwege het brandgevaar mochten er geen
plantaardige bouwmaterialen, zoals stro, worden gebruikt, dienden de
omsluitingsbalken van de oven van 'getrokken ijzer' te zijn en moest de
schuur op minimaal 3,5 meter van de weg verwijderd blijven. Het gebeurde herhaaldelijk dat een steenfabriek door brand werd geteisterd.
De beide fabrieken van Strating werden zelfs meerdere malen door
brand getroffen. Meestal ontstond de brand doordat er een vonk uit de
brandende oven op de bij de oven opgeslagen turf belandde, die vervolgens vI am vatte. De brandstof moest immers droog worden opgeslagen
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en dat deed men het liefst zo dicht mogelijk bij de ovens, om zo ook
onnodig gesleep met de turf te voorkomen.
In 1904 besloot steenfabrikant Strating zijn overwelfde bakovens in
Oude Pekela te vervangen door een ringoven. Hoewel eerst een offerte
voor een 16-kamer ringoven werd gevraagd, verrees er uiteindelijk een
38 kamers tellende oven. In het ovengebouw werden, ook alle machines
ondergebracht, de stoommachine kwam in een soort aanbouw te staan.
De oven was ontworpen door 'Ziegelei-Ingenieur' Francke uit Maagdenburg. Het werken met een ringoven betekende een aanzienlijke
brandstofbesparing, aangezien de warme lucht, die vroeger rechtstreeks
de schoorsteen in verdween, nu benut werd om de stenen op te warmen.
Bovendien had een dergelijke oven volgens Francke nog een aantal
voordelen: 'Die Bedienung derselben ist einfach und weil das Ein- und
Auskarren der Waren und das Brennen Tag fUr Tag dieselbe Arbeit fur
diesel ben Arbeiter ist, konnen diese sich besser einarbeiten, was fur sie
wie fUr das Werk von grosstem Nutzen iSt.,8 Bij een normale ovengang
waren er in de 38 kamers tellende ringoven tegelijkertijd zes kamers onder vuur, werden er veertien kamers voorverwarmd met de hete lucht die
vanaf de veertien afkoelende kamers werd getrokken via een buizenstelsel. Daarnaast werden er vier kamers leeggehaald en gevuld.
Naast het ringovengebouw werd in 1910 een kunstmatige drooginrichting gebouwd. Men was in West-Europa reeds gedurende enige jaren
bezig met het ontwikkelen van een werkbaar systeem. 9 De meeste van
die kunstmatige drooginrichtingen voldeden echter maar matig. Veel
kleisoorten bleken voor een dergelijke droogmethode namelijk niet geschikt. Door mid del van het langs kunstmatige weg drogen van stenen
hoopte men minder afbankelijk van het weer te worden en zo het seizoenskarakter van steenfabricage te elimineren. Het zou echter nog
ruim dertig jaar duren, voordat er een goede oplossing voor dit probleem was gevonden. De Pekelder drooginrichting voldeed maar matig,
door zijn vorm werden de stenen niet gelijkmatig gedroogd. Met de
bouw van de drooginrichting was de bedrijvigheid rond het ovengebouw
dusdanig toegenomen, dat men zich genoodzaakt zag een tweede steenmachine bij de droogschuren te plaatsen, om zo de drukte rond de oven
te verminderen.

8.
9.

Bedrijfsarchief Steenindustrie Strating N.V., informatieboekje van Francke, 11.
Zie 'Nieuwe inrichtingen op het gebied der steenbakkerij', Klei 2 (1910) 302-304.
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1914-1918

Tijdens de Eerste Wereidooriog hadden de steenfabrieken veel te lijden
van de brandstoffenschaarste. In deze peri ode werd bij Strating overigens nog steeds met turf gestookt. Ten gevolge van de tekorten stegen
de prijzen uiteraard fors. 10 Doordat er nauwelijks meer werd gebouwd,
ontstonden er daarenboven afzetproblemen. l l In november 1915 kocht
de 23-jarige Geert (G.J .A.) Strating de steenfabriek in Winschoten van
zijn vader. Deze steenfabriek beschikte op dat moment niet over een ringoven. De fabriek moest f28.000 opbrengen. Ter financiering van de
koop gaf zijn vader hem een hypotheek voor het volle bedrag. De overdracht yond op 1 januari 1916 plaats. Bij de koop waren overigens niet
de werktuigen, gereedschappen en de voorraden grondstoffen en stenen
inbegrepen. Toen zijn ouders in datzelfde jaar naar Den Haag vertrokken, lieten zij hun zoon de andere fabriek in Oude Pekela - tegen een
jaarlijkse vergoeding - in beheer. Een reden van vertrek schijnt geweest
te zijn, dat er tussen deze twee generaties steenfabrikanten op zakelijk
terrein nogal verschillende opvattingen bestonden. 12
In juni 1917 stagneerde de turfaanvoer voor de fabriek in Winschoten plotseling. De voorraden waren inmiddels dermate geslonken, dat
toen er op een gegeven moment een schip met turf vertraagd werd, de
steenfabrikant vreesde zijn ovens zelfs niet meer warm te kunnen houden. 13

Het Interbellum

Na de oorlog profiteerden de steenfabrikanten van de toegenomen
bouwactiviteiten. Daarnaast werden er op grote schaal echter ook goedkope stenen vanuit Belgie gelmporteerd. 14 Om zich onder andere d:icirtegen te wapenen werden er door de Nederiandse steenfabrikanten diverse
kartels opgericht. In het algemeen beperkten de werkzaamheden van deze kartels zich tot het regelen van de prijzen en het afschermen van het
afzetgebied voor de steenfabrieken. 15 In de provincie Groningen werden

10.
11.
12.
13.
14.
15.

'De baksteenindustrie', Klei ~2 (1920), 202.
Economisch-Statistische Berichten (E.S.B.) 2 (1917) 914.
Mondelinge informatie H.G. Strating.
Bedrijfsarchief Strating, brief van G .I.A. Strating aan I . Trip d .d. 14 mei 1917.
Zie jaargangen Klei 10-14 (1918-1922) en E.S.B. 7 (1922), 339-402.
'De prijsvorming der bouwmaterialen', E.S.B. 7 (1922) 400.
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er twee van dergelijke kartels (verkoopkantoren) opgericht. 16 Het ene
omvatte een aantal bedrijven in het noorden (op de klei), het andere omvatte tien fabrieken in het zuidoosten van de provincie (op het veen). Vader en zoon Strating traden tot het laatstgenoemde kartel toe. Nadat er
aanvankelijk sprake was geweest van goede vooruitzichten voor de Nederlandse steenindustrie verslechterde de conjuncturele situatie in het
begin van de twintiger jaren plotseling sterk. Daarna was er van een
opleving geen sprake.
G. J .A. Strating besloot na de oorlog de produktiecapaciteit van
zijn bedrijf uit te breiden en het te moderniseren. Nadat de steenfabriek
in 1919 was aangesloten op het tramwegennet van de Stoomtramwegmaatschappij 'Oostelijk Groningen' werd in 1924 de klinkeroven uitgebreid. De oven werd vergroot tot een dubbele semi-continu werkende
klinkeroven. Vervolgens werd de droogcapaciteit vergroot door de
bouw van een 112 meter lange droogschuur. Een jaar later werd de fabrikant vergunning verleend voor de bouw van een ringoven voor deze
fabriek. Daarbij bepaalden Gedeputeerde Staten van Groningen dat het
nieuwe ovengebouw op minstens 40 meter benoorden de provinciale weg
moest komen te staan. Deze bepaling bracht de steenfabrikant in de problemen. Hij was van mening: ' ... dat deze oven, ten behoeve van de economische ligging ten opzichte van de bij de fabriek behoorende bestaande gebouwen zoo moet worden geplaatst, dat deze slechts zeven a acht
meter, vanaf de kant van de provinciale weg kan komen.' . 17 Hij had de
nieuwbouw waarschijnlijk volledig op de plek van het oude ovengebouw
willen laten plaatsvinden. Toen Gedeputeerde Staten hun oorspronkelijk bepaalde 40 meter ten slotte wijzigden in 15,5 meter was de fabrikant niettemin, indien hij deze nieuwbouw wilde realiseren, gedwongen
tot een extra afbraak. Tijdens de bouwwerkzaamheden bleef een deel
van het oude ovencomplex in produktie. Pas nadat de ringoven in gebruik was genomen, werd de oude bakoven afgebroken. De vrijgekomen ruimte werd als opslagruimte voor droge - ongebakken - stenen
benut. Naast het ringovengebouw verrees een 45 meter hoge schoorsteen. Gebouw en schoorsteen waren overigens door de steenfabrikant
zelf ontworpen; voor de oven maakte hij daarbij gebruik van de tekeningen van de oven in Oude Pekela (1904!). Door de genoemde investeringen was de brandcapaciteit vergroot tot ruim drie miljoen stenen per
jaar, en daarmee bijna verdubbeld.
16. De bedoelde organisaties waren: N.V. Groningsche Steenhandel en de N.V. OostGroninger Steenhandel. Vermoedelijk heeft de regionale spreiding van de steenfabrieken
een rol gespeeld bij de vorming van genoemde steenhandels.
17. Bedrijfsarchief Strating, brief G.J.A. Strating d.d. 4 februari 1925.
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In diezelfde zomer van 1925 werd het klinkerovengebouw door
brand verwoest. Het werd herbouwd in de stijl van het ringovengebouw.
In het nieuwe gebouw werd een derde klinkeroven geprojecteerd. HoeweI alle vergunningen werden aangevraagd, is die derde oven er nooit
gekomen. Gebrek aan voldoende droge stenen om in een derde oven te
kunnen afbranden en/of de slechte economische omstandigheden van
het moment hebben de fabrikant mogelijk doen afzien van een derde
oven.
Ondanks de weinig gunstige conjuncturele omstandigheden werden
er voor de stenen .weI degelijk afzetmogelijkheden gevonden, onder
meer in Engeland en de Verenigde Staten. Toch hadden dergelijke leveringen niet meer dan een incidenteel karakter. Bij gebrek aan informatie
moeten wij ons in feite afvragen wat de fabrikant bewogen heeft om
dergelijke omvangrijke investeringen in deze periode te doen. We kunnen constateren dat de produktiecijfers van het bedrijf in Winschoten
tot en met 1929 voortdurend bleven stijgen - in Oude Pekela van 1925
tot en met 1929 bij benadering constant - en bovendien dat het produktieaandeel van de Strating-bedrijven in het totaal van de produktie van
de bij het centrale verkoopkantoor aangesloten bedrijven gedurig steeg.
Vit het feit dat Strating tot 1927 kennelijk ook geen problemen met zijn
afzet of groeiende voorraden had, zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat er zich ergens een bijzondere markt voor zijn stenen bevonden moet hebben. Hoe het ook geweest zij, Strating was gekant tegen de voorgestelde produktiebeperking, al was het aIleen maar om zijn
nieuwe investeringen rendabel te maken. In de notulen van een vergadering van aandeelhouders van de Oost-Groninger Steenhandel N.V. vinden we van de fabrikant de uitlating: ' ... dat wij door productiebeperking, geen hoogere prijzen kunnen bedingen en wij afzetgebied buiten
de provincie Groningen waarheen tot heden onze overproductie gaat
voor loonende prijzen moeten laten vallen.' . 18 Zolang het verkoopkantoor zou blijven bestaan, zou volgens hem de afzet toenemen.
In 1927 werd nog eens besloten de oven in Oude Pekela uit te breiden. Hoopvolle verwachtingen omtrent de weer aantrekkende conjunctuur zullen daar inmiddels niet vreemd aan zijn geweest. De genoemde
verwachtingen zouden voor de steenindustrie echter niet uitkomen. Met
ingang van mei 1928 huurde G.l.A. Strating van zijn vader de fabriek
in Oude Pekela, die hij sinds 1916 onder zijn beheer had gehad.
In 1927 kwamen de eerste produktiebeperkende maatregelen (Het
Extra-Rood Contract) om aan de overproduktie in de steenindustrie een
einde te maken. De problemen bleven. In 1934-1935 gingen er opnieuw
18.

Notulen N.V. Oost-Groninger Steenhandel 22 maart 1928.
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stemmen op voor produktiebeperkende maatregelen. Men was de overproduktie als structureel gaan zien. Rationalisatie en sanering werden
als middelen genoemd om de problemen op te lossen. 19
In Oost-Groningen was men in die jaren bezig met het vinden van
nieuwe produkten. Men ontwikkelde onder andere holle steen, boomschorssteen en bezande steen. De fabriek in Oude Pekela was in 1930 een
van de eerste bedrijven Oost-Groningen die bezande strengperssteen
gingen vervaardigen. De vraag naar deze bijzondere steensoorten liep
helaas ook terug, waarop besloten werd de produktie ervan te beperken.
Tot 1936 bleef de toestand in de Nederlandse steenindustrie weinig
rooskleurig. Produktiebeperking was het gesprek van de dag. Nietternin
besloot Strating in 1934 om zijn bedrijf in Winschoten opnieuw t.e moderniseren: In 1933 had hij tijdens een, door de Duitse machinefabriek
georganiseerde, excursie langs Duitse steenfabrieken kennis genomen
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de steenfabricage. 20 In
1934 werd begonnen met de afbraak van het merendeel van de droogschuren. Twee schuren werden naar Oude Pekela overgebracht en daar
herbouwd. Daarvoor in de plaats kwam in Winschoten in totaal600 meter nieuwe schuur, met daarin rails, waarover een electrische locomotief
met traverse-wagens kon lopeno In het vervolg werden de rauwe stenen
daarmee tussen droogschuren en oven getransporteerd. Voordien geschiedde dat transport met zogenaamde steen- of machinekarren, die
over rails met de hand werden voortgeduwd. Ook het machinepark werd
bij deze gelegenheid grondig vernieuwd. De oude stoommachine werd
vervangen door twee dieselmotoren van elk 75 pk. Verder werden de
kleischepen voor de wal niet langer met een kruiwagen gelost, maar
door middel van een grijperinstallatie. Het wegverkeer voor de fabriek
ondervond zodoende niet langer hinder van de kleisporen over de rijweg.
Na de moderniseringen in het midden van de dertiger jaren zien we
dat de produktie bij Strating opnieuw stijgt, terwijl de totale produktie
van het kartel daalt. Ten dele was dat laatste te wijten aan de conjuncturele omstandigheden; een aantal fabrieken staakte de produktie en verliet het kartel. Volgens tijdgenoten was-de situatie in Noord-Nederland
echter gunstiger dan in de overige delen van het land. In de provincie
Groningen zou sprake zijn geweest van een opleving van het bouwbe19. A.H. van Hardenbroek van Ammerstol, 'De toestand in de steenindustrie', £.S.B.
20 (1935) Limborgh Meijer, 'De toestand in het bouwbedrijf, meer speciaal in de steenindustrie' (I) en (slot) £ .S.B. 17 (1932) 472-474 en 491-493; A. de Graaff, De Industrie
(Utrecht, 1951) 107-108; A.F. Muller, 'Ordening of chaos in de baksteenindustrie' (uitga-

ve van de Nederlandse Vereeniging van Fabrieksarbeiders) .
Mondelinge informatie H.G. Strating.
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drijf en men zou er minder last hebben gehad van de concurrentie van
de steenfabrieken uit de rest van Nederland. 21 In 1936 nam de vraag
naar stenen weer toe. De steenprijzen stegen voor het eerst sinds jaren
(een beetje). Strating zag, getuige onderstaande overpeinzing, de toekomst met vertrouwen tegemoet: 'Zes jaar lang heeft de concurrentie op
leven en dood geduurd, de reserves zijn ingeteerd, nu komt de tijd dat
de vruchten van deze zes jaar gaan rijpen en kunnen worden geoogst. ,22
In 1939 werd G.1 ,A. Strating ten slotte eigenaar van het bedrijf in Oude
Pekela.

1940-1945

Al spoedig na het uitbreken van de oorlog werd er een begin gemaakt
met de aanpassing van het Nederlandse bedrijfsleven aan de economische politiek van de bezetter. Het bedrijfsleven werd geordend; opgedeeld in zes hoofdgroepen, die weer onderverdeeld werden in bedrijfsvak- en ondervakgroepen. Voor de steenindustrie betekende dat de Ondervakgroep Metselsteen en de Ondervakgroep Straatsteen van de Bedrijfsgroep Steen-, Cement-, Glas en Fijnkeramische Industrie (Hoofdgroep Industrie).23 De steenfabrikanten kregen hun brandstof voortaan
toegewezen. Zij die van brandstof verstoken bleven, moesten de produktie staken.
In de herfst van 1941 was Winschoten een van de zevenendertig bedrijven, die nog kolen toegewezen kregen. Maar in de loop van de volgende maanden was ook dit bedrijf genoodzaakt de produktie stil te leggen. Op 25 maart 1942 werd bekend gemaakt dat de Nederlandse steenfabrieken helemaal geen kolen meer toegewezen kregen. Er werd bij 10ting nog weI enige turf verdeeld. Het bedrijf in Oude Pekela lootte uit.
AIle bedrijven die stil stonden moesten hun machines en drijfriemen laten registreren. Zij zouden als reserve voor de oorlogsindustrie dienen.
Door een toevallige samenloop van omstandigheden bleef het Winschotense bedrijf een vordering van het aggregaat bespaard.
21 . Muller 'Ordening of chaos'; H .J . Keuning, De Groninger Veenkolonien Een sociaalgeograflSche studie (Amsterdam 1933) 255-256. Keuning is van mening dat de concurrentie moeilijker was geworden. aangezien het voordeel van de nabijheid van brandstof (turf)
verloren ging, omdat behalve de grondstof nu ook de brandstof (kolen) van elders aangevoerd moesten worden. De steenfabrieken waren inmiddels overgeschakeld op kolen als
brandstof voor· de ovens.
22. Bedrijfsarchief Strating, brief G.J.A. Strating.
23 . P . Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949, (Alphen aan den
Rijn 1981) 118-119. Bedrijfsarchief Strating, correspondentie.
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De periode van Wederopbouw

Na de oorlog kwam de Nederlandse steenproduktie maar moeizaam
weer opgang. Het produktieapparaat had niet aIleen zwaar geleden onder de stilstand van de bedrijven, maar ook waren veel bedrijven gehavend door de oorlogshandelingen. Naast een tekort aan brandstoffen
speelden ook transportproblemen een niet onaanzienlijke rol. In 1946
lagen er bij de Overheid plannen om de kolentoewijzingen aan Groninger steenfabrieken te beperken of zelfs geheel te staken, omdat de steenindustrie naar verhouding te veel kolen zou verbruiken. 24 In die periode
werd er in Oost-Groningen nog maar weinig gebouwd. Op 1 mei 1947
stond er op de Groninger werven nog ongeveer 45 pro cent van de produktie van 1946. Het leek er op dat de steenfabrikanten hun produkt
zouden moeten exporteren. Daartoe werden pogingen ondernomen. In
de loop van 1947 trok de markt weer wat aan. Nadat de Minister van
Wederopbouw zijn woningplan versneld had laten aanbesteden sloeg het
overschot aan stenen al ras om in een tekort. In de provincie Groningen
werd door het gezamenlijke verkoopkantoor van aIle Groninger steenfabrikanten zelfs een distributiemaatregel ingevoerd. Tot de Korea-crisis
bleef de vraag naar stenen groter dan het aanbod.
Toen in 1948 het Stoomwezen de ketel in Oude Pekela afkeurde,
besloot de fabrikant over te schakelen op een andere krachtbron, namelijk electriciteit. Een elektromotor nam de taak van de 44 jaar oude
stoommachine over. In 1949 werd ook in Oude Pekela een grijperinstallatie voor het lossen van kleischepen aangebracht - ter vervanging van
de jacobsladder.
In de jaren 1947 tot 1950 werd al het mogelijke gedaan om de steenproduktie op te voeren. In het verslag van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken over 1949lezen we: 'Modernisering van de fabrieken is een
eerste vereiste, doch hiermede zijn grote bedragen gemoeid. De fiscus
geeft geen gelegenheid tot het vormen van belastingvrije reserves, waaruit de modernisering kan worden betaald. Hopelijk wordt door de komende belastingherziening de mogelijkheid geboden om tot gezondere
toestanden in de industrie te geraken.' .25 Ook Strating had met dit verschijnsel te maken. De fiscus accepteerde noch het opvoeren van een eigen assurantiereserve noch het opnemen van een eigen egalisatiereserve
over de jaren 1950-1957 (beide ten laste van de winst v66r belasting). De
laatstgenoemde reserve had de steenfabrikant willen gebruiken voor
24. Notulen van de gecombineerde vergadering van de Raden van Bijstand der Ondervakgroep Metsel- en Straatsteenindustrie en de Gewestelijke Herstelcommissie der vakgroep Baksteenindustrie gehouden op 25 april 1946 te Amhem.
25 . Verslag Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen over 1949, 71.
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uitbreidings- C.q. vervangingsinvesteringen. Na een aantal kleinere investeringen werd er in 1955 een geheel nieuw machinepark besteld.
Per 1 januari 1956 werd de firma Strating in een naamloze vennootschap omgezet. Zoon Henk - de vierde generatie - trad na zijn stu die
in dienst van het bedrijf en werd rnede-direkteur van de N.V .. Na 1956
werden de investeringen voornamelijk gericht op het 'up to date' houden van de fabriek in Winschoten. De meest ingrijpende investering die
volgde was de bouw van een kunstmatige (kamer)drooginrichting in
1959. Hoewel de collega-fabrikanten in het noorden weinig vertrouwen
in deze investering hadden, bleek de nieuwe installatie - in tegenstelling
tot de ervaringen van 1910 - a1 spoedig een groot succes. De droogtijd
kon van enkele weken worden teruggebracht tot enkele dagen; het
breukpercentage (breuk in verhouding tot de totale persproduktie) dat
vroeger rond de zes procent schommelde, lag nu rond de anderhalf procent. Het kunstmatig drogen leverde voorts een homogener en kwalitatief beter produkt op. Een beter produkt betekende een hogere prijs.
Een andere consequentie van het uitschakelen van het seizoenskarakter
van het bedrijf was dat het personeel het gehele jaar in dienst kon blijyen. Er kon voortaan het hele jaar door gevormd, gedroogd en gebakken worden. In een tijd waarin de behoefte aan geschoold personeel
groot was, was de binding aan het bedrijf voor de fabrikant geen onbelangrijke bijkomstigheid.
Na de veranderingen leek de steenfabriek in Winschoten de rnodernste van het no orden geworden te zijn. 26 Toen men verder wilde uitbreiden bleek de gemeente Winschoten echter geen bouwvergunningen
meer te willen afgeven. In de gemeentelijke bestemmingsplannen was
zelfs geen plaats meer voor de steenfabriek op die plek. Daarop werd
besloten Oude Pekela, waar in die dagen aan de buitenlucht werd gedroogd, van een karnerdrooginrichting te voorzien. In tegenstelling tot
Winschoten was het transport binnen de droogschuren er nog niet gemoderniseerd. Met voortvarendheid werden allerlei handelingen, bewerkingen en het transport geautomatiseerd. Eerst werd de oven verbouwd,
waardoor de brandcapaciteit met ca. 35 procent toenam. Bovendien
zouden in het vervolg de in pakketten gestapelde stenen met vorkheftrucks in en uit de oven worden gebracht. Daarrnee verdween het zware
en verrnoeiende werk in de oven.
Tijdens de bouwwerkzaamheden, die ongeveer een jaar in beslag
namen, lag de produktie stH. Omdat de opstelling van de machines gewijzigd moest worden, werden delen van het oude fabriekscomplex af26. 8edrijfsarchief Strating, uiteenzetting bouwproject fabriek 'Oude Pekela', 6 april
1962.
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gebroken. Toen het bedrijf uiteindelijk weer draaide, verstreken er enige
maanden, waarin allerlei kinderziekten te voorschijn kwamen. De steenfabriek werd juist op dat ongunstige moment door brand verrast. In
september 1963 werd het nieuwe ovengebouw in de as gelegd. Daardoor
kwam de oven in de buitenlucht te staan. Om de oveninhoud nog te redden werden er in allerijl noodvoorzieningen aangebracht. Vervolgens
werd zo spoedig als mogelijk begonnen met de herstelwerkzaamheden.

Sluiting in Winscboten en vernieuwing in Oude Pekela

In Winschoten moest ten gevolge van de gemeentelijke bestemmingsplannen, in april 1967 de produktie worden stilgelegd. Kort daarop werd met de ontmanteling begonnen. In de loop van 1967-1968 werden de produktielijn en de installatie van de drooginrichting overgebracht naar Oude Pekela. De grond werd verkocht. De gebouwen werden gesloopt. Op 7 sepember viel ten slotte de schoorsteen. Op het voormalige fabrieksterrein verrees later een schouwburg annex manifestatiehal, 'De Klinker'.
Toen vast stond dat de fabriek in Winschoten gesloten zou moeten
worden, werden twee uitbreidingsplannen voor de steenfabriek in Oude
Pekela opgesteld. Het ene plan omvatte onder meer de bouw van een
kleine vlamoven naast de bestaande ringoven. Het andere behelsde de
bouw van een grote vlamoven, ter vervanging van de oude ringoven en
totale automatisering van het produktieproces. Er werd gekozen voor
het tweede plan, dat weliswaar duurder was, maar een kleinere personeelsbezetting vergde. Bovendien kon in tegenstelling tot het eerste plan,
het tweede plan in fasen worden uitgevoerd.
Met de bouw van een nieuwe vlamoven in een nieuwe hal naast de
oude ovenruimte werd op 4 januari 1969 begonnen. Een jaar later was
de oven gereed en kon begonnen worden met de afbraak van de ringoyen. Daarnaast was de drooginrichting met acht kamers uitgebreid en
waren de machines aangepast. In 1970 kon het produktieproces volledig
geautomatiseerd genoemd worden. Nog geen negen jaar na de grote
brand van 1963 werd opnieuw het bedrijf na de voltooiing van een project getroffen door tegenspoed. Ditmaal werd de fabriek in november
1972 door een windhoos getroffen. De schade aan de gebouwen was
aanzienlijk.
In het midden van de zeventiger jaren raakte de steenindustrie opnieuw in de problemen. Men kreeg na de oliecrisis van 1973 te maken
met stijgende energieprijzen en werd tevens geconfronteerd met een teruglopende vraag. Veel bedrijven raakten in financiele problemen, om
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deze vervolgens niet meer te boven te komen. In Groningen was een van
die bedrijven de firma Mees Keramiek te Wins urn, die Strating in het
voorjaar van 1975 overnam. Hij bleek voor de aankoop van het bedrijf
in Winsum het juiste moment te hebben gekozen. De jaren 1976-1979
werden zeer gunstig voor de steenfabrieken. De vraag naar stenen overtrof het aanbod verre. Zoals we weten kwam in deze situatie na de tweede oliecrisis in 1979 verandering. Geleidelijk ontstonden er weer grote
voorraden op de steenwerven. Toen diverse fabrikanten zich van een afzet wilden verzekeren ontstond er een prijzensIag, die opnieuw een aantal bedrijven in enorme financiele problemen bracht. In september 1979
werd er op landelijk niveau nog geprobeerd om tot een marktregeling
te komen, maar deze poging mislukte.

Tot slot

Terugkijkend op de honderd jaar die zijn verstreken sinds G.H. Strating
de steenfabriek in Oude Pekeia kocht, valt een aantal dingen op. In het
oog springt de steeds terugkerende rol die de moderniseringen en de vergroting van de produktiecapaciteit spelen. De beslissingen tot modernisering c.q. uitbreiding werden teikenmale genom en in perioden waarin
de afzetmogelijkheden op korte termijn allerminst gunstig te noemen
waren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vernieuwingen in
Winschoten gedurende de jaren 1934-1935. Op dat moment was de
toestand waarin de Nederlandse baksteenindustrie verkeerde weinig florissant. Een enkele maal sloeg na een grote investering in Winschoten
of Oude Pekela het noodlot toe in de vorm van een brand of windhoos.
Daartegenover staat een aantal andere zaken. Een daarvan was het
feit dat de scheepsbouwmeester op tijd de bakens verzette om mee te
kunnen profiteren van de toenemende bouwactiviteiten in OostGroningen. Het eerste dat hij in 1883 deed, was dan ook het moderniseren van de steenfabriek en haar uitbreiden met een kalkbranderij.
Het moment van vervangen, uitbreiden of moderniseren daargelaten, de Stratings beslisten in elk geval voortdurend om te vernieuwen.
In de twintiger jaren was het bedrijf in Oude Pekela jarenlang een soort
sluitpost van het bedrijf in Winschoten wat betreft de moderniseringen.
Waarschijnlijk was dat gedeeltelijk te wijten aan het feit dat G.1.A.
Strating de eigenaar van het Winschotense bedrijf was, terwijl hij het
Pekelder bedrijf 'slechts' beheerde. Wellicht is hier ook sprake geweest
van verschil in bedrijfsvoering tussen vader en zoon. Na 1956 was het
hele beleid zelfs gericht op het 'up to date' houden van Winschoten.
Strating was sedert 1939 ook eigenaar van Oude Pekela. Toen de fabriek
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in Winschoten in 1967 gesloten moest worden, werd 'de vlag overgeplaatst' naar Oude Pekela.
Of er sprake is geweest van een doelgericht en/of consequent moderniseringsbeleid, danwel of het eventueel om de ingevingen van het
moment ging, is niet aItijd even duidelijk. Voorzichtig kunnen we veronderstellen dat er sprake is geweest van een gericht moderniseringsbeleid.
In welke mate dit een reele oorzaak is van het feit dat de beide bedrijven
van Strating in Oude Pekela en Winsum nog steeds bestaan, terwijl bijna
aile overige fabrieken inmiddels zijn verdwenen, kan helaas slechts
beantwoord worden aIs een totaal overzicht van de in deze bedrijfstak
in de provincie Groningen gevoerde beleid voorhanden zou zijn.

Gerrit Middelberg, een veelzijdig
spoorwegingenieur uit de 1ge eeuw
A.J. VEENENDAAL JR.

Een vorm van levensbeschrijving waar in Nederland, toch al geen land
met een biografische traditie, weinig aan gedaan wordt, is wat de Engelsen zo aardig de 'technical biography' noemen. De geschiedenis dus van
bepaalde ontwikkelingen in de techniek, geplaatst tegen de achtergrond
van de personen die aan die ontwikkeling een belangrijk aandeel gehad
hebben. In Engeland, waar men het alleenrecht op dit genre lijkt te hebben, bestaat sinds Smiles' Lives of the engineers,l een rijke traditie. Was
Smiles nog sterk hagiografisch, zijn opvolgers zijn over het algemeen
kritischer naarmate de afstand tot hun onderwerp groter is. L.T.C.
Rolt 2 was een van de meesters in dit yak, maar ook Hamilton Ellis 3 en
Webster4 moeten genoemd worden. In Nederland daarentegen moet
zelfs F. W. Conrad het nog altijd zonder biografie doen, afgezien dan
van korte artikelen in biografische woordenboeken of verzamelwerken, S
die of zeer beknopt, of tarnelijk oppervlakkig zijn. Comelis Lely is een
van de weinige uitzonderingen, maar in zijn biografie wordt, zoals in dit
geval voor de hand ligt, meer de nadruk op gelegd op zijn bestuurlijke
dan op zijn technische kwaliteiten. 6 Het hiema volgende artikel kan als
een poging gezien worden dit soort biografie ook hier meer ingang te
doen vinden. De keuze van G.A.A. Middelberg als onderwerp, werd,
behalve door zijn vooraanstaande positie in de 1ge eeuwse spoorwegwereid, mede bepaald door het feit dat hij als een van de weinige vakgeno-

1. Samuel Smiles, Lives of the Engineers with an account of their principal works; comprising also a history of inland communication in Britain, 3 dIn. (London 1862).
2. L.T.C. Rolt, George and Robert Stephenson, the railway revolution (London 1960),
en idem, lsambard Kingdom Brunei, a biography (London 1957).
3. C. Hamilton Ellis sebreef naast talrijke artikelen in tijdschriften als The locomotive,
railway carriage and wagon review, o.a. ook Twenty Locomotive Men (London 1958).
4. N.W. Webster, Joseph Locke: Railway Revolutionary (London 1970).
5. Nieuw Nederlandsch BiograflSch Woordenboek (NNBW), II (1912) 314-320; J.J.
Moerman en T. Klijnhout-Moerman, Grote Nederlanders (,s-Gravenhage-Batavia s.a.)
38-52.
6. K. Jansma, Lely, de bedwinger der Zuiderzee (Amsterdam 1948).
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Afb. 1 G.A.A. Middelberg, kort na zijn vertrek naar Transvaal.

ten een archief heeft nagelaten, dat als bron gebruikt kon worden voor
zijn levensbeschrijving. 7

Jeugd en opleiding

Gerrit Adriaan Arnold Middelberg werd te Boskoop geboren op 21 juni
1846 als zoon van de remonstrantse predikant Gerrit Adriaan MiddeIberg en Anna WiImpje Minne. Zijn vader overleed aan een hartkwaaI
7. Oit artikel is gebaseerd op het archief van de familie Midde1berg, dat nu berust in het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Middelberg zelf heeft in 1889 zijn dagboekaantekeningen uitgewerkt tot memoires over de periode 1846-1889, met de titel 'Uit het leven
van G.A.A. Middelberg', Collectie Middelberg (C.M.) nr. 12, hier geciteerd als 'Leven'.
De dagboekaantekeningen zelf die als basis voor deze memoires dienden, zijn gedeeltelijk
nog aanwezig. Een korte biografie is te vinden in Biograj/Sch Woordenboek van Nederland, I ('s-Gravenhage 1980) 389-390. Mijn dank gaat uit naar Prof. Dr. Ir. A.D. de Pater
te Pijnacker en naar mijn collega Prof. Dr. A.E. Kersten, voor hun adviezen.
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toen Gerrit pas 3 Y2 jaar oud was en de opvoeding van hem en zijn jongere zusje werd door de moeder, die weer bij haar ouders in Amsterdam
op de Prinsengracht ging wonen, verder verzorgd. Zij hertrouwde in
1858 met Martinus Verrijn Stuart, koopman te Amsterdam en allang
een huisvriend van de familie. Het gezin trok bij hem in aan de Binnenkant, bij de Schipperstraat. Gerrit volgde lager onderwijs op scholen in
de buurt, zonder veel te leren, behalve mooi schrijven, zoals hij later zelf
zei. Omdat de jongen zich niet gemakkelijk voegde in het nieuwe gezin,
waar nog meer kinderen werden geboren, deed zijn stiefvader hem in
1860 op een kostschool in Voorst, waar hij zeer tot zijn verdriet anderhalf jaar zou blijven. Van de 21 jongens daar was de helft 'Oosterling,
waarvan sommige die veel, veel dichter bij de apen stonden dan wij', 8
en waar hij niet mee op kon schieten. Juli 1861, net 15 jaar oud, verliet
hij tot zijn grote opluchting dit weinig geliefde oord, maar zonder veel
idee wat verder te gaan doen. Voorlopig werd hij geplaatst op het kanto or van zijn oom, G. Verrijn Stuart, notaris te Wierden, maar dat lag
hem blijkbaar niet erg en op eigen verzoek werd hij in de leer gedaan
bij een Amsterdams koopman in garens en.katoen. Hier begon pas Gerrit's echte ontwikkeling: hij deed de correspondentie met Duitsland en
Engeland, hij hield de boeken bij en deed warenkennis op. Maar boven
alles las hij alles wat los en vast zat, Nederlands, Duits of Engels, theologie, filosofie, politiek, economie en literatuur, van de Pastorie van
Mastland tot de Max Havelaar, Goethe, Schiller en Shakespeare.
Na enige tijd begon hij toch te twijfelen of het beroep van koopman
hem op den duur weI zou kunnen boeien. Hij overwoog een ogenblik
het ambt van predikant, maar tenslotte gingen zijn gedachten toch het '
meest uit naar de techniek. Zijn stiefvader informeerde hier en daar
naar de mogelijkheden, en omdat Gerrit's vooropleiding onvoldoendewas voor de studie aan de Delftse Koninklijke Akademie,9 besloot men
dat hij naar het Polytechnikum te Zurich zou gaan om daar werktuigbouw te gaan studeren. April 1863 werd hij door zijn stiefvader daar gebracht. Een geweldige ervaring voor een jongen van 16 jaar oud. Vol enthousiasme stortte hij zich in het studentenleven, zonder overigens aan
de ergste uitspattingen deel te nemen, van studeerde bij dat alles nog redelijk goed, ondanks zijn slechte vooropleiding. Ook lessen in literatuur
en toneel volgde hij met grote belangstelling en hij maakte er vrienden
voor het leven, zoals J. Menalda en Schouwenburg, later directeur van
de H.B.S. te Rotterdam. Een studentenoproer maakte onverwacht een
8. Leven, 16; 27.
9. Zie over de Koninklijke Akademie te Delft: H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in
de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht ('s-Gravenhage 1980) 151 vlg.

234

JoGBT 1(1984)

einde aan zijn verblijf in Zurich. De discipline aan het Polytechnikum
was streng, zeker in vergelijking met die aan de nabijgelegen universiteit, en door een vrij futiele aanleiding brak in juli 1864 een compleet
oproer los, de colleges werden gestaakt, de leiders van de school verwijderd en uit protest verlieten de meeste studenten daarna de school. Zo
ook Middelberg. Met een aantal vrienden reisde hij door Duitsland en
Frankrijk terug, vol edele verontwaardiging, maar zonder veel plannen
voor de toekomst. Het zou weI mogelijk zijn de studie in Delft af te maken, maar dat zou enige jaren extra kosten, zoals Cohen Stuart, directeur van de inmiddels tot Polytechnische School omgevormde Akadernie,10 hem meedeelde. Hij kwam in contact met A. Huet ll , leraar werktuigbouw aan de Delftse school, en maar weinig ouder dan Middelberg.
Een levenslange vriendschap ontwikkelde zich tussen beide mannen.
Huet raadde hem aan eerst maar eens wat praktische ervaring op te doen
in de machinebouw en zo kwam Middelberg terecht bij de Machinefabriek 'de Atlas' in Amsterdam, waar hij eerst met de meest eenvoudige
karweitjes werd belast, maar gaandeweg ook moeilijker dingen onder
handen kreeg. Hij werd aanvankelijk als een buitenbeentje beschouwd
door de andere leerlingen, omdat hij de student uithing en Goethe las
in de schafttijden, maar ook hier maakte hij vrienden, onder wie de
chef-tekenaar van de fabriek, C.H. Strumphler, later directeur van
Stork's Machinefabriek en Werkspoor. 12 In de Vereeniging Archimedes,
waarvan de leden jongelui waren die voor de machineindustrie werden
opgeleid, was hij met Strumphler actief, hield voordrachten en las de
voornaamste leerboeken op het gebied van de mechanica. Hoe nuttig dit
alles ook was, toch was het zaak dat hij zijn opleiding zou afmaken en
daartoe vertrok hij in het najaar van 1866 naar de Polytechnische
School te Hannover. Hier waren meer Nederlandse studenten, verenigd
in het gezelschap 'Nederland en Oranje', en onder hen voelde hij zich
snel thuis. Hij nam weer vol overgave deel aan het bruisende studentenleven, dronk liters bier en rookte Duitse pijpen en was een tijdlang zelfs
president van 'N. en 0.', maar studeerde bij dat alles veel serieuzer dan
in zijn Ziirichse tijd. Ook hier maakte hij vrienden, onder wie vooral
J.G. Rueb genoemd moet worden, met wie hij later veel te maken zou
10. De Akademie te Delft werd in 1864 omgezet in de Polytechnische School onder directie van L. Cohen Stuart. Lintsen, lngenieurs, 170 vlg.
11. Zie over Huet: NNBW, VI (1924) 818-823 en Middelbergs artikel 'De monumentale
bank in het plantsoen te Delft ter herinnering aan professor A . Huet (1836-1899)'. De Ingenieur, 16 (1901) 737.
12. Coenraad Hendrik Strumphler (1843-1910), sinds 1863 chef-constructeur van 'de Atlas', later directeur van Stork te Hengelo en Werkspoor te Amsterdam. NNWB, IX,
1084-1085.
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krijgen.13 Hoofdvakken in zijn eerste jaar in Hannover waren mechanica en machinebouw, het volgend jaar ook bruggenbouw en waterbouwkunde. Hij maakte de inlijving van het koninkrijk Hannover in Pruisen
mee en bezag het Pruisische militaire vertoon met gemengde gevoelens. I4 Vlak voor zijn afstuderen, in de winter van 1868, ontmoette hij
zijn latere vrouw, Leopoldine Hallmann.

Leerjaren in Duitsland

De eerste augustus van 1868 trad Middelberg in dienst van de
Niederschlesische-Markische Eisenbahn, toen al een Pruisische staatsspoorweg. IS De centrale werkplaatsen van deze grote spoorwegmaatschappij waren gevestigd in Frankfurt aan de Oder en stonden onder leiding van Ober-Maschinenmeister August Wohler I6 , een van de zeer groten in de Duitse spoorwegwereld. Dat Middelberg als niet-Duitser werd
aangenomen was bijzonder, maar zijn hoogleraren in Hannover hadden
hem sterk aanbevolen. Zijn salaris als achtste constructeur bedroeg 35
Thaler in de maand, genoeg om als vrijgezel comfortabel van te leven.
Wohler was een knap technicus en wetenschappelijk zeer goed onderlegd, maar lastig in de omgang en humeurig door zijn slechte gezondheid. Middelberg kwam terecht bij de afdeling nieuwbouw, buiten de eigenlijke werkplaatsdienst, en door Wohler werd hij ingewijd in de
nieuwste ontwikkelingen in de machinebouw en de spoorwegtechniek.
Toch was hij hier niet echt gelukkig. Het werk was interessant, de coIlega's vriendelijk, maar hij miste de gezellige sfeer van Zurich en Hannover. Hij voelde zich aIleen, deed ook geen moeite om er bij te horen en
verveelde zich. AI zijn vrije tijd gebruikte hij om de theorie van de machinebouw beter onder de knie te krijgen. Men was zo tevreden over
hem, dat hem een permanente positie werd aangeboden, hoewel hij aan
twee vereisten niet voldeed: hij had geen ervaring als stoker en machinist, wat nodig was voor het verkrijgen van een aanstelling bij de dienst
13 . Zie over J.O. Rueb (1844-1930): De Ingenieur, 45 (1930) A 385.
14. In Leven, 63, zegt hij: 'Het leven temidden van deze militaire grootheid, deze prachtige soldatenfiguren, het zien der oefeningen en parades, was iets wat geheel nieuw voor
me was. 't Heeft zeker op mijn karakter eenen blijvende indruk gemaakt. lk heb er door
leeren heerschen en gehoorzamen, vooral het laatste'.
15. De hoofdlijn van de Niederschlesische-Miirkische Eisenbahn liep van Berlijn via
Frankfurt/Oder naar Breslau, met talrijke zijlijnen. W. KJee, Preuszische Eisenbahngeschichte (Stuttgart-Berlin 1982) 65; 121-124.
16. August Wohler (1819-1914), een van de spoorwegpioniers in Duitsland, 1847-1869
Obermaschinenmeister van de Niederschlesische-Miirkische en vooral bekend door zijn
proeven om de sterkte van materialen te berekenen. Lok Magazin, 50 (1971) 830-831.
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van tractie, en bovendien zou hij zich tot Duitser moeten laten naturalisereno Middelberg aarzelde lang, maar begon weI vast op de locomotief
mee te rijden, toen hem daartoe de gelegenheid werd gegeven. Zijn
eerste lange rit op de voetplaat, van Frankfurt naar Sorau, op de grenzen van Silezie, werd voor hem een onvergetelijke ervaring. 17 Tenslotte
weigerde hij het aanbod toch en gaf als reden op dat hij eerst nog wat
ervaring wilde opdoen in Engeland, maar zijn afkeer van Pruisen zal
ook weI hebben meegespeeld. Ondanks een verhoging van zijn tractement bleef hij bij zijn besluit en vertrok hij eind februari 1870 uit Frankfurt.
Verblijf in Engeland

Hij had al ge'informeerd of de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen 18 hem niet in Nederland zou kunnen gebruiken, maar
daar bleek nog geen plaats te zijn. WeI had de directeur-generaal van deze maatschappij hem te kennen gegeven dat ervaring bij een Engelse 10comotieffabriek wenselijk zou zijn als hij ooit bij de Staatsspoor wilde
komen. Via allerlei relaties won Middelberg nu inlichtingen in, niet aIleen over Engeland, maar ook over mogelijkheden in Frankrijk en zelfs
gedachten aan de Verenigde Staten speelden door zijn hoofd. 19 Engeland bleef toch weI het meeste trekken en Manchester weI in het bijzonder. Daar waren immers de machinefabrieken van William Fairbairn20 ,
de locomotieffabrieken van Sharp, Stewart & CO. 21 en in Gorton, niet
ver daar vandaan, die van Beyer, Peacock & CO. 22 Sharp was de vaste
leverancier van de Nederlandse Rhijnspoorweg, Beyer, Peacock sinds
Leven, 74-75; 83.
De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen was opgericht om een gedeelte van de sinds 1860 door de Staat der Nederlanden aangelegde spoorlijnen te exploiteren.
Deze particuliere maatschappij werd in Nederland meestal de Exploitatiemaatschappij genoemd, of ook wei kortweg de Staatsspoor. Buitenlanders verkeerden meestal in de veronderstelling dat de Staat ook zelf exploiteerde.
19. Leven, 84.
20. Sir William Fairbairn (1789-1874), grondlegger van de moderne rnachine-industrie in
Engeland. J . Marshall, A biographical dictionary of railway engineers (Newton Abbot
17.
18.

1978) 75-76.
21. Sharp, Stewart & Co., Atlas Works, werd onder deze naam in 1852 in Manchester

gevestigd als opvolger van eerdere firma's. Marshall, Dictionary, 192.
22. De firma Beyer, Peacock & Co., Gorton Foundry, werd in 1854 gesticht door Charles Frederick Beyer (1813-1876, afkomstig uit Saksen) en Richard Peacock, voor het bouwen van stoomlocomotieven. De firma was zeer succesvol en leverde machines van hoge
kwaliteit. R.L. Hills en D. Patrick, Beyer, Peacock, locomotive builders to the world
(Glossop 1982).
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een paar jaar die van de Staatsspoor. Eind april 1870 stak hij over naar
Engeland en meldde zich in Gorton bij ·de oude Beyer, die hem direct
aannam. De meegebrachte aanbeveling van een goede klant als 's Jacob
speelde vermoedelijk eveneens een ro1. 23 Op 1 mei 1870 trad hij in dienst
op het tekenbureau van Beyer, Peacock & Co. te Gorton voor een loon
van 21 shilling in de week.
Hier stond hij dan in het land waar de industriele revolutie was begonnen en waar vrijwel aIle belangrijke uitvindingen op het gebied van
de techniek waren gedaan. Hij was diep onder de indruk van de aanblik
die een industriestad als Manchester bood; het lawaai, de drukte en de
bedrijvigheid waren overweldigend. Hij zag de technische ontwikkeling
als het belangrijkste middel om de vooruitgang van de mensheid te bevorderen en hij was vol vertrouwen dat die vooruitgang eigenlijk nog
maar pas was begonnen. De uitdaging hieraan zelf mee te mogen werken, nam hij met beide handen aan. De schaduwzijden van deze hele
ontwikkeling ontgingen hem echter ook niet. Hij constateerde de slechte
werkomstandigheden van de arbeiders, de belabberde huisvesting en
voeding, maar hij beschouwde deze negatieve kanten als tijdelijk en van
zeer voorbijgaande aard. Middelberg paste zich snel aan de EngeIse levensstijl aan. Hij verslond Carlyle, genoot van toneeluitvoeringen van
Shakespeare en maakte graag uitstapjes naar het Engelse platteland.
Een onuitwisbare indruk maakte ook een bezoek aan de fabriek van
Fairbairn, heilige grond voor elke werktuigbouwkundige, en aan de
spoorlijn Liverpool-Manchester, waar de ontwikkeling van het moderne
spoorwegverkeer pas echt was begonnen. Chat Moss, het beruchte moeras waar George Stephenson de lijn doorheen had gelegd tegen elk advies in, en de andere werken aan deze lijn, bezocht hij op een soort pelgrimstocht. Hij maakte kennis met een paar Nederlandse coIlega's bij
Beyer, Peacock: de eerste tekenaar, J.W. Willekes McDonald, een
Haarlemmer, die van volontair was opgeklommen en met wie hij later
nog te maken zou krijgen, en D. Drost, die hij weer bij de Staatsspoor
zou tegenkomen. Het werk zelf viel hem tegen. De Engelse tekenaars tekenden slechts een onderdeel of samenstel van onderdelen, 10 uren per
dag waardoor zij op dat kleine terrein meesters in hun yak waren geworden, maar het grote geheel uit het oog dreigden te verliezen. 24 Later
vroeg hij zich weI eens af wat hij nu eigenlijk in EngeIand geIeerd had,
23 . F. 's Jacob (1822-1901), van 1869 tot 1879 directeur-generaal van de Staatsspoor,
was Middelberg niet ongenegen. V66r 1870 had Beyer, Peacock al 94 machines geleverd
aan de Staats~poor met uitzicht op nieuwe bestellingen. Bovendien was het bekend dat
Beyer de Duitse technische opleidingen beter vond dan de Engelse, een ander punt in het
voordeel van Middelberg.
24. Leven, 86-87; 94.
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maar uit zijn latere werk blijkt toch weI dat hij in ieder gevaI met de Engelse locomotiefbouw vertrouwd was geraakt.

Bij de Maatscbappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen

De mogelijkheid van plaatsing in Nederland liet hem echter niet los.
Zijn vriend Huet polste de directeur van de Staats spoor nog eens, maar
zonder resultaat. 25 Gedachten aan Amerika speelden weer door zijn
hoofd, totdat onverwacht een briefje kwam van J. W. Stous Sloot,
hoofdingenieur-werktuigkundige van de Staatsspoor, met de vraag of
hij zich binnen veertien dagen zou kunnen vrijmaken aIS de Maatschappij hem nodig zou hebben. Hij vatte dit op als een uitnodiging, nam hals
over kop ontslag bij Beyer, Peacock & Co. en kwam naar huis, waar
bleek dat er nog geen plaats voor hem was, maar dat men aIleen wilde
weten of hij in principe beschikbaar was. Gelukkig kwam na korte tijd
de begeerde plaats bij de Staatsspoor toch open, zodat aan aile onzekerheid een eind kwam. 26
Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen werd
Middelberg per 1 september 1870 geplaatst als adjunct-ingenieurwerktuigkundige, met standplaats Groningen (later Zwolle), op een
tractement van 900 gulden, wat laag was volgens zijn vrienden. 27 De organisatie van het Noordernet was nog chaotisch en slechts een deel van
de lijnen was al in bedrijf. 28 Het bleek hem aI gauw dat er van aIles niet
klopte, zijn voorganger had hooggaande ruzie met de chef in Zwolle gehad, toezicht op werkmeesters en machinisten was er nauwelijks, waardoor aI een locomotiefketel was geexplodeerd 29 , en er was zelfs al een
staking geweest van het tractiepersoneel. Voorzichtig poogde Middelberg hier enige orde te scheppen in de chaos, wat hem redelijk afging.
TIjdens deze periode begon hij zijn experimenten met vlampijpen en materiaal voor locomotiefketels, waaraan door het harde, en soms zelfs
brakke, ketelwater hoge eisen werden gesteld. 30
25. A. Huet aan Midde1berg, Delft, 8-7-1870, C.M. 12.
26. l.W. Stous Sloot aan Middelberg, 's-Gravenhage, 11-8 en 18-8-1870, C.M. 12.
27. l . Menalda van Schouwenburg aan Middelberg, Rotterdam, 18-9-1870, C.M. 12.
28. Tot het gereedkomen van de lijn Arnhem-Nijmegen in 1879 waren het Noorder- en
Zuidernet van de Staatsspoor van elkaar gescheiden en onderling slechts bereikbaar via
lijnen van andere maatschappijen.
29. Brouwer aan Middelberg, 17-3-1874; C.M.7; Leven, 95.
30. Gast, werkmeester te Groningen, aan Midde1berg, Groningen, 12-4-1871, C.M.12,
over proeven met vlampijpen zonder ringen. Middelberg publiceerde zijn bevindingen in
een artikel 'Invreting van stoomketelplaten', Tijdschrift Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1875-1876,382-384. Ook van latere onderzoekingen legde hij zijn bevindingen neer
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Zijn verblijf in het Noorden duurde slechts kort: 1 april 1871 werd
hij overgeplaatst naar Luik. Deze overplaatsing betekende een bevordering tot adjunct-ingenieur Ie klasse, met een tractement van 3500 Belgische francs, genoeg om op te trouwen. De lijn Eindhoven-Hasselt-Luik
(Vivegnies), met een zijtak Liers-Flemalle, was het eigendom van de 'Societe du chemin de fer Liegois-Limbourgois et ses prolongements' en
werd sinds 1867 geexploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen. 31 Het was een lastige lijn, met een steile afdaling in
het Maasdal, een vreemde eend in de bijt van de Staatsspoor. Middelbergs eerste kennismaking was niet erg gunstig: 'Het personeel bestaat
ten deele uit Walen; de lijn had zeer sterke hellingen en liep door een
kolendistrict en langs rotswanden en was in hare inrichtingen voorbeeldeloos primitief. Eene werkplaats te Luik, mede in de allerprimitiefste
vorm, en eene serie bij elkander geraapte versleten locomotieven was het
materieel waarmede niet veel eer te behalen was' . 32 WeI bracht de Luikse
standplaats een grote mate van zelfstandigheid. Zijn chef zetelde in Tilburg, maar liet zoveel mogelijk aan zijn ondergeschikten over. De
Staatsspoor voerde al snel haar eigen, Engelse, locomotieven in op de
Luikse lijn, en zelfs was bij Beyer, Peacock & Co. een serie goederentreinmachines besteld, speciaal geschikt voor sterke hellingen, waarvan
de eerste, de nrs. 206-211 in 1871 werden afgeleverd, en die veel beter
voldeden dan de Belgische en Franse machines van de Luik-Limburgse.
Middelberg genoot van het leven in Luik, ondanks de talrijke onregelmatigheden en storingen in de dienst, waarbij zijn aanwezigheid werd
vereist.
Ook zijn priveleven veranderde ingrijpend door zijn huwelijk op 4
oktober 1871 in Hannover. Samen met zijn Leo reisde hij van Hannover
via Zuid-Duitsland en het Rijnland terug naar Luik. Op 5 september
1872 werd daar hun oudste zoon Martinus geboren. Zijn oude vriend
Coen Strumphier, tekenaar bij 'de Atlas', kwam logeren en samen
maakten ze plannen om een ingenieursbureau op te richten, maar door
Middelbergs benoeming in Zwolle kwam daar niets van.
in artike1en in het Organ fur die Fortschritte des Eisenbahnwesens in Technischer Beziehung, tussen 1879 en 1888, over onderwerpen varierend van remmen tot het verwijderen
van motten uit paardehaar.
31. Het contract met de Staatsspoor was in 1864 ges10ten en de lijn Hasse1t-Luik werd
in 1866 geopend. 1.H. lonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen
1832-1938 (Rotterdam 19382) 103-105; H .P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren
van Mr. H.P.G. Quack 1834-1914 (Amsterdam 1915 2) 117.
32. Leven, 99; Zie over de locomotieven van de Luik-Limburgse: H. Waldorp, Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld (Alkmaar 1981 s) 82-89, en over de nieuwe machines, de zogenaamde bergkruipers, ibidem 80-81.
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Chef van de werkplaats te Zwolle
In juni 1873 kwam plotseling een nieuwe bevordering af: Middelberg
werd tot chef van de Zwolse werkplaats benoemd. Een flinke promotie
voor een 27 jarige jongeman. Op 1 augustus 1873 begon hij de dienst
daar. De werkplaatsen waren inmiddels vrijwel gereed, maar nog niet
compleet ingericht en ook het personeel was nog niet voltallig. Met 'zijn
naaste collega Staring33 , chef van tractie van het Noordernet, kon hij
het goed vinden, maar toen deze in 1875 werd opgevolgd door Middelbergs vriend Roessingh van Iterson 34 , was de samenwerking helemaal
prettig. Ook in het sociale leven werd hij actief: bestuurslid van de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid, lid van een debatingclub en zelfs lid van de Zwolse gemeenteraad voor de liberalen en lid van
de Raadscomrnissie voor Middelbaar Onderwijs.
Twee zoons werden nog in Zwolle geboren en daarom werd het oorspronkelijke huis aan de Diezerpoortenplas te klein en trok het gezin
naar een huis buiten de oude stad bij de Veerallee. Zijn tractement was
in deze jaren opgeklommen van /2.200 tot /2.800, nauwelijks genoeg
voor een onbezorgd leven, volgens zijn eigen mening, maar zijn vooruitzichten bij de Staatsspoor waren goed. 35

In dienst van de Hollandsche Spoor

Een geheel onverwachte wending in zijn leven kwam in 1876. De hoofdingenieur van tractie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, P .K. Bakker Korff, was in juli van dat jaar plotseling ernstig
geestesziek geworden en voor een kuur naar Duitsland gebracht. Volgens de Raad van Administratie van de HIJSM kon zijn plaats niet lang
onbezet blijven en toen eind augustus bericht van de behandelende geneesheren binnenkwam, dat Bakker Korffs toestand hopeloos was,
werd onrniddellijk naar een opvolger omgezien. Uit eigen kring was niemand beschikbaar, zodat men bij de Staatsspoor aanklopte voor een geschikte kandidaat. Een aantal namen werd genoemd, onder wie Middelberg, die zich zelf ook al gemeld had, en Staring. De laatste leek een
lichte voorkeur te hebben, maar het bIijkt niet dat hij werkelijk gesolliciteerd heeft. WeI meidde zich nog een andere gegadigde, Ruhle von Li33. H .M.W.W. Staring (1842-1916). De Ingenieur, 31 (1916) 453.
34. Ir. lohan Albert Roessingh van Iterson (1846-1924), eerst ingenieur bij de
Staatsspoor, 1890-1912 chef van tractie van de Hollandsche Spoor a1s opvo1ger van Middelberg. Nederland's Patriciaat 35 (1949) 74.
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lienstern ter Meulen 3s , werkzaam onder Stous Sloot, maar deze had een
minder gunstige pers. De informaties ingewonnen over Middelberg waren zeer positief, ook 'door het werkvolk werd hij zeer geacht'. De 22e
september verscheen hij in de vergadering van de Raad en liet een zeer
gunstige indruk achter, waarna met algemene stemmen tot zijn benoeming werd besloten. 'De Raad vleit zich een gelukkige keuze te hebben
gedaan' .37
Middelberg had er inmiddels geen gras over laten groeien om zijn
nieuwe werkkring te leren kennen: begin oktober besteedde hij enige dagen aan het verkennen van het net van de Hollandsche Spoor. Per 1 november 1876 trad hij in dienst van de HIJSM als chef van Tractie en Rollend Materieel op een salaris van f 4.500 per jaar en met voorlopige
standplaats Haarlem, waar de werkplaats gevestigd was. Deze overgang
moet voor Middelberg een geweldige verandering betekend hebben: van
een weliswaar verantwoordelijke, maar toch in zekere zin ondergeschikte functie bij een grote spoorwegmaatschappij, naar een leidinggevende
functie bij een veel kleiner bedrijf. Zelf beschrijft hij de situatie die hij
aantrof aldus: 'De Hollandsche Spoor was in het allereerste begin van
een nieuw stadium. Eenige nieuwe lijnen en verbindingen gaven veel verwachting voor de toekomst, maar anders was de organisatie en personeel buiten harmonie met eenige nieuwe eischen. De werkplaats Haarlem onder leiding van den ouden heer Tasken38 , een nauwelijks hollandsch sprekende Waal, voor de lijnen een op sterven liggend opzichter-machinist. Verder de heer Vailland 39 , mijn oude Archimedesmedelid, die zich door mijne benoeming gepasseerd waande en die zonder eenige grondige leiding volmaakt ongeschikt was geworden, de heer
Koopman40 , een jongmensch op de fabriek de Atlas opgeleid, en verder
35. Leven, 127. Zijn ge1dnood bleef hem achtervolgen; ook na zijn benoeming bij de
HIJSM verdiende hij naar zijn zeggen maar net genoeg om onbezorgd te kunnen leven,
terwijl zijn salaris daar uiteindelijk zou oplopen tot /9.000!
36. A.J. Ruhle von Lilienstern ter Meulen (t 1913) eindigde zijn carriere als chef van
mouvement van de Staatsspoor. De Ingenieur 28 (1913) 367.
37. Notulen Raad van Administratie HIJSM, 28 juli, IS, 22 september, 6, 20oktober
1876. Archief N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, met dank aan de heer C.J.W.
Gravendaal.
38. H.J. Taskin, van 1853 tot 1878 chef d'atelier te Haarlem. A.E.M. van Ingen, Een
stukje werkplaatsgeschiedenis (Haarlem 1980) 84.
39. E.M. Vaillant, adjunct-ingenieur werktuigkundige bij de HIJSM voelde zich gepasseerd door de benoeming van Midde1berg. Notulen Raad van Administratie HIJSM, 6-101876, 329-330.
40. R.W.F. Koopman, aspirant-ingenieur werktuigkundige, vertrok in 1878 en werd opgevolgd door Ir. Louis Sioot die tot zijn dood in 1913 chef van de werkplaats te Haarlem
was. Van Ingen, Werkplaatsgeschiedenis, 84.
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eenige stokoude werkmeesters, ZOO stond ik aIleen aan den vooravond
van de werkelijk geweldige uitbreidingen die de Hollandsche Spoor zou
ondergaan' .41 In november 1878, toen de werkplaatsdienst georganiseerd was, werd Middelbergs standplaats veranderd van Haarlem in
Amsterdam, waar de centrale directie zetelde, sinds 1884 in het nieuwe
gebouw aan de Droogbak. 42

De HoUandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
Op het moment dat Middelberg in dienst trad, was de HIJSM in een
sterke groeifase. Van een kleine, ouderwetse, provinciaIe spoorweg was
de maatschappij zich nu aan het ontwikkelen tot een modern bedrijf met
aansluitingen op het Europese spoorwegnet. Voor .de dienst op dit net
van ca. 350 km beschikte Middelberg over ongeveer 60 locomotieven,
rninder dan de Rhijnspoor met ± 90 stuks en veel rninder dan de
Staatsspoor, die in dat jaar over ruim 140 locomotieven beschikte. 43
Omdat de HIJSM in 1866 van het oorspronkelijke breedspoor van
2 m was overgegaan naar het normaalspoor van 1435 mm, was het locomotiefpark vrij modern. Van de 60 machines waren de meeste van het
1 B-type44 en, met uitzondering van de eerste 20, afkomstig uit de fa-

41. Leven, 128-129.
42. Bij zijn komst te Haarlem vestigde hij zich in het huis van zijn voorganger aan het
Ripperdapark en na zijn overplaatsing naar Amsterdam, betrok hij een huis aan de Haarlemmerhouttuinen aIdaar, waar de meeste kinderen - er waren inmiddels nog twee zoons
en een dochter geboren - zo door ziekte geplaagd werden, dat het gezin verhuisde naar
een huis met betere sanitaire voorzieningen in Amsterdam en tenslotte in de zomer van
1882 naar Bussum. Na bet gereed komen van het nieuwe Centraal Station in Amsterdam,
verhuisde hij opnieuw, nu naar de dienstwoning boven het eigenlijke station, het Slot of
Fort genaamd.
43. Zie voor de data van opening van spoor- en tramlijnen in Nederland: l.W. Sluiter,
Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven (Leiden, 19672 ) en
voor een overzicbt van het locomotiefpark van de Nederlandse spoorwegmaatschappijen
N.J. van Wijck Jurriaanse, Geschiedkundig overzicht der stoomlocomotieven van de Nederlandse spoorwegmaatschappijen over de periode 1839-1958 (Culemborg-Keulen, 1%8).
Yoor de HIJSM: J.J. Karskens, De locomotieven van de HIJSM (Haarlem-Antwerpen
(1948)).
44. Bij stoomlocomotieven wor.d t de asindeling aIs voIgt aangegeven: drijfassen met een
hoofdletter (A= 1 drijfas, B=2 drijfassen), loopassen met een cijfer. Een IB-machine
heeft dus twee aangedreven assen met daarv66r een loopas. Bij de HIJSM hadden tot 1890
aIle locomotieven namen en nummers, maar de namen werden in de praktijk gebruikt, de
nummers niet.
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briek van A. Borsig te Berlijn. 4S De nrs. 40 en 41, 'Handel' en 'Zeevaart' genaamd, waren de eerste machines met 3 gekoppelde assen die
speciaal voor het goederenverkeer waren aangeschaft. Op de 'oude lijn'
Amsterdam-Rotterdam was het goederenvervoer tot nu toe gering, maar
op de Oosterspoor (Amsterdam-Apeldoorn-Winterswijk) werd een
groot kolenvervoer uit Duitsland verwacht. Deze twee machines waren
van het toenmaals in Europa gangbare type, met de drie assen vlak bij
elkaar en dus met een grote overhang voor en achter, wat een onrustige
loop veroorzaakte. 46
AI deze machines waren ontworpen door de fabriek, nadat Bakker
Korff de nodige gegevens als vereist vermogen, maximum asdruk en
dergelijke had opgegeven. De HIJSM beschikte hierdoor over een machinepark dat nauwelijks verschilde van dat van de meeste NoordDuitse spoorwegen. Borsig leverde honderden van dergelijke machines
aan maatschappijen als de Koln-Mindener en de Bergisch-Markische, en
aIle nieuwe vindingen en verbeteringen die deze bedrijven toepasten,
werden geleidelijk aan door Borsig ook bij de HIJSM-machines aangebracht.

Middelberg als constructeur
De nrs. 63-66, 'Vulcanus-Zeus', werden afgeleverd to en Middelberg al
in Haarlem de scepter zwaaide, maar zij waren nog door zijn voorganger besteld. De volgende vier, nrs. 67-70, 'Atreus-Deukalion', waren al
weI besteld, maar de constructie was nog niet ver gevorderd, zodat Middelberg nog een aantal detailwijzigingen kon doorvoeren. Zo liet hij de
verouderde veerbalansveiligheden op de vuurkist vervangen door de direct belaste veiligheidskleppen van Wohler, zijn oude baas, die dit type
weer had afgeleid van een ontwerp van Ramsbottom. Ook liet hij een
beter machinistenhuis aanbrengen, gemaakt van plaatijzer, met een
gesloten voorwand en zijwanden met een groot raam. Voorgaande locomotieven hadden alleen een handrem op de tender, maar Middelberg
45. De fabriek van August Borsig, gesticht in 1837 te Berlijn, gold rond 1875 als de
grootste locomotieffabriek ter wereld na Baldwin te Philadelphia. Na 1878 was er een ernstige crisis in het bedrijf, waarbij men dacht aan het opgeven van de locomotiefbouw.
Aandrang van een aantal vaste klanten, onder welke vooral de HI1SM actief was, deed
dit besluit veranderen. K. Pierson, Borsig, ein Name geht um die Welt. Die Geschichte des
Hauses Borsig und seiner Lokomotiven (Berlin 1973) 111.
46. R. van Helmholtz und W. Staby, Die Entwicklung der Lokomotive im Gebiete des
Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, I. Band, 1835-1890 (Miinchen-Berlin 1930)
240 vlg.; 251.
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bracht bij deze machines voor het eerst de inrichting van Le Chatelier
aan, waardoor bij het geven van tegenstoom om te remmen, geen verbrandingsgassen in de cilinders gezogen konden worden. 47 Bij de volgende leveringen wordt zijn hand nog duidelijker zichtbaar, niet aIleen
in details, zoals hiervoor beschreven, maar nu ook in de eigenlijke ontwerpen. De HIJSM-machines krijgen dan geleidelijk aan een geheel eigen stijl, nog weI enigszins Pruisisch aandoend, maar toch met een duidelijk eigen karakter, en niet meer als twee druppels water gelijkend op
Duitse machines uit dezelfde tijd.
Voor het groeiende goederenverkeer en de nog te verwachten
stroom van kolentreinen, zodra de aansluitingen op het Pruisische net
zouden zijn gerealiseerd, was een nieuw type machine nodig. De 'Handel' en 'Zeevaart' die voor dit doel waren aangeschaft, liepen te onrustig
en waren bovendien door de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten
niet toegelaten op de IJ sselbrug bij Zutphen wegens hun hoge gewicht
per strekkende meter. Middelberg was vertrouwd met de bergkruipers
van de Staatsspoor en met het andere type C-Iocomotief van die maatschappij met een grote radstand, een type dat in Engeland zeer gangbaar
was, maar in Duitsland zeldzaam. 48 Het is mogelijk dat hij ook belnvloed is door een type machine dat in de jaren 1865-1867 door Wohler
op de Niederschlesische-Miirkische werd ingevoerd. Dit Engelse type
had buitenliggend frame, binnenliggende cilinders en een grotendeels
doorhangende vuurkist tussen de tweede en derde as. Deze machine voldeed goed, liep rustig door de grote radstand, maar werd als te duur en
te bewerkelijk beschouwd en daarom niet verder doorgebouwd. Op de
Hannoversche Staatsbahn liepen sinds 1864 twee machines met doorhangende vuurkist, die Middelberg ongetwijfeld gekend heeft en die mede als inspiratie gediend kunnen hebben.49 Hij ontwierp nu voor de
HIJSM een machine die als een combinatie van de Engelse en Duitse
bouwwijze beschouwd kan worden: buitenliggende cilinders, binnenliggend frame, met de vuurkist v66r en ten dele boven de derde as, waardoor een grote radstand verkregen werd, met ruimte voor een gedeeltelijk hellend rooster van voldoende afmetingen. Borsig bouwde in 1877
drie stuks, 'Nijverheid-Kunst', nrs. 71-73, met ketels van 8,5 atm. en
machinistenhuizen van plaatijzer als bij 'Atreus-Deukalion'. Ook de
stoomrem van Le Chatelier werd weer toegepast en nu voor het eerst een
47. Ibidem, 384; 432. Karskens, Locomotieven, 49.
48. Waldorp, Stoomlocomotieven, 53, 179-182. De eerder genoemde bergkruipers van
de SS leken meer op de 'Handel' en 'Zeevaart', maar hadden een iets grotere radstand.
Zie ook: E.L. Ahrons, The British steam railway locomotive, Vol. I, 1825-1925 (London,
1%3 3) 123-124.
49. Helmholtz-Staby, Entwicklung, 239-240; 255-256.
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rookverbrandingsinrichting van Thierry. Bij dit systeem werden fijne
stoomstralen boven het vuur in de vuurkist gespoten om een betere en
vooral rookvrijere verbranding te verkrijgen. 50 Het werkte wei min of
meer, maar na Middelbergs vertrek uit Haarlem, is het geleidelijk van
aile machines verwijderd.
Voor het toenemende vervoer door de opening van nieuwe lijnen
was weer een aantal personentreinmachines nodig. Borsig begon in 1878
met de aflevering van Middelbergs nieuwe ontwerp, het 1 B-type 'EosMedea', nrs. 74-82. Hij had aile belangrijke afmetingen vergroot, waardoor de trekkracht aanzienlijk toenam. Een grote stap vooruit was
vooral ook de verhoging van de stoomspanning tot 10 atm., waardoor
deze machines de bijnaam 'tienders' kregen. Vanaf nr. 80 werden de dure messing vlampijpen vervangen door ijzeren, die minder lang meegingen bij hard ketelwater, maar door het grote prijsverschil toepassing
toch rechtvaardigden.
Ramsbottom veiligheidskleppen van het oorspronkelijke type werden toegepast in plaats van het type van Wohler, en het ouderwetse trekhandel voor de regeling van de stoomverdeling werd vervangen door het
elders al weI meer toegepaste schroefhandel. Aileen het uiterlijk van de
machines ging er niet op vooruit: de vrij sierlijke ijzeren kap moest
plaats maken voor een lelijk machinistenhuis van houten latten, met
twee kleine, hoogliggende zijvensters. De reden van deze verandering is
niet duidelijk; misschien klaagde het personeel dat de ijzeren kappen op
den duur gingen rammelen en kieren en 'swinters koud aanvoelden, zoals in Engeland ook weI gebeurde. 51 De tienders voldeden blijkbaar aan
de gestelde eisen, want in de loop der jaren werden er meer gebouwd:
de nrs. 89-98, 'Nestor-Xanthippe' in 1880-1881 en 116-125, 'ZelosJordaens' in 1883. 'Zelos' was overigens de laatste van de namen uit de
klassieke oudheid. Nu kwamen grootheden uit de Nederlandse (en Belgische) geschiedenis aan bod. De laatste tien machines werden door Borsig voorzien van de Westinghouserem voor de beremming van locomotief en trein. De Rhijnspoor was al voorgegaan in de uitrusting van enkeIe locomotieven en rijtuigen met deze rem en ook de Staatsspoor had
hiermee al een begin gemaakt, zodat de HIJSM hierin zeker niet voorop
liep. Gelukkig werd op advies van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten in heel Nederland voor hetzelfde systeem gekozen, zodat de
chaos in remsystemen die in andere landen soms voorkwam, hier tenminste uitbleef. 52
50. Ibidem, 397; Karskens, Locomotieven, 69-71.
51. Karskens, Locomotieven, 53; Ahrons, British locomotive, 177 .
52. Middelberg publiceerde zijn ervaringen met deze rem in het Tijdschrift Koninklijk
Instituut van Ingenieurs 1878-1879, bijlage 30, 71-74.
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Afb. 2 HSM sneltreinlocomotief nr. 127 'Leeghwater', van 1883, de tweede van Middelbergs snellopers (Foto Collectie NVBS).

Afb. 3 HSM goederentreinlocomotief nr. 84 'Veeteelt', van 1879, hier als NS nr. 3102.
(Foto Collectie NVBS).
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In 1879 was Borsig begonnen met de aflevering van een nieuwe serie
goederenmachines naar het voorbeeld van 'Nijverheid-Kunst' , maar nu
met 10 atm. ketels, Ramsbottom veiligheden en helaas ook met de lelijke
houten machinistenhuizen. De namen liepen onderling sterk uiteen;
voor de eerste werden brave begrippen gebruikt als 'Visscherij', 'Veeteelt' en 'Scheepvaart', 'Stoomwezen' en 'Wetenschap', daarna gevolgd
door 'Vrede' en 'Oorlog', 'Donder' en 'Bliksem', en tenslotte eindigend
met neutrale riviernamen. S3

De 'snellopers'

Terwijl de laatste tienders nog werden afgeleverd, was Middelberg al begonnen met het ontwerpen van een machine met nog groter vermogen
om de steeds zwaarder wordende sneltreinen op tijd te kunnen vervoeren, zonder met een tweede locomotief voor de trein in voorspan te hoeyen rijden, wat natuurlijk duur was. Hij ontwierp een type met grotere
hoofdafmetingen dan aIle voorgaande machines: grotere cilinders en
roosters, grotere drijfwielen, een adhesiegewicht van 30,5 ton in plaats
van 26,7 ton en een aanzettrekkracht van ruim 4,6 in plaats van 3,5 ton.
Ook paste hij voor het eerst de stoomverdeling volgens Walschaert toe
en niet meer die volgens Stephenson, zoals tot nu toe gebruikelijk. S4 Het
resultaat was een geweldige machine, imposant door de grote wielen,
maar het algehele uiterlijk werd ook hier weer enigszins bedorven door
de lelijke houten kap met de kleine zijramen. Met deze locomotief werd
het maximum bereikt van het 1 B-type, groter zelfs dan de veelgeroemde
Borsig-machines van de Koln-Mindener, die zo sterk de aandacht hadden getrokken. ss Het is overigens weI opvaIlend dat de 1 B-Beyer, Peacock machines van de Staatsspoor, serie 301-479, waarvan de aflevering
al in 1880 was begonnen, vrijwel identieke afmetingen hadden, met een
gelijk vermogen, maar met een volkomen ander uiterlijk. Ook dit type
werd als het eindpunt van het echte Engelse 1 B-model met buitenliggend frame en binnenliggende cilinders beschouwd. S6 Het is weI waar53 . Van deze serie kwarnen de ms. 83-88, 101-105 en 149-153 tussen 1879 en 1883 in
dienst.
54. Egide Walschaert (1820-1901), werkmeester bij de Belgische Staatsspoorwegen, patenteerde in 1844 zijn stoomschuifbeweging, die na 1849 geleidelijk aan over de gehele wereid werd ingevoerd.
55. De Kiiln-Mindener I B-machines van 1872 kwamen tot 514 pk, vrijwel gelijke machines van de Berlin-Potsdamer haalden 553 pk, de snellopers, met lagere stoomspanning dan
de andere, 562 pk. Helmholtz-Staby, Entwicklung, 150-151 en 160-161.
56. C. Hamilton Ellis, Some classic locomotives (London 1949) 69-70.
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schijnlijk dat Middelberg deze Staatsspoor-machines als voorbeeld heeft
genomen voor de gewenste afmetingen. De uitwerking van deze gegevens was echter volkomen anders. Toen de laatste tiender, de 'J ordaens', de reis van Berlijn naar Haarlem in 1883 aanving, was Borsig
al bezig met de bouw van de eerste 'snelloper' , zoals de nieuwe machines
al snel werden genoemd. 57 De laatste levering van snellopers kwam
tens lotte in 1888, nrs. 184-189, 'Frans Hals-Olivier van Noort', en deze
serie was voorzien van een elegante kap van plaatijzer en de dom was
sierlijker uitgevoerd dan bij Borsig gebruikelijk, meer volgens Engels
model. Afgezien van de later nog te bespreken compound machines was
dit de laatste levering van sneltreinlocomotieven uit Duitsland. Met de
snellopers werden sinds 1886 doorgaande treinen AmsterdamRotterdam, zonder stoppen onderweg, gereden in 70 minuten, met een
gemiddelde snelheid van ruim 73 km per uur, waarmee de HIJSM in Nederland aan de top stond en ook in Europa geen gek figuur sloeg.

De lokaalspoormachines

In 1878 werd een nieuwe vorm van spoorweg door de wet in het leven
geroepen, de lokaalspoorweg, waardoor voor lijnen met weinig verkeer
een vereenvoudigde, en dus goedkopere, aanleg en exploitatie mogelijk
werd. Een van de grootste ondernemingen die op basis van deze wet
werd opgericht was de Geldersch-Overijsselsche Locaalspoorweg Mij.
van 1881, die een uitgebreid net in de Achterhoek aanlegde. Door handig optreden wist A.K.P.F.R. van Hasselt, administrateur van de
HIJSM de exploitatie van de GOLS voor de neus van de Staatsspoor
weg te kapen. 58 In 1882 werd ook nog de Koninklijke Nederlandsche
Locaalspoorweg Maatschappij 'Willem III' opgericht, welke maatschappij een aantal lijnen rond Apeldoorn aanlegde, die ook bij de
HIJSM in exploitatie kwamen. Voor al deze lokaalspoorwegen was een
geheel nieuw type locomotief nodig. Middelberg ontwierp hiervoor de
merkwaardige en unieke serie 'Casuaris-Wesp', tenderlocomotieven met
twee gekoppelde assen, schijfwielen, waterbakken langs de ketel, maar
met een loopruimte erlangs en overgangsbruggen voor en achter, zodat
het treinpersoneel op de machine kon komen, zonder halsbrekende toe57 . In 1883 kwamen de nrs. 126-135 en 144-148, 'Jan Pietersz. Koen-van Alphen', op
de baan, een jaar later gevolgd door 154-159, 'Boerhave-van Galen', geheel geJijk aan de
eerste levering, met uitzondering van 'Boerhave', die een veel sierlijker houten kap kreeg,
met grote zijramen en voorzien van een grote ovale bronzen plaat met de letters HSM .
Deze machine werd bij voorkeur voor het rijden van de koninklijke trein gebruikt.
58. lonckers Nieboer, Geschiedenis, 161; Quack, Herinneringen, 306.
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ren te hoeven uitvoeren. De HIJSM reed overigens toch bijna altijd met
twee man op deze machines, een machinist en een jongen. AIle locomotieven droegen namen van dieren. 59 AIle locomotieven hadden een
stoomrem, systeem Middelberg60 , en een tegendrukrem, systeem Le
Chatelier, een stoombel en soms ook stoomverwarming voor de trein.
AIleen de eerste acht hadden ook nog een inrichting waardoor afgewerkte stoom in de waterbakken kon condenseren, om zo de overlast voor
het overige verkeer bij het rijden langs de openbare weg te verminderen.
Deze opvallende machientjes, bijgenaamd 'Ezeltjes' of 'Fornuisjes',
werden een vertrouwd beeld in het land en menige vakantie begon of
eindigde met een rit door bos en hei achter de 'Musch', 'Lepelaar' of
'Tor'. Tot in de jaren dertig van deze eeuw deden ze trouw hun dienst,
later ook weI in het rangeerwerk. Tot nog toe was de naamgeving van
de HIJSM locomotieven een tamelijk willekeurige zaak geweest, maar
deze lokaalmachines werden in alfabetische volgorde naar dieren genoemd. 'Arend' en 'Beer' waren al aanwezig, dus was nu C aan de
beurt. Dat 'Casuaris', geen gangbare vogel, als eerste werd gekozen,
kan misschien uitgelegd worden als een grap van Middelberg. Zijn moeder stond namelijk, waar zij woonde, bekend als de dame met het casuarisgezicht. Artis bestond all Toen het alfabet was afgewerkt werd als
tweede C de 'Colibri' gevonden.

Stoomtramlocomotieven

Een nog eenvoudiger type spoorweg was de stoomtramweg, vaak in de
berm van de straatwegen aangelegd, en met een wettelijk toegestan~
maximumsnelheid van 15 km per uur (20 km na 1889). De Rhijnspoor
was de eerste met een dergelijke lijn van haar station in Den Haag naar
Scheveningen, maar de HIJSM volgde spoedig met lijnen in Noord- en
Zuid-Holland. 61 Vooral de lijn van Den Haag HIJSM naar Scheveningen, in 1886 geopend, kende een zeer druk vervoer. Voor deze lijnen
werden speciale kleine locomotieven aangeschaft, met een omkasting
59. De eerste acht, nrs. 136-143, verschenen in 1883, de twaalf volgende, met kleine wijzigingen, 160-171, in 1885, 172-183 in 1887, 194-198 in 1888 en tenslotte de 199-203 in
1889.
60. Middelberg beschreef zijn stoomrem in 'Dampftenderbremse und Schnellbremse fUr
Wagen', Organ 1884, 133-136. Beschrijving van de machines in e. Metzeltin, Die Entwicklung der Lokom'otive im Gebiete des Vereins Mittel-Europiiischer Eisenbahverwa/(ungen,
II. Band, 1880-1920 (Miinchen-Berlin 1937) 426-427.
61. Over de ontwikkeling van de stoomtramwegen en hun locomotieven: S. Overbosch,
De stoomlocomotieven der Nederlandse tramwegen (Culemborg-Haarlem [1966]).
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om de hele machine om ze zo minder afschrikwekkend te maken voor
mens en dier. De eerste acht kwamen in 1882-1883 van Carels te Gent
en waren waarschijn1ijk grotendeels door de fabriek ontworpen. In 1883
kwamen er nog twee bij, gebouwd door de Centrale Werkplaats te Haarlem, die zich daarmee voor het eerst op het terrein van de locomotiefbouw begaf. De volgende acht kwamen in 1883 en 1884 van de fabriek
van Backer & Rueb te Breda, later Machinefabriek Breda genaamd. 62
Middelberg was een groot voorstander van het aanmoedigen van de eigen Nederlandse industrie en hij probeerde zoveel mogelijk orders in eigen land te plaatsen. Een inheemse locomotiefindustrie bestond niet
meer, wat hem een doom in het oog was, en hij probeerde een van de
partners in de Bredase fabriek, J .G. Rueb, studievriend uit Hannover,
over te halen met de fabricage van stoomtramlocomotieven te beginnen:
Na enig aandringen ging Rueb op zijn voorstellen in en hij zal er geen
spijt van gehad hebben. Ruim 200 machines kwamen in de volgende jaren uit zijn fabriek voor talrijke Nederlandse en Indische tramwegen,
waar de 'Backertjes' over het algemeen goed voldeden en een lang leven
hadden. Volgende leveringen van stoomtramlocomotieven van de
HIJSM kwamen ook weer uit Breda, verdeeld over drie series met onderling sterk verschillende hoofdafmetingen, waarbij Middelberg vrijweI steeds bestaande typen tot voorbeeld nam. Uiterlijk verschilden ze
sterk van de vorige leveringen, en verwierven de bijnaam 'doodkist'.
Geen van de stoomtramlocomotieven droeg een naam. Het is waarschijnlijk dat Middelberg in deze jaren ook optrad als adviseur voor de
Oost Java Stoomtram Maatschappij. 63

Overig rollend materieel

Nederlands fabrikaat in rijtuigen en goederenwagens was eenvoudiger
te verkrijgen. Zowel J.J. Beijnes te Haarlem als de Koninklijke Fabriek
van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam, bouwden talloze
series voor de HIJSM. 64 AI dit materieel viel onder Middelbergs verantwoordelijkheid, maar bij de bouw hiervan sloot hij zich over het algemeen aan bij de gangbare praktijk elders. Zijn bijzondere interesse ging
uit naar de ontwikkeling van het twee- en drie-assig personenrijtuig met

62.

A.D. de Pater, The locomotives built by 'Machine/abriek Breda, voorheen Backer

& Rueb' (Leiden 1970).

63. De Pater, Locomotives, 20.
64. H. Asselberghs, Beijnes. Een eeuw van arbeid (Haarlem 1938); M.G. de Boer, Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam 1827-1927 (Amsterdam 1927).
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in de bogen verschuifbare of draaibare assen. De HIJSM was, net als
de Rhijn- en Staatsspoor, lid van het 'Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen' en talrijk zijn de vermeldingen in Middelbergs dagboeken
van bezoeken aan allerlei Europese hoofdsteden, van Christiania tot
Boekarest, voor conferenties van het 'Verein', dikwijls in gezelschap
van Stous Sloot van de Staatsspoor en Verloop65 van de Rhijnspoor.
Middelberg was lid van het technisch comite voor de 'Lenkachsen', de
in bogen radiaal instelbare assen, en een aantal rijtuigen van de HIJSM
werden door hem met een zelfontworpen systeem van dergelijke assen
uitgerust, die hij vol trots demonstreerde aan de overige leden van het
technisch comite. 66 Zelfs twee rijtuigen op draaistellen, gebouwd in de
Haarlemse werkplaats volgens een door hem in Duitsland gepatenteerde
constructie, werden in 1886 beproefd, maar deze bleken toch te groot
. en onhandig en daarom werden ze in 1894 in 4 kleine twee-assers
gesplitst. Gasverlichting van de rijtuigen volgens het systeem van
Pintsch werd vanaf 1880 langzamerhand ingevoerd, waarbij het samengeperste gas in cilindervormige reservoirs onder de rijtuigen werd meegevoerd.

De compoundlocomotief

Bij de sterke groei van het verkeer nam het kolenverbruik van de spoorwegen dusdanig toe dat men wegen ging zoe ken om de locomotieven efficienter te laten werken. Verwarming van het voedingwater door middel van afgewerkte stoom was al bekend en werd hier en daar toegepast.
Een techniek die meer leek te beloven was echter de toepassing van de
compoundwerking, waarbij de stoom uit een cilinder eerst nog in een
tweede cilinder met grotere inhoud werd geleid om daar verder te expanderen alvorens door de schoorsteen te ontsnappen. Voor landinstallaties
en scheepsmachines was deze techniek, sinds G.M. Rontgen in Rotterdam de eerste machines volgens dit principe had gebouwd, bekend en
veel gebruikt. 67 De Zwitserse, in Frankrijk werkzame, ingenieur A. Mallet slaagde er in 1876 in dit zelfde principe op een locomotief toe te passen en twee jaar later stelde hij op de wereldtentoonstelling te Parijs een
verbeterde versie ten toon, uitgerust met twee cilinders van verschillende
65. C. W. Verloop (t 1893), chef van tractie van de Nederl. Rhijnspoor tot de opheffing
in 1890 en daarna chef van exploitatie van de ZASM in Transvaal.
66. Dagboekaantekeningen 21-2-1889 en 18-5-1889, C.M. 3. Zie ook zijn brochure Freie
Lenkachsen fur Zug-Geschwindigkeiten bis 90 Km in der Stunde und fur Wagen mit und
ohne Bremsen (Verein Deutscher Eisenbahn Verwaltungen, Berlin 1891).
67. M.O. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen (Rotterdam 1923).
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diameter. Deze machine trok sterk de aandacht en in verschillende landen begon men met experiment en met compoundmachines.
Een aantal varianten valt te onderscheiden: F. W. Webb werkte met
3 cilinders, een grote binnenliggende voor lage, en twee kleine buitenliggende voor hoge druk. Honderden machines werden volgens zijn
systeem gebouwd, ondanks vele bezwaren die aan dit type bleken te kleyen. In Duitsland ontwikkelde Von Borries een systeem met twee buitenIiggende cilinders van verschillende diameter, dat redeIijk succesvol
bleek en op ruime schaal door de Pruisische Staatsspoorwegen werd toegepast. Samen met Von Borries ontwikkelde T.W. Worsdell in Engeland
een vergelijkbaar systeem, maar nu met binnenliggende cilinders; het
succes van dit type was niet geweldig. Een bezwaar van alle tweecilindermachines was dat het praktisch onmogelijk was om een geIijke
verdeling van het vermogen over beide cilinders te verkrijgen. De Glehn
in Frankrijk ornzeilde dit probleem door 4 cilinders te kiezen, hoge druk
cilinders buiten en lage druk cilinders binnen het frame. Machines van
dit type zijn in grote aantallen gebouwd over de gehele wereld en men
kan zeggen dat het stelsel van De Glehn weI het meest succesvol is geweest. 68
Het spreekt vanzelf dat dergelijke proefnemingen ook aan Middelberg niet onbekend bleven. Hij besloot zelf te experimenteren met enkeIe bestaande machines om te zien hoe groot de kolenbesparing zou kunnen zijn. Hij veranderde een paar locomotieven van verschillende types
zodanig dat de machinist door het omzetten van een klep in staat werd
gesteld naar keuze met enkelvoudige of met compoundexpansie te rijden. De inhoud van beide cilinders bleef echter gelijk, zodat de compoundwerking niet optimaal was en een vergelijking met een gewone,
enkelvoudige machine niet geheel opging. Hij yond deze pro even blijkbaar zo belangrijk dat hij in zijn dagboek tussen allerlei familiale aangelegenheden op 23 mei 1886 aantekende; 'De proeven met de compound
locomotief 'Donder' zijn begonnen.'69 De resultaten van deze experimenten waren zodanig dat een kolenbesparing van 9 of 100/0 haalbaar
leek. Hij besloot daarom nieuwe machines bij Borsig te laten bouwen
volgens het compound principe, met twee buitenliggende cilinders van
gelijke diameter, maar met een verschillende slaglengte: 400 mm voor
de rechter en 800 mm voor de linker cilinder, zodat deze dus twee maal
68. Zie over de experimenten van Webb op de London & North Western Rly., B. Reed,
Crewe locomotive works and its men (Newton Abbot 1982) 233-239, en Ahrons, British
locomotive, 3-253. Over A.F. W. van Borries, Metzeitin, Entwicklung, 8-10 en over T .W.
Worsdell, Reed, Crewe Works, 239, en Ahrons, British locomotive, 253-260. Zie over
A.G. de Glehn, Marshall, Dictionary, 65 .
69. Dagboekaantekeningen 23-5-1886, C.M. 3. Karskens, Locomotieven, 74-77.
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zo groot was. Hiermee introduceerde Middelberg een uniek systeem, dat
eenvoudig en goedkoop te construeren was, maar waaraan grote nadelen bleken te kleven. De machines 'Oldenbarneveldt-Simon Stevin', nrs.
190-193, uiterlijk gelijk aan de laatste snellopers, werden in 1888 in
dienst gesteld, nadat Middelberg tijdens de bouw enige malen in de fabriek op bezoek was geweest. Tijdens een van deze reizen, in januari
1888, sprak hij in Hannover met Von Borries en maakte hij een rit op
de voetplaat van een van diens compoundlocomotieven. 7o In de praktijk
bleken de vier compound-snellopers inderdaad een aanzienlijke kolenbesparing op te leveren, ongeveer 17010, wat natuurlijk zeer bevredigend
was, maar door de ongelijke slaglengte links en rechts was hun loop op
de baan zo onrustig dat dikwijls onderdelen van het drijfwerk braken
en de koppelstangen soms verbogen tijdens de rit. Nadat bij de 'Oldenbarneveldt' op 5 oktober 1889 te Delft de linkerkoppelstang was gebroken, vroeg men zich zelfs af of het niet zinvol zou kunnen zijn de linker
koppelstangen van aIle compounds door zwaardere te vervangen. 71 Het
bleven zorgenkinderen en daarom werden ze zo min mogelijk gebruikt
en niet verder nagebouwd. In 1913 werd de laatste afgevoerd, veel eerder dan de gewone snellopers. Door zijn vertrek uit de dienst van de
HIJSM is Middelberg er niet meer toe gekomen deze machines te verbeteren en zijn opvolger, zijn oude vriend Roessingh van Iterson, was er
niet in ge'interesseerd. Ook de enige Staats spoor compoundlocomotief,
volgens het systeem Worsdell, in 1892 in dienst gesteld, was geen succes
en werd spoedig verbouwd tot enkelvoudige expansie.72

Samenvatting en conclusie

Samenvattend kan gezegd worden dat Middelberg in technisch opzicht
een begaafd en vooruitstrevend constructeur is geweest. Hij was goed op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de locotnotiefbouw en hij
paste de meeste verbeteringen snel toe bij zijn eigen ontwerpen. De
rookverbrander van Thierry, de tegendrukrem van Le Chatelier zijn al
genoemd, en eigen vindingen als de stoomrem, de 'lenkachsen' en zijn
draaistel zijn in meer of mindere mate een succes geweest. Een pionier
was hij duidelijk in het toepassen van welijzer in plaats van smeedijzer
70.

Het gesprek met Von Borries was eind januari 1888 op deterugreis van Berlijn; zijn
bezoek aan Borsig was eind februari 1888. Dagboekaantekeningen 18-1 en 24-21888, C.M. 3.
71. Notulen Raad van Administratie HIJSM, 25-10-1889.
72. Waldorp, Stoom/ocomotieven, 137-138 .
~weede
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voor frameplaten van locomotieven. Welijzer was goedkoper en veel
sterker, maar yond in Duitsland pas in de jaren negentig op ruime schaal
toepassing, toen de superieure kwaliteiten van het nieuwe materiaal
ruimschoots waren gebleken. Middelberg paste welijzer reeds toe bij
zijn eigen constructies kort na zijn komst bij de HIJSM. 73 Een detail
waar hij echter aan de conservatieve kant bleef was de stoomdruk. De
snellopers hadden ketels van 10 atm., terwijl elders, ook in Nederland
bij de Staatsspoor, 12 atm. al gangbaar was. Zijn compoundsysteem
bleek een doodlopende weg te zijn, maar het siert de constructeur dat
hij het aandurfde nieuwe, onbetreden paden in te slaan in zijn streven
naar verbetering van het locomotiefpark van de maatschappij. Van alle
Nederlandse tijdgenoten is hij stellig degene met de meest originele
ideeen geweest.
Door zijn eigen gebrekkige opleiding is hij stellig belnvloed; hij zag de
nadelen van slecht onderwijs maar al te goed en hij heeft zijn leven lang
geijverd voor verbetering. De HBS werd door hem met instemming begroet en de kwaliteit van het onderwijs aan de Delftse Polytechnische
School ging hem altijd ter harte. 74

Verdere carriere
Op den duur raakte hij enigszins uitgekeken op de HIJSM en wilde hij
zijn talenten ook in andere richtingen ontplooien. Toen hem in 1889 het
aanbod gedaan werd om directeur te worden van de jonge Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij.7S, accepteerde hij dit graag, zij
het na enige aarzeling. Vanaf dat moment namen zijn werkzaamheden
een geheel ander karakter aan; geen technisch scheppend werk meer,
maar het uit de grond stampen van een compleet spoorwegbedrijf in
Transvaal. Bij zijn vertrek uit Pretoria in 1899 liet hij een goed lopend,
modern spoorwegbedrijf met een uitgesproken Nederlands karakter
achter. Bovendien had hij de sympathie verworven, niet aIleen van Kruger en zijn Boeren, maar ook van de Engelsen en Uitlanders. Terug in
Nederland trok hij zich grotendeels uit zaken terug, hoewel hij nog wei
een adviseurschap bij de Leidse Duinwaterieiding aanvaardde en in opdracht van Nederlandse obligatie-houders een reis naar de Verenigde
73. Metzeltin, Entwicklung, 446.
74. Lintsen, lngenieurs, 214.
75 . Zit over de ZASM: P.J . van Winter, Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van
de Nederlandsche Zuid-AJrikaansche Spoorweg-Maatschappij, 2 din. (Amsterdam
1937-1938).
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Staten maakte om daar een noodlijdende spoorweg te reorganiseren.
Zelfs Iiet hij zich in 1909 nog een verkiezing voor de Tweede Kamer voor
de Anti-Revolutionairen welgevallen, maar de politiek had zijn hart niet
echt, hoewel hij bij de behandeling van d.e Octrooiwet op de voorgrond
trad. 6 maart 1916 overleed hij op zijn huis 'Donkervliet' te Baambrugge, 69 jaar oud.

Natuurlijke en synthetische
.
kleurstoffenproduktie in Nederland In
de negentiende eeuw*
A.M.e. LEMMENS
G.P.l. VERBONG

Inleiding

De ontdekking van de kleurende werking van aniline in 1856 door de
Engelsman William Perkin heeft verstrekkende gevolgen gehad. Na deze
ontdekking ontstaat er binnen enkele jaren een bloeiende kleurstoffenindustrie, die met kooiteer als grondstof, tal van nieuwe synthetische
kleurstoffen maakt.
Met name in Duitsland maakt deze nieuwe industrietak een stormachtige groei door. Zij groeit uit tot een van de belangrijkste pijlers van
de tweede industriele revolutie. In Engeland ontstaat er ondanks pogingen van Perkin en enkele anderen geen industrie van betekenis, terwijl
ook de Franse industrie, die in de beginfase volop meedoet, al spoedig
bij Duitsland achterop raakt. Het klassieke antwoord op de vraag, hoe
de Duitse industrie zo dominant heeft kunnen worden, luidt dat zij zulke goede en hechte band en met de wetenschap onderhield. De nauwe
kontakten tussen industrie en wetenschap hebben geleid tot een vruchtbaar huwelijk tussen de opkomende wetenschap der organische chemie
en de chemise he industrie. Veel beroemde Duitse chemici, zoals Liebig,
Hofmann en Baeyer zijn op de een of andere manier betrokken geweest
bij de nieuwe industrietak. Onder invloed van Liebig ontstaan er in de
jaren '60 van de vorige eeuw aan de universiteiten in Pruissen moderne
researchinstituten, zoals in Berlijn (Hofmann) en in Bonn (Kekule).l
Van deze wetenschappers zijn er velen niet aIleen in de ontwikkeling van
• Met dank aan prof. Joh. de Vries voor het ter beschikking stellen van een niet gepubliceerd manuscript (noot 36-41) en in het bijzonder aan Ernst Homburg voor het geleverde
bronnenmateriaal en commentaar.
I. R. Steven Turner, Justus Liebig versus Prussian chemistry: Reflections on earlyinstitute building in Germany, Historical Studies in the Physical Sciences 13 (1982)
129-162.
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hun eigen vakgebied geinteresseerd, maar ook in de praktische toepassingen daarvan. Het nieuwe gebied van de synthetische kleurstoffen is
het eerste belangrijke toepassingsveld. De systematische inschakeling
van wetenschap en techniek in de industrie zelf vindt echter pas plaats
in de jaren 'SO met de opkomst van de eerste industriele researchlaboratoria, wanneer de Duitse industrie volwassen en allang dominant in Europa is.
Kijken we nu naar de Nederlandse situatie dan rijst vanzelf de
vraag, waarom hier nooit een kleurstoffenindustrie van betekenis ontstaan is. Een voor de hand liggend antwoord lijkt, dat de jaren vijftig
en zestig voor Nederland veel te vroeg waren om een grote nieuwe industrietak te laten ontstaan. Dit leidt echter slechts tot een verschuiving
van de vraagstelling. De Jonge verklaart het achterblijven van deze industrietak uit de hulpeloosheid van de fabrikanten in de chemische industrie ten opzichte van de nieuwe chemische wetenschap. 2 Hierdoor
hebben zij zich veelal beperkt tot eenvoudige chemische bewerkingen.
Ais deze verklaring van De Jonge juist is, dan rijst vervolgens de vraag,
waarom er in die periode in Nederland geen duurzame en vruchtbare relatie tussen wetenschappers en ondernemers is ontstaan. Zijn er dan
geen wetenschappers geweest, die zich met de nieuwe kleurstoffen hebben beziggehouden of die pogingen ondernomen of ondersteund hebben
om hier een kleurstoffenindustrie te beginnen?
De bemoeienis van wetenschappers met kleurstoffen is het centrale
thema van dit artikel. Nederland heeft echter in tegenstelling tot Duitsland altijd grote belangen gehad in de natuurlijke kleurstoffen, meekrap
en de indigo. Pogingen om hier een nieuwe industrie te vestigen voor het
produceren van kleurstoffen op koolteerbasis moeten dan ook geschilderd worden tegen de achtergrond van de strijd tusen de oude en de
nieuwe kleurstoffen en van de ondergang van deze traditionele tak van
nijverheid en de bijbehorende handel. In paragraaf twee ligt de nadruk
op de pogingen die wetenschappers ondernomen hebben om de plantaardige kleurstoffen te redden.
In paragraaf 3 wordt beschreven hoe de kennis over de nieuwe
kleurstoffen hier doordringt en hoe langzamerhand het fundamentele
onderzoek op het gebied van de organische chemie op gang komt.
Dat de kleurstoffenindustrie hier geen hoge vlucht genomen heeft
wil niet zeggen, dat er geen pogingen in die richting ondernomen zijn.
Deze worden in de volgende paragraaf behandeld met het accent op de
rol, die wetenschappers erin gespeeld hebben. Het artikel eindigt met enkele konklusies.
2.

LA. de Jonge, De industrialisatie van Nederland 1850-1914 (Nijrnegen 1968) 216.
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De ondergang van de natuurlijke kleurstoffen

de meekrap
Een van de belangrijkste kleurstoffen is lange tijd de meekrap geweest.
Deze rode verfstof verkreeg men via een eenvoudig procede in een zogenaamde meekrapstoof uit de wortels van de meekrapplant. In zo'n
stoof, die vaak het k06peratief eigendom van de boeren was, werden de
wortels eerst gedroogd en vervolgens verpulverd. Lange tijd was de nederlandse meekrapnijverheid toonaangevend in Europa, maar vanaf het
begin van de vorige eeuw werd haar positie steeds meer bedreigd door
de Franse industrie. 3
Een belangrijke factor was hierbij de ontdekking van het alizarine,
het kleurend bestanddeel van de meekrap. In 1826 slaagden de Franse
chemici Robiquet en Colin erin om alizarine af te scheid en uit de meekrap en deze vervolgens te kristalliseren. Door enkele eenvoudige bewerkingen slaagde men erin om de alizarine te concentreren dat onder de
naam garancine of colorine op de markt verscheen. Naast verschillende
technische vernieuwingen was er ook sprake van een organisatorische
innovatie. De meekrapwortels werden in steeds grotere mate opgekocht
door fabrikanten, die de wortels in fabrieken bewerkten, waar chemisch
onderlegd personeel de kwaliteit experimenteel vaststelde en kontroleerde. Bij deze opzet kon men door de grote hoeveelheden wortels te mengen een veel homogener produkt leveren en ook de kwaliteit ervan garanderen. De fabrieken gingen hun produkten rechtstreeks aan de textielververs en -drukkers leveren. Dit had tot gevolg, dat de boeren aileen
nog maar wortels verbouwden en dat de hele tussenhandel verdween.
Deze omschakeling verliep in Nederland veel moeilijker. Een eerste
reaktie op de franse superioriteit was het verleggen van de produktie.
naar goedkopere soorten met een mindere kwaliteit. Door zo de kosten
te verlagen hoopte men uit de problemen te komen, maar langzamerhand drong hier door, wat de ware oorzaak van de achteruitgang was.
In 1842 werd door H.J. Gudde, die een octrooi had op een mechanische
zuiveringsmethode van de meekrapwortels, een poging ondernomen om
in Steenbergen een moderne stoof te stichten. De angst echter voor het
nieuwe en de blinde vooringenomenheid ten opzichte van het oude lieten
dit initiatief stuklopen.
Enkele jaren later, in 1848, schreef de Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid een prijsvraag uit met als opgave het vinden van
3. In bet gedeelte over de meekrap is voorai gebruik gemaakt van: C. Wiskerke, 'De geschiedenis van bet meekrapbedrijf in Nederland', Economische Historisch Jaarboek,
(1951) 1-44.
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een methode om de wortels goedkoper fijn te kunnen maken. Tot 1852
kwamen er slechts twee inzendingen binnen, waarvan die van O. Verhagen, fabrikant te Goes, en S. Bleekrode, hoogleraar aan de Koninklijke
Akademie te Delft, werd bekroond. 4 Run antwoord bevatte een uitvoerige en kritische beschrijving van het stoofbedrijf. Vervolgens stelden zij
enkele verbeteringen voor, zoals machinale ventilatie tijdens het drogen,
machinale zuivering en een maalstelsel in plaats van het tot dan toe toegepaste stampen.
Gebaseerd op deze inzichten startte de Maatschappij van Verbeterde Meekrapbereiding het jaar daarop een garancinefabriek in Goes.
Verhagen en Bleekrode namen de leiding op zich van deze moderne fabriek, waarvan de bouwkosten alleen al 3 ton bedroegen en het vlottend
kapitaal nog eens 2 ton. Maar al in 1857 werd deze vennootschap opgeheven. Een commissie van onderzoek wees unaniem Bleekrode als schuldige aan, omdat hij zijn taak als adviseur op scheikundig en werktuigkundig gebied verzaakt zou hebben: 'Ret overdreven vertrouwen in den
Adviseur die een geheel ander vraagstuk heeft uitgewerkt dan hem was
voorgelegd, is alzoo de grondoorzaak van de ongelukkige toestand
waarin men verkeert,.5 Men vervolgt: 'Behalve den Adviseur, zijn alle
leden van den raad verschoonbaar, door het vertrouwen dat zij in eenen
deskundigen hebben gesteld, wiens groote geleerdheid en vermaardheid
dat vertrouwen schenen te rechtvaardigen'. 6
In dezelfde tijd ontstonden er diverse onafhankelijke garancinebedrijven: zo brachten Koopman, Zocher & Co in 1850 een volledige fabrieksinstallatie uit Frankrijk over naar Haarlem; J .G.J. van den Bosch
begon in Wilhelminadorp in 1851 met een beginkapitaal van 3 ton en de
stoomgarancinefabriek van Ochtman & Co werd opgericht. 7
Na lange tijd telde Nederland weer volop mee, maar de modernisering van de meekrapnijverheid leidde niet tot een intensieve samenwerking tussen industrie en wetenschap. De vier grootste garancinebedrijyen hadden in 1870 slechts een chemicus in gemeenschappelijke dienst.
Prof. E. Mulder uit Utrecht onderzocht ook de garancine, maar dit onderzoek betrof aileen de kwaliteit van het produkt en niet de chemische
samenstelling ervan. 8
Dat gebeurde weI in Duitsland, waar men driftig op zoek was naar
4. O. Verhagen en S. Bleekrode, Beschouwingen over meekrapbereiding (1852).
5. O. Verhagen, Een woord aan aile belanghebbenden, de geschiedenis betreffende der
ontbonden Maatschappij van Verbeterde Meekrap-bereiding (Goes 1858).
6. Idem, 19·20.
7. M.J . Boerendonk, Historische studie over den Zeeuwschen landbouw (Den Haag
1935).
8. W. Crookes, A practical Handbook of Dying and Calici Printing (London 1874) 260.
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de chemische samenstelling van alizarine. Graebe en Liebermann ontdekten deze en zij kwamen tot de konklusie, dat alizarine uit anthraceen
gemaakt kon worden. Anthraceen is een van de produkten van het koolteerdestillatieproces. In januari 1869 publiceerden ze het bereidingsproces van de kleurstof, die nog in hetzelfde jaar door Perkin op de markt
gebracht werd. De prijs was toen nog zeer hoog, maar al in 1873 was
deze zover gezakt, dat de meekrap de ekonomische konkurrentie met de
synthetische alizarine verloor. Binnen enkele jaren ging de hele meekrapcultuur ten onder. De boeren schakelden over op de teelt van suikerbieten en de garancinefabrieken sloten. Pogingen om de meekrap te
redden werden er vrijwel niet ondernomen.
de indigo

Bij de andere belangrijke natuurlijke kleurstof, de indigo, heeft de strijd
veellanger geduurd. Indigo, een blauwe kleurstof, verkreeg men uit de
indigoplant, die verbouwd werd op plantages in Indonesie en India. Het
bereiden van de indigo gebeurde op de plantages zelf in kleine, eenvoudige fabriekjes. 9 Door een fermentatieproces werd indicaan uit de planten afgescheiden, dat vervolgens met zuurstof in kontakt werd gebracht
door het plantenextrakt met een schoepenrad in beweging te brengen (te
kloppen). Na filtrering werd de indigo pap met zuiver water gekookt, gezuiverd en in een pers tot de bekende indigokoekjes geperst. Het hele
proces berustte op ambachtelijke kennis.
De strijd van de meekrap tegen de produkten van de snel opkomende chemische industrie bracht hier echter verandering in. Enkele verontruste Nederlandse planters namen rond 1870 als eersten een scheikundige in dienst, nl. Sayers. 10 Deze had zijn opleiding in Brussel genoten en
was daarna hoofd van een technisch-chemisch bedrijf geweest. Hij
kreeg de taak om door het onderzoeken van het produktieproces de opbrengst te vergroten en de kwaliteit te verbeteren. Sayers kreeg een geheel nieuw laboratorium in Klatten tot zijn beschikking en ook een
proeffabriek in Gajamprit. 11 De eerste resultaten leken veelbelovend.
Hij ontwikkelde een proces waardoor het mogelijk was om een grote
besparing op de teelt te bereiken, terwijl tegelijkertijd de opbrengst aan
indigo 20 tot 40% groter werd. Hiervoor was ammoniak vereist en daarom besloot een aantal planters in 1873 een fabriek op te richten voor de
9. Toespraak van C.J. van Lookeren Campagne, ge Jaarverslag Technologisch Gezelschap te Delft, 9 (1899).
10. Van Sayers is verder niets bekend. Dit geldt eveneens voor enkele andere personen
in paragraaf 2, zoals dr. Lohmann. In de gebruikelijke biografische bronnen hebben we
hen niet kunnen vinden.
11. Th. Andre, Cultuur en Bereiding van Indigo op Java (Amsterdam 1891).
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produktie van ammoniak. Door gebrek aan afname moest dit bedrijf
echter al weer spoedig sluiten. Een gevolg van deze poging was weI, dat
er een grotere druk op de regering werd uitgeoefend om een proefstation
voor de indigo op te richten. 12 Het duurde echter nog tot 1890 eer dit
tot stand kwam.
In die tijd was de situatie alweer aanzienlijk veranderd. Hoewel
Baeyer door zijn synthese van indigo in zijn laboratorium in 1873 voor
een aanzienlijke onrust onder de planters en op de markt zorgde, duurde
het nog tot de jaren negentig eer de synthetische indigo een werkelijke
bedreiging werd. De eerste pogingen van de BASF en Hochst om met
behulp van de Baeyerse synthese op commerciele basis indigo te produceren faalden jammerlijk. Pas na de ontdekking van nieuwe, technisch
eenvoudiger te realiseren procedees door de Zwitserse prof. Heumann
in 1890, kon de BASF in kleine hoeveelheden het synthetische indigo,
het zogenaamde indigo rein, op de markt gaan brengen. 13 De konkurrentiestrijd tussen de natuurlijke en de synthetische indigo bereikte zijn
hoogtepunt in de eerste jaren van deze eeuw.
Maar voordat de indigo het hoofd boog voor zijn synthetische konkurrent, werden er nog verschillende pogingen ondernomen om de positie van de natuurlijke indigo te verbeteren. Een van de wetenschappers,
die zich hier intensief mee heeft beziggehouden, is C.l. van Lookeren
Campagne, hoogleraar in Wageningen. Hij werkte enkele jaren in Indie
in de negentiger jaren en hij ontwikkelde in die tijd twee nieuwe procedees voor de Natal-indigo. Deze werden gekenmerkt door het gebruik
van warm water en door kalktoevoeging, waardoor de opbrengst verhoogd werd en de produktiekosten daalden.14 Was er eerst nog enige
aarzeling bij het toepassen van de nieuwe methodes, na het op de markt
komen van het indigo rein zag men hierin de enige mogelijkheid om de
konkurrentie vol te kunnen houden.15
Ook vond er vanaf 1890 onderzoek plaats op het al genoemde
proefstation. Hiervoor was een chemisch laboratorium in Buitenzorg ingericht, dat door twee onderzoekers bemand werd: l. Hazewinkel, die
het landbouwscheikundig deel voor zijn rekening nam en mej. G. Wilbrink, die belast was met het botanisch gedeelte. 16 Beiden concentreerden zich op de indigo, hoewel in hun taakomschrijving slechts over tro12. Idem, 308.
13. H. Miiller, De Chemie verovert de wereld (Antwerpen 1951) hfdst. 2.
14. A. Sassen, 'lets omtrent den technisch oeconomischen strijd met betrekking tot de
indigo', TIjdschrift ter Bevordering van Nijverheid, 47 (1899) 50.
15. Idem. Indigo rein is eigenlijk de merknaam van de BASF maar deze werd aigemeen
gebruikt om het synthetische produkt aan te duiden.
16. Algemeen Rijks Archief, koionien, mail rapport 124, inv. nr. 6477.
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pische kultuurgewassen gesproken werd. Hazewinkel bestudeerde de
produktie van de indigo. Gebruik makend van de recente literatuur, ook
die over de synthetische indigo, van 9.a. Hoogewerff, Beyerink (beiden
hoogleraar in Delft) en van Baeyer, kwam hij tot de konklusie dat door
het gebruik van bepaalde chemicalien minder nevenprodukten en dus
grotere opbrengsten mogelijk waren. 17 De botaniste ontwikkelde een
proces, waarmee het mogelijk zou zijn om een gewas te kultiveren met
een aanzienlijk hoger indigogehalte.
Pas in 1904 verschenen de eerste resultaten in de 'Mededelingen uit
's Lands Plantentuin', maar al in de inleiding merkte de direkteur van
de Plantentuin op: 'De huidige stand van de indigomarkt is van dien
aard, dat niet de beteekenis der verworven resultaten als zoodanig den
doorslag mag geven bij het overwegen der vraag, of de onderzoekingen
al dan niet voortgezet zullen worden, maar aIleen de waarde die zij hebben ter verhooging der kans om met succes aan de concurrentie met het
kunstmatig product het hooft te bieden'. 18
Ongeduldig geworden door het uitblijven van resultaten en onder
druk van de steeds sterkere concurrentie van het indigo rein, hadden enkele planters inmiddels zelf een onderzoek opgezet op het proefstation
te Salatiga. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. C.E. Lohmann, die
daarvoor in het landbouwscheikundig laboratorium van's Lands Platentuin gewerkt had. Lohmann maakte gebruik van de resultaten van
een onderzoek van prof. M.W. Beyerink uit Delft, die het fermentatieproces van de indigo chemisch-analytisch onderzocht had. Zijn naamgenoot en leerling dr. D. Beyerink publiceerde hierover in het maandblad
Cu/tura in 1905. 19 Met behulp van deze resultaten kon Lohmann een
snelle en betrouwbare analysemethode ontwikkelen om het indigogehalte vast te steIlen. 2o Zijn werkprogramma bevatte verder de volgende
punten: verbetering van het fabrieksrendement door wijzigingen in het
procede of door selektie van die delen van de plant, die een maximaal
indicaangehalte bevatten, omdat ze op een bepaalde manier geteeld en
op het juiste moment geoogst waren; verbetering van de kultuur door
veldproeven, bemesting etc. Na zes maanden echter werd het onderzoek
al beeindigd. Pogingen van Lohmann's assistent te Salatiga, Kroemer,
om het onderzoek voort te zetten, leverden niets op. Een derde onderzoek, dat van de scheikundige Schadee van der Does op de onderneming
17. Het ging daarbij met name om ammoniak. Daarvan had Sayers al bewezen dat toepassing in het groot mogelijk was.
18. Onderzoekingen aan het proefstation voor indigo, Mededelingen uit 's Lands Plantentuin, 73 (1904) VI en 1-71.
19. Indische Mercuur, 28 (1905) 312-313.
20. Indische Mercuur, 29 (1906) 434-435.
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Djongramgan, kwam tot een voortijdig einde door het overlijden van de
onderzoeker.
De situatie verslechterde intussen aanzienlijk voor de planters. De
uitvoer van indigo rein uit Duitsland groeide jaarlijks aanzienlijk, wat
ten koste ging van de natuurlijke indigo. De produktie hiervan stortte
dan ook ineen, zowel op Java als in Brits-Indie (zie tabel 1).21
T ABEL 1 Uitvoer van indigo (in tonnen) en produktie van indigo (in kisten)

Uitvoer indigo
rein uit
Duitsland

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

1.973
2.673
5.284
7.233
8.730
11.165
12.733

Uitvoer
indigo uit
Brits-Indie
1897/1898

6.758

1905/1906

1.500

Produktie van
Java indigo

1898
1907

12.580
±2.500

Door deze ontwikkelingen werden de pogingen steeds schaarser om
door innovaties nog iets van de markt terug te winnen. In Brits-Indie
slaagde E.C. Schrottky, een Engelse indigo deskundige, erin een methode te ontwikkelen, die een 400/0 hogere opbrengst aan verfstof had,
maar de planters in Nederlands-Indie waren niet meer bereid om personeel op te lei den of hun bedrijf te reorganiseren. 22 De indigohandel sukkelde langzaam naar zijn einde.

De nieuwe kleurstoffen en de opkomst van de organische chemie in Nederland
De opkomende synthetische kleurstoffenindustrie maakte dankbaar gebruik van de resultaten, die de zich snel ontwikkelende organische chemie geboekt had. Duitsland liep in dit opzicht voorop. In Nederland
werd wei, zo omstreeks het midden van de vorige eeuw, op elke universiteit en op de Koninklijke Akademie (later Polytechnische School) scheikunde onderwezen, maar de hoogleraren, die hiermee belast waren,
hadden de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en onderwijs in aile
onderdelen van de chernie.
21.
22.

Indigo Rein (uitgave BASF) Ludwigshaven 1907.
Indische Mercuur, 43 (1920) 129.
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Men volgde hier de ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend.
Zo publiceerde de Leidse hoogleraar A.H. van der Boon Mesch in het
Tijdschrift van de Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid in 1861
en 1862 een reeks artikelen die tezamen meer dan 130 bladzijden besloegen. 23 Van der Boon Mesch gaf hierin zowel een uitvoerige wetenschappelijke beschrijving van de kleurstoffen als ook praktische aanwijzingen
voor het gebruik ervan, zoals de eigenschappen bij het verven. Doordat
hij bij de beschrijving van een proces de benodigde hoeveelheden, die
no dig waren, in Nederlandse eenheden gaf en een kostprijs berekende,
wekte hij de indruk, dat hij aanwijzingen wilde geven om daadwerkelijk
te beginnen met een synthetische kleurstoffenindustrie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de adviezen, die hij gaf: ' ... van deze verschillende bereidingswijzen verkies ik die waarin de nitro benzol met behulp van ijzer,
zink of arsenigzuur ontleed wordt; en ook voor het fabriekswezen zal
het weI de eenvoudigste en minst kostbare manier zijn'. 24

In dezelfde tijd schreef de Delftse hoogleraar Bleekrode in het Nieuw
Jijdschrijt (Opus Posthumus) eveneens enige overzichtsartikelen. 25 Hij
vermeldde hierin ook dat hij al in 1850 aandacht had besteed aan synthetische kleurstoffen in een artikel van het TIjdschrijt ter Bevordering
van Nijverheid. De strekking van zijn werk was dezelfde als die van Van
der Boon Mesch, maar zijn werk gold als kwalitatief beter, vooral door
een grotere oorspronkelijkheid en eigen inbreng. Ook bij Bleekrode vinden we behalve scheikundige verklaringen recepten en verfvoorschriften, die uitnodigden tot uitvoering. 26
Bleekrode, die zoals we zagen op een nogal onfortuinlijke wijze bij
de modernise ring van meekrapindustrie betrokken was, had de opkomst
van een synthetische kleurstoffenindustrie kunnen stimuleren. Helaas
overleed hij al in 1862, zodat zijn kennis verder niet gebruikt kon worden.
Wilde men zich intensief bezighouden met het nieuwe vakgebied,
dan kon men in Nederland niet terecht. Daarom trokken verschillende
Nederlanders naar het buitenland om bij de beroemde organische chemici te gaan studeren of te gaan werken als assistent. Een van de eersten
was Simon Hoogewerff, die in Duitsland studeerde en in 1868 in Gottingen promoveerde. In datzelfde jaar werd de Deutsche Chemische Gesellschaft opgericht en ontdekten Graebe en Liebermann de alizarinesyn23. A.H. van der Boon Mesch, 'De anilin en de daaruit bereide nieuwe kleurstoffen'
Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid, 24 (1861) en 25 (1862).
24. Idem, 1861, 305.
25. S. Bleekrode, Nieuw Tijdschrift (Opus Posthumus) 1860, 109-118, 270-276; 3-35.
26. Idem, 275. Het genoemde buro was waarschijnlijk een activiteit van Bleekrode zelf.
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Dr. Salomon Abraham Bleekrode 18141862 (Foto: lconogra/isch Bureau, Den
Haag)

Prof. Dr. Antoine Paul Nicola Franchimont 1844-1919 (Foto: lconografisch Bureau Den Haag)

these. Hoogewerff keerde terug naar Nederland en werd leraar aan de
HBS in Rotterdam. In 1885 volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan
de Polytechnische School, waar hij A.C. Oudemans opvolgde. Zijn vakgebied bestreek toen nog de organische, anorganische en analytische
chemie. 27 Naast het lesgeven deed Hoogewerff ook onderzoek in zijn
vrije tijd in het laboratorium van zijn vriend van Dorp.
W.A. van Dorp studeerde aan de Poiytechnische School in Hannover. Vervolgens werkte hij korte tijd bij Wohler in Gottingen en bij Bunsen in Heidelberg, waar hij in 1871 promoveerde. Maar toen was hij al
werkzaam in Berlijn in het organisch laboratorium van Liebermann en
Baeyer. Hij bewerkte daar het onderzoek 'Beitrage zur Kenntnis des Cochenillefarbstoffs', wat resulteerde in een publikatie in de Berichte der
Deutsche Chemische Gesellschaft. In de jaren daarna publiceerde hij
nog verschillende malen in de Berichte, terwijl uitvoerigere artikelen van
zijn hand in Liebig's Annalen verschenen. 28 Van Dorp wilde op een gegeven moment graag naar Nederland terug en in 1876 kocht hij in
Amsterdam een bedrijfje op, waar hij een eigen laboratorium vestigde.

27.
28.

J. Boeken. oS. Hoogewerff. Chemisch Weekblad 10 (1913) 647-650.
S. Hoogewerff. 'dr. W.A. van Dorp·. Chemisch Weekblad, 24 (1911) 461-468.
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Samen met Hoogewerff verrichtte hij daar onderzoek aan aniline en tolUidine. Hierover publiceerden zij samen in de Berichte.
Langzamerhand ontstond de behoefte aan een eigen tijdschrift om zodoende over een eigen publikatiemedium te beschikken en als teken, dat
de beoefening van de chemie in Nederland voldoende nivo gekregen had
om zelf een wetenschappelijk tijdschrift te vullen. In 1882 zag het eerste
nummer van het Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas het licht.
Naast Hoogewerff en Van Dorp waren ook Oudemans, Mulder en Franchimont hierbij betrokken. Deze laatste leidde het tijdschrift in de eerste
jaren, waarna zijn taak door Van Dorp overgenomen werd. Het Recueil
werd het wetenschappelijk orgaan van de Nederlandsche Chemische
Vereeniging. 29
De samenwerking tussen Van Dorp en Hoogewerff duurde tot
1904, toen Hoogewerff het te druk kreeg op de PS en de nieuwe TH,
waarvan hij rector magnificus werd. Hij onderhield ook talrijke kontakten buiten zijn werk: zo zat hij in verschillende officieIe adviescommissies en was hij president-commissaris van de fabriek van chemische produkten te Schiedam, die opgericht was door twee van zijn leerlingen.
Van Dorp wees verschillende malen een aanbod om hoogleraar te worden af; hij was direkteur van de Chemische fabriek Naarden en de mogelijkheden, die hij daar bezat om onderzoek te verrichten, waren beter
dan in welke overheidsfunctie dan OOk.30
De invloed van de organische chemici in het Recueil was zeer groot,
want naast Hoogewerff en Van Dorp kwam ook A.P.N. Franchimont
uit die hoek. Deze studeerde eerst af als apotheker en promoveerde in
1871 in Leiden op een onderzoek naar de chemische samenstelling van
terpeenharsen. Daarna werkte hij enige tijd als privaat-assistent van Kekule in Bonn en bij Wurtz, de belangrijkste Franse chemicus van dat
moment. Na een zeer korte loopbaan als leraar werd hij al in 1874 buitengewoon hoogleraar in de organische chemie in Leiden (in 1877 gewoon hoogleraar). Zijn taak bestond voornamelijk uit het geven van onderwijs en het leiden van het organisch laboratorium. Belangrijk in dit
verband was de tot standkoming van een geheel nieuw laboratorium
voor de organische chemie in 1901. Onderzoek verrichtte hij op het gebied van de nitraminen, waarover hij o.a. in de Recueil publiceerde. 31
Over het belang van Franchimont voor de organische chemie schrijft Jo29. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, (New York 1882).
30. F . de long, 'Chemische technologie op de TH Delft', intern rapport van de sectie
Geschiedenis van de Techniek van de vakgroep WTS, 17.
31. P. van Romburgh, 'Antoine Paul Nicolas Franchimont', Chemisch Weekblad 12
(1911) 243-253.
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rissen in het gedenkboek van de Leidse universiteit: 'Vraagt men met
nuchteren zin naar de praktische resultaten van aldit werk, dan zij gewezen op de aanzienlijke verheffing van de beoefening der organische
chemie boven het vrij lage peil, waarop zij hier te lande stond; op de
vorming in zijn laboratorium (dat steeds met de modernste hulpmiddelen was voorzien) van talrijke chemici, waarvan er 5 hoogleraar werden
en vele andere belangrijke functies bekleedden, op de toepassing van
zijn vondsten in de techniek (genoemd mogen worden het celluloseacetaat der kunstzijde). Dat hij bijv. noch zijn bereiding van het reele
salpeterzuur noch die van de juist vermelde acetylcellulose, liet octrooieren, zij als voorbeeld van zijn onbaatzuchtigheid aangehaald,.32 In industriele toepassingen was Franchimont waarschijnlijk niet zo gelnteresseerd.
Ook de beroemdste Nederlandse chemicus, J .H. van 't Hoff heeft
zich in de beginjaren van zijn loopbaan met de organische chemie beziggehouden. Na aan de Polytechnische School als technoloog afgestu. deerd te zijn, studeerde hij bij Kekule in Bonn en bij Wurtz in Parijs en
hij promoveerde vervolgens op een proefschrift in de organische chemie
bij Mulder in Utrecht, dat zelfs in lofredes op van 't Hoff als middelmatig bestempeld werd. Zijn baanbrekend werk verrichtte hij in 1874 op
het gebied van de stereochemie (theorie van het koolstoftetraeder). Later keerde hij zich van de organische chemie af en hield hij zich bezig
met de fysische chemie. Hij was gedurende twintig jaar hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam. 33
Aan diezelfde universiteit werd in 1905 A.F. Holleman als hoogleraar voor de organische chemie benoemd. Holleman studeerde in Leiden, waar hij ook in 1887 promoveerde; daarna werkte hij o.a. bij Baeyer in Munchen en bij van 't Hoff in Amsterdam. In 1893 werd hij hoogleraar in Groningen voor de gehele chemie. Vanaf die tijd was het benzolprobleem zijn belangrijkste onderwerp.34
Aan het begin van deze eeuw heeft de organische chemie in Nederland een voldoende hoog nivo bereikt om de studenten niet meer naar
het buitenland te hoeven sturen. Naast een gloednieuw laboratorium in
Leiden en een hoogleraar in Amsterdam komt er ook aan de Technische
Hogeschool een hoogleraar voor de organische chemie. Hoogewerff
werd opgevolgd door een van zijn leerlingen, J. Boeseken, die na zijn
studie in Basel gepromoveerd was.
32. W.P. Jorissen, Pallas Leidensis (Leiden 1925) 182-183.
33. A.F. Holleman, 'J.H. van 't Hoff, zijne invloed op de organische chemie', Chemisch Weekblad (1911) 227-239.
34. W.P. Jorissen, 'A.F. Holleman', Chemisch Weekblad 8 (1911) 232-241.
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Met het volwassen worden van de organische chemie als academischediscipline ging een zekere mate van isolering van de praktische toepassing gepaard. Waren chemici als Bleekrode, Hoogewerff en Van
Dorp nog specifiek gelnteresseerd in kleurstoffen en in industriele toepassingen, de latere generatie hield zich voornamelijk bezig met problemen, die in de eerste plaats wetenschappelijk interessant waren.
Kleurstoffen waren toen ook niet meer zo'n belangrijk onderdeel van de
organische chernie, wat moge blijken uit de benoeming van een privaatdocent aan de TH voor explosiestoffen, kleurstoffen en aardewerk.
Kleurstoffenfabrieken in Nederland
In de periode van 1857 tot 1863 werden er in de ons omringende landen
zeer veel nieuwe kleurstoffenbedrijven opgericht: in Duitsland 20 a 25,
in Frankrijk 20, in Engeland 10 a 15 en in Zwitserland 5 a 10. Na een
eerste krisis in 1863 en een tweede in 1868 volgde er een nieuwe hausse
van bedrij fsstichtingen in Duitsland van 1872 tot 1877. Daarna is de bedrijfstak volledig gekonsolideerd. In Frarikrijk waren toen nog maar
weinig bedrijven over. In de eerste periode is in Nederland slechts een
poging bekend, terwijl er later nog twee bedrijven zijn opgericht met de
bedoeling synthetische kleurstoffen te produceren. Over deze 3 fabrieken gaat deze paragraaf.

de fabriek van Grothe en van Maanen
Op 16 juli 1858 kreeg Diederich Grothe van de Gedeputeerde Staten van
Utrecht een vergunning om een chemische fabriek te beginnen. 36 Grothe
was een Duitser, die zich later tot Nederlander liet naturaliseren. Hi}
was hier direkteur van de Technische School in Utrecht. 37
Vanaf 1858 verschenen er mededelingen over de fabriek van Grothe
in de jaren gemeenteverslagen van de stad Utrecht. In het volgende jaar
werd gemeld, dat de fabriek zich gunstig uitbreidde. Bovendien was de
grondstof, koolteer, tegen een 'matige' prijs te verkrijgen door een toename van het aantal gasfabrieken. 38 In het verslag van 1860 werd uitgebreid ingegaan op de fabriek van Grothe, die toen blijkbaar al met van
Maanen geassocieerd was: 'De fabrikanten Grothe en Van Maanen, be35. F. de Jong, t.a.p., 41.
36. Nieuw archief der gemeente Utrecht, Notulen fabricage, 1858 deel 0, uit: Joh. de
Vries, Geschiedenis der Chemische industrie (Uithoorn 1961; ongepubliceerd manuscript)
99
37. Joh. de Vries, t.a.p., 99.
38 . Idem 98.
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kwame scheikundigen te Utrecht, beijveren zieh, aan de voortbrengselen
hunner fabriek, die vooralsnog weinige bekendheid hier te lande hebben, deugdzame eigenschappen te verschaffen, welke zij behoeven tot
onderscheidene einden, waartoe zij kunnen worden dienstbaar gemaakt;
maar vooral ook om ze meer en meer in handen van ervarenen te stellen,
welke het nuttig gebruik dier voortbrengselen voor de bouwkunst steeds
zullen kunnen uitbreiden'. 39
Bij Grothe en Van Maanen werden in het begin voornamelijk traditionele produkten als lakken, kreosoot-olie en ook benzol gemaakt. Pas
in 1866 is er sprake van het vervaardigen van synthetische kleurstoffen
uit koolteer. Dit blijkt uit het verslag van de jury van de Algemene Tentoonstelling van Nederlandse Nijverheid in het Paleis voor Volksvlijt in
Amsterdam in 1866. In dit rapport stond over de produkten van Grothe
en Van Maanen te lezen dat de tentoongestelde anilinekleuren zeker een
grotere onderscheiding waardig zouden zijn geweest, indien bewezen
ware dat zij fabriekmatig en in het groot konden worden bereid' .40 Tot
die fabriekmatige produktie is het waarschijnlijk niet gekomen. Ten gevolge van een depressie in de scheepsbouw, een belangrijke afzetmarkt
voor het bedrijf, werd de fabriek in 1884 opgeheven.41 Grothe was to en
allang naar Delft verhuisd, waar hij in 1864 hoogleraar werd. Zijn zoon
Carl had zijn taak in de fabriek overgenomen.

Pick, Lange & Co
De opriehting van de fabriek Pick, Lange & Co yond plaats in 1888 te
Amersfoort. 42 In datzelfde jaar werd ook een hinderwetvergunning aangevraagd op naam van Paul Pick, Martin Lange, dr. Phil en Gustav
Cornheim. Deze vergunning, aangevraagd voor 'eene fabriek voor chemicalien, in het bijzonder Azo-verfstoffen' werd zonder problemen verleend. 43
Pick was in de jaren '80 een van de directeuren van het bedrijfje
Ewer en Pick in Berlijn geweest. Van 1886 tot 1889 was dit bedrijf in
een hevig gevecht gewikkeld met Agfa over een congoroodpatent. Toen
een proces hierover in '89 verloren werd, had Pick dit blijkbaar al zien
aankomen en een betere plaats voor zijn bedrijf uitgezocht. Hij vestigde
zieh in Amersfoort, waar hij van patenten geen last had, omdat Neder-

39. Idem 100.
40. De volksvlijt 21 (1867), uit: Joh. de Vries, t.a.p. 103 .
41. Idem, 104.
42 . Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amersfoort, 1888.
43 . Gemeente-archief Amersfoort, procesverbaal no. 131 21-12-1888; besluit nr. 113,
31-12-1888.
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land toen geen oktrooiwetgeving kende. Pick nam dr. Martin Lange met
zich mee.
Lange was een bekwaam en bekend scheikundige, die vele (Duitse)
patenten op zijn naam had staan. Ook in Amersfoort zorgde hij voor
belangrijke innovaties, die resulteerden in 13 nieuwe (buitenlandse) oktrooien zowel op kleurstoffen als ook op de benodigde grondstoffen en
bewerkingen. 44 Hij was ongetwijfeld de wetenschappelijke motor achter
het bedrijf. In het begin van deze eeuw verliet hij het bedrijf.
In de eerste jaren van zijn bestaan draaide het bedrijf goed, maar
in 1893 en 1894 werden minder gunstige resultaten gemeld. Een verklaring hiervoor werd gezocht in het hoge invoerrecht, dat over Nederlandse anilineverfstoffen in Spanje werd geheven. Door deze omstandigheid
ging een groot afzetgebied verloren. 45 Toch yond er vanaf 1897 weer een
voortdurende stijging van de produktie plaats, wat leidde tot een toename van het aantal werknemers en uitbreiding van de gebouwen.
Aan het begin van deze eeuw vonden een aantal veranderingen in
de leiding plaats, die tot gevolg hadden, dat de fabriek in 1902 omgedoopt werd in de Chemische Fabriek Amersfoort, die echter twee jaar
later al weer werd geliquideerd. Onder de naam Anilinefabriek 'Farbwerk' werden de aktiviteiten in 1905 voortgezet.
'Farbwerk' draaide niet erg goed. 46 Pas in 1915 we-rd voor de eerste
keer winst uitgekeerd ondanks de bijzondere omstandigheden tijdens de
oorlog: tijdens de oorlog waren enerzijds de toevoeren van grondstoffen
en verfstoffen uit Duitsland belemmerd, terwijl anderzijds de uitvoer
van anilineverfstoffen uit Nederland was verboden. Men hield het bedrijf enigszins gaande houden door de vervaardiging van huishoudveryen, waarvoor wei uitvoerconsent verleend werd. 47 In 1918 zag het bedrijf zich genoodzaakt alle meisjes en jongens beneden de 20 jaar te ontslaan, omdat onduidelijk was wanneer weer gexporteerd zou kunnen
worden. 48
Van het bedrijf werd verder niets meer vernomen. Uit de bovenstaande
gegevens kan nog wei de konklusie getrokken worden, dat het bedrijf
voornamelijk op de Duitse markt opereerde en bovendien ook zijn tussenprodukten en grondstoffen uit het buitenland haalde. De Duitse afkomst van de oprichters van het bedrijf zal hier niet vreemd aan geweest
zijn.
44.
45.
46.
47.
48.

Friedlander, Fortschritte der Theer/arben/abrikation 1-19 (1888-1907).
Verslagen Kamer van Koophandel Amers/oort, 1894.
Gemeente-archief Amersfoort, procesverbaal 26 mei 1910.
Verslag Kamer van Koophandel Amers/oort, 1917.
Idem, 1918.
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de Nederlandsche Verf en Chemicalienfabriek te Delft
De geschiedenis van de derde fabriek begint in Rotterdam met het verlenen van een vergunning door B&W van Rotterdam voor het oprichten
van 'eene fabriek van praeparaten uit stijfsel, verfhout enz., met een
stoomwerktuig van 12 pk' .47 Bij een verzoek om uitbreiding, 3 jaar na
de oprichting in 1892, duiken voor het eerst de namen van Kullman en
Rapp op. Gustave Kullman, afkomstig uit het Franse textielcentrum
Mulhouse, woonde vanaf 1892 in Hillegersberg en hij verhuisde een jaar
later naar Rotterdam. Martin Rapp, die uit Frankfurt am Main kwam,
was scheikundige van beroep. Hij kwam in dezelfde tijd naar Rotterdam, spoedig gevolgd door zijn broer Carl, die koopman was en medefirmant werd. 50
In 1897 verhuisden zij naar Delft, waar ze in een oude margarine fabriek de N.V. 'Nederlandsche Verf- en Chemicalienfabriek' begonnen
met als voornaamste doel 'het bereiden van indigo-, aniline- en andere
verfstoffen,.51 Uit de hinderwetaanvrage werd weI duidelijk, dat men
synthetische kleurstoffen zou gaan bereiden, maar hoe men dit dacht te
gaan doen en met welke grondstoffen bleef vaag. Dit was voor N.H.
Henkel, waarnemend direkteur van de Polytechnische School die naast
de nieuwe fabriek lag, aanleiding om een bezwaarschrift in te dienen.
Henkel was bang voor de vervuiling van het water en van de direkte omgeving, wat een negatieve invloed zou hebben op de proeftuin van het
bacteriologisch laboratorium van Beyerink, terwijl het water ook onbruikbaar zou kunnen worden voor huishoudelijk gebruik. 52
Tijdens de zitting over de hinderwetaanvrage vroeg Henkel, die bijgestaan werd door Hoogewerff en Beyerink, om een betere beschrijving
van het proces. Uit de toelichting die dr. Rapp gaf, werd duidelijk dat
men van plan was met behulp van tussenprodukten koolteerverfstoffen
te vervaardigen. Men wilde afzien van het fabriceren van deze tussenprodukten zelf en in het bijzonder van de voor hun bereiding gebezigde
grondstoffen, zoals Benzol, Toluol, Nitrobenzol, Naphtaline etc., omdat ten eerste de beschikbare ruimte hiervoor veel te beperkt was en bovendien bij het vervaardigen hiervan brandgevaar en nadelige dampen
en gassen konden ontstaan. Deze artikelen zouden uit het buitenland
(hoogstwaarschijnlijk Duitsland) betrokken worden. 53 De bereiding en
49. Gemeente-archief Rotterdam, procesverbaal 1892 no. 22; besluit no. 2767 (reg. fiT.
95).
50. Burgerlijke Stand Rotterdam. brief van de gemeente-archivaris, 19-4-1882.
51. Verslag van de Kamer van Koophandel Del/t, 1897.
52. Gemeente-archief Delft. Nieuw Administratief Archief agendanummer 522197,
1897.
53. Idem.
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afwerking was verder van dien aard, dat daarbij geen schadelijke gas sen
zouden ontstaan en er vrijwel geen verfstof in het afvalwater terecht zou
komen.
Mede door een gunstig advies van de burgemeester van Rotterdam
mocht de fabriek in Delft beginnen. WeI werden er enkele voorwaarden
gesteld, die de Polytechnische School tevreden moesten stellen. 54 Vit de
correspondentie, die over deze zaak gevoerd is, blijkt dat Kullman en
Rapp al eerder in de gemeente Hillegersberg geprobeerd hadden om een
bedrijf te beginnen. Maar de eisen die daar aan een vestigingsvergunning gesteld werden, waren zo streng, dat de ondernemers maar van hun
plan af zagen. Zo werd geeist, dat de stoffen en gas sen uit de fabriek
niet nadelig mochten werken, dat het afgevoerde water kleurloos moest
zijn en ongevaarlijk, dat de ingevoerde anilinestoffen geen gif mochten
bevatten en dat er maar in beperkte mate zuren aanwezig mochten zijn.
Bovendien werd de opslag van chemische stoffen verboden.55
De start van de fabriek was goed ondanks enkele nadelige factoren:
'Deze fabriek heeft in 1899 gestadig gewerkt, en meer dan in vroeger jaren geproduceerd. De vlucht, welke de textielnijverheid in de laatste tijd
neemt, maakte het mogelijk een hoogeren omzet te bereiken; daar evenweI de meeste grondstoffen tengevolge van de stijging der steenkoolprijzen veel duurder zijn geworden, terwijl, zoals bekend, anilinekleurstoffen sinds jaren steeds in prijs dalen, zoo is er niettegenstaande de grootere bedrijvigheid in deze fabriek, geen hoger winstcijfer te verwachten'. 56
Na een tijdelijke inzinking rond 1900 verbeterde de situatie weer in
de volgende jaren, hoewel de Duitse concurrentie steeds heviger werd.
Hierdoor daalden de prijzen; lage grondstoffenprijzen compenseerden
dit enigszins. Daarnaast werd voortdurend geklaagd dat de Nederlandse
textielfabrikant met ververijen de benodigde kleurstoffen liever tegen
dezelfde of zelfs nog hogere prijzen uit Duitsland betrokken dan de Nederlandse industrie te steunen. 57
De produkten gingen dus vrijwel volledig naar het buitenland, in de
eerste plaats Duitsland. Maar door de concurrentie gedwongen werd
steeds meer naar andere afzetmarkten gezocht, o.a. op de Balkan en in
de overzeese gewesten. In elk geval draaide de fabriek zo goed, dat er
vanaf 1897 tot 1916 onafgebroken elk jaar dividend uitgekeerd werd,
dat varieerde tussen 70/0 (1903) en 25% (1915) van het nominale aande-

54.
55 .
56.
57.

Idem, brief gedateerd 29-4-1897.
Idem, agendanummer 522197 1897.
Verslagen Kamer van Koophandel Delft, 1899.
Idem, 1900-1920.
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lenkapitaal. 58. Toch is het bedrijf nooit echt groot geworden. Hoeveel
mens en er precies gewerkt hebben is niet bekend, maar meer dan enkele
tientallen werknemers kunnen er niet geweest zijn. Ook vonden er verschillende wijzigingen in de direktie plaats. Kullman verdween meer
naar de achtergrond, terwijl de familie Spanjaard een steeds grotere invloed kreeg. Zo werd dr. R. Spanjaard in 1904 mede-direkteur, terwijl
J. Spanjaard en K. Spanjaard later commissaris werden.
Het bedrijf heeft bestaan tot de jaren zestig van deze eeuw en is zodoende de enige redelijk succesvolle kleurstoffenfabriek in Nederland
geweest. WeI werd er in 1920 nog een groots opgezette poging ondernomen door de oprichting van de N.V.' Nederlandse Kleurstoffenfabriek'
bij de Chemische Fabriek Naarden, maar ondanks steun van de fabriek
te Delft en ondanks kapitaalverschaffing uit brede kring (de aI genoemde fabrieken, de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Philips, de Nederlandsche Handel Maatschappij en de familie Spanjaard) is deze fabriek nooit aan de produktie van kleurstoffen toegekomen. Men beperkte zich tot de produktie van tussenstoffen. AI in 1927 werd de Nederlandse Kleurstoffenfabriek geliquideerd. 59

Lag Nederland te ver acbter op wetenscbappelijk gebied?
De belangen, die Nederland had bij de natuurlijke kleurstoffen, hebben
ertoe geleid, dat een aantal wetenschappers zich heeft ingezet om de
meekrap en de indigokultuur te redden. Het ging hierbij veelal om
plantkundig en niet om chemisch onderzoek. De betrokkenheid van de
chemie was voornamelijk analytisch van aard of was zeer duidelijk op
direkte toepassingen gericht.
Daarnaast waren enkele scheikundigen gelnteresseerd in de synthetische kleurstoffen. Zij maakten zich die kennis eigen en probeerden deze te verspreiden in Nederland. Dit heeft echter niet geleid tot het opzetten van kleurstoffenbedrijven. Nederland was wat de wetenschappelijke
kennis betreft volledig afhankelijk van Duitsland en het sprak dan ook
vanzelf, dat aile grondleggers van de organische chemie in Nederland in
het buitenland gestudeerd hadden. Na hun opleiding keerden zij naar
Nederland terug en verhoogden het nivo van de chemie-beoefening hier
aanzienlijk. De theoretische chemische kennis, nodig voor de produktie
van aniline was aanwezig.
58. A.H. van Nierop en E. Baak, De Nederlandse Naamloze Vennootschappen,
1888-1917.
59. Gebruik gemaakt van het dossier 'De Nederlandse Kleurstoffabriek' uit het Philips
Concern Archief.
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Maar de professionaHsering van de organische chemie ging gepaard
met een zekere mate van 'academische isolering'. Was de eerste generatie organische chemici nog zeer naar buiten gericht en onderhield zij ruime kontakten met de industrie, de latere generaties chemici waren meer
gelnteresseerd in 'academische' problemen. Hen ontbrak het aan een
praktische, industrH!le gerichtheid, zoals Hoogerwerff verzuchtte in
1904: 'De algemene opvatting in de verslagen is, dat de in Nederland gevormden in toenemend aantal in onze nijverheid een verklaring vinden
en in kennis niet achterstaan bij de buitenlanders, maar dat bepaaldelijk
de Duitsche chemici meer praktische ervaring bezitten, als zij zich aanmelden voor een betrekking in een bepaald bedrijf'.6O
Heel opvallend is dat bij aIle pogingen, die ondernomen zijn om in
Nederland synthetische kleurstoffen te produceren, Duitse wetenschappers betrokken waren. Pick en Lange kwamen duidelijk vanwege de oktrooisituatie naar Nederland, de motieven van de anderen zijn niet bekend. De buitenlandse wetenschappers zijn waarschijnlijk oorzaak geweest, dat de Nederlandse bedrijven in eerste instantie op het buitenland
gericht waren; behalve de wetenschappers kwamen daar ook de
grondstoffen en tussenprodukten vandaan en bovendien was de buitenlandse markt veel groter. Toch blijft de vraag bestaan, waarom de Nederlandse markt niet te veroveren was door de hier gevestigde kleurstoffenbedrijven.
Om dit te kunnen verklaren moeten we kijken naar de rol die de afnemers van de kleurstoffen - en dat waren vooral de textielververijen
en -drukkerijen - gespeeld hebben in de ontwikkeling van de kleurstoffenindustrie. In recent onderzoek is aangetoond, dat de rol van deze bedrijven en dan met name van de daar werkzame coloristen, in de beginfase aanzienlijk is geweest. 61 Zij waren het die de nieuwe kleurstoffen
testten, controleerden en toepasten. Hun chemische kennis was groot
genoeg om ook bij de produktie van kleurstoffen een rol van betekenis
te kunnen spelen, terwijl de praktische ervaring, die zij bezaten, hen een
aanzienlijke voorsprong op de meer theoretisch geschoolde chemici gaf.
Nederland bezat een aanzienlijke textielindustrie, waartoe ook ververijen en drukkerijen behoorden. In deze bedrijven waren ook een aantal
coloristen werkzaam. De nadruk die steeds op de bijdragen van de organische chemie gelegen heeft, heeft ertoe geleid, dat de aandacht van de
geschiedschrijvers vrijwel uitsluitend op de beoefenaars van de organi60. Hoogewerff e.a., Chemisch Weekblad I (1904) 139-144.
61. E. Homburg, 'The influence of demand in the emergence of the dye-industry, the
roles of chemists and colourists', in: The development of the dye-industry (Nijmegen
1981).

LEMMENS EN VERBONG

NATUURLIJKE EN SYNTHETISCHE KLEURSTOFFEN

275

sche chemie gericht is geweest, terwijl aan de groep van de in de praktijk
opgeleide coloristen bijna geen aandacht is besteed. Het lijkt meer voor
de hand te liggen om juist bij deze groep de verklaring te zoeken voor
het feit, dat de Nederlandse bedrijven de thuismarkt niet konden veroveren. Ook is Diet bekend, waarom er uit deze groep geen initiati.even
ondernomen zijn om kleurstoffen te produceren. Hier ligt dus nog een
nieuw veld voor onderzoek braak.
Deze verschuiving van de aandacht voor de academische chemici
naar de coloristen leidt ertoe, dat de achterstand van Nederland op wetenschappelijk gebied en de afhankelijkheid van het buitenland, veel
minder belangrijk wordt. In theorie wist men hier voldoende van de synthetische kleurstoffen, maar naast de theoretische kennis, zoals die op
de universiteiten onderwezen wordt, is er ook veel praktische kennis en
ervaring vereist. Deze is slechts gedeeltelijk in handboeken terug te vinden; een belangrijk deel hiervan wordt gevormd door de praktische
werkervaring. De overdracht van dit soort kennis verloopt veel moeilijker, wat ook in ooze tijd telkens weer blijkt bij de overdracht van moderne technologie naar ontwikkelingslanden. Het ontbreken van een
praktische gerichtheid bij de latere generaties van de universitaire chemici is in dit verband veel belangrijker.
Tenslotte is ook de rol van de ondernemers in de chemische industrie nog zeer onduidelijk. De verklaring van De longe lijkt te eenvoudig. Waarom deze ondernemers, bijvoorbeeld de fabrikanten van de
bedreigde garancinebedrijven geen kontakten gelegd hebben met coloristen, eventueel uit het buitenland afkomstig, is niet bekend. Het antwoord op deze vraag lijkt des te belangrijker omdat in de andere landen
de meest succesvolle bedrijven juist daar ontstonden, waar fabrikanten
met praktische chemici en coloristen gingen samenwerken. Dit gebeurde
ook in de Nederlandse bedrijven, zij het met buitenlandse chemici, maar
dan slechts op een zeer beperkte schaal.

Mechanisatie op kantoren tussen 1870
en 1930
M.E.B. VAN OPHEM
M.G.J. DUYVENDAK

Inleiding
In dit artikel gaan wij in op de mechanisatie op kantoren van particuliere bedrijven in Nederland. De geschiedenis van kantoren en kantoorpersoneel in Nederland is nog vrijwel ongeschreven. Het artikel 'Vit de geschiedenis van het kantoor' van 1.1. Brugmans geeft, op basis van vooralliteraire gegevens, een beeid van de kantoren in de eerste helft van de
negentiende eeuw. 1 Het proefschrift van Reinalda Bedienden georganiseerd bevat voornamelijk een overzicht van de tot (vak)organisatie komende handels- en kantoorbedienden, hun akties en hun denkbeelden. 2
De grote veranderingen, die zich tijdens de Nederlandse industriele revolutie op de kantoren voltrokken, zijn tot nu toe grotendeels niet beschreven. Dit artikel beoogt een eerste aanzet hiertoe te zijn. 3
De economische ontwikkelingen sedert 1850 brachten niet aileen
een schaalvergroting van het administratieve werk met zich, maar ook
wijzigingen in de aard van het werk. Wij willen in dit verband nagaan
onder welke omstandigheden de administratieve mechanisering plaatsyond en kort weergeven wat de gevolgen hiervan voor de hier werkzame
mensen waren. We maken daarbij gebruik van artikelen in (vak)bladen
van destijds, materiaaI van firma's die in kantoorartikelen handelden,
diverse enquetes naar de toestanden op kantoren, archieven van organisaties van handels- en kantoorpersoneel en het bedrijfsarchief van Chabot te Rotterdam.

1. 1.1. Brugrnans, 'Uit de geschiedenis van het kantoor', in: Economisch en Sociaal
Historisch laarboek, 44 (1982) 211-223 .
2. B. ReinaJda, Bedienden georganiseerd. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging
van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot de tweede wereldoorlog' (Nijrnegen 1981).
3. M. Duijvendak en A. van Ophern, Van kantoorklerk tot secretaresse. Veranderingen
op particuliere kantoren in Nederland, 1880-1940, niet uitgegeven scriptie (Utrecht 1981).
Deze scriptie is te raadpJegen op het instituut voor geschiedenis te Utrecht.
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Kantoren rondom 1870
De dikwijls in de woning van de firmant gehuisveste kantoren waren in
de negentiende eeuw veelal uiterst klein. Hoewel de kantoren in de tweede helft van de negentiende eeuw enigszins groeiden, werkten op het
overgrote deel van de kantoren minder dan tien mensen. Veel kantoren
telden in 1900 zelfs maar een of twee bedienden. Uitzonderingen hierop
vormden onder andere de Amsterdamsche Bank, de Twentsche Bankvereeniging en de Associatiekassa, die met meer dan 100 personeelsleden
werkten. De meeste fabrieken bezaten nog geen of vrijwel geen administratieve krachten. 4
Gezien de geringe omvang was er op de meeste kantoren nauwelijks
sprake van een formele organisatie. Onder leiding van de firmanten werden de werkzaamheden ingedeeld. Het aantal jaren trouwe dienst en de
daarbij verkregen ervaring van de bediende speelden een belangrijke rol.
Een groot deel van het kantoorpersoneel werd na verloop van tijd
'volslagen bediende', een all-round bediende, die aIle voorkomende
werkzaamheden kon verrichten. Daarnaast werkten de nog in'opleiding' zijnde aankomende bedienden en de beginnende jongste bedienden. De opleiding van de aankomende bedienden bestond uit het opdo en van ervaring in de verschillende facetten van het bedrijf: een opleiding van boek naar boek. 5 De jongste bedienden deden alleriei klusjes,
zoals boodschappen doen, stukken opbergen en koffie zetten. Een enkeIe oudere bediende, die veel ervaring had opgedaan, kon zich tot boekhouder specialiseren. Daarnaast waren er de zonen van handelaren of
bankiers, die op een geassocieerd kantoor als volontair het bedrijf leerden kennen. Het waren in deze tijd nog vrijwel uitsluitend mannen, die
de kantoren bevolkten.
Met de uitbreiding van zaken werd meer personeel aangetrokken en
yond een beginnende arbeidsdeling en specialisatie plaats. Het begin van
deze ontwikkeling is moeilijk exact voor de verschillende bedrijfstakken
Zie voor opgaven van omvang van kantoren o.a.: R. Mees, Gedenkschrift van defirma R. Mees en Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderdjarig bestaan, 1720-1920.
(Rotterdam 1920); R.H. Krans, 'Het bedrijf van de Rotterdamse kassiers en makelaars
Chabot, 1796-1921. In: Ondernemende Geschiedenis. 22 opste//en geschreven bij het a/scheid van Mr. H. van Riel, (Den Haag 1977); De Toestand van Handels- en Kantoorbedienden, deel 1. De bedienden op geld- en effectenkantoren (Amterdam 1903) deel 2. De
bedienden op veem-, expeditie- en daarmee verband houdende kantoren (Amsterdam
1905); I.J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht; Sociaal-economische geschiedenis
van Nederland, 1795-1940 (Den Haag 1976) 197.
5. De aankomende bedienden van tussen de 17 en 27 werkten gedurende een peri ode aan
een bepaaJd onderdeel van de administratie. Zo circuleerden zij in deze jaren door het kantoOr.
4_
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vast te stellen. Voor de geldhandel - banken en kassiersinstellingen lijkt het begin tussen 1860 en 1870 te vallen; voor de goederenhandel en
het verzekeringswezen ligt het begin in de jaren 1880-1890. Het aantrekken van meer personeel- op sommige kantoren werkten veertig tot vijftig mensen - had tot gevolg, dat een personeelschef en een hoofd van
de boekhouding werden aangesteld. 6 Zo ontstond een verticale (hierarchische) arbeidsdeling.
Gelijktijdig hiermee lijken de eerste afdelingen te zijn ontstaan zoaIs de afdeling boekhouding, expeditie, correspondentie en kas. Op aIle
afdelingen vonden werkzaamheden van ordenende, schrijvende, rekenende en bewarende aard plaats. Het waren juist deze handelingen, die
gemechaniseerd werden. Een eerste aanduiding van vaste taakverdeling
vonden we in 1885 bij het vijfentwintig personeelsleden tellende Rotterdamse kassiersbedrijf Chabot. 7
Omstreeks 1870 werd in de meeste kantoren elke brief en elk boek
met de hand geschreven of bijgehouden. Het reclamemateriaal van verkopers van kantoorartikelen in Amsterdam laten de vele soorten pennen, inkten en papier zien aIsmede de hoge lessenaar, waaraan meestal
staande geschreven werd. 8
De copieerpers raakte sinds 1860 als hulpmiddel-algemeen in gebruik. Deze maakte het mogelijk om met vloeipapier en de 'beste copieerinkt' vier tot zes copieen te produceren, zoals in 1892 geadverteerd
werd. De introductie van de copieerpers kan beschouwd worden als het
begin van de mechanisatie op kantoor. Deze wijze van vermenigvuldigen werd tot na de eerste wereldoorlog gebruikt voor met de pen geschreven stukken. Er bestond zelfs een handige lichtgewicht uitvoering
voor op zakenreis.
Een andere vernieuwing uit deze jaren vormde de uitbreiding van
het aantaI in de boekhouding gebruikte boeken. Het aIgemeen memoriaalboek werd langzamerhand vervangen door verschillende dagboeken
- zoals een inkoopboek, verkoopboek en kasboek - waarin de gegevens
verzameld werden. Vit deze dagboeken werden de rekeningen voor het
grootboek samengesteld. Daarbij werd in de bedrijven steeds meer de
Italiaanse of 'dubbele methode' gevolgd. Bij deze wijze van boekhouden werd steeds tegenover een boeking van een post aan debetzijde van
de ene rekening een tegenboeking aan creditzijde van een andere rekening verricht. In 1899 werd bij een beschrijving van een boekhouding
6. R. Mees, Q. w. 49-50.
7. Bedrijfsarchief Firma Chabot en Zoonen, Gemeentearchief Rotterdam.
8. Reclamemateriaal van kantoorbehoeften van handelsbedrijven is te vinden op het Gemeentearchief van Amsterdam.
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in het expeditiebedrijf nog opgemerkt, dat 'vooral de jongere zaken de
dubbele methode volgen'. Andere bedrijven hielden nog enkel boek.9
Zo werd langzaam, door uitbreiding van het personeel en verandering
van arbeidsmethoden, ingespeeld op de groeiende omvang van de administratieve werkzaamheden.

De kantoren omstreeks de eeuwwisseling
Circa 1890 trok de Nederlandse economie aan. Dit betekende een uitbreiding van economische bedrijvigheid op tal van terreinen. De groei
van de economie uitte zich ook in een uitbreiding van de kantoren, vooral die van fabrieken en banken. Deze toename valt niet alleen te verklaren uit de vergrote economische aktiviteiten, waardoor meer polissen,
crediet en koopwaar geregistreerd dienden te worden, maar tevens door
de hogere eisen die aan de administratie werden gesteld: inzicht in de
voorraden, vorderingen en schulden diende eenvoudiger en veelvuldiger
te verkrijgen te zijn om de bedrijfsprocessen beter te kunnen beheersen.
Met name was dat van belang, wanneer er sprake was van grote investeringen.
Met de groei van de bedrijven nam ook de interne bedrijfsadministratie toe zoals de loonadministratie en die van personeelsfondsen.
Speciaal van betekenis was de verandering, die zich in de administraties
van industriele bedrijven voordeed. Een groter inzicht in de waardevermeerdering, die tijdens het productieproces plaats yond, was hier gewenst. Dit inzicht werd verkregen door voortgangscontroles en kostencalculaties, die gebaseerd waren op registratie en verwerking van veel
bedrijfsgegevens. De verandering in aard en de groei in omvang van de
administratie leidden tot het in dienst nemen van meer kantoorpersoneel
en een sterkere taakverdeling binnen de administratieve organisatie. De
behoefte aan all-round opgeleide bedienden verdween ten dele en maakte plaats voor de vraag naar minder ervaren personeel voor de uitvoering van lager gekwalificeerde taken. Tevens verscheen er meer toezichthoudend personeel op de kantoren. Dit proces voltrok zich langzaam en
de preciese oorzaak ervan onttrok zich aan het inzicht van veel tijdgenoten. 10
9. De Boekhouder. Populair orgaan voor het boekhouden en aanverwante vakken
(Amsterdam 1899) 37-41.
10. De devaluatie van het kantoorwerk werd door veel kantoorbedienden toegeschreven
aan de komst van vrouwen, ex-militairen en 'gesjeesde onderwijzers' naar het kantoor. Zie
hiervoor o.a. de opmerkingen in de oorspronkelijke enqueteformulieren in het Mercuriusarchief, afdeling Den Haag, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
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Apparaten deden hun intrede, die gezien de toegenomen hoeveelheid administratieve handelingen gewenst en rendabel waren. Onderdelen van het werk, die zich gemakkelijk lieten versnellen, werden gemechaniseerd. De copieerpers werd gevolgd door de typemachine, die tussen 1890 en 1914 een snelle opmars in de kantoren maakte. De eerste in
serie geproduceerde typemachines werden omstreeks 1870 op de markt
gebracht. Aanvankelijk bestond er weinig enthousiasme voor het gebruik op kantoor. Men beschouwde de logge en lawaaierige apparaten
als overbodig. ll Een reclamefolder uit 1890 noemde dan ook de gebruiksmogelijkheden hiervan voor slechtzienden en blinden. Rond de
eeuwwisseling werd het gebruik sterk bevorderd niet aIleen door de redame, maar ook door de gratis aangeboden typelessen.

VRAAGT INLICHTINGEN.

RUYS' HANDELSVEREENIGING.

TELEFOON

AMSTERDAM,

.01443.

ROKfN 38.

HOERA. LEVE DE HAMMOND-SCHRIJFMACHINE III
ElndeflJk hebben
:-:

"'J

din de machines, wur 110ft. con..... zoo owr r~~ Vln If h"en gHn ultbrand.,.. me ... oyer
_Imofig .... rttf, 11_ OOI1>oncopltn ....

I1lustratie 1, G.A. Amsterdam

De voordelen namen met de verbetering van de nieuwe versies van de
typemachine toe: het standaardschrift, het ontbteken van inktvlekken
en de grote snelheid zodat: 'door de machine gemakkelijker tred gehouden wordt met den snelheid der geregelde gedachten. Met de pen sukkelt
11. R. Mees, a. w. 49-50 en Mercurius: Ojjicieel orgaan van de Nationale Bond van
Handels- en Kantoorbedienden Mercurius, (Amsterdam 1933) 127-128.
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men achter zijn gedachten aan'. De snelheid werd door deze schrijver
na enkele jaren oefening op het dubbele geschat van die met de pen. Een
veertig jaar later noemde iemand in Mercurius deze snelheid het drievoudige van die van een pen. 12 Nadelig bleven voor het kantoorpersoneellange tijd het grotere lawaai van de zware en slecht gelsoleerde machines en ook het hogere werktempo. Gewezen werd op het verband met
gevallen van overspannenheid en zenuwziekte. 13
Na 1890 werd de typemachine veelvuldig gebruikt. Voor 1914 lijkt
op kleine en grote kantoren tenminste een machine aanwezig te zijn. 15
De typemachine stelde weinig eisen aan de kantoororganisatie. Speciale
typisten waren niet direct noodzakelijk, maar weI goedkoper. Indien er
gebrek was aan voldoende typewerk konden zij de dag verder vullen met
het overnemen van taken van andere bedienden.
De vermenigvuldiging van stukken werd in deze periode verder gemechaniseerd. Zo maakte de hectograaf het mogelijk, door toepassing
van een nat-procede - een bak gevuld met een klei- of gelatinemassa en
speciale inkt - dat geschreven of getypte stukken tot ongeveer vijftig
exemplaren vermenigvuldigd konden worden. De hectograaf bleef in gebruik totdat het fotografisch copieren vergelijkbaar in prijs werd na de
tweede wereldoorlog.

Een andere vinding was het gebruik van zwart of blauw carbonpapier
'het carbonic-paper' . Dit werd vooral in combinatie met de typemachine
12. R!!c1amefolder 1890, Stieltjes en Co, Gemeentearchief Amsterdam, Mercurius (1933)
127-128.

13. Onze Strijd, Orgaan van de Aigemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden (Amsterdam 1907) no 18.
14. Administratieve Arbeid. Maandblad voor rationele werkmethoden (1923) 31, 32.
15. Administratieve Arbeid. Maandblad voor rationele werkmethoden (1924) 177.

282

JDGBT 1(1984)

gebruikt. Een derde vernieuwing in het vermenigvuldigen werd geleverd
door het stencilapparaat en haar voorlopers zoals de cyclostyle. Daarmee konden enkele tot honderden afdrukken gemaakt worden.
Belangrijke veranderingen deden zich tevens voor in de dossiervormingo De vaste, gebonden boeken werden langzaam vervangen door losbladige systemen. De introductie van typemachine en carbonpapier
speelden hierbij een belangrijke rol, omdat daarmee uitsluitend losbladige systemen waren te maken. 16 Een andere verstrekkende vernieuwing
was het gebruik van de telefoon. Veel kantoren kregen omstreeks 1890
hun eerste aansluiting. Ondanks de intrede van de telefoon en telegraaf
zette de groei van de correspondentie zich voort. Tot aan de eerste wereldoorlog werden op kantoor voornamelijk deze nieuwe hulpmiddelen
gebruikt. De werkzaamheden veranderden nog niet sterk. Een aantal arbeidsintensieve handelingen werd versneld, maar het vereiste opleidingsniveau van het kantoorpersoneel bleef min of meer gelijk. De veranderingen werden echter door veel mens en als zo groot ervaren, dat zij een
museum voor het 'oude kantoor' wensten. 17

De peri ode 1910-1930

In deze jaren deden machines en methoden hun intrede die diep ingrepen in de manier waarop gewerkt werd. Dat ging vergezeld met de ingebruikneming van nieuwe kantoorruimten, waar meer rekening gehouden was met de grotere aantallen kantoorpersoneel en het voorzien in
voldoende frisse lucht en licht in de kantoorlokalen. Veel oude herenhuizen bleven echter ook als kantoor dienst doen.
Veel toegepast werd de adresseermachine. Dit apparaat werd veelvuldig gebruikt in administraties waar periodiek een grote hoeveelheid
brieven verzonden moest worden. Daarnaast werd de adressograaf gebruikt bij het schrijven van polissen, kwitanties en dagafschriften. Een
adresseermachine leverde een aanzienlijke besparing op de arbeidskosten. Zo werden bij een grote verzekeringsmaatschappij per maand
75.000 kwitanties uitgeschreven door ongeveer 45 mensen. Met behulp
van de adresseermachine was er nog maar werk voor acht bedienden.18

16. Pas veellater zijn twee 'kantoormusea' ingericht. Het kleine schrijfmachinernuseum
in Amsterdam en het grotere schrift- en schrijfmachinemuseum in TIlburg.
17. Zie: ' Nadere beschrijving van mechanische hulpmiddelen' in: Topa-boek. De tentoonstelling op het gebied van de openbare en particuliere bedrijjsadministratie (Purmerend, 1926) deel 2. Tevens Mercurius (1926) 267.
18. Administratieve Arbeid (1926) 49-50.
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Het grote aantal toepassingen en de altijd gelijke bediening maakte de
adresseermachine een snel rendabele vorm van mechanisatie.
Een weinig gebruikte vorm van mechanisatie was de boekhoudmachine, waarvan de Burrough en de Elliot-Fischer de bekendste merken
waren. Het boekhouden werd door deze machines zeer versneld. Wist
een boekhouder een gemiddelde van dertig posten per dag te maken, een
boekhoudmachine zoals de Elliot-Fischer was, afbankelijk van de soort
bewerking, in staat 200 tot 450 posten per dag te maken. 19 Dat betekende, dat minstens zes boekhoudkundige krachten door de boekhoudmachine vervangen konden worden. De omvang van de meeste kantoren
was echter zeer beperkt. In 1926 werkten op 1684 onderzochte kantoren
in 44OJo van de gevallen minder dan zes bedienden, in 60% van de gevallen minder dan elf bedienden en in 95% van de gevallen rninder dan vijftig bedienden. 20 Deze boekhoudmachine was slechts in de grootste kantoren rendabel.
Het gebruik van ponskaartsystemen bleef tot in de jaren 1920-1930
eveneens beperkt tot de heel grote kantoren. Door het aanbrengen van
gaatjes in een kaart, die correspondeerden met een combinatie van letters en cijfers, kon zo'n kaart allerlei telbare informatie bevatten. Een
ponskaartsysteem bestond uit een gaatjesstans, een sorteerinrichting en
een tel-schrijfmachine. De invoering ervan bij onder meer de Rotterdamse Bankvereniging en de kantoren van het Centraal Beheer wijzigde
veel in de aard van het administratieve werk. 21 De beperkte omvang van
de meeste kantoren stond een rendabele toepassing van ponskaartsystemen en de reeds genoemde boekhoudmachines op grote schaal in de
weg.
Andere hulpmiddelen die in deze periode werden gebruikt, waren
de dictafoon, verschillende soorten telmachines - vooral in de verzekeringsbranche - kasregisters in de detailhandel en doorschrijfsystemen.
Deze systemen bestonden uit gestandaardiseerde formulieren waarvan
met carbonpapier verscheidene exemplaren tegelijk konden worden ingevuld. Het gebruik van de hectograaf, de cyclostyle, de losbladige
systemen en de tel- en typemachines versterkten de arbeidsdeling en
daarmee de groei van routinematige taken. Voor dit soort werk was geen
specifiek all-round administratief personeel nodig. De aanwezige kantoorlopers en de nieuwe typistes bedienden de apparaten. De invoering
19. Rapport omtrent de enquete naar arbeidsvoorwaarden van kantoorbedienden, deel
2. Bedrijfsenquete (z.p. 1929) 4-5.
20. TOPA-boek, deel 1, 156; deel 2, 76-77 en 126-135.
21. De Kantoorbediende en de Aigemeene, uitgave van de Algemeene Nederlandsche
Bond van Handels- en Kantoorpersoneel (Amsterdam z.j.) 6-7 .
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van ponskaartsystemen, boekhoudmachines en adresseermachines nam
zelfs bepaalde handelingen weg, zodat er minder bedienden nodig waren.
We zagen reeds, dat deze laatste machines aIleen op de grote kantoren werden gebruikt. Op de kleine kantoren waren zij niet rendabel,
hoewel ook daar sprake was van uitbreiding van laag gekwalificeerde taken. Dit werk werd hier verricht door minder geschoold of minder ervaren jeugdig - mannelijk en vrouwelijk - personeel. Op deze wijze werden bij uitbreidende werkzaamheden de loonkosten gedrukt. Het einde
van de eerste wereldoorlog betekende een sterke stijging van salarissen
en lonen, ook van kantoorbedienden. Dit versterkte de tend ens tot mechanisering op de grotere kantoren en het aantrekken van meer vrouwelijk en jong personeel op de kleinere kantoren.
Niet al het werk op kantoor daalde in niveau met de doorvoering
van de mechanisatie. Een aantal oudere administratieve beroepen bleef
bestaan: correspondent, boekhouder, expediteur en beursbediende. Aan
hen werden in de nieuwe vormen van administratie weI degelijk zwaardere eisen gesteld. Daarnaast ontstonden .nieuwe beroepen zoals de stenotypist(e) en de secretaresse, van wie zekere vaardigheden werden vereist.
De al voor 1910 op gang gekomen arbeidsdeling veroorzaakte een
toeneming van het lager gekwalificeerde werk. Routinewerk werd uit de
functies voor de gekwalificeerde bedienden gehaald en bijeengebracht
tot een functie voor een minder gekwalificeerd persoon. Ook op deze
wijze werd een groei in de omvang van de werkzaamheden opgevangen.
De Algemene Bond schreef hierover: 'Hij die aan de administratie
komt, heeft zelfs nooit enige kans zich in de gehele boekhouding in te
werken. Een bepaald boek wordt hem ter bijwerking gegeven, dikwijls
slechts een deel van een boek, nl. een aantalletters of plaatsen, terwijl
zijn collega enige andere letters of plaatsen krijgt' en 'doordien het werk
zo sterk verdeeld is en ieder slechts een bepaald onderdeeltje heeft bij
te houden, is het werk gemakkelijker. Eigenlijk behoort er niet veel kennis toe, om het gewone werk op de grote kantoren te verrichten'. 22
Een indicatie van verandering in opleidingsvereisten geven de cijfers in tabel 1. Deze zijn gebaseerd op mededelingen van twee groepen
kantoorbedienden aan enqueteurs.
22. De cijfers zijn samengesteld uit de ingevulde vragenlijsten, die de grondslag vorrnen
van het rapport De Toestand der Handels- en Kantoorbedienden. Aanwezig in: Archief
van de subcommissie benoemd uit de gemeentelijke commissie belast met het doen van
plaatselijke onderzoekingen naar de toestand van verschillende vakken van handel en nijverheid. De enquete van de Handels- en Kantoor- en Veembedienden. 1903. Gemeentearchief Amsterdam.
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TABEL 1 Op/eidingsniveau van kantoorbedienden in 1903 en 1926.

lager onderwijs
(m)ulo
HBS 4 of 5 jaar
Totaal

1903

1926

47

54,9
33 ,6

10
43
1000,10

11,5
100%

De eerste groep - in totaal183 Amsterdamse kantoorbedienden - begon
in het algemeen haar loopbaan tussen 1880-1890. De enquete, die in
1901-'19 werd gehouden, verscheen in 1903. 23 De tweede groep, bestaande uit 2.500 bedienden uit heel Nederland, deed rondom 1910 haar
intrede op kantoor. 24 Hoewel de vergelijking verre van nauwkeurig is
door de grote verschillen tussen de twee groepen, is een teruggang in genoten onderwijs bij kantoorbedienden waarschijnlijk.

Ontvangst van machines

Het zich uitbreidende machinepark in de kantoren bracht klachten en
aanpassingsmoeilijkheden teweeg: 'er zijn afdelingen die meer gelijken
op een fabriekszaal dan op een kantoorlokaal'. 2S Geregeld werd geklaagd over het vele lawaai dat de schrijfmachines maakten en het hoge
werktempo.
Als een reactie op de veranderingen in de kantoren kan men de beroepsdeceptie zien. Na enkele maanden werd teleurgesteld een ander beroep gekozen. Deze beroepsdeceptie onder jeugdige kantoorbedienden
was in de jaren tussen 1920 en 1930 zo groot, dat zij de aandacht van
deskundigen trok. Het bureau voor beroepskeuze te Rotterdam hield
zich dan ook met het probleem bezig. 26
De toename van de beroepsdeceptie vond haar weerspiegeling in de
toename van de belangstelling voor de beroepskeuze en psychotechniek
bij ondernemers in de administratieve sector. De psychotechniek diende
uit te maken wie geschikt was v~~r kantoorarbeid, maar had tevens 'betrekking op de doelmatigheid van arbeidsdeling, op het aanpassen aan
23 . Rapport omtrent de enquete naar arbeidsvoorwaarden van kantoorbedienden, deel
1; Kantoorbediendenenquete (z.p. 1927) 40-46.
24. Vlugschrift Aigemeene Bond, 1929, Gemeentearchief Amsterdam.
25 . De klachten stonden ook in verband met de slechte verlichting en ventilatie van het
kantoorlokaal .
26. J. Bakker, Invloed der gewijzigde arbeidsmethoden op den administratieve arbeid
(Gouda 1928) 26.
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de werktuigen, op de invloed van de rusttijd en hoe die wordt doorgebracht, op alles wat behoort tot het gebied van de ongevallen en op de
invloeden die inwerken op de ongevallen' . 27
Hoewel de kloof tussen verwachting en realiteit voor veel kantoorbedienden groot was, bleef het beroep in trek. Veel handarbeiders beschouwden het als een stap hoger op de maatschappelijke ladder indien
hun kinderen erin slaagden kantoorbedienden te worden. Kantoorbedienden zelf zagen mogelijkheden in het yak om hogerop te komen door
op te klimmen van jongste bediende tot procuratiehouder of zelfs tot
zelfstandig ondernemer. Bij al deze gekoesterde hoop en verwachting
was waarschijnlijk sprake van het zogenaamde 'Ioterij-effect': het aantal prijzen moge in werkelijkheid gering zijn, de hoop in de prijzen te
vallen doet velen aan de maatschappelijke loterij meedoen. 28 Het aantal
prijzen werd echter in verhouding tot het aantal deelnemers in de loop
van de jaren steeds minder.

Besluit
De uitbreiding van de administratie door schaalvergroting in handel,
verkeer, geldwezen en industrie en de wens tot grotere precisie in de administratie werd in de tweede helft van de negentiende eeuw in eerste instantie opgevangen door personeelsuitbreiding. Dit ging gepaard met
een formalisering van binnen het kantoor bestaande taken en een eerste
begin van mechanisering. In deze eerste mechanisatiefase, waarvan de
copieerpers en, enige tientallen jaren later, de typemachine deel uitmaakten, werden arbeidsintensieve routinetaken versneld.
Na 1890 deden op ruimere schaal kantoormachines hun intrede.
Naast verbeterde vormen van hulpmiddelen die ook tot de eerste fase gerekend kunnen worden, zoals carbonpapier, hectograaf en de wat jongere adresseermachine, werden er vooral na 1910 kantoormachines gelntroduceerd, die een nieuwe fase van mechanisering inluidden. De boekhoudmachines en vooral de ponskaartsystemen namen administratieve
handelingen weg, waardoor de aard van het werk veranderde. Zij brachten niet alleen een verrnindering van benodigde arbeidskrachten met
zich mee, maar ook een wijziging in het vereiste opieidingsniveau.
Vanwege hun enorme capaciteit bleef de toepassing van boekhoud27. Administratieve Arbeid (1924) 164.
28 . Th. van Ttjn 'Voorlopige notities over het ontstaan van het moderne klassebewustzijn in Nederland' in: P .A .M. Geurts en F .A.M. Messing, Economische Ontwikkeling en
Sociale Emancipatie (Den Haag 1977) deel 2, 43 .
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machines en ponskaartsystemen en in zekere mate ook de adresseermachines in de door ons besproken periode beperkt tot de grootste kantoren. Op het merendeel van de kleinere kantoren bleef de mechanisatie
beperkt tot een typemachine en eventueel een hectograaf.
De komst van kantoormachines was reeds voorafgegaan door een
horizontale (gelijkwaardige) en een verticale (hierarchische) taakverdeling. Na 1890 bestond de uitbreiding van de werkgelegenheid op kantoor
vooral uit een toeneming van lager gekwalificeerde arbeid. Aanwas van
personeel werd bij voorkeur gezocht onder jongeren. Met name vrouwen, die slechts enkele jaren, veelal tot aan hun huwelijk, op kantoor
werkten, vervulden deze werkzaamheden. Op kleinere kantoren werden
vrouwen en jongeren aangetrokken, omdat zij relatief goedkope arbeidskrachten waren en op deze manier een vergaande mechanisatie niet
noodzakelijk was. Veel mannelijk personeel betrad in de jaren 19201930 het kantoor met verwachtingen van een loopbaan, die echter grotendeels niet meer strookten met de realiteit van moderne kantoren.
Dit artikel pretendeert niet meer te zijn dan een begin; nader onderzoek naar omvang en kwaliteit van het machinepark in een microeconomische context en naar de relatie tussen arbeidsmarkt en mechanisering zou meer licht op deze kwestie kunnen werpen.

Ret begin van het Rotterdams
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (1895)
J.W.P.P. VAN DEN NOORT

In 1895 startte de gemeente Rotterdam het eerste Nederlandse gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. Rotterdam was daarmee veel vroeger dan de
andere Nederlandse steden. Groningen en Haarlem volgden pas zeven
jaar later en onze hoofdstad moest tot 1903 wachten eer ze zelf de elektriciteitsvoorziening ter hand kon nemen. 1
Deze vorm van overheidsbemoeiing stond niet op zichzelf, maar
was onderdeel van de sterk groeiende overheidstaak, die in de tweede
helft van de vorige eeuw vooral door de gemeenten werd gerealiseerd. 2
Die toegenomen overheidsbemoeiing is honderd jaar na dato nog steeds
verre van bevredigend verklaard. Vooral de rol van de lagere overheid
is nog sterk onderbelicht.
Mijn onderzoek richtte zich op de motieven die de gemeente Rotterdam had om een elektriciteitsbedrijf te beginnen en op de motieven die
deze gemeente had om de vestiging van particuliere elektriciteitsbedrijyen toe te staan dan weI te verhinderen. Speelden politieke, economische
of pragmatische overwegingen de hoofdrol in de besluitvorming en voltrok deze zich geleidelijk of was er sprake van een aantal keerpunten?
Deze vragen zijn van belang omdat de doctrine van de liberalen, to en
oppermachtig in Rotterdam, zich moeilijk laat rijmen met de genomen
besluiten. Het liberale 'laissez-faire' kalfde steeds verder af. De overheidsbemoeiing p.am toe. 3
I . De electriciteitsvoorziening van Nederland (Amsterdam 1926; uitgave VDEN), 59 en
521. A. Heerding, De geschiedenis van de N. V. Philips' Gloeilampenfabriek, deell. Het
ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie (,s-Gravenhage 1980) 275; R. Maes, De
overheidsbemoeiing op het gebied van de electriciteitsvoorziening in Belgie (Brugge 1967);
L. Hannah, Electricity before nationalisation, a study of the development of the electricity
supply industry in Britain to 1948 (London 1979); I.C.R. Byatt, The British electrical industry 1875-1914 (Oxford 1979).
2. H .A. Brasz, Veranderingen in het Nederlandse Communalisme (Assen 1960).
3. Brasz, a. W., 77; en M.M. van Praag, De Radicalen (Assen 1939),5: over het ontbreken van 'laissez-faire' in het Nederlandse liberalisme; A. van Braam, Ambtenaren en bureaukratie in Nederland (Zeist 1957) 37. Van Braam ziet de periode van 'laissez-faire' als
een tijd waarin de overheid zich meer dan voorheen en meer dan daama 'onthield van direkte bemoeiingen op bepaalde terreinen van het maatschappelijk (inzonderheid het
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Vit het door mij onderzochte materiaal4 vormde zich een beeld, dat
zich het best liet beschrijven in een paragraaf 'particuliere initiatieven'
(1) en twee paragrafen 'gemeentelijke initiatieven' (3 en 4). Vanaf 1883
damde de gemeente het particulier initiatief in. Die verandering is
slechts te verklaren door de rol, die de gemeente speelde in de openbare
verlichting (paragraaf 2). In de laatste paragraaf probeer ik het antwoord op de vraagstelling in een wat algemener kader te plaatsen. Het
daar gepresenteerde model probeert een verklaring te geven voor de toename van de gemeentelijke overheidsbemoeiing.
Particuliere initiatieven
Aanvankelijk was de omvang van elektrische verlichtingsinstallaties vrij
beperkt. Pas na 1875 vonden ontwikkelingen plaats die het mogelijk
maakten vanuit een centraal punt meer dan een booglamp te laten branden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was voor iedere lamp een
aparte installatie nodig. Produktie en verbruik van elektriciteit waren
toen nog niet gescheiden en belangstellenden dienden een complete installatie aan te schaffen.
Hotel Leygraaff (figuur 1,1) aan het Westplein was al in 1878 in het
bezit van zo'n complete installatie waarmee de hoteltuin werd verlicht.
Het ontlokte B & W van Rotterdam de vraag 'of het niet wenschelijk
zoude zijn om voor de straatverlichting, evenals dit reeds in het buitenland bestaat, van zoodanig licht gebruik te maken als zoude dit door
kracht en weinig kostbaarheid aanbevelen.,5 De toen door B & W voorgestelde proef om met het 'toestel' van Leygraaff het Westplein te verlichten heeft waarschijnlijk niet plaatsgevonden.
Vanaf ongeveer 1885 maakten velen gebruik van de mogelijkheid
een complete installatie aan te schaffen. Onder de eerste Rotterdamse
bezitters van zo'n installatie domineerden de werkplaatsen en fabrieken.
Velen hadden de mogelijkheid de restcapaciteit van hun motorvermogen
te gebruiken om een dynamo aan te drijven. Anderen waardeerden
sociaal-ekonomische) leven'. Zijn cijfers spreken dit echter tegen. Zie o.a. biz. 22 tabel
2.1 en biz. 25 tabel 2.2 .. Zie ook Brasz, a. w., 33,95, 106, 108, 130 en 14l.
4. In het Gemeentearchief van Rotterdam (GAR) werden de volgende archieven geraadpleegd: De archieven van de Raad, de raadscommissie van Plaatselijke Werken (CiePW),
de raadscommissie voor de Gemeente Gasfabriek (CieCG) en B & W, het archief van de
dienst Gemeentewerken (GW), het archief van het Gemeentelijk Gasbedrijf (00) en dat
van de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek (NRG). NRC en Rotterdamsch Nieuwsblad
(RN) werden intensief onderzocht.
5. GAR, archief B & W, B & W - CiePW. 18-9-1878 (uitg.nr. 1335).
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Hotel Leygraaff aan het Westplein in Rotterdam was al in 1878 in het bezit van een eigen
elektrische installatie. Bron: Gemeentearchief Rotterdam.

vooral de speciale eigenschappen van elektrisch licht: beperking van
brandgevaar, ontbreken van afvalgassen en dergelijk. Slechts in een enkel geval was sprake van elektriciteitsopwekking voor elektromotoren.
P. Kooy kwam voor Groningen tot andere conclusies. 6 Daar zouden de
kleding- en stoffenzaken hebben gedomineerd onder de eerste verbruikers. P. Kooy beperkte zich echter tot afnemers van elektriciteit van
centrale installaties. Ik vermoed dat bezitters van eigen installaties ook
daar in de werkplaatsen en fabrieken gezocht moeten worden.
Door verbetering van de installaties werd het mogelijk meer dan
een booglamp aan te sluiten op dezelfde dynamo. De booglampen verspreidden echter zo'n fel licht, dat ze aIleen bruikbaar waren voor de
verlichting van grote ruimten en voor buitenverlichting. In 1880 werd zo
de winkel van Rooseboom & Co. aan de Zuidblaak (figuur 1,2) verlicht.
Elektriciteitspionier Willem Wisse gaf het jaar daarop een demonstratie
van zijn kunnen door de ingang van de Passage (figuur 1,3) en een tuinfeest voor Rotterdamse officieren in het Park (figuur 1,4) te verlichten. 7
De uitvinding van de gloeilamp maakte het mogelijk het elektrisch
6. P. Kooy, 'De eerste verbruikers van electriciteit in de gemeente Groningen 1895-1912'
Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek (ESH1), 35 (1972). 274-302.
7. Heerding, a. w., 134.
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licht ook voor kleinere ruimten te benutten, zodat de toepassingsmogelijkheden voor elektrische verlichting sterk werden uitgebreid. Het bereik van de installaties bleef echter beperkt, omdat het transport van
laagspanning over lange afstand grote stroomverliezen gaf, die slechts
door (kostbare) dikkere kabels konden worden verminderd.
Oat ondervond de N. V. Nederlandsche Electriciteitsmaatschappij
(NEM), die vanuit haar 'centraal station' aan de Baan (figuur 1,5) de
tweehonderd meter verderop gelegen Passage verlichtte (1883). Wat

De winkelpassage aan de Coolvest was vermoedelijk het eerste object in Nederland, dat
vanuit een centrale werd verlicht (1883). Bron: Gemeentearchief Rotterdam.

technisch mogelijk was, bleek commercieel niet haalbaar en de NEM
moest een jaar later haar aktiviteiten staken. 8 Het succes van de door
Willem Smit aangelegde installatie van Hotel Coomans (figuur 1,6)
moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de lagere distributiekosten. Hotel Coomans had geen lange dure grondkabel zoals de
NEM, maar voorzag haar buren van elektriciteit met behulp van korte
geleidingen langs de huizen (1887).9 Oeze installatie funktioneerde tot
1895 toen de gemeente de levering van elektriciteit overnam.
8. Heerding, a. w., 138 en 217; GAR, archief Raad: Handelingen 12-10-1882; RN(1883)
12 oktober en 20 december; (1885) 19 maart; De lngenieur 7 (1892) 19 maart.
9. De installatie was al in 1884 in werking voor eigen gebruik.

292

JBGBT 1(1984)

Verreweg het belangrijkste particuliere initiatief in het Rotterdam
van de tachtiger jaren werd genomen door de N. V. Electriciteitsmaatschappij Systeem 'de Khotinsky'. Het systeem van de Russische immigrant en briljante uitvinder Achilles de Khotinsky bestond uit gloeilampen verbonden met accumulatoren. De produktie daarvan yond plaats
op het Noordereiland in de eerste Nederlandse gloeilampenfabriek.
Technisch en commercieel succes leek verzekerd. 10
Om het systeem 'de Khotinsky' te propageren, wilde de maatschappij de binnenstad van Rotterdam van elektriciteit voorzien en een eerste
stap in die richting was het bij wijze van proef verlichten van panden
aan de Punt (1884).11 Daartoe waren een aantal accumulatoren opgesteld in een bootje, dat overdag aan de fabriek op het Noordereiland
(figuur 2,7) aanlegde en opgeladen werd door een dynamo. 's Avonds
voer het naar de overzijde en werd aangesloten op een kabel waarmee
het blok Wijnhaven - Wijnbrugstraat - Scheepmakershaven van elektriciteit werd voorzien. De verlichting voldeed goed, maar het transport
van de accubakken met klotsend zuur beantwoordde niet aan de verwachtingen. 12
De maatschappij beschouwde de draad toch als beste middel voor
het vervoeren van elektriciteit en verzocht daarom de gemeente concessie te willen verlenen voor de vestiging van een centrale in de stad, aan
het Zijl (figuur 2,8).13 Met die centrale zouden vier 'acccustations' via
kabels op peil worden gehouden, zodat vanuit die accustations (A-D)
elektriciteit aan de afnemers zou kunnen worden geleverd. De directeur
van Gemeentewerken, G.1. de 10ngh, stelde echter zoveel voorwaarden,
dat het plan drastisch moest worden gewijzigd. Uiteindelijk verleende de
raad in 1885 vergunning om 'voorlopig, tot wederopzeggens ... bij wijze
van proef' een deel van de Boompjes te verlichten. 14 Die proefcentrale
aan de Boompjes werd gebouwd en bleef tot 1895 in bedrijf (figuur 2,9).
Waarom stond de gemeente zo afwijzend tegenover De Khotinsky's
initiatieven? De Khotinsky was niet de eerste elektriciteitspionier die de
tegenwerking van de gemeente ondervond. Ook Willem Wisse verzocht
enkele malen vergeefs om een concessie. De gemeente nam hem, overigens ten onrechte, niet serieus. Elders zou Wisse bewijzen weI in staat
10. Heerding, a. w., 163-182.
II. Concessieaanvraag 31-1-1884. GAR, archief Raad, Raadsbijlagen (Rb.) 13-3-1884:
145b.
12. Rapport aan de aandeelhouders 15-9-1884. GAR, bibliotheek XXF358 .
13. Concessieaanvraag 29-9-1884. GAR, archief Raad, Rb. 1884: 643 . RN (1884) 25 augustus. NRC (1884) 24 en 28 augustus.
14. GAR, archief Raad , Handelingen 2-4-1885 en Rb . 1885: 136a-p. NRC (1885) 5 juni.
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Fig. 1. De eerste elektrische instaliaties te Rotterdam (voor de cijfers zie de tekst)
(1878-1895)

te zijn elektrische installaties aan te leggen. IS De Khotinsky nam men
wei serieus. Zolang er sprake was van verlichting van enkele huizen had
de gemeente geen bezwaar tegen particuliere levering, maar de grote
schaal waarop De Khotinsky elektriciteit wilde distribueren strookte niet
met de taak die de gemeente zichzelf had toebedacht. Ondanks het feit
dat het stadsbestuur zelf werkeloos toekeek, meende het eerstaangewezene te zijn om elektriciteit te leveren en maakte duidelijk dat
het concurrerende concessieaanvragen af zou wijzen.
Daar was de gemeente zo duidelijk over, dat tot 1890 geen initiatieven meer werden genomen om op grote schaal elektriciteit te leveren. In
15. Concessieaanvraag 11-10-1878. GAR, archief Raad, Rb. 1879:596. Concessieaanvraag 16-1-1882. GAR, archief B & W, Ink .nr. 276. Concessieaanvraag 9-9-1882. GAR,
archief Raad, Rb. 1882: 629. Positief raadsbesluit op 22-3-1883. Geen gebruik van gemaakt. Heerding, a. w., 131-137.
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Fig. 2. N. V. Electriciteitsmaatschappij Systeem 'de Khotinsky' (1884-1895) (Voor de cij/ers en letters zie de tekst).

1890 echter was de belangstelling voor elektriciteit zo groot geworden,
dat de Maatschappij tot Electrische Verlichting en Centrale Verwarming
(MEVCV) de stoute schoenen aantrok en een concessie vroeg. 16 Ook deze maatschappij ondervond de vastberadenheid van de gemeente en zag
haar verzoek afgewezen. Over de reden dat de gemeente zich eerstaangewezene achtte kom ik in de volgende paragraaf te spreken bij de
behandeling van de openbare verlichting.

Openbare verHchting
N.G. Pierson was zonder twijfel de belangrijkste Nederlandse econoom
uit het vierde kwart van de negentiende eeuw. Met betrekking tot de rol
16. Concessieaanvraag 18-2-1890. GAR, archief B & W, Ink.nr. 878 en 879.
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van de overheid stelde hij, dat enige 'aanvulling' weI op zijn plaats zou
zijn. De staat diende, volgens hem, 'die inrichtingen te scheppen, die
werkzaamheden te bekostigen, die tot bevordering der stoffelijke volkswelvaart zeer nuttig, doch ... van de particuliere nijverheid niet te wachten zijn.' Hij dacht daarbij aan inrichtingen die geen winst opleverden
en aan ondernerningen, die meer sociale voordelen zouden opleveren,
dan baten voor de ondernemer. 17 Een voorbeeld van zo'n inrichting was
de openbare verlichting. Met betrekking tot de open bare verlichting
speelde het stadsbestuur al vrij lang een rol van betekenis. Voor de eerste
stappen op dit terrein moet men drie eeuwen terug in de tijd. In 1649
al besliste de vroedschapsvergadering van Rotterdam om 'ter geleegender plaetsen binnen dezer stede aen de hoeken van de straeten ende
bruggens te doen stellen bij de wintertijdt ligten ofte Iantaernen tot gerieff van de burgerije en de andere Iuyden, des avonds frequenteerende.'
De burger diende namelijk tegen inbraak, misdaad en 'in het water vallen' beschermd te worden. IS
Aanvankelijk werd de stad met kaarsen en olielampen verlicht,
maar de komst van de Imperial Continental Gas Association (ICGA,
1825) en de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek (NRG, 1852) bracht
hierin verandering. Het stadsbestuur besloot de olie - door goedkopere
gasverlichting te vervangen en met beide gasfabrieken kontrakten af te
sluiten voor de levering van gas en het onderhoud van de verlichting. 19
Naast dat kontrakt hadden de gasfabrieken een vergunning no dig voor
het leggen en hebben van gasbuizen in de openbare weg. Niet zelden
werden kontrakt en vergunning in een adem 'de concessie' genoemd,
een benaming die zeer slecht de complexe verhouding tussen gemeente
en gasbedrijven weergaf.
Naast de openbare sector, werd door de gasfabrieken ook de nietopenbare sector, de particuliere afnemer, van gas voorzien. Zowel de
openbare als de niet-openbare sector groeiden in het vierde kwart van
de negentiende eeuw explosief door het grotere stedelijke grondgebruik.
Naast grote annexaties en een zeer sterke bevolkingsgroei, speelde de
toegenomen econornische aktiviteit hierin een rol. 20 .
17. N.G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde, deel2 (Haarlem 1902) 51-60.
18. H.C. HazewinkeJ, 'Het begin van de straatverlichting te Rotterdam', Rotterdams
Jaarboekje 5de reeks 10 (1952), 183-208; 6de reeks 1 (1953) 183-200.
19. K.F. van Dijk, 'Productie van gas en electriciteit te Rotterdam', Rotterdams Jaarboekje 8ste reeks 10 (1982) 208-236. P. Kooy, 'De gasvoorziening in Nederland rond
1880', Gas jg. 100 (1980) juni, 266-277.
20. Door annexaties in 1870, 1886 en 1895 nam het gemeentelijk grondgebied met 700%
toe. De bevolking groeide explosief van 121.027 in 1870 tot 319.866 in 1900. De industrialisatie van het Ruhrgebied, het openen van de Nieuwe Waterweg (1870) en het graven van
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Voor de beide gasfabrieken betekende die explosieve groei een grote
uitbreiding van de afzet en een sterke stijging van de winst. Die winst
werd voornamelijk behaald op de levering van gas aan particulieren,
want de gemeente Rotterdam was door haar positie - concessieverlener
en grootverbruiker - in staat een veellagere prijs te bedingen. 21 De particuliere afnemers - door de gemeente aan het kartel 22 overgeleverd klaagden steen en been over prijs en kwaliteit van het gas en achtten de
hoge gaswinsten een verwerpelijke indirekte vorm van belastingheffing.
Wat de gemeente te weinig betaalde, betaalden de particulieren te veel.
De roep om gemeentelijke exploitatie werd steeds sterker, zeer tot ongenoegen van B & W, die een verlenging van de profijtelijke gaskontrakten voorstonden. 23 De raad verzette zich tegen het kartel van de twee
gasbedrijven en stelde voor, over te gaan tot gemeentelijke exploitatie
van gas. B & W voelden zich hiertoe niet geroepen.
In de ogen van de econoom Pierson behoefden monopolies geen
problemen op te leveren, aangezien het in het belang van de monopolist
was de prijzen van zijn produkten niet te hoog te stellen, omdat anders
zijn afzet terug zou lopeno In die gevallen waarin de monopolist zijn eigen belang niet goed begreep, of faalde in het berekenen van de juiste
prijs, moest de overheid ingrijpen. 24 Dat ingrijpen van de overheid diende weI met een 'zekere schuchterheid' en 'ingetogenheid' te geschieden. 2s
Gemeentelijke exploitatie van gas zou veel verstrekkender gevolgen
hebben dan gemeentelijke exploitatie van de olieverlichting. Voor de
distributie van gas was een buizennet nodig waardoor gas voor de openbare en de niet-openbare sector werd gedistribueerd. Met de overgang
van olie- op gasverlichting kwam dus ook een koppeling tot stand tussen
distributie voor openbare en distributie voor particuliere doeleinden.
Ten aanzien van de openbare verlichting had de stedelijke overheid al
langer een taak. Zou de gemeente de exploitatie van gas op zich nemen,
dan zou ze als gevolg van deze technische omstandigheden op het punt
van de distributie ook een nieuwe taak krijgen, namelijk de levering van
gas aan particulieren.
nieuwe havens in Rotterdam-Zuid (vanaf 1874) legden de basis voor een grote groei van
. de economische activiteit te Rotterdam.
21. RN (1879) 27 en 28 februari en 3 maart; (1881) 28 december. NRC (1879) 19, 20,
22,25 en 26 februari. Huishoudelijke vergadering van de kiesvereniging Burgerpligt 18-101881. GAR, archief Burgerplicht, inv. nr. 68.
22. Zie hiervoor de bestuursvergadering van de NRG 30-1-1879. GAR, archief NRG,
inv. nr. 2082.
23. Zie o.a. GAR, archief Raad, Handelingen 28-6-1883.
24. N.G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde, deell (Haarlem 1896) 378-381.
25. N.G. Pierson, 'Het Kathedersocialisme', De Gids, 42 (1878) 276-280. Of N.G. Pierson, Verspreide Economische Geschriften, Deel I (Haarlem 1910) 242-245 .
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De protesten van de tegenstanders betroffen echter niet de principiele vraag of de gemeente deze nieuwe taak op zich mocht nemen. De
meeste tegenstanders van gemeentelijke exploitatie van gas vreesden de
concurrentie van elektriciteit. De 'gasquaestie' spitste zich dan ook toe
op de vraag of elektriciteit gas zou verdringen en op het risico dat de
gemeente liep, namelijk met een waardeloze gasfabriek te blijven zitten. 26 Ook werd weI gesteld, dat een gemeentelijke gasfabriek de betere
en eventueel goedkopere elektrische verlichting in de weg zou staan.
Voorstanders van gemeentelijke exploitatie van gas probeerden hun mederaadsleden ervan te overtuigen dat het allemaal weI mee zou val len
met de concurrentie. Zo merkte raadslid H. Sleurs op dat hij het ogenblik niet ver meer achtte, 'dat, evenals men 'smorgens aan de deur komt
vragen hoeveel flesschen spuitwater voor het huishouden benoodigd
zijn, men zal komen vragen hoeveel accumulators men voor electrisch
licht nodig heeft.' En over de gevolgen voor gas: 'Ik vrees dien invloed
op de gasfabricage evenmin als dat ik vrees dat door het vermeerderd
gebruik van spuitwater onze drinkwaterleiding overbodig wordt. ,27
Opmerkelijk was het standpunt van D.A. Wittop-Koning, ingenieur van Gemeentewerken en in 1879 nog kandidaat naast G.l. de
longh voor de directeursfunctie. In een huishoudelijke vergadering van
de Rotterdamse Kiesvereniging 'Burgerplicht' stelde hij voor, de stad op
te delen in afdelingen die ieder door een fabriek van gas zouden worden
voorzien. Een of twee fabrieken zouden dan gemeentelijk kunnen zijn. 28
Vermeld dient te worden dat dezelfde ingenieur, vanaf 1884 werkzaam
in de hoofdstad, in 1888 heel anders dacht over concessies. Hij yond
toen dat de Amsterdamse burgerij niet moest worden overgeleverd aan
de particuliere elektriciteitsmaatschappijen. 29 Na een jarenlange discussie nam de gemeenteraad in 1883 het besluit zelf de levering van gas ter
hand te nemen en de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek (NRG) aan de
Oostzeedijk voor dit doel aan te kopen. De aandeelhouders van de
NRG, waarvan er minstens zes in de gemeenteraad zaten, gaven daarbij
de doorslag. 30
Na de overname van de gasfabriek beyond de gemeente zich in een
andere positie ten opzichte van elektriciteit. Elektriciteit was vanaf dat
moment een concurrent voor haar gasbedrijf. V66r de overname was ge26. Commissie van deskundigen 23-9-1882. GAR, bibliotheek, Verzamelingen gedrukte
stukken (Verz.) 1882: 42b.
27. GAR, archief Raad, Handelingen 21 en 22-12-1882.
28. Huishoudelijke vergadering 18-10-1881. GAR, archief Burgerplicht, inv. nr. 68.
29. Heerding, a. W., 230.
30. GAR, archief Raad, Handelingen 28-6 en 18-10-1883; GAR, NRG, inv. nr. 2061, notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering 8-5-1883.
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Na de overname van de gasfabriek aan de Oostzeedijk beschouwde de gemeente ook de
elektriciteitsvoorziening als haar exclusieve domein. Bron: Gemeentearchief.

meentelijke elektriciteit net zo discutabel als gemeentelijk gas. Na de
overname stond gemeentelijke exploitatie van elektriciteit vast. Bij de
behandeling van de concessieaanvraag van De Khotinsky stelde raadslid
Jan Hudig (een van de uitgesproken tegenstanders van gemeentelijke exploitatie van het gasbedrijt) dat: 'nu de gemeente het gas levert, het ook
op haar weg ligt om de levering van electrisch licht in handen te nemen. ,31 En vijf jaar later, bij de concessieaanvraag van de Maatschappij
tot Electrische Verlichting en Centrale Verwarming (MEVCV), sprak
hetzelfde raadslid de vrees uit, dat aan deze maatschappij vergunning
zou worden gegeven tot het verlichten van een aantal havens en straten
in het midden van de stad, 'juist dat deel, dat bij invoering van gemeentelijke exploitatie het eerst in aanmerking zou komen.' Burgemeester
Vening Meinesz kon hem echter verzekeren dat B & W de concessionarissen steeds duidelijk hadden gemaakt dat 'tot wederopzeggens' geen
ijdele formule was en dat de levering van elektriciteit van gemeentewege
'in zeer ernstige studie' was. 32
In Amsterdam werd datzelfde jaar een concessie verleend aan een
particulier elektriciteitsbedrijf, de Maatschappij Electra. Het radicale
raadslid M.W.F. Treub, vaak aangehaald om zijn standpunt tegenover
monopolies, was een van de tegenstanders van een dergelijke concessie. 33 De overheid zou, volgens Treub, 'telkens nieuwe werkzaamheden
op zich moeten nemen die bij toenemende specialisatie van individuen
31. GAR, archief Raad, Handelingen 2-4-1885 .
32. GAR, archief Raad, Handelingen 13-3-1890.
33 . M.W.F. Treub, Herinneringen en overpeinzingen (Haariem 1931), 74. Heerding,
a.w., 255.
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buiten het bereik van dezen vallen.' Zou de overheid hiervan afzien, dan
zou een 'krachtige vrije groep' deze werkzaamheid tot zich trek ken en
een monopolie vormen, die haar positie als monopolist niet gebruikt
'om voor en boven alles het gemeenschappelijk belang te dienen, maar
om voordeel te behalen voor zichzelven.'34 Treub achtte het vrijwel ondoenlijk om in een concessie voldoende voorwaarden op te nemen om
het algemeen belang te waarborgen. 35 Wethouder Treub (1893-1896)
speelde een belangrijke rol in het opzeggen van de concessies van de
Duinwaterleidingmaatschappij (1895), de telefoon (1896) en het gas bedrijf (1897), hoewel die rollater nogal eens is overdreven. 36
In Rotterdam werden water- (1869) en gasbedrijf (1884) eerder gemeentelijk en ook de voorkeur voor gemeentelijke elektriciteit was, vergeleken met Amsterdam, in een vroeger stadium gemeengoed. Sociaaldemocratische theorieen, zoals F.M. Wibaut ze formuleerde in zijn
'Trusts en kartels' (1903), speelden hierbij geen rol. Volgens Wibaut
leidde de bedrijfsontwikkeling 6veral tot monopolies omdat overproduktie de ondernemers dwong tot 'vrijwillige opheffing der concurrentie' en de vorming van trusts en kartels. 37 Als oplossing zag hij de uitbreiding van het gemeentebeheer tot alle 'voor een groot deel van de ingezetenen belangrijke bedrijven, die door hun ontwikkeling geschikt
zijn geworden om door de gemeente te worden overgenomen ... ,38 Dergelijke ideeen zouden pas in de twintigste eeuw een rol gaan spelen. In
de door mij onderzochte periode was de gemeentepolitiek nog een volledig liberale aangelegenheid 39 en behoorde de overheid zich te beperken
tot de door Pierson genoemde 'aanvulling'. De praktijk leert echter anders.
Het stand punt van Rotterdam tegenover de particuliere elektrici34. M.W.F. Treub, 'Uberaal-anarchisten en Vrijzinnig-democraten' , Sociale Vragen
(Haarlem 1904) 285 (eerder verschenen in 1899). M.W.F. Treub, De ontwikkeling der
staatshuishoudkunde tot sociale economie (Amsterdam 18%) 40.
35. Treub, a. w., (1931) 157.
36. Brasz, a. w., 78. N .E.H. van Esveld, Treub, over de drempel der nieuwe samenleving
(Assen 1958) 58. S. Zadoks, Geschiedenis van de Amsterdamsche concessies (Amsterdam
1899).
37. F.M. Wibaut, Trusts en kartels (Middelburg, 1903) 219-234.
38. F.M. Wibaut en J .F. Ankersmit, Het sociaal-democratische gemeenteprogram toegelicht (Amsterdam 1914) 10. F.M. Wibaut, 'Oemeentelijk en particulier bedrijf' , De Gemeente,3 (1909) 15 maart; F.M. Wibaut, ' Oemeentelijke electrische centralen?' , De Gemeente 3 (1909) 15 november; F.M. Wibaut, 'Oemeentebedrijf in concurrentie met particulier bedrijf' , De Gemeente4 (1910) 15 juni; F.M. Wibaut, 'Ontwerp van wet op de electriciteitsvoorziening', De Gemeente 7 (1913) 15 april.
39. E.M. Janssen-Perio, 'Uberale perikelen. De liberale kiesvereniging Burgerpligt te
Rotterdam 1868-1879', Tijdschrift voor Geschiedenis 69 (1956) 172-195 .
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teitsvoorziening werd sterk bepaald door de fase waarin de 'gasquaestie'
was beland. In 1878 konden B & W nog enthousiast navraag doen bij
Hotel Leygraaff (figuur 1,1) om te zien of zijn 'toestel' niet geschikt zou
zijn om de straten van Rotterdam te verlichten. En in 1882 gaven ze de
NEM (figuur 1,5) vrij gemakkelijk toestemming kabels in de gemeentegrond te leggen. Toen echter de gasfabriek gemeentelijk werd, veranderde het gemeentestandpunt radicaal. De Khotinsky's plan, om een centrale te bouwen aan het Zijl (figuur 2,8), moest zodanig worden gewijzigd, dat er weinig van overbleef. De MEVCV kreeg a1 helemaal geen
voet aan de grond.
Duidelijk liet de gemeente blijken geen concurrentie te dulden en
zelf de elektrische verlichting ter hand te wilen nemen. De vrees, dat een
ander licht zou leveren, was echter sterker, dan de overtuiging dat e1ektrisch licht no dig was. Het was immers nog maar de vraag of een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf weI zou renderen. Het gemeentelijke begrotingstekort dwong tot voorzichtigheid. 40 Omdat de gemeente de
MEVCV -concessie weigerde, was ze gedwongen zelf plannen te maken
voor een elektriciteitscentrale. Het beleid van het gemeentebestuur zou
erg ongeloofwaardig worden als ze dat terrein voor zichzelf reserveerde
en er dan geen gebruik van maakte. 41 Hoewel de gemeente de tijd nog
niet rijp achtte, zette zij zich gedwongen aan het maken van plannen.
Gemeentelijke initiatieven: Plan Leeuwenlaan

De eerste gemeentelijke plannen kwamen van de Gemeente Gasfabriek,
waar men de ontwikkelingen op het gebied van e1ektriciteit al enige tijd
met belangstelling volgde. Om ervaring op te doen met elektriciteit was
de gasingenieur van de Gemeente Gasfabriek, P. van Cappelle, in staat
gesteld om proeven te nemen met deze nieuwe lichtbron. Daartoe was
in de gasfabriek aan de Oostzeedijk een proefverlichting aangelegd, die
in de daaropvolgende jaren regelmatig werd uitgebreid. 42 Van Cappelle
bezocht ook de tentoonstelling te Parijs (1889), waar hij onder andere
kennis nam van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot hoogspanning en wisselstroom. 43 Het bereik van de tot dan toe gebruikte ge40. F.S. van Nierop, 'De financien der vijf grootste Nederlandsche gemeenten', De Economist 39 (1890) 458-472 en 514-538.
41. GAR, bibliotheek, Verz. 1890: 16c. CieCG - B & W 28-4-1890.
42. GAR, bibliotheek, Vers1ag van Rotterdam, waarin opgenomen de vers1agen van het
Gemeente Gasbedrijf 1889, 1890, 1892, 1893 en 1894; GAR, archief CieGG, Directeur GG
- CieGG. 20-3-1889 (Ink. nr. 76).
43. GAR, bibliotheek, Verz. 1890: 16b. D.J. Cramer en P. van Cappelle - Directeur GG.
15-8-1889.
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lijkstroomcentrales, met hun laagspanning, was gering. De uitvinding
van de transformator maakte het vervoer van hoogspanning mogelijk,
waardoor het transportverlies geringer en het bereik grater werd. Men
was dan weI aangewezen op wisselstroom.
Op basis van de door Van Cappelle verworven kennis en ervating
kon de directeur van de Gemeente Gasfabriek, Th. van Doesburgh, 31
maart 1890 met een voorstel komen. 44 Volgens van Doesburgh zaten
vooral de leeszalen van de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te springen om elektrisch licht. Een centrale aan de
Leeuwenlaan (figuur 3,10), naast het academiegebouw, zou kunnen
voorzien in die behoefte. Van Doesburgh nam de adviezen van Van Cappelle met betrekking tot wisselstroom niet over en stelde een gelijkstroomcentrale voor die aangedreven zou worden door gasmotoren. 45

Fig. 3. Plan Leeuwenlaan (1890) (voor de cijfers zie de leksl).
44.
45 .

GAR, bibliotheek, Verz. 1890: 16d. Directeur GG - CieGG. 31-3-1890.
Directeur GG - Ciegg. 31-8-1889. GAR, archief Raad, RB . 1890: 346e.
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Het bereik van de centrale, ongeveer een kilometer, zou niet voldoende zijn om de gehele stad te verlichten, maar een spoedig op te richten tweede centrale zou het Handelskwartier (figuur 3,11) van stroom
kunnen voorzien. Drie andere centrales (figuur 3,12-14) zouden het
overblijvende deel van de stad kunnen beslaan.
Door de in aanvang bescheiden opzet zou de gemeente niet meteen
op hoge kosten gejaagd worden en bij de inrichting van de vier andere
centrales zou ze rekening kunnen houden met de nieuwe uitvindingen,
die elkaar snel opvolgden.
Het plan was verder zeer summier uitgewerkt en de financiele verantwoording gaf aanieiding tot zoveel onduidelijkheid, dat het voorstel
werd terugverwezen naar de raadscommissie. 46 In die raadscommissie
liet de directeur van Gemeentewerken, De 10ngh, weten dat het hier
slechts om een 'avant-project' ging en dat hij en van Doesburgh op onderzoek in het buitenland zouden gaan, vooraleer een definitief plan zou
worden gemaakt. 47
Alles wijst erop, dat het met opzet klein en goedkoop gehouden
plan Leeuwenlaan eigeniijk geen serieus plan was, maar een poging van
de gemeente om aan haar minimumverplichtingen te voldoen. Dat het
geen serieus plan was bleek onder meer uit het gemak waarmee het onder tafel verdween, toen er andere plannen werden gemaakt.

Gemeentelijke initiatieven: de plannen Oostzeedijk I en II
In meer dan een opzicht was 1890 een belangrijk keerpunt. Vit het dat
jaar voorgestelde plan Leeuwenlaan sprak al een iets positievere houding tegenover gemeentelijke elektriciteit. Bovendien was het plan de
aanleiding tot de formele uitspraak van de raad, dat deze geen bezwaar
had tegen levering van elektrisch licht door de gemeente. 48 1890 was ook
het jaar waarin de directeur van Gemeentewerken De 10ngh voor het
eerst hoorde spreken van elektrische havenkranen. Deze informatie had
een voUedige verandering van de plannen tot gevolg en deed de ontwikkeling in een stroomversnelling belanden.
De Jongh had zijn informatie opgedaan op een studiereis die hij
met de directeur van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen had ondernomen om zich te orienteren op de vraag of de kranen voor de nieuwe
46.
47.
48.

GAR, archief Raad, Handelingen 19-6 en 2-10-1890; Rb. 1890: 346h, j, I, m.
GAR, archief CieGG, notulen 8-10-1890.
GAR, archief Raad, Handelingen 23-10-1890.
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Wilhelminakade met stoom via een hydraulisch systeem, dan weI op andere wijze dienden te worden aangedreven. De, voor die tijd, moderne
hydraulische installatie voldeed uitstekend, maar de directeur van de
Gemeentelijke Handelsinrichtingen vreesde problemen met betrekking
tot verzakkingen en vorst. 49 In Bremen op de Nordwestdeutsche
Gewerbe- und Industrieausstellung vernamen zij van de ultramoderne
elektrische havenuitrusting van Boston. Hun collega, de hoofdingenieur
van de Hamburger haven, liet hen weten dat Hamburg er sterk over
dacht haar kaden ook elektrisch te outilleren. so
Dit Iaatste maakte diepe indruk, want of de haven goed of slecht

Fig. 4. Plan Oostzeedijk I (1891) (voor de cijfers en de letters zie de tekst).

49. GAR, archief Raad, Rb. 1890: 575d. Directeur Gemeentewerken (GW) - CiePW. 96-1890; GAR, archief Raad, Rb. 1891 : 166c. Directeur Gemeentelijke Handelsinrichtingen
op Feijenoord (GH) - CieGH. 27-6-1890.
50. GAR, bibliotheek, Verz. 1891: lib. Directeur GWen GH - B & W 4-1I-1890.
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Het accumulatorenstation A aan de Coolvest (het hoge gebouw naast de molen) voonag
de rechter Maasoever van elektriciteit. Bron: Siemens & Halske Aktien-gesellschaft, E!ektrische Central-Anlagen, dee! I (Berlin 19(0).
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draaide werd toen, net als nu, afgemeten aan de prestaties van de concurrerende havens. Achterop raken bij de concurrent was het ergste dat
kon gebeuren. Rotterdam moest en zou, liefst eerder dan Hamburg,
kunnen beschikken over elektrische havenkranen en daar was een elektriciteitscentrale voor nodig. Overigens dient vermeld te worden dat de
gemeente al veel langer havenkranen beschikbaar stelde en hiermee dus
geen nieuwe taak op zich nam.
Het plan voor een elektriciteitscentrale, dat de directeuren van Gemeentewerken en Gemeentelijke Handelsinrichtingen, samen met hun
collega van de Gemeente Gasfabriek, aanboden aan B & W, kwam tot
stand na een tweede, uitgebreide, studiereis langs de elektriciteitscentrales in vele landen (Plan Oostzeedijk 1).51

De drie hoofdambtenaren stelden voor, een gelijkstroomcentrale te
vestigen op het terrein van de Gemeente Gasfabriek aan de Oostzeedijk
(figuur 4,15). Vandaaruit zouden vijf grote accumulatorenstations (AE) gevoed worden, die op hun beurt de omgeving van elektriciteit zouden voorzien. De lokatie van de accumulatorenstations kwam overeen
met die van de centrales uit het plan Leeuwenlaan. De prioriteiten lagen
echter heel anders. Accumulatorenstation B aan de Wilhelminakade,
dat de havenkranen van krachtstroom moest voorzien, had de hoogste
prioriteit. De verlichting van de binnenstad door middel van station A
was vooral bedoeld om het rendement van de totale installatie te verbeteren. 52
De bouw van de drie andere stations zou eventueel later kunnen
worden overwogen. In 1892 werd er vanuit gegaan dat accumulatorenstation A de gehele rechter Maasoever van elektriciteit zou kunnen
voorzien (Plan Oostzeedijk II; zie fig. 5).53 De bouw van de drie andere
stations kon dus achterwege blijven.
Het plan Oostzeedijk was veel groter van opzet dan het plan voor
de kleine centrale aan de Leeuwenlaan (fig. 3,10) en weerspiegelde de
vastberadenheid die aan dit laatste ontbrak. In een vlot tempo verschenen lijvige rapporten waarin omstandig op allerlei vragen van wethouders en raadsleden werd ingegaan. Voor de havenkranen werd een tarief
51. GAR, bibliotheek, Verz. 1891: lle. Directeuren GW, GG en GH - B & W 12-1-1891.
52. Aanvankelijk werd overwogen alleen de verliehting van Rotterdam-Zuid te eombineren met de elektrisehe havenkranen.
53 . GAR, bibliotheek, Verz. 1892: 36b. Direeteuren van GW, GG en GH - B & W
13-6-1892.
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Fig. 5. Plan Ooslzeedijk II (1892) (voor de cijfers en de letters zie de leksl).

van 7,5 cent per KWh voorgesteld, terwijl de verlichting van de stad 40
cent per KWh zou gaan kosten. Daarmee benadrukten de hoofdambtenaren nog eens het belang dat zij stelden in een zo goedkoop mogelijke
dienstverlening aan de havengebruikers.
In andere steden was de levering van elektriciteit voor motoren
vaak een welkome aanvuIling op de, in de avonduren geconcentreerde,
lichtlevering. In Rotterdam lag dat andersom. Hier moest de verlichting
van de binnenstad het financiele rendement van de havenkranen binnen
veilige marges houden. De vaste kosten van de centrale installatie werden aIleen aan de binnenstad toegerekend, opdat men aan de 'Gemeentelijke Handelsinrichtingen', die de kranen exploiteerde, een veellager
tarief in rekening kon brengen en het lage rendement vim de havenkranen niet al te zeer in het oog zou springen. 54
54. GAR, bibliotheek, Verz. 1892: 36b. GAR, archief Raad, Handelingen 22-2-1894
(Muller).
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Naast kritiek op de financiele kant van de zaak, spitste de kritiek
zich toe op het gekozen systeem. De wethouder van onderwijs J. Drost
vroeg zich af of dit systeem, gelijkstroom met accumulatoren, weI upto-date was en of wisseistroom met transformatoren en hoogspanning
niet meer voor de hand lag. 55 Daartegenover stelden de drie directeuren,
dat er nog geen goede wisselstroommotoren bestonden en dat accumulatoren, die alleen te gebruiken zijn bij gelijkstroom, absoluut vereist waren om de spanningsverschillen bij het gebruik van de kranen op te vangen. 56
Verlies of geen verlies, de kranen moesten er komen en de gebruikers moesten ze zo goedkoop mogelijk kunnen benutten. De tarieven
voor de verlichting van de stad waren met opzet hoog gesteid om het
rendement van de totale installatie nog enigszins acceptabel te houden.
Kritiek op rendement, systeem en tarieven leidde niet tot grote wijzigingen en 15 juni 1883 werd het plan met grote meerderheid aangenomen.
Op 5 november 1894 leverde accumulatorenstation B de eerste stroom

De mogelijkheid haar havens elektrisch te outilleren vormde voor Rotterdam het belangrijkste argument om een elektriciteitscentrale aan de Oostzeedijk Ie bouwen. Bron: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Elektrische Central-Anlagen, deel I (Berlin 1900).

55 . GAR, archief Raad, Handelingen 26 en 27-1-1893.
56. GAR, bibliotheek, Verz. 1893: 18c. Directeuren GW, GG en GH - B & W 13-4-1893.
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aan de havenkranen en aan de pakhuisinstallatie van de N. V. Blauwhoedenveem. Twee maanden later was het ook voor de binnenstad zover. 57

Conclusies

Tussen de eerste elektrische verlichting (1878) en de eerste gemeentelijke
elektrische verlichting te Rotterdam, ligt een peri ode van zestien jaar,
die slechts ten dele verklaard kan worden uit de technische ontwikkeling.
Technisch gesproken was het in 1884 al mogelijk een belangrijk deel
van Rotterdam elektrisch te verlichten, maar de houding van de gemeente tegenover particuliere elektriciteitsvoorziening was door de 'gasquaestie' omgeslagen van 'belangstellend' naar 'afwijzend' en de mogelijkheid een particuliere centrale te vestigen was definitief afgesloten. De
noodzaak een gemeentelijke centrale te stichten was toen nauwelijks
aanwezig. Wilde men licht dan kon de Gemeente Gasfabriek in die behoefte voorzien. Er was weI belangstelling voor elektrisch licht, maar of
die belangstelling voldoende zou zijn om zelfs maar uit de kosten te komen, werd betwijfeld.
Op de eerste stap, afwijzing van particuliere centrales (1883), volgde zeven jaar later de tweede: het voornemen de Wilhelminakade elektrisch te outilleren en daarvoor een centrale te stich ten aan de Oostzeedijk. Voor de zich uitbreidende haven was het beste niet goed genoeg.
Terwijl de elektrische verlichting van de stad werd beschouwd als een
luxe, werd havenoutillage gezien als een absolute noodzaak. De havenkranen werden ter beschikking van de havengebruikers gesteld tegen een
bedrag dat beneden de verwachte kostprijs lag en de verlichting van de
stad moest de exploitatie uit de rode cijfers houden.
Voor de beleidswijzigingen van 1883 en 1890 zijn weinig aangrijpingspunten te vinden in politieke programma's, die zich, voor zover ze
er al waren, richtten op de landelijke politiek en de gemeentelijke
bestuurder vrij lieten. 58 Voor zover de aktiviteit van de Amsterdamse radicalen, vanaf 1887 59 , een voorbeeld was voor Rotterdam, kwam dat
57. GAR, bibliotheek, Versiag van Rotterdam, waarin opgenomen het versiag van het
Gemeente Gasbedrijf 1895, bIz. 48. H .A. van Usseisteyn, Mededeelingen over de installatie van electrische verlichting en krachtsoverbrenging te Rotterdam (,s-Gravenhage 1895;
overdruk van de notulen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 13-6-1895) 148-170.
58. N. Oosterbaan, Politieke en sociale programma's (Utrecht 1903-1909; 4 delen). G.
TaaI, Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901 (,s-Gravenhage 1980) 155, 222 en
391.
59. Taal, a.w., 138-177. Van Praag, a.wOo
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voorbeeld te laat om van invloed te zijn op het zwaartepunt van de
besluitvorming. Zowel voor gas als voor elektriciteit lag dit zwaartepunt
in 1883.
Economische theorieen als die van de kathedersocialisten (Treub)60
en de sociaal-democraten (Wibautl 1 werden pas in een later stapium
aan het papier toevertrouwd. De periode stond vrijwel volledig in het teken van de door N.G. Pierson62 verspreide neo-klassieke opvattingen.
Pierson tolereerde de aIlernoodzakelijkste overheidsbemoeiing, maar
kan zeker niet gezien worden als de grote inspirator van de nutsvoorzieningen. De beleidswijziging in Rotterdam is niet te verklaren uit een verandering in economische opvattingen.
De gang van zaken laat zich weI volledig verklaren uit pragmatische
overwegingen. Het vanaf 1857 steeds groter wordende gat in de gemeentebegroting, dwong de bestuurders uit te zien naar ruimere financieringsmogelijkheden, die niet direct of indirect (leningen) drukten op de
belastingbetaIers: die kleine groep, die dankzij het censuskiesrecht de
belangrijkste stem had en in aIle Rotterdamse bestuursorganen de dienst
uitmaakte. 63 De winsten uit het gasbedrijf boden de gemeentebegroting
een bredere basis, die niet teniet mocht worden gedaan door de concurrent elektriciteit.
Er zou sprake zijn van een cirkelredenering als het gat in de begroting veroorzaakt zou zijn door de nieuwe taken die de gemeente zich
gesteld had. Er ligt echter een belangrijke autonome component ten
grondslag aan die toegenomen overheidsbemoeiing.
De grotere economische aktiviteit, de bevolkingsgroei en het grotere stedelijk grondgebruik brachten een immense uitbreiding van de traditionele gemeentelijke taken met zich mee en hoewel hieraan geen principieIe beleidsbeslissingen ten grondslag lagen, veranderden deze uitbreidingen het gezicht van de gemeente aanzienlij k. 64 De traditionele dekking
door heffingen en belastingen schoot tekort, terwijlleningen het financieringsprobleem slechts uitstelden.
Het bovenstaande model is ook toepasbaar op het elektriciteitsbedrijf. Met het plaatsen van de havenkranen nam de gemeente geen nieu60. L.l.M. Nouwen, Wil/em Treub, een remarkabel man (Deventer 1970).
61. G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek (Assen 1968).
62. 1.G .S.l. van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson, Handelsman, econoom en bankier. Eerste periode 1839-1877 (Rotterdam 1981).
63. Th.A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939', ESHJ 39 (1976) 142.
64. L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinancien (Leiden 1983) 10: over de
'Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Staatstiitigkeiten' van Adolf Wagner
(1835-1917).
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we taak op haar schouders, maar zette zij een traditionele taak op een
andere manier - elektrisch - voort. De w,ens de tarieven laag te houden
- lees: beneden kostprijs - was de directe aanleiding om andere afnemers van elektriciteit te zoeken. Het tekort op de exploitatie van de elektrische havenkranen werd gedekt door de winstneming op de nieuwe
taak: de verlichting van de binnenstad.
Ook hier zocht ik vergeefs naar het principiele besluit dat een keerpunt in het liberale den ken zou kunnen aantonen. De uitbreiding van de
traditionele taak lag, gezien de economische groei en de havenuitbreidingen, voor de hand en ondervond geen tegenstand. Door de koppeling
van traditionele en nieuwe taak kreeg ook die laatste, zonder grote problemen, de goedkeuring van de raad. De geleidelijkheid en vanzelfsprekendheid waarmee de gemeente haar bemoeiing uitbreidde kan slechts
begrepen worden door het hele proces stap voor stap te volgen.

De moeizame introductie van
wetenschap en technologie in de
scheepsbouw tot 1940*
F. DE lONG

Bestudering van de industrialisatie vindt dikwijls plaats per land en
daarbinnen weer per bedrijfstak. Het maken van vergelijkingen is daarop het gebruikelijke vervolg. In het industrialisatieproces van Nederland
komt de scheepsbouw naar voren als een traditionele bedrijfstak. Vergeleken met de sensationele opkomst van moderne industrieen binnen de
chemie of de elektrotechniek - typische produkten van de Industriele
Revolutie - valt er bij de scheepsbouw op het eerste gezicht weinig revolutionairs te bespeuren. Belangrijke kenmerken van de traditionele onderneming zoals leverantie op bestelling, farniliebedrijf, financiering uit
eigen middelen en werken vimuit praktijkervaring blijveh in deze bedrijfstak een uitzonderlijk lang leven leiden. In een schip op zich kan
men moeilijk een nieuw produkt zien zoals de trein, de auto en het vliegtuig, de symbolen van het industrieel tijdperk. In vergelijking met landen als Engeland, de V.S. en Duitsland liep de Nederlandse scheepsbouw in technisch opzicht achter, zeker tot 1920.
Onderwerp nu van deze stu die is het d66rdringen van wetenschap
en technologie in een zo conservatieve bedrijfstak als de scheepsbouw.
conservatief in de zin dat met of zonder behulp van de wetenschap weinig 'nieuws' werd uitgevonden en dat het traditioneel-ambachtelijk patroon zeker tot 1940 slechts moeizaam werd losgelaten. De praktijk leek
er altijd hoger te worden aangeslagen dan de theorie. Het continue proces van perfectionisering stond voorop. In paragraaf 1 zullen we nagaan
welke ontwikkelingen ertoe leidden dat diverse soorten wetenschappelijk onderzoek desalniettemin de werf op kwamen en er zich een plaats
verwierven om nooit meer te verdwijnen. Paragraaf 2laat zien hoe ingenieurs werden opgeleid en hoe deze vertegenwoordigers van de verwetenschappelijkte techniek zich een plaats veroverden in deze zo produkten praktijkgerichte bedrijfstak. In paragraaf 3 willen we aandacht

* Met dank aan de collegae te Delft en Eindhoven de heren Gerritsma en Korteweg van
de afdeling scheepsbouwkunde en de heer Dirkzwager voor hun commentaar.
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besteden aan de verhouding tussen de scheepsbouwwereld en de Technische Hogeschool als wetenschappelijk instituut. Het gaat ons hierbij
vooral om de mogelijke uitstraling van de TH enerzijds en de belnvloeding vanuit de praktijk anderzijds. Een beoordeling van de kwaliteit van
het onderwijs is vrijwel niet te geven op grond van de beschikbare bronnen. In het laatste hoofdstuk proberen we enkele wegen na te gaan
waarlangs transfer van kennis verliep in de scheepsbouw. Wij spitsen dit
toe op het Nederlandse vaktijdschrift en trachten in te schatten welke
waarde het heeft voor de scheepsbouw. Gezien het projekt waar deze
studie deel van uitmaakt, beperken we ons hierbij tot Nederland in de
peri ode tot 1940.
Wetenschap en techniek in de scheepsbouw
Voor het doordringen van de wetenschap in de scheepsbouw zijn een
viertal ontwikkelingen van belang:
1. de overgang van hout op ijzer
2. de invoering van stoommachines voor de voortstuwing
3. de introduktie van nieuwe rekenmethoden
4. de rationalisatie van het werfbedrijf.
Ook al kunnen we de eerste twee verschijnselen in de tijd beeindigd zien,
het onderzoek dat zij in gang zetten is nimmer opgehouden. WeI wisselde de intensiteit van het onderzoek bij deze zich internationaal manifesterende evoluties naar gelang de stand van de wetenschap en de economische en politieke positie waarin de scheepsbouw zich bevond.

de overgang op ijzer
De Krimoorlog (1854-1856) en de Amerikaanse burgeroorlog (18611865) brachten bepanserde schepen ten tonele. In aanvang waren dit stalen platen aangebracht op bestaande schepen. Later construeerde men
marine-schepen waar de bepansering integraal deel van uitmaakte. Eenmaal gewend aan de verwerking van dit materiaal ging men al snel over
tot de bouw van ijzeren schepen. Toen de Nederlandse marine in de periode 1870-1880 haar vloot uitbreidde maakte zij gebruik van de kennis
van de marine-ingenieurs B.l. Tideman 1 en A.G.H. Beeloo, die daarvoor naar Engeland en Schotland waren uitgezonden om studie te maken van de nieuwe produktieprocessen. Met haar in Nederland geplaatste opdrachten gaf de marine een direkte impuls tot modernisering
1. J .M . Dirkzwager. dr. B. J. Tideman 1843-1883. grondlegger van de moderne scheepsbouw (Amsterdam 1970)
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van de Nederlandse scheepsbouw. De partikuliere scheepsbouw had zich
in de voorafgaande periode namelijk zeer afwachtend opgesteld ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen als stoom, ijzer en grate schepen. Grote
rederijen lieten hun schepen bij voorkeur in het buitenland, waar men
meer ervaring had, bouwen.
De overgang op ijzer had ingrijpende gevolgen. Het materiaal stelde andere eisen, bood ongekende mogelijkheden en was snelleverbaar.
Normalisatie van met name constructiedetails was een van de gevolgen
waardoor het aandeel van ongeschoolden toenam. Oude vertrouwde
vormen moesten worden prijsgegeven. Tekeningen gingen een belangrijker plaats innemen, evenals schriftelijk vastgelegde instructies. Een passende opleiding voor ontwerpers en bewerkers werd noodzakelijk. Particuliere bedrijven die voorheen twijfelden aan het nut van wetenschappelijke kennis gingen er rond de eeuwwisseling toe over Delftse ingenieurs
aan te trekken voor ontwerp, contr6le op materiaal en uitvoering en
daarnaast ook voor management en representatie. Wetenschappelijk
onderzoek verhoogde de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden.
Vandaar ook dat in scheepsbouwkringen veel waarde gehecht werd aan
materiaalonderzoek zoals gelnitieerd door de Bond ~oor Materiaalkennis 1926, in 1929 omgezet in de Stichting voor Materiaal-Onderzoek.
Toen het klinken van ijzeren platen vanaf ongeveer 1935 vervangen
werd door het elektrisch lassen, bewees de Vereniging voor Lastechniek
- in 1933 opgericht op initiatief van de firma Willem Smit te Nijmegen
- haar nut. Middels symposia, cursussen en demonstraties in het Rijksnijverheidslaboratorium drong deze techniek door op de werf. Belangrijk voor de contr6le op de lassen was het rontgenonderzoek van de
Rontgen Technische Dienst. Vooral de bouw van onderzeeers vergde
geavanceerde lastechniek.
Samengevat kunnen we stellen dat de komst van ijzeren schepen het
wetenschappelijk onderzoek op gang bracht naar een voortdurende verbetering van materialen en een steeds efficientere toepassing. De marine
had hierbij een voortrekkersfunktie.

de invoering van de stoommachines
De mechanische aandrijving bond de scheepsbouw in toenemende mate
aan de werktuigbouw. De bouw van een schip was niet langer het werk
aIleen van de scheepsbouwkundige die de constructie verzorgde. Hoewel
nog vaak gescheiden opererend, leverden machinefabrieken en de daarin werkzame werktuigbouwers evenzeer hun bijdrage aan de groei van
de scheepsbouw die omstreeks 1880 dankzij de scheepvaart op
Nederlands-Indie tot stand kwam. Hoezeer men in deze fase afhankelijk
was van buitenlandse know-how wordt geillustreerd door het feit dat ve-
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Ie grote machinebouwers (Roentgen, Fenenga, Stork) in het buitenland
kennis en inspiratie haalden of lieten halen. Ingenieurs met buitenlandse
ervaring waren in de begin peri ode favoriet. Diverse hoogleraren hadden
hun opleiding in het buitenland m.n. Duitsland genoten.
Volgens Bonebakker was Nederland technisch pas tegen het eind
van de jaren twintig weer op gelijk niveau met buitenlandse concurrenten en konden er internationaal successen geboekt worden zoals Storks
dubbelwerkende tweetakt dieselmotor (1932). De overgang op
(stoom)machines mag dan rond 1900 als voltooid worden beschouwd.
Het onderzoek ten behoeve van de optimalisatie zal geen eindpunt vinden. De overgangen op diesel en de toepassing van elektriciteit aan
boord intensiveerden het onderzoek aIleen maar. Een verbreding van
het onderzoeksgebied in de richting van scheikunde en elektrotechniek
werd onvermijdelijk.

de introduktie van experimenteel onderzoek en nieuwe rekenmethoden
We zagen reeds hoe de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek de
scheepsbouw hun diensten verleenden. De kennis met betrekking tot
voor de scheepsbouw essentiele zaken als weerstand, stabiliteit, sterkte
en trillingen probeerde men te vergroten door experimenten en nieuwe
rekenmethoden. In Engeland kwam William Froude in 1870 op grond
van experimenten met zijn theorie over weerstand. Ongeveer 10 jaar later experimenteerde B.l. Tideman met schaalmodellen in het marinedok te Amsterdam. De aanleg van een scheepsbouwkundig proefstation
en een zogenaamde sleeptank was hiervoor weI vereist.
In Nederland werd de aanleg van een sleeptank een uiterst langdurige kwestie. Bij de oprichting van het scheepsbouwkundig gezelschap
'William Froude' in 1903 werd reeds een sleepbassin bepleit voor onderwijs en industrie. Een enquete hierover onder scheepsbouwers wees uit
dat zij er op dat moment geen belangstelling voor hadden. Enige jaren
later begonnen scheepsbouwers en hoogleraren waar zij maar konden te
roepen om een sleepbassin. In 1918 kwam er een rijkskomrnissie voor,
die vervolgens een lijvig rapport uitbracht, inclusief tekeningen en een
kostenberekening (f1.800.000). De kosten bleken een onoverkomelijk
bezwaar. Tien jaar later deed een kommissie van de Afdeling Werktuigen Scheepsbouw van het Kivi het werk opnieuw, nadat de vakpers voortdurend had aangedrongen op een sleeptank. Zij raamde de kosten op
j700.000. De financiering bleek in deze crisisjaren een gebed zonder einde. Uiteindelijk zeiden vier rederijen de helft van het kapitaal toe en betaalde de overheid de andere helft. De gemeente Wageningen stelde gratis de juiste grond beschikbaar. Zo kwam in 1932 het Nederlands
Scheepsbouwkundig Proefstation (N.S.P.) tot stand.
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Het meeste researchwerk van het proefstation werd verricht in opdracht van werven en rederijen. De resultaten van dit onderzoek leverden geen sensationele ontwikkelingen, maar een meer gestage verbetering die niet onaanzienlijk was. Zo stelde G. de Rooij in 1932 dat het
mogelijk was om een schip te ontwerpen dat tweemaal zoveellading kon
vervoeren als twintig jaar daarvoor met dezelfde snelheid en hetzelfde
vermogen. Onderzoek aan schroeven leverde in die periode een besparing van 20 it 300/0. 2 Juist in de crisisjaren voor de scheepsbouw werd
extra energie gestoken in wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
rentabiliteit. Naast scheepsbouwkundigen werkten er bij het NSP vooral
wiskundigen.

rationalisatie van de wer!
Klassebureau's, 3 overheidsbesluiten en algemene veiligheidseisen hadden de scheepsbouw vanouds aan normen gewend. De vele vormen van
registratie droegen ertoe bij dat de statistiek van de scheepsbouw en
scheepvaart relatief ver ontwikkeld was. Nieuwe produkten en produktieprocessen in combinatie met het streven naar verhoging van de produktiviteit vroegen om normalisatie, een terrein bij uitstek waar wetenschappers en praktijkmensen moesten samenwerken. Toen na de eerste
wereldoorlog de rationalisatie doorzette op de werven4 bood ook hier de
ingenieur zich aan als de meest geschikte bedrijfsleider op grond van
zijn technisch wetenschappelijke opleiding. In de jaren dertig wierp de
ingenieur zich op als de bezuiniger bij uitstek. Afhankelijk van de organisatie van de werf en de economie werd hem die managersplaats gegund. De oudere generatie self-made scheepsbouwers, zoals de families
Smit en Van der Giesen, die aanvankelijk niet zo'n hoge dunk hadden
van het hoger onderwijs, zonden in het vervolg hun zonen toch maar
naar Delft, Rotterdam of Leiden. Gezien de nauwe relatie tussen de direktie en de (bedrijfs)ingenieur bleef er een sterke voorkeur voor mensen
uit de eigen kring.

2. O. de Rooy, 'De ontwikkeling van den scheepsbouw gedurende de laatste 25 jaar', Po/ytechnisch Weekblad 26 (1932) 111.
3. Klassebureau ofwei classificatiebureau is een insteling die ten behoeve van scheepsbouwverzekeringsmaatschappijen o.a. de bouw en het onderhoud van schepen kontroleert, zodat de verzekeringsmaatschappij geen te grote risico's behoeft te nemen.
4. G. 't Hooft 'De scheepsbouw 1898-1938' in: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van
H.M. Koningin Wilhelmina (Amsterdam 1938).
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De scheepsbouwkundig ingenieur

de docenten
Bij de onderwijshervorming die leidde tot de omzetting in 1864 van de
Koninklijke Akademie (1842) tot Polytechnische School kwam er in
Delft een opleidingsmogelijkheid tot burgerlijk ingenieur voor de
scheepsbouw. Omdat de opleiding voor marine-ingenieurs te Willemsoord nog steeds niet naar bevrediging geregeld was, stelde men voor deze onder te brengen bij de Delftse opleiding. Dit was voor de toenmalige
direkteur een reden om van de minister van marine een docent te vragen.
Tot 1884 zorgde het ministerie met enige moeite voor een docent en een
assistent. Zij verzorgden het onderwijs als nevenfunktie, hetgeen aanleiding gaf tot bezwaren. In 1884 volgde de benoeming tot full-time docent
van H.C. Cop (1853-1921), afkomstig van de marine.
Bij de overgang in 1905 van de Polytechnische School naar de Technische Hogeschool bleef Cop hoogleraar in de scheepsbouwkunde die
toen formeel werd ondergebracht bij de afdeling werktuigbouwkunde.
Cop beklaagde zich bij zijn binnenkomst over de onvolledigheid van de
bibliotheek en het gebrek aan tekeningen. Dit laatste schreef hij toe aan
de geheimhouding in de praktijk. Hij was ontevreden over het scheepsbouwonderwijs aan de Delftse school maar gaf daarbij de schuld aan de
wetgeving op het Hoger Onderwijs die a.s. scheepsbouwkundige ingenieurs een examenpakket voorschreef met veel overbodige werktuigbouwkundige ballast. 5 Een sleeptank voor het doen van proeven mocht
dan een wens zijn van Cop, hij begreep ook de (financiele) onmogelijkheid en stelde zich niet strijdbaar op.
Naast Cop die de theoretische scheepsbouwkunde voor z'n rekening nam werd in 1906 een tweede hoogleraar benoemd ten behoeve van
de praktische scheepsbouwkunde: EJ. Vossnack (1876-1948). Dit was
een jonge man van een geheel ander kaliber. Geboren in Duitsland volgde hij daar het 'realgymnasium', keek vervolgens rond op diverse weryen, waarna hij in Berlijn ging studeren. Zijn benoerning in Delft geschiedde op advies van de op scheepsbouwgebied hoog aangeschreven
'Technische Universitat' Berlin. Hij werd daarbij geprezen als 'prakticus'. Studenten waren over het onderwijs van Vossnack zeer tevreden.
Menige excursie van de studievereniging ging onder zijn leiding naar
werven in Duitsland en Scandinavie. Bij het NSP was Vossnack lid van
de subcommissie wetenschappelijk onderzoek.
De buitengewoon lange ambtsperioden van Cop (33 jaar) en Voss5. H. Cop 'Scheepsbouwkunde' in: GedenkschriJt van de Koninklijke Akademie en de
Polytechnische School 1842-1905 (Delft 1906).
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nack (38 jaar) moeten het onderwijs en onderzoek grote continuiteit
hebben gegeven. De omschrijving van colleges bleef door de jaren heen
vrijwel ongewijzigd. Cop gaf in de 5 achtereenvolgende studiejaren:
1 uur: verschillende scheepstypen en een inleiding in de theorie van de
scheepsbouw
1 uur: theorie en berekening van het schip
2 uur: stabiliteit, slingeren, sturen, tonnage en uitwatering
3 uur: scheepsweerstand, voortstuwers en machinevermogen
1Yz uur: speciale onderwerpen zoals oorlogsschepen
Vossnack gaf:
2 uur: construciie van schepen en onderdelen
2 uur: idem voortgezet
2 uur: ontwerp van schepen, inrichting en uitrusting
geen kolleges in het vierde jaar (na 1930 sleep- en binnenvaart
door Arkenbout Schokker)
1Yzuur: speciale onderwerpen o.a. inrichting oorlogsschepen, werfbedrijf, kostenberekening. 6
het studieprogramma
De lesroosters vertoonden in de periode weinig verandering qua vakkenpakket. 7 De propaedeuse, de eerste twee studiejaren, was bedoeld als
basis. Het eerste jaar kregen de scheepsbouwstudenten evenals hun
werktuigbouwkundige collega's vooral wiskunde (gemiddeld 9 uur kollege en 3 uur practikum) en natuurkunde (3 uur kollege en 3 uur practikum). Voor de vakken werktuigbouw en scheepsbouw lag het accent op
de praktica (respectievelijk 6 en 9 uur) ondersteund door 2 a 3 kolleges
voor elk van deze vakken. In het tweede jaar liep men een soortgelijk
programma met aIleen wat extra natuurkunde in plaats van wiskunde.
Een opmerkelijk verschijnsel zijn de verplichte kolleges staatshuishouding (2 uur voor beide studiejaren) in 1920. Ongetwijfeld het resultaat
van de uitvoerige diskussie hierover binnen de Vereniging van Delftse
Ingenieurs (VOl) in 1916. In het studiejaar 23124 waren deze kolleges
weer verdwenen.
In het 3e en 4e jaar ging theoretische en toegepaste mechanica de
plaats innemen van wis- en natuurkunde (gemiddeld 6 uur kollege en 2
uur practica). Werktuigbouw en scheepsbouw bleven in hoofdzaak
practica (resp 6 en 12 uur), beide ondersteund door ongeveer 4 kolleges.
In deze fase van de studie maakten studenten kennis met de andere
6. Programma der lessen van de Technische Hogeschool te Delft 1907-1908.
7. Wat voigt is een glob ale schets op grond van de studieprogramma's 1907/ 08; 1920121;
1930/ 31; 1940/ 41.
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Delftse afdelingen d.m. v. kolleges waterbouwkunde, elektrotechniek,
kennis en onderzoek bouwstoffen, administratief recht. Wat opvalt is
dat het rooster van 1930/31 veel nieuwe gespecialiseerde vakken opvoerde voor enkele uren dan weI fakultatief (nieuwe vakken zoals metalIografie, aero- en hydrodynamica, bedrijfsleer, economische aardrijkskunde - maar ook 'oude' vakken zoals natuurkunde, wiskunde en mechanische technologie). In 1940/41 is deze flexibiliteit van het studieprogramma alleen maar toegenomen. De student kon zich dus eerder gaan
specialiseren, vooruitlopend op het 5e studiejaar dat traditie-getrouw
een zeer open karakter had met slechts verplichte scheepsbouwpractica
en een enkel kollege.

de student
Het aantal eerstejaars en het totaal ingeschrevenen voor de studierichting scheepsbouwkunde verliep ais voIgt:
GRAFIEK 1 Aanta/ ingeschreven (Aj, aanta/ eerstejaar (Bj en ajgestudeerden per studierichting (Cj 1905-1955
200
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bron: Gedenkboek Technische Hogeschoo/ te Delft, 1905-1955. ('S Gravenhage 1955).

Volgens Bonebakker 8 varieerde het aantal uitgereikte diploma's van gemiddeid 2 per jaar v66r 1900 tot gemiddeld 8 in de peri ode 1920-1940.
Pas in 1920 raakte volgens zijn berekening het totaal aantal in Ieven zijn8. J . W. Bonebakker, De op/eiding en werkkring van Delftse scheepsbouwkundige ingenieurs (Delft 1946).
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de scheepsbouwkundige ingenieurs boven de 100. Dit aantal steeg snel
tot ongeveer 170 ingenieurs in 1930. Hierna steeg het mede door de natuurlijke afvloei tot 1940 niet meer. Deze cijfers zijn echter tamelijk verekend door het feit dat de studie scheepsbouwkunde veelal gecombineerd werd met de studie werktuigbouwkunde. Tot 1914 was dit zelfs
vereist voor de toelating bij de marine. Aan de TH werd door docenten
en studenten deze combinatie niet gestimuleerd ook al moest men toegeyen dat zij bijvoorbeeld bij rederijen weI werd gewaardeerd. Vooral in
tijden van teruglopende werkgelegenheid in de scheepsbouw begaven
studenten zich meer in de richting van de werktuigbouw. Een opvallende
animo voor de studie was er in de jaren v66r 1920. In de periode 19161920 werden door de marine jaarlijks studiebeurzen gegeven. Dit resulteerde in veel afgestudeerde ingenieurs in de peri ode 1920-1925 die toen
echter bijzonder moeilijk aan de slag konden komen.
Vanaf de oprichting in 1903 waren aIle scheepsbouwkundige studenten verenigd in de studievereniging 'William Froude'. Hierbinnen
werden lezingen gehouden over zaken die het yak of de beroepspraktijk
betroffen. Dikwijls waren de lezingen een voorbereiding op een excursie
naar werven of machinefabrieken. Een toespraak gehouden bij het 25jarig bestaan van het studiegezelschap benadrukte de opvoedende funktie waardoor de a.s. ingenieur behoed zou worden voor een te eng specialisme. Een ingenieur werd geacht mensenkennis en algemene ontwikkeling te bezitten en de consequenties van zijn construeren te overdenken.
In het jaarboek van het gezelschap is weinig terug te vinden van deze
taak. De meeste studenten waren tevens georganiseerd binnen het Delfts
Studenten Corps (DSC). Aanvankelijk binnen, maar sinds 1906 formeel
buiten het DSC bestond een 'Centrale Commissie voor de Studiebelangen der Studerenden aan de TH te Delft' (CC). In de onderwijsevaluaties van deze CC, die vooral in de beginjaren van de TH enige lijvige rapporten produceerde (1905, 1908, 1911), kwamen de klachten en
de wensen van de scheepsbouwkunde-studenten neer op verzelfstandiging van de subafdeling. Zo wilden studenten de werktuigbouw toespitsen op hulpwerktuigen aan boord in plaats van veel te moeten aanhoren
over spoormateriaal en andere zaken als ' ... het bestuderen der papierfabrikatie, der spin- en weefindustrie, der boek-, plaat-, steen-, en couranten drukkerij, het technisch gedeelte der fabrikatie van glas, porcelein en aardewerk kan dunkt ons voor a.s. scheepsbouwkundigen als
overtollig worden beschouwd'.9 Bij het kollege waterbouw wenste men
meer te horen over dokken en hellingen en minder over sluizen en kana-

9.

Jaarverslag van de Centrale Commissie voor Studiebelangen 1902·1903, 13.
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len. Deze drang tot emancipatie kwam niet altijd overeen met de behoefte vanuit de praktijk.
de beroepspraktijk
Het arbeidsterrein van de afgestudeerden lag vrijwel altijd in de scheepsbouw of daarmee direkt in verband staande funkties. In 1890 waren dit
nog uitsluitend marine-funkties. De twintigste eeuw bracht vele civiele
funkties, vooral na 1920. Zo was in 1928 400/0 van de afgestudeerden
werkzaam bij scheepvaartmaatschappijen en 17% bij klassificatiebureau's of technische bureau's.IO
Deze percentages lagen in de jaren dertig niet veel anders. Het aantal ingenieurs werkzaam bij technische bureau's liep toen enigszins op.
Bij het onderwijs en de industrie was hun aantal gering. De opening van
het N.S.P. bood werkgelegenheid aan enkele scheepsbouwkundigen met
theoretische interesse. Toen de commissie ter bestudering van de werkloosheid onder academici in 1936 tot 12 werklozen kwam onder de
scheepsbouwkundigen, corrigeerde de hoogleraar Vossnack 'die de
meeste scheepsbouwkundige ingenieurs persoonlijk kende' dit ·per geval. 11 Hieruit blijkt het hechte kontakt tussen hoogleraren en studenten.
VeeI studenten waren afkomstig uit het scheepsbouwmilieu. Men bezocht werven en Iiep er stage als student. Eenmaal in de praktijk ontmoette men elkaar in de cIubgebouwen van de Vereniging van Technici
op Scheepsvaartgebied.
Benoeming op voordracht, c.q. kruiwagens waren in deze kring een
bekend verschijnsel. Bij herdenkingen werden mensen meer geprezen
om hun goede verstandhoudingen dan om hun wetenschappelijke kwaliteiten. Overeenkomstig het prestatiegerichte karakter van de scheepsbouwwereld was er weinig waardering voor pas afgestudeerden. Promoties bleven bij de onderafdeling tot aan de 2e wereldoorlog een onbekend verschijnsel. Immers, niet de kennis, maar wat men presteerde
werd belangrijk gevonden. De praktijk kon de jonge ingenieur dan ook
bitter tegenvallen. Een voorlichtingsboekje in 1914 drukte de scheepsbouw studenten daarom ook nog eens extra op het hart de practica en
tekenoefening te volgen 'daar anders de handen totaal verkeerd
staan .. .'12
In de vakpers uitte zich dit in klachten over de opleiding. Deze zou
te theoretisch zijn. Alternatieven waren echter niet of nauweIijks te ge10. Zie noot 8.
11. De toekomst. der Academische Gegradueerden, rapport van de commissie Limburg
(Delft, 1936) 483-486.
12. De studie te Del/t, inlichtingen voor den student en toekomstigen student aan de TH
(Delft 1914).
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yen. Gezien de sterk uiteenlopende funktie-eisen maakte ir. G. 't Hooft
in 1940 de volgende klassificatie voor scheepsbouwkundige ingenieurs:
a. de zuiver wetenschappelijke ingenieur. Deze funktie was weggelegd
voor de zeer begaafden, de arbeidsmarkt breidde zich hiervoor uit.
b. de tekenburo-ingenieur. De vraag hiernaar was groot, het salaris lag
echter laag.
c. de bedrijfsingenieur. Algemene vorming en het serieus nemen van
bijvakken was hiervoor vereist.
d. de rederij-ingenieur. Een mengvorm van b en c waarvoor werktuigbouwkunde nuttig was.
e. de marine-ingenieur. Een afwisselende baan met direkt veel verantwoordelijkheid.
f. de ingenieur-Ieraar. Speciale aanleg voor het doceren was van belang.
g. de handels-ingenieur. Koopmansgeest en vriendelijke omgang noodzakelijk. 13
De conclusie is dat het aantal scheepsbouwkundige ingenieurs klein was.
Hoewel allen werkten op een vrij overzichtelijk arbeidsterrein, waren
hun werkzaamheden heel uiteenlopend. Karakter en aanpassingsvermogen stonden er hoog aangeschreven. Het is onjuist te stellen, dat de
scheepsbouwkundig ingenieurs als groep macht bezaten, of dat zij op
grond van hun opleiding aktief vernieuwingen introduceerden. WeI deden zij ieder op zich ten behoeve van hun opdrachtgevers, met wie zij
zich zeer verwant voelden, de technisch-wetenschappelijke inkopen in
de Delftse winkel die zij door hun opleiding zo goed kenden.
Het karakter van de scheepsbouwopleiding bleef universeel. Door
haar produktorientatie maakte zij zich afhankelijk van andere studies.
De opleiding yond haar legitimatie in eerste instantie in het bestaan van
de scheepsbouw, de scheepvaart en de niet geringe nationale traditie
daaromtrent. Dit in tegensteling tot enkele wetenschappelijke opleidingen die zich baseerden op een wetenschappelijke discipline. Een probleem dat hiermee samenhangt is de academische vraag of de (scheepsbouwkundig) ingenieur nu wei of niet een echte wetenschapper is. Op
de werf zat men daar niet mee, hier was de ingenieur per definitie theoreticus.

13 . G. 't Hooft: 'de Scheepsbouwkundig ingenieur. Studie en praktijk' in: IngenieurStudie-Praktijk, ieergang georganiseerd door de CC gehouden 7-8-9- Jebruari 1940 (Delft
1940).
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De technische hogeschool, de afdeling scheepsbouwkunde en de praktijk
De TH was in de ogen van aIle betrokkenen - overheid, docenten, studenten en bedrijfsieven - een onderwijsinstituut. Het onderzoek werd
gezien ais een ondersteuning dan weI uitvioeisel van het onderwijs. Aan
het openbaar maken van onderzoeksresultaten werd geen aandacht
besteed. Doelstellingen en de uitgebreide verplichte verslaggeving waren
gericht op onderwijs. Meningsverschillen over het onderwijs besprak
men in de Senaat ais een interne kwestie. Dit kollege bestond uit aIle
Delfste hoogieraren en oud-hoogieraren. Bekend was dat de individuele
hoogleraren vooral de belangen van het eigen onderwijs verdedigden.
Naar buiten trad men zoveel mogelijk als eenheid op. Informeel - in de
wandelgangen, maar ook weI eens meer publiekelijk zoals bijv. bij reunies, herdenkingen of (afscheids) redes - waagde een enkele autoriteit
het zich te uiten. Soms klonk hiervan iets door in de pers en ontwikkeide
zich een diskussie aan de hand van ingezonden brieven e.d. Dit bleef
echter incidenteel, persoonlijk en veeial beperkt tot een specifiek onderdeel van de opleiding. Aileen onder druk van Haagse voorschriften bijv.
de examenregeling van 1924, de bezuinigingsvoorstellen 1932, of de
dreiging van concurrentie bijv. de MTS (later HTS) in 1910 en de TH
Eindhoven in 1956, werd er openlijk over het onderwijs als geheel
gesproken. Dit ging dan over zaken als: onderwijsvorm, studieduur,
tijdstip van examens, toelatingsvoorwaarden en studierendement.
Afgestudeerden in het algemeen maar vooral ook de scheepsbouwkundigen kregen de boodschap mee dat zij pas aan het begin van een
carriere stonden. De opleiding was dan weliswaar een waardevol goed
en een uitstekende basis, de ingenieur die de praktijk instapte moest
daar eerst zijn ogen de kost geven, zich aanpassen en vooral ook veel
'karakter' tonen. Via deze weg zou de ingenieur uitgroeien tot een goed
leider.
Als geheel stelde de T .H. zich het meest strijdbaar op in de peri ode
1895-1910, de hoogtijdagen van de industrialisatie in Nederland. Toen
kon men in naam van de technische vooruitgang schreeuwen om erkenning (o.a. ais instelling voor hoger onderwijs); nieuwe studiemogelijkheden; gespecialiseerde leerstoelen en goed geoutilleerde gebouwen. Vanaf
1910 ebde dit elan weg, ook al verschilden de afdelingen onderling hierin. De eerste wereldoorlog creeerde een bijzondere situatie. Direkt na de
oorlog leefden de verwachtingen ten aanzien van de techniek hoog op.
Snel echter werden deze de bodem ingeslagen door de crisis en de bezuinigingen van 1921. De onderafdeling scheepsbouwkunde trad echter
nimmer met haar wensen op de voorgrond. Theoretische vakken bouwde men niet uit. Liever liet scheepsbouwkunde dit over aan anderen. We
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constateerden reeds hoe de subafdeling zich evenmin strijdbaar opstelde
bij de totstandkoming van het N.S.P.
Dit alles leidt tot de konklusie dat de TH als geheel, maar zeker de
onderafdeling scheepsbouwkunde tot 1940 niet progressief, energiek en
innoverend was. Wei stond zij aan de zijlijn met advies en informatie.
Op de hoogte van de internationale literatuur, veel gevraagd in commissies en goed voorzien van kontakten, waren de afzonderlijke hoogleraren elk op hun eigen beperkte terrein gaarne bereid tot advies. Hun positie gaf daartoe ook veel meer de gelegenheid dan die van employees van
bedrijven. Toegang tot deze hooggeleerden verkreeg men door een ingenieursdiploma of door 'gezag in scheepsbouwkringen'. Kennis van de
Delftse verhoudingen was onherroepelijk een pre. Het bleven de praktijkmensen die de invloed en de plaats van de theoretici bepaalden. De
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, de afdeling Werktuigbouw en Scheepsbouw van het Kivi, de Ned. Reders Vereniging nodigden die personen als spreker uit, van wie zij enig praktisch nut verwachtten. Soms was een amusant spreker voldoende of iemand met veel buitenlandse ervaring. Pas praktijkproblemen waren aanleiding om een
boek open te slaan of een persoon op te zoeken. Wanneer het bedrijfsleyen over ging tot het aanstellen van een ingenieur dan lette men in de
eerste plaats op zijn karakter en zijn geschiktheid voor de praktijk.

De Nederlandse vakpers

Internationaal verschenen rond 1900 de eerste gerenommeerde tijdschriften ten behoeve van de civiele scheepsbouw: 1889 The Steamship;
1899 Schiffbau; 1903 Shipbuilding and Shipping Record; 1900 Jahrbuch
der Schiffbautechnische Gesel/schajt. Vlak na de Eerste Wereldoorlog
kwamen daarbij: 1920 The Motorship; 1920 Werj und Rederei.

Het Schip
In deze tweede uitbreidingsfase verscheen in 1919 in Nederland Het
Schip het tweewekelijks orgaan van de Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied (VTS) en het toenmalige Nationaal TechnischScheepvaartkundig Museum. Het werd uitgegeven bij Moorman's Periodieke Pers in Den Haag met het doel: ' ... aan reeders, scheepsbouwmeesters, technici, en andere belangstellenden ( .. :) een technisch tijdschrift te verschaffen zodat daardoor de kennis en de ontwikkeling
wordt bevorderd.'14 In de beginjaren steeg het aantal artikelen. Van de
14.

Het Schip 1 (1919)1.
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Delftse docenten publiceerde Vossnack maar vooral de lector Arkenbout Schokker frequent in dit blad. Het leeuwendeel van de wetenschappeIijke publikaties kwam echter van de afdeling werktuigbouwkunde
(Lichtenbelt, Andriessen, Meijer, Pritzelwitz, Dijxhoorn, Dresden,
Brouwer en Ter Linden).
In 1924 wordt Het Schip tevens officieel orgaan van de Centrale
Bond van Scheepsbouwmeesters (opgericht in 1917). Het blad beleefde
toen zijn bloeiperiode. De redaktie werd uitgebreid met prof. Andriessen. Ais medewerkers traden de professoren Dresden, Vossnack en
Meijer toe. Het register breidde zich aanzienlijk uit. Een zekere cIubgeest was aan het blad niet vreemd. Toen bijvoorbeeld in 1925 min of
meer toevallig twee mensen met een scheepsbouw-achtergrond in de
Tweede Kamer kwamen, werd in het blad de wens uitgesproken, dat zij
hun afkomst niet zouden verloochenen en hun 'achterban' niet zouden
teleursteIIen. Ook vormde Het Schip een duideIijke pressiegroep voor de
totstandkoming van een sleeptank.
In 1932 ging het N.S.P. open en geraakte het blad op z'n retour.
Achtereenvolgens verdwenen Andriessen, Meijer en Dresden en vele anderen. Hoewel het blad zich hier niet over uitliet, moet hier een conflict
gespeeld hebben met het in 1934 verschijnende blad Schip en Werf, dat
zich op de titelpagina trots too ide met de vlag van: a) de V.T.S. b) de
Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters c) - enige maanden later - het
Nationaal Technisch-Scheepvaartkundig Museum. IS
Het Schip bleef met veel moeite en weinig inhoud voortbestaan tot het
halverwege 1938 onaangekondigd stopte.
Schip en Werj
Het veertiendaagse tijdschrift Schip en Werj gewijd aan scheepsbouw,
scheepvaart en handelsbelangen, stak van wal met een omvangrijk erecomite (23 personen: voornameIijk directeuren van maatschappijen) en
een zeer indrukwekkende lijst van medewerkers (ongeveer 90 personen
van wie ongeveer de helft ingenieur met de hoogleraren Meijer, Brouwer, Thierens, ter Linden, Biezeno, Van Wijngaarden, Westendorp en
Pritzelwitz). Van de onderafdeling Scheepsbouw was Kal aanvankeIijk
de enige. In 1937 kwam Vossnack er bij, in 1940 ook Arkenbout Schokker. Velen van hen zouden nooit publiceren. Het was dan ook meer als
statussymbool dat deze lijst jarenlang vrijwel onveranderd op de titelpagina stond. A1s ideaal gaf Schip en Werj: ' ... geen verkapt studieboek
doch een praktisch tijdschrift dat in duideIijke overzichteIijke artikelen

15.

De naam is dan inmiddels gewijzigd in: het Scheepvaartkundig lnstituut en Museum.
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belangrijke onderwerpen, nieuwe constructies of merkwaardige bijzonderheden de lezer op de hoogte stelt. .. '
Bezien we deze twee Nederlandse vakbladen dan zouden we met het
oog op de indrukwekkende lijst van medewerkers een ware toevloed van
wetenschap verwachten. De inhoud beantwoordt hieraan niet. Wat
overheerst zijn feitjes, nieuwtjes, jubilea, personalia en schipalia. 16 Economische overzichten en wereldnieuws nemen relatief veel plaats in in
deze technische vakbladen. De gepubliceerde (hoofd)artikelen zijn
meestal uitgeschreven versies van lezingen. Over de TH als instituut en
het onderwijs dat daar werd gegeven, zweeg de vakpers, met uitzondering misschien van de incidentele klachten over het theoretische van de
opleiding. Men beperkte zich tot: namen van afgestudeerden, aankondigingen van vergaderingen van het Kivi en William Froude, vermelding
van vakantie-kursussen en demonstraties in het Rijks Nijverheid Laboratorium. Hoogleraren werden in memoriam geprezen om hun per soonlijkheid en minder om hun wetenschappelijk werk. De bijdrage van de
TH beperkte zich tot persoonlijke bijdragen in de vorm van gehouden
lezingen. In het onderhouden van kontakten met het buitenland speelden docenten vaak een belangrijke rol (verslagen van congressen, excursies, bespreking van buitenlandse publikaties). In de lobby rondom de
sleeptank waren zij eerder pro forma aanwezig. In kommissies waren
hoogleraren des te meer vertegenwoordigd naarmate het overheidskarakter-groter was. Zowel Het Schip als Schip en Wer/waren verenigingsbladen die rekening moesten houden met wat de leden wensten. Gezien
de doelsteling van het tweede blad en het concurrentieverloop ging de
voorkeur uit naar het praktijkgerichte nieuws.
Ter aanvulling nog iets over twee belangrijke algemeen-technische
tijdschriften: a) het Polytechnisch Weekblad (v.a. 1907) en b) De Ingenieur (v.a. 1886). Het Polytechnisch Weekblad - een uitgave tot 1936
van Holdert & Co Amsterdam - was het omvangrijkste en meest gelezen
algemeen-technische blad. Zonder binding met een vereniging streefde
het naar algemene voorlichting over techniek en daarmee in verband
staande onderwerpen, door een gespecialiseerd team van aktieve medewerkers, die elk een eigen rubriek verzorgden. Voor scheepsbouw was
dit jaren achtereen de marine-man ir. G. de Rooy, die veel verwerkte uit
de buitenlandse pers, de officiele statistieken, jaarverslagen en uitgaven
van onderzoeksinstellingen als het N.S.P., de Stichting Materiaalonderzoek en het Waterloopkundig Laboratorium. De Ingenieur was
16. Onder deze noemer willen we laten vallen al de nieuwsfeiten van afzonderlijke, met
name genoemde schepen zoals kiellegging, te-water-Iating, proefvaart, verbouwing, ver·
andering van eigenaar, prestaties, beschrijving van onderdelen, etc.
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een uitgave van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Vereniging
van Delftse Ingenieurs. Het instituut had als centrale doelstelling de
technische wetenschappen te bevorderen. Het kende daartoe diverse afdelingen. Scheepsbouwkundigen hadden er geen eigen afdeling, maar
maakten een klein deel uit van de grote afdeling Werktuigbouw- en
Scheepsbouwkunde. In de omvangrijke rubriek 'Werktuigbouw' yah
het tijdschrift yond de scheepsbouwkundige jaarlijks wei enkele tot hem
gerichte artikelen, maar veel was het niet. In een andere rubriek 'Verkeer(swezen), domineerden de spoorwegen later aangevuld met auto- en
vliegverkeer.
de rol van de beroepsverenigingen
We constateerden reeds hoezeer de scheepsbouwwereld als geheel een
gesloten club vormde, waarin men zich als persoon diende waar te maken c.q. aan te passen. Het schip, de zee en de wereld daarachter waren
de bindende faktoren naast en soms wei boven de technische aspekten
van het yak. De vakpers, gedragen als zij werd door verenigingen, bevestigde dit beeld. Aan informatie geen gebrek. Know-how echter werd
bij voorkeur doorgegeven via persoonlijke contacten. De relatie tussen
hoogleraar en oud-Ieerling was bij dit alles een zeer waardevolle schakel.
Op het gebied van de nascholing en bijscholing kon de gespecialiseerde
VTS die open stond voor ingenieurs en anderen meer bieden dan het Kivi. De afdelingen in Amsterdam en Rotterdam beschikten over eigen gebouwen met de faciliteiten van een societeit (bibliotheek, vergaderzalen,
eetzaal, biljart, etc.).
Vakpers en verenigingen waren nauw gelieerd. Personen vormden
in dit netwerk de knooppunten. Kennisoverdracht yond er effektief
maar tegelijkertijd ook selectief plaats. Immers, personen met bekendheid en gezag vonden er beter gehoor dan wetenschappelijke buitenbeentjes. Vlotte sprekers waren meer geliefd. Na de lezingen ontspon
zich vaak in kleine kring een diskussie die overging in napraten. De
weergave in de tijdschriften beperkte zich tot (een samenvatting van) de
lezing en liet weg wat daarop volgde. De inhoud van wat werd overgedragen zal zo al gauw zijn beperkingen hebben gehad. Een spreker liet
weg wat hij geheim wilde of moest houden en veel werk op het wetenschappelijk front was nu eenmaal militair en daarmee geheim. Aan
eigen falen besteedde men weinig of geen aandacht. Fundamentele zaken maar ook maatschappij-kritische zaken schoten er gemakkelijk bij
in. Gevraagd vanwege specifieke deskundigheid dreigde de noodzaak
van integrale, zo men wil interdisciplinaire, benadering bij de sprekers
naar de achtergrond te verdwijnen. Toch waren hoogleraren door hun
positie, hun kennis en hun kontakten de meest aangewezen sprekers, au-
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teurs en intermediairs. Zij werden daarom dan ook veelvuldig gevraagd.
De wetenschap kwam er dus wei in scheepsbouwkringen, maar dan wei
op uitnodiging.
Konklusie
In hoofdstuk een constateerden we dat twee fundamentele veranderingen in de scheepsbouw - namelijk de overgang op ijzer en op stoom zorgden voor nieuwe problemen en voor een andere benadering van de
technische vraagstukken. Het gebruik van schaalmodellen, nieuwe rekenmethoden en theoretische kennis brachten geen revolutionaire
vondsten, maar zetten een onafgebroken proces van perfectionering in
gang. De scheepsbouwkunde raakte steeds meer verweven met diverse
technische wetenschappen, zoals de werktuigbouwkunde, de elektrotechniek en de scheikunde.
Als instelling voor hoger onderwijs vormde de TH een bron van
technisch-wetenschappelijke kennis. Door, de scheepsbouwwereld werd
deze echter incidenteel, selectief en met enige terughoudendheid gebruikt. Studenten moesten zich eerst in de praktijk bewijzen. In het algemeen onthielden scheepsbouwers zich van het geven van een mening
over of een visie op de opleiding. Bij TH-docenten zien we eenzelfde
onthouding ten opzichte van de praktijk. Slechts daar waar het N.S.P.
niet in voorzag werden afzonderlijke docenten geraadpleegd voor het
oplossen van concrete problemen. Dikwijls betrof dit docenten van buiten de onderafdeling scheepsbouwkunde.
De Nederlandse vaktijdschriften op scheepsbouwgebied waren zeer
gelieerd aan beroepsverenigingen. Zij fungeerden grotendeels als mede:
delingenbladen. Inhoudelijk voegde deze pers weinig toe aan de in deze
kringen aanwezige kennis. Wei zorgde zij voor verspreiding van deze
kennis en bevorderde zij het saamhorigheidsgevoel.

De financiering van een starter in het
begin van de twintigste eeuw:
de N.V. Papierfabriek Gelderland (1908-1920) te
Nijrnegen*
J.N.J.H. BROENINK

Inleiding

De take-off-fase van de Nederlandse industriaIisatie, die wei geplaatst
wordt tussen 1895 en 1914, werd onder meer gekenmerkt door verhoogde investeringsactiviteit bij bestaande en vooraI bij nieuw opgerichte ondernemingen. De nationaIe investeringsquote liep in die peri ode op van
51170 tot ruim 10%.1
Wie financierde die expansie? Het ontbrak in die dagen niet aan
middelen. De kapitaalexport was groter dan de kapitaaIimport. De rol
van het bankwezen als financiele intermediair in het economisch proces
was gering, zeker in vergelijking met landen als Frankrijk, Duitsland en
Belgie. De Nederlandse ondernemingen - zo leest men in de econornisch-historische literatuur 2 - verkregen hun middelen voornamelijk
door interne financiering en wederzijdse kredietverlening.
Hoe de financiering precies geschiedde is niet bekend: de motivering van de afzonderlijke financieringsbeslissingen, de beloning van de
factor kapitaaI en de vermogensontwikkeling in de onderneming, het
zijn aIle zaken die nog in nevelen gehuld zijn. In dit artikel zaI worden
getracht enkele van deze vragen te beantwoorden aan de hand van een
beginnende onderneming: de N.V. Papierfabriek Gelderland.
• Dit artikel is gebaseerd op gegevens uit het - nog niet geinventariseerde - 'Gelderlandarchief, eigendom van de Koninklijke Nederlandse Papierfbrieken N. V. te Maastricht, in
depot in het Rijksarchief Gelderland te Arnhem.
1. 1.A. de longe, De indusrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 1976)
341.
2. 8ijvoorbeeld; R.W.l .M. 80S, 'Kapitaal en industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende eeuw', in: A.A.G. Bijdragen 22 (1979) 105. P.W. Klein 'Het bankwezen en de
modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw', in: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek 36 (1973) 143. J .A. de Jonge, a. w., 112.
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De Gelderland werd in 1908 opgericht door twee jonge technologen uit
Delft te weten Ir. E.L. Selleger (1876-1967) en Ir. C.W.J. Hoyer (18791929). In 1963 werd de N.V. opgeheven als zelfstandige onderneming,
als gevolg van een fusie met de Tielens Papierfabriek N. V. te Meerssen
(L.). Negen jaar later, in 1972, nam de KNP (Koninlijke Nederlandse
Papierfabrieken N.V.) te Maastricht de combinatie over.
De Gelderland maakte houtvrij witpapier, bestemd voor druk- en
schrijfdoeleinden. Dit wordt - evenals het goedkopere houthoudende
papier - vervaardigd van houtvezels, ofwei cellulose, die echter langer
zijn gemalen. Daardoor is witpapier van een betere kwaliteit. Aan witpapier worden hoge eisen gesteld. Het moet sterk en slijtvast zijn, duurzaam, vocht- en lichtbestendig, goed beschrijfbaar en geschikt voor
steeds meer druktechnieken.
Hieraan te voldoen vraagt om technische kennis. De fabrikant kan
het papier speciale eigenschappen geven door aan de gemalen cellulose
- gemengd met een veelvoud water - hulpstoffen toe te voegen. Zo
wordt het papier bijvoorbeeld beter bedrukbaar door er klei ('china
clay') bij te mengen: een overmaat hiervan maakt het papier echter slap;
lijm verbetert de schrijfbaarheid doordat deze het absorberend vermogen van de vezels vermindert.
Behalve de Gelderland - 1908-1963 - waren er in Nederland nog
zo'n 25 tot 35 papierfabrieken. Daarvan maakten er ongeveer 10 witpapier. Van de gehele Nederlandse papierornzet namen de witpapierfabrieken circa 25070 voor hun rekening. 3 In de bedrijfstak witpapier had de
Gelderland tot 1940 een aandeel van gemiddeld 20% in de omzet. Na
de tweede wereldoorlog liep dit terug tot circa 15%.
De Gelderland was de 'gentleman' van de Nederlandse papierindustrie en had een relatief grote invloed in de Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten. Dat kwam onder andere door haar know how. De
N. V. liep voorop in de ontwikkeling van nieuwe papiersoorten en was
gespecialiseerd in de kwaliteitspapieren. Illustratief hiervoor was dat
twee van de directeuren, eerst Ir. E.L. Selleger en later Ir. T. Tromp,
lange tijd buitengewoon hoogleraar in de papiertechnologie zijn geweest
aan de TH Delft.
De oprichting
In het eerste decennium van deze eeuw verkeerde de Nederlandse economie in een fase van versnelde groei. Door de opgaande conjunctuur en
3. Op basis van CBS gegevens; MaandschriJt 1921-1951 en Produktiestatistiek papiernijverheid 1952-1963.
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de aansluiting met de wereldhandel stegen de afzetverwachtingen van de
Nederlandse ondernemers. Bovendien ontstond er in ons land een industrieel klimaat: de fabriekmatige produktie bracht, in vergelijking
met de ambachtelijke, kwalitatief betere produkten voort tegen dikwijls
lagere kostprijs.
Dit gold ook voor de papiersector, reden voor de oprichters van de
Gelderland om een papierfabriek te stichten. E.L. Sellegcr - de papiertechnoloog bij uitstek - en C.W.J. Hoyer - veel meer de koopman constateerden in die dagen een stijgende vraag naar papier. Dag- en
week bladen en tijdschriften namen toe in aantal en in oplage. Meer en
meer bestond er behoefte aan papier voor zaken als de administratie van
bedrijven en instellingen, officiele stukken, notulen van vergaderingen,
verslagen, circulaires, brochures en reclamefolders. Zij maakten een ruwe ca1culatie van de te verwachten kosten en opbrengsten bij een produktie van 3000 kg papier per dag (bij een maximale capaciteit van 5000
kg)4:
Uitgaven

Inkomsten

Lonen (30 personen)
/ 60,- Verkoop 3.000 kg a /0,21
40,Winst (p . 3.000 kg)
Kolen (4.000 kg a /0,10)
Grondstoffen (per 100 kg):
Cellulose
/ 6,72
Oud papier
2,70

Cina clay
Lijm

/630,178,90

0,60
0,85
/10,87

Voor 3.000 kg
Totaal

326, 10
/451,10

/451,10

Per jaar zou derhalve, bij 300 werkdagen, een brutowinst worden behaald van 300 x /178,90 = /53.670. Van dit bedrag moeten dan nog,
om tot de nettowinst te geraken, de volgende bedragen worden afgetrokken:
Salaris directeuren
Salaris opzichters
lO% afschrijving machines
2% afschrijving gebouwen
5% rente obligatielening
Verzekering etc.

7.500,2.000,9.500,700,2.500,1.470,-

4. Een schrijven (1907) aan familie en bekenden om hen te interesseren voor een deelneming in de op te richten fabriek.
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De eerste papiermachine van de Gelderland, gei"nstalleerd in 1908 (joto KNP Nijmegen)

De nettowinst zou dus jaarlijks /30.000 bedragen.
Selleger en Hoyer beschikten zelf niet over het benodigde vermogen
om de aanschaf van grond, beg root op /15.000, gebouwen, /35.000,
machines /95.000 en voorraden e.d., /20.000 te financieren. Zij wilden
derhalve 115 aandelen van nominaal / 1000 uitgeven, waarvan zij er zelf
ieder tien namen. De resterende /50.000 leenden zij onder hypothecair
verband. Met een - voorzichtig - berekende winst van /30.000, zou, na
aftrek van tantieme voor de directeuren (30070) en comrnissarissen (3%)
alsmede 10% amortisatie van de lening, een dividend van / 148 per aandeel overblijven: dat wil zeggen een jaarlijks rendement van ca. 15%
voor de kapitaalverschaffers. Geinteresseerden waren snel gevonden,
vooral in de kring van familie en bekenden.
Op 18 maart 1908 lieten Selleger en Hoyer de N.V. Papierfabriek
Gelderland inschrijven in het Handelsregister. Acht maanden later, op
15 december 1908, was het eerste papier gereed. Het orderboek toonde
circa 22 ton aan bestellingen ter waarde van f 4663. De Gelderland startte met ruim 30 medewerkers: 2 stokers, 2 kollergangers, 2 mulders en
2 helpers, 2 lijmkokers, 2 papiermakers, 2 calandeurs en 2 helpers, 2
snijders en 1 helpster, 2 pakkers en circa 10 meisjes met een opzichter
en een opzichtster.
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Expansie

De Gelderland breidde snel uit. De N.V. begon in 1908 met een papiermachine met een capaciteit van 0,75 min kg per jaar; in 1911 kwam de
tweede gereed waardoor in totaal 2,1 min. kg per jaar kon worden geproduceerd. De derde machine die de capaciteit tot 4,7 min kg zou opvoeren, werd in 1914 besteld. Deze liet evenwellang op zich wachten en
werd door de oorlogshandelingen en de daaropvolgende schaarsteeconomie pas in 1922 afgeleverd.
De papiermachine vervaardigt het papier en bepaalt de grenzen van
de produktiecapaciteit. Deze machine bestaat uit een roterende zeefdoek
waarop de vezelmassa - cellulose, water, chemicalien - wordt gebracht.
Het water valt door de mazen van het zeefdoek heen en alS de vezels in
elkaar grijpen krijgt de papierbaan zijn samenhang. Deze verlaat vervolgens het doek en passeert een stelsel van vilten en walsen, de zogenaamde kalanders. De natte papierbaan wordt zo droog mogelijk geperst.
Tenslotte gaat de baan door enkele walsen om het papier de gewenste
gladheid te geven. Het laatste is van belang voor de bedrukbaarheid.
De produktiecapaciteit wordt begrensd door de breedte van de papierbaan, ongeveer 2 meter, en de kracht van de motor die de snelheid
van de baan bepaalt. Additionele investeringen in de maal-, wals-, en
opslagcapaciteit worden afgestemd op het produktievermogen van de
papiermachine. De Gelderland financierde haar investeringen goeddeels
met eigen vermogen. Dit was enerzijds de opzet maar anderzijds ook een
gevolg van de omstandigheden.
Het maatschappelijk kapitaal van de Gelderland bedraeg bij de
oprichting /250.000. Hiervan was de helft geplaatst. Van deze
/125.000, plus een obligatielening van /40.000, werden grand, gebouwen, machines en voorraden e.d. gefinancierd. Voor de uitbreiding in
1911 emitteerde de Gelderland de andere helft van het maatschappelijk
kapitaal a pari, waarbij iedere aandeelhouder het recht van voorkeur
verkreeg op eenzelfde aantal aandelen als hij reeds in bezit had.
Het kostte weinig moeite de aandeelhouders voor de emissie te interesseren. De vraag naar papier was veel grater dan de hoeveelheid die
de Gelderland kon produceren. C. W.1. Hoyer had het bedrijf vanaf het
begin verzekerd van afzet door onder andere papier te leveren aan de
Fa. Van Gelder & Zn, die kampte met te lange levertijden en dus ontevreden klanten. Snel kreeg de Gelderland haar eigen afnemers, waaronder bekende groothandelaren als de N. V. Esveha, de Firma P. Proost
& Zn en G. Loeber. Door deze ontwikkeling dreigde de Gelderland
eveneens het slachtoffer te worden van (te) lange levertijden. Om dit te
voorkomen bestond slechts een oplossing: uitbreiden. Toen de tweede
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De tweede papiermachine van de Gelderland, gei'nstalleerd in 1911 (joto KNP Nijmegen)

machine' in 'bedrijf kwam, maakten Selleger en Hoyer direct plannen
voor de aanschaf van een derde. Het moest een machine zijn die ook
grotere hoeveelheden van de goedkopere soorten kon fabriceren. Op die
markt had Van Gelder namelijk een monopolie. De papiergroothandelaren, die dit monopolie wilden doorbreken, verzekerden C.W.1. Hoyer
dat de Gelderland op voldoende afname kon rekenen. Vanwege de hoge
celluloseprijzen, die een relatief zwaar beslag leg den op de middelen,
stelden Hoyer en Selleger, in overleg met de commissarissen, de aanschaf een jaar uit. Zij gaven er de voorkeur aan de lening zo snel mogelijk af te lossen, niet om van de schuld af te zijn, maar juist om de leencapaciteit te vergroten!5
In 1914 bestelden zij de machine in Duitsland. De tot ale investering
zou gefinancierd worden uit vreemd vermogen - een /200.000 obligatielening onder hypothecair verband - en /100.000 eigen vermogen door
een nieuwe emissie. Feitelijk bleef de investering in 1914 echter zeer beperkt. De levering van de papiermachine liet op zich wachten tot 1922
en kon toen gemakkelijk worden betaald uit eigen middelen. Door omstandigheden was financiering met vreemd vermogen niet (meer) nodig.
5.

Brief Directie aan Commissarissen, september 1912 (Geld. Arch. nr. 72).
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Opbrengsten-kosten-resultaat

De Gelderland verkocht haar papier aan groothandelaren in binnen- en
buitenland (Belgie, Duitsland en Engeland), maar ook aan de papierverwerkende nijverheid, zoals fabrikanten van enveloppen en ansichtkaarten. Zij leverde de specialite's; kwaliteitspapieren die voldeden aan de
bijzondere wens en van de afnemers. Ret waren dikwijls kleinere bestellingen, tussen de 2000 kg en de 3000 kg. Dat had als nadeel dat omschakelingsverliezen niet te vermijden waren. Anderzijds waren de winstmarges hoog.
De Gelderland had veel afnemers. Dat vloeide voort uit het soort
produkt, maar ook uit het verkoopbeleid. De N. V. wilde niet afhankelijk zijn van een klant. Opmerkelijke veranderingen in het afnemersbestand deden zich voor in de peri ode tot 1920 (zie tabel 1)6.
TABEL I Verkopen van de N. V. Gelderland in binnenland en buitenland (1909-1918)

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Binnenland
x /lOOO
0/0
153
94
247
85
428
88
578
80
617
76
611
66
622
57
921
56
1996
92
3463
100

BuitenIand
x /1000
9
42
56
148
199
308
465
725
175
0

%

6
15
12
20
24
34
43
44

8
0

Aanvankelijk steeg de export jaarlijks, niet aIleen in volume maar ook
als bestanddeel van de totale verkoop. In 1916 was de export opgelopen
tot 44OJo; bijna de heIft van de tot ale produktie! In 1917 volgde echter
de terugval en in 1918 was de export nihil.
De oorzaak van de verschuiving lag in de internationale valutaverhoudingen en in de oorlogssituatie waarin Europa verkeerde. In de jaren
1914 en 1915 importeerden de Nederlandse groothandelaren veel Duits

6. De cijfers zijn samengesteld op basis van gegevens uit het verkoopboek, dat overigens
alleen over deze periode, 1908-1920, aanwezig was. (G.A. nr. 1001). De overige tabellen
in het artikel zijn gebaseerd op gegevens uit de halfjaarcijfers (nrs. 1050 en 1052) en jaarverslagen (nr. 18).
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papier, dat goedkoop was door de lage koers van de mark. De Gelderland verlegde daarop de verkoopinspanning in een andere richting en
ging meer papier afzetten in Engeland.
De kentering in 1917 had haar oorzaak in de stijgende koers van
de Duitse mark en de papierschaarste in Duitsland, waardoor de Duitse
import sterk afnam. De Engelse markt viel weg voor Nederlandse produkten door invoerbeperkingen en slechte verschepingsmogelijkheden.
In de laatste drie kwartalen van 1917 en het volle jaar 1918 zette de Gelderland haar gehele produktie af in Nederland (zie tabel 2).
T ABEL 2 Ajzetvolume in min kg en omzet in min gld.

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
afzet
omzet

1,2
0,3

2,1
0,5

3,0
0,7

3,3
0,8

3,7
0,9

3,9
1,1

3,3
1,7

3,2
2,2

3,4
3,5

3,8
3,8

3,7
4,1

Het afzetvolume nam toe tot 1915. De levering van de derde papiermachine bleef uit. De Gelderland kon haar capaciteit aIleen nog vergroten
door efficiencyverbeteringen.
In de jaren 1916 tot en met 1920 bleef het afzetvolume min of meer

De sorte,erzaal (joto KNP Nijmegen)
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constant. VoIledige bezetting was in die tijd niet altijd mogelijk door
stagnaties in de grondstoffen- en electriciteitsvoorziening. Van de omzet
kan dat overigens niet worden gezegd: die steeg van 0,9 mIn gld in 1914
tot 4,1 mIn gld in 1920. De verklaring hiervoor kan slechts liggen in de
stijging van de papierprijzen. In 1914 was de prijs van 100 kg papier gemiddeld /25, in 1920 ruim /112.
Hoge opbrengsten konden echter aIleen dan tot hoge winsten lei den
als de kosten achterbleven. Gelderlands exploitatiekosten werden in belangrijke mate bepaald door de inkoopprijzen van de cellulose, die op
de wereldmarkt ontstonden. De Gelderland betrok de cellulose van
meerdere leveranciers, hetgeen voortvloeide uit produktietechnische eisen; de Gelderland maakte immers vele so orten en kwaliteiten papier.
De grondstoffen maakten voor 60070 tot 70% deel uit van de tot ale
kosten; de personeels- en brandstofkosten beiden zo'n 5% a 10070 en de
overige kosten gemiddeld 14%.
T ABEL 3 Procentuele verdeling van de kostenbestanddelen in de kostprijs.

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Grondstoffen

61

62

64

65

67

66

69

74

69

70

74

4

5

4

3

2

3

3

2

12

10

8

8

8

9

7

6

5

7

7

2
21

12

10

10

11

14

14

9
15

8
14

6
15

6
12

10
15

9
13

11

Af-

schrijvingen
Personeel
Brandstoffen
Overig

7

Het geringe aandeel van de afschrijvingen in de kostprijs werd onder andere veroorzaakt door het feit dat deze gedeeltelijk een winstverdelend
karakter hadden. Ongeveer de helft van de totale afschrijvingen in die
periode kwam niet ten laste van het resultaat, ~och kwam uit een
winstinhouding, een destijds niet ongebruikelijke handelwijze.
De exploitatiekosten namen flink toe - vooral als gevolg van de stijging
van de celluloseprijzen - maar niet zo sterk als de papierprijzen (zie tabel 4).
De minder sterke toenerning van de exploitatiekosten per 100 kg papier
ten opzichte van de gemiddelde opbrengst, alsmede de slechts geleidelijke vergroting van de grondstoffencomponent daarin - van 67% in 1914
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TABEL 4 Exploitatiekosten, gemiddelde opbrengst en gemiddelde winst in guldens per
1()() kg papier

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Expl.
kosten
Gem.
opbrengst
Gem.
winst

19

20

20

21

21

22

34

46

64

60

93

24

23

24

25

25

28

52

70

103

99

112

5

3

4

4

4

6

18

23

39

39

19

tot 74070 in 1920 - versterkt de opvatting dat de winsten van de Gelderland voortvloeiden uit de stijging van de papierprijzen: in 1918 en 1919
werden marges bereikt van bijna 40 gulden per 100 kg papier. Dat was
circa tweederde van de kostprijs!
De prijsstijging was uiteraard het gevolg van de schaarste tijdens de
oorlogsjaren - hetgeen niet aIleen voor papier gold - en van de daarop
volgende inhaalvraag. De na-oorlogse hausse werd gevoed door een ruime liquiditeitpositie bij consumenten en het bedrijfsleven, ten gevolge
van 'ontpotting', soepele kredietverlening en de import van vreemde valuta. 7 Deze hausse was evenwel van korte duur en werd gevolgd door
een internationale malaise waarvan het dieptepunt Nederland bereikte
m~dio 1923. 8
T ABEL 5 De jaarwinsten x j I 00. ()()() en de rentabiliteit in %

Winst
Rentabiliteit

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
0,5 0,8 1,3 1,4 1,6 2,1 5,7 5,3 9,5 13,1 8,9
20

20

25

23

22

23

47

32

40

40

25

De winsten liepen flink op, van /51.028 in 1914 tot /1.314.593 in 1919
en /892.510 in 1920. Naast de prijsontwikkeling was dat ook een uitvloeisel van de wijze waarop de Gelderland de kostprijs van het papier
berekende en de jaarwinst bepaalde: namelijk op historische grondslag
in plaats van de theoretisch beter gefundeerde actuele grondslag. 9
7. F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de
economische overheidspolitiek 1918-1939 (Nijmegen 1978) 14 e.v.
8. Keesing, a. w., 25 .
9. Een uiteenzetting over deze begrippen is hier niet op zijn plaats. Een heldere uit1eg
in bedrijfshistorisch verband geeft R.N.J. Kamerling, De N. V. Oliejabrieken Insulinde in
Nederlands-Indie; Bedrijjsvoering in het onbekende (Franeker 1982) 176 e.v.
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Het faseverschil tussen in- en verkoop werkte bij voortdurende
prijsinflatie ten gunste van de winst. In de.kostprijs werd de grondstoffencomponent te laag gewaardeerd, evenals de voorraden bij de winstbepaling. De prijsstijgingen kwamen daardoor vertraagd tot uitdrukking; een deel van de jaarwinst was winst op voorraad en dus schijn, op
de voorraden rustte immers een vervangingsverplichting.
De directie van de Gelderland zag dat overigens weI in. Ze vermeldde in het jaarverslag van 1916 dat een gedeelte van de (opmerkelijk hoog
bevonden) winst het gevolg was van de verkoop van papier dat was gefabriceerd van cellulose die in 1915 goedkoop was ingekocht. De uitschakeling van de prijsinflatie in de winst was destijds ongebruikelijk. 1o Het
ontbrak nog aan de theoretische kennis en pas in 1917 werd het 'ijzeren
voorraadselsel' gelntroduceerd, terwijl de vervangingswaarde-debatten
plaatsvonden in de jaren '20. Bovendien was het niet-realiseren van de
voorraadwinsten onvoordelig voor de directie omdat zij haar inkomen
in belangrijke mate verkreeg als tantieme-gerechtigde. Selleger en Hoyer
ontvingen bijvoorbeeld in 1915 ieder /6.000 als salaris en /36.000 als
tantieme.
De werkelijke jaarwinsten, met uitschakeling van de voorraadwinsten, zijn niet te herberekenen omdat daarvoor de administratieve
gegevens - inkoopdata en inkoopprijzen - ontbreken. De schijnwinsten
hebben geen slechte invloed gehad op de continuileit van de Gelderland.
Integendeel, de winsten werden slechts voor een deel uitgekeerd en meer
dan de helft daarvan werd jaarlijks gereserveerd.

Vermogensontwikkeling
Het totale vermogen van de Gelderland liep van 1908 tot en met 1920
op van/300.133 tot/3.455.972. De groei zat vooral in het eigen vermogen (aandelenvermogen en reserves) dat van 60070 toenam tot 90% van
het totale vermogen (zie tabel 6).
TABEL 6 Eigen vermogen, vreemd vermogen en totaal vermogen in mIn. gld.
.

~

to

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

E.V.
V.V.
T.V.

0,2
0,1
0,3

0,3
0,2
0,5

0,4
0,2
0,6

0,5
0,1
0,6

0,7
0,1
0,8

0,9
0,1
1,0

1,3
0,1
1,4

1,5
0,4
1,9

2,2
0,7
2,9

2,9
0,8
3,7

3,1
0,4
3,5

10. Zie Kameriing, a. W., 178 e. v., maar ook E.]. Fischer; Fabriqueurs en fabrikanten;
de Twentse kantoennijverheid en de onderneming S .l . Spanjaard te Borne tussen circa
1800 en 1930 (Utrecht 1983) 246 e.v.
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Het vreemde vermogen nam dus af in relatieve zin. In absolute bedragen
steeg het echter van nog geen ton in 1910 tot ruim 3,5 ton in 1920. Het
waren gereserveerde bedragen voor pensioen ten behoeve van het personeel en oorlogswinstbelasting. Obligatieleningen e.d. had de Gelderland
eigenlijk niet meer no dig na de /40.000 bij de oprichting. Deze obligatielening werd zelfs versneld afgelost om - zoals vermeld - de leencapaciteit te vergroten. Als de derde papiermachine in 1914 volgens de planning was afgeleverd, dan zou het aandeel vreemd vermogen in het totale .
vermogen ongeveer een derde hebben bedragen, hetgeen ongeveer overeenkomt met de verhouding uit 1908.
Tijdens de hausse-jaren dreigde de Gelderland in liquiditeitsproblemen te komen. Het debiteurensaldo liep op tot /690.428 in 1919 waar
slechts /24.271 aan crediteuren tegenover stond. In 1914 was die verhouding nog / 141.465: /85.528! Ook moest de Gelderland aanzienlijke
bedragen reserveren voor de oorlogswinstbelasting (f565.172 in 1919).
Meer dan eens overwoog de directie krediet op te nemen om de betalingsmoeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Zij heeft hier evenwel
nooit toe over hoeven gaan.
Het eigen vermogen nam van 1908 tot en met 1920 toe met een factor
15 en de motor van deze groei lag in de winstinhouding. Het gereserveerde bedrag steeg van / 18.643 in 1911 tot /1.050.610 in 1920. Verder was
een belangrijk deel van de uitbreiding van het aandelenkapitaal gefinancierd uit de reserves in de vorm van stockdividend, namelijk /625.000
van de /1.000.000.
De uitbreidingen van het aandelenkapitaal hadden direct te maken
met de investeringsplannen van de directie van de Gelderland. De plaatsing van de aandelen ter waarde van/125.000 in 1911 was nodig omzoals vermeld - de tweede papiermachine te kunnen financieren. De verdubbeling van het aandelenkapitaal tot /500.000 in 1915, was een uitvloeisel van de aanschaf van de derde machine. De reserves van de Gelderland waren zodanig opgelopen (f190.067 in 1914) dat de emissiekoers van nieuwe aandelen te hoog zou worden. De Gelderland diende
dus 'lichter' te worden gemaakt. De reserverekening werd gedebiteerd
met /156.255 en iedere aandeelhouder ontving voor elk aandeel van
/1000 stock dividend nominaal /500 alsmede /125 in contanten. De
overige 125 aandelen werden uitgegeven tegen een koers van 125070.
Hierdoor kreeg de Gelderland dus een agio van /57.500. Deze werd
voor de helft gebruikt als extra afschrijving op gebouwen terwijl de andere helft werd geboekt op de reserverekening.
In 1918 verdubbelde de Gelderland haar aandelenkapitaal wederom, nu tot / 1.000.000, geheel ten laste van de reserverekening. Het mo-
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tief was ook nu de vennootschap 'lichter' te maken om de leencapaciteit
te vergroten. De banken hadden kennelijk de voorkeur gegeven aan een
groot aandelenkapitaal in plaats van een grote reserve bij de kredietbeoordeling. 11 De directie wilde te Nijmegen een cellulosefabriek oprichten. De Gelderland zou dan minder afhankelijk zijn van buitenlandse
cellulose, met aile bijbehorende aanvoerproblemen en prijsrisico's. De
kosten zouden ongeveer 2 min gld bedragen; 1 min voor de fabriek en
1 min bedrijfskapitaal om bijvoorbeeld houtvoorraden te financieren.
Jaarlijks zou dat alles de Gelderland een besparing opleveren van circa
/50.000. Het plan ging overigens niet door; een investering van 2 mIn
gld was te zwaar voor een onderneming met een baIanstotaaI van 2,9
miljoen gulden.
Een ander plan dat in die dagen ontstond was om tot de oprichting
te komen van een papierfabriek in Nederlands-Indie. Dit plan vond enkele jaren later weI doorgang en in 1923 stichtte de Gelderland - te zamen met de 'Internationale Crediet & Handelsvereniging Rotterdam' de papierfabriek 'Padalarang' te Padalarang op Java.
De groei van het eigen vermogen was dus een uitvloeisel van de
groei van de reserves, ofwei van de winstinhoudingen. Het winstbestemmingsbeleid van de Geideriand was redelijk conservatief: jaarlijks werd
gemiddeld meer dan de helft gereserveerd.
TABEL 7 Winstverdeling (x

Winst
Tantieme
Dividend
Extra
afschr.
Reserve
Uitgekeerd
0/0
Ingehouden
0J0

f 100.000)

1910 1911

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

0,52

0,76

1,27

1,35

1,58

2,14

5,71

5,32

9,52 13,15

8,9

0,16

0,22

0,40

0,42

0,47

0,56

1,10

1,52

2,71

3,78

1,5

0,06

0,13

0,18

0,20

0,20

0,40

0,75

0,75

1,50

2,50

2,5

0,12

0,10

0,14

0,01

0,07

0,01

0, 17

0,25

0,44

0,61

0,2

0,18

0,31

0,56

0,71

0,81

1,13

3,43

2,55

4,63

4,14

4,4

42

46

45

46

45

47

37

47

47

48

48

58

54

55

54

55

53

63

53

53

52

52

II. Het argument werd genoemd in de notulen van enkele commissarissenvergaderingen
in 1912, zonder verdere explicatie (nr. 72).
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De Gelderland hield winst in door extra af te schrijven op de vaste activa
en door het doteren van de reserverekening. De extra-afschrijvingen waren van betekenis omdat ze voor de helft bijdroegen in de totale afschrijvingen van de Gelderland in die periode. Als factor in de winstverdeling
speelden de extra-afschrijvingen een ondergeschikte rol.
Voor de jaarlijkse reserveringen lag dat anders; deze stegen van
/30.811 in 1911 tot /440.446 in 1920. Vooral na 1915 groeide de reserve
toen de Gelderland hoge winsten realiseerde door de prijsinflatie. De directeuren Hoyer en Selleger wisten - zoals gezegd - dat deze voor een
deel schijn waren. Zij overtuigden de algemene vergadering van aandeelhouders ervan dat de winsten op voorraden in de onderneming
moesten blijven. Terecht, want in 1920 daalden de prijzen sterk en
moest /400.000 verlies op voorraden worden afgeboekt.
Voorts waren het de onzekere omstandigheden, ten gevolge van de
oorlog in Europa, die noopten tot een voorzichtig winstverdelingsbeleid. In elk jaarverslag maakte de directie gewag van de onzekere situatie: de grondstoffenschaarste, de plotselinge stagnaties in de electriciteitsvoorziening en het voortdurende gebrek aan kasmiddelen.
Door de stijgende winsten kon uiteraard weI een redelijk dividend
worden uitgekeerd. In 1916 ontvingen de aandeelhouders voor het eerst
de in 1907 toegezegde 150/0. In 1920 bedroeg het dividendpercentage
25%. Over de gehele periode bleef de verdeling winstinhoudingwinstuitkering min of meer gelijk; de Gelderland ploegde ieder jaar iets
meer dan de helft van de winst in de onderneming terug.
Inkomensverdeling

De Gelderland keerde van 1910 tot en met 1920/1.459.375 aan dividend
uit: /781.250 in contanten en /678.125 aan stockdividend, te zamen
29% van de totale winst van /5.024.495! Aan tantiemes betaalde de
N.V. /1.262786 (25%). Van de overwinst - de jaarwinst minus 5% primair dividend en 4% rentebijschrijving op de reserverekening - ontving
iedere directeur 10%, de commissarissen 6% en de fabricage-chef 6%.
Het tantieme was - zoals al in een ander verband vermeld - de belangrijkste bron van inkomsten van de factor ondernemerschap. Selleger en
Hoyer ontvingen ieder /6.000 (tot 1914/3.000) als vast salaris en de rest
als tantieme.
Het volgende overzicht geeft aan hoe hoog het ondernemersinkomen was in vergelijking met de beloning van de factoren arbeid en kapitaal.
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TABEL 8 Be/oning ondernemerschap, arbeid en kapitaa/ x /100.000 en in procenten.

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Ondernemers 0,15 0,19 0,29 0,31 0,42 0,50 0,85 1,14 1,92 2,65
Arbeid 0,28 0,42 0,52 0,60 0,65 0,81 1,05 1,17 1,37 2,19
Kapitaai 0,06 0,13 0,18 0,20 0,20 0,40 0,75 0,75 1,50 2,50
Ondernemers
31
26
28
32
29
32
37
30
40
36
Arbeid
54
51
47
40
56
56
53
38
29
30
KapitaaI
13
18
17
18
17
24
28
25
31
34

0,9
1,2
2,5
20
26
54

De jaarlijkse beloning van de drie produktiefactoren nam uiteraard toe
van 1910 tot en met 1920 als gevolg van de gestegen winsten. De stijging
was echter voor de drie factoren afzonderlijk niet gelijkmatig.
De beloning voor het beschikbaar stell en van kapitaal - het dividend - nam sterker toe dan die voor arbeid en ondernemerschap. Het
dividend als percentage van het totaal steeg van 130/0 in 1910 tot 54%
in 1920 (het stockdividend buiten beschouwing gelaten). Dit werd veroorzaakt door de toename van het aandelenkapitaal van /125.000 tot
/1.000.000 en de stijging van het dividendpercentage van 5% tot 25%.
De beloning voor het beschikbaar stellen van arbeid nam in absolute zin eveneens toe, maar relatief juist af: van 56% tot 26%. Na de installatie van de tweede papiermachine in 1911 heeft de Gelderland weinig werknemers meer aangetrokken. Exacte gegevens voor al de jaren
ontbreken; in 1911 bedroeg het aantal werknemers 77, in 1922, na de
installatie van de derde papiermachine waren het er 190. De toename
van het loon was dus veel geringer dan die van het dividend.
De beloning van de factor ondernemerschap bleef als percentage
min of meer constant namelijk gemiddeld 31 %, met enkele afwijkingen
naar boven en naar beneden, die echter niet wijzen op een trend. Wij
mogen dus concluderen dat de factor kapitaal relatief het meest heeft
geprofiteerd van de winststijgingen.
Vergelijken wij tenslotte de cijfers van de Gelderland met die van de textielfabrikant Spanjaard, zoals E.J. Fischer die onlangs heeft gepresenteerd. 12 Spanjaard was uiteraard een onderneming van veel grotere omvang, in een andere bedrijfstak en in een andere levensfase, zodat enige
12.

Fischer, a. w., 255.
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behoedzaamheid bij het trekken van conclusies dus geboden is. Bij
Spanjaard werd in de periode 1910-1920 aan dividend 351170 van de winst
uitgekeerd. Dit was dus niet zo veel meer dan de 29% van de Gelderland, die zich nog in de aanloopfase beyond.
Wat betreft de arbeid en het ondernemerschap kwam Fischer tot de
conclusie dat bij Spanjaard een directeur jaarlijks, over de periode 19011927, gemiddeld evenveel verdiende als 47 a 48 arbeiders te zamen. Bij
de Gelderland gold dat voor de peri ode 1910-1920 eveneens. Hoyer en
Selleger verdienden jaarlijks gemiddeld ieder / 4~.626 (een Spanjaarddirecteur /38.(00). Het totale 'ondernemersinkomen bedroeg in die periode /937.774, terwijl de totale personeelskosten iets hoger waren:
/1.024.900. Beide directeuren verdienden dus bijna zoveel als de werknemers te zamen. Gaan we er vanuit dat er in die periode van volledige
bezetting meer werknemers waren dan de 77 van 1911, stel zo'n 90, dan
verdiende een directeur eveneens net zoveel als 45 werknemers.

Conclusie
De Gelderland had een succesvolle aanloopfase. In ruim tien jaar verzestienvoudigde het balanstotaal zich, vooral dankzij de groei van het
eigen vermogen. De Gelderland profiteerde van de prijsinflatie gedurende de oorlogsjaren. Hierddor kon zij hoge winsten realiseren, die vervolgens voor meer dan de helft in de onderneming werden gehouden, zonder overigens de uitkeringsgerechtigden tekort te doen. Het inkomen
van aandeelhouders en commissarissen kwam overeen met dat bij een
veel grotere onderneming als die van Spanjaard. De financiering van de
aktiva geschiedde derhalve goeddeels uit eigen vermogen, zelfs meer dan
aanvankelijk de bedoeling was. De directie was bereid, terwille van de
uitbreidingen, om te aanvaarden dat eenderde deel van het totale vermogen zou bestaan uit opgenomen krediet. Dat de uitbreidingen gefinancierd konden worden uit eigen vermogen was het indirecte gevolg van
de oorlogshandelingen in Europa, de vertraagde levering van de derde
papiermachine en de prijsinflatie.

De dagbladondernemer in de twintigste
eeuw
H.l. SCHEFFER

Deze beschouwing, waarin wordt gepoogd de dagbladondernemer in de
twintigste eeuw te typeren, begint met een korte beschrijving van de
kranteuitgever zoaIs ons land die circa 1900 kende. 1 Vervolgens wordt
nagegaan welke wijzigingen zich sedertdien in het ondernemerschap en
in de persoon en de mentaliteit van de dagbladondernemer hebben voltrokken. 2
De dagbladondernemer van omstreeks de eeuwwisseling kwam uit
een burgerlijk, niet-intellectueel milieu. Hij had meestaI de middelbare
school doorlopen en zijn vakopleiding in de praktijk genoten; technisch
was hij goed op de hoogte, maar van bedrijfseconomische zaken had hij
geen benul. Hij was niet aileen directeur van het bedriKdat de krant uitgaf, hij was ook eigenaar van het produktieapparaat; de drukkerij en
de uitgeverij waren veelaI gesticht door zijn vader of grootvader. Voor
het benodigde kapitaal zorgde hij zelf, eventueel riep hij de hulp in van
familieleden of vrienden.
Het bedrijf was klein zodat hij het gemakkelijk kon overzien en aile
medewerkers persoonlijk kende. Hij nam zelf de mensen aan, stelde de
hoogte van het loon of het saIaris vast en ontsloeg als hem dat dienstig
leek van de ene dag op de andere. Hij liet zich assisteren door een
meesterknecht die de leiding van het technische bedrijf had, een boekhouder die de administratie voerde en iemand die de redactie leidde en
aI naar gelang van de grootte van het bedrijf en de krant met redacteur,
chef-redacteur of hoofdredacteur werd aangeduid. Deze functionarissen
genoten slechts een beperkte autonomie, want de uitgever/eigenaar had
in aIles het eerste en het laatste woord, ook wat betreft de inhoud van
de krant.
Het familiebedrijf heeft zich lang gehandhaafd; tot aan 1940 overheerste het. Vanzelfsprekend werd er voor de leiding weI eens iemand
van buiten de eigen kring aangetrokken, bijvoorbeeld aIs er geen zoon
l. Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting H.l. Scheffer, 'De dagbladondernerner in de
negentiende eeuw', Massacommunicatie, 6 (1982) 235-242.
2. Zie de bijlage.
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was die de vader kon of wilde opvolgen. In zo'n geval benoemde men
iemand wie te verstaan werd gegeven dat hij geheel zijn gang kon gaan
als hij maar deed wat de eigenaar hem vertelde te doen. De nieuwkomer
kon pas firmant of aandeelhouder worden als hij een dochter van de eigenaar trouwde of wanneer de familie dreigde uit te sterven. Dan ging
de eigendom van het bedrijf en de krant aan een andere familie over. 3
Vernieuwing en uitbreiding werden tot aan de tweede wereldoorlog
voornamelijk gefinancierd uit de eigen middelen van de onderneming en
door het aantrekken van additioneel bedrijfskapitaal bij de firmanten
of de aandeelhouders. Pas in 1948 verzocht de Nieuwe Rotterdamsche
Courant als eerste krantebedrijf om notering op de Amsterdamse effectenbeurs. 4 Het aantal dagbladondernemingen dat thans nog in staat is
zich door middel van interne financiering te bedruipen is op de vingers
van een hand te teUen; ondernemingen waarvan de aandelen geheel of
in meerderheid in handen zijn van de uitgever en diens familie zijn nog
geringer in aantal.
Ook in de opleiding van de dagbladondernemer veranderde er tot
aan de tweede wereldoorlog weinig. De zoon, althans degene aan wie na
verloop van tijd de leiding van de onderneming zou worden opgedragen,
deed zijn kennis op in het eigen bedrijf en in dat van bevriende relaties.
Aan enkelen viel het voorrecht te beurt om een paar jaar het onderwijs
op een buitenlandse vakschool te volgen, bijvoorbeeld op de Meisterschule fUr das graphische Gewerbe te Leipzig. Bij die opleiding viel de
nadruk op de technische kant van het produktieproces. Voor het verkrijgen van enig inzicht in het boekhouden en van administratieve vaardigheden bleef men voornamelijk op de praktijk steunenS ; calculeren ten
behoeve van het handelsdrukwerk kon men leren door een cursus van
de bond van drukkerspatroons te volgen. Onder de dagbladdirecteuren,
die v66r 1940 aan een universiteit of hogeschool waren afgestudeerd,
trof men voornamelijk juristen, een enkele ingenieur maar geen economen aan.
De patriarchale verhoudingen hebben lang bestaan; begrijpelijkerwijze het langst in de familiebedrijven. Ontslag zonder duidelijk en redelijk motief kwam nog tot 1940 vrij veel voor, zij het dat weI een op3. Bijvoorbeeld bij Van der LoeffiTubantia in Enschede: Th.M. Houwert werd in 1927
in de directie opgenomen; later namen hij en zijn zoon mr. C.J. Houwert de aandelen over
van Van der Loeff, die in zijn familie geen opvolger had.
4. Mededeling van de Vereniging voor de Effectenhandel.
5. Men realisere zich dat het hier gaat over personen die voorbestemd waren om dagbladondernemer te worden; dus niet over degenen die aangetrokken waren als boekhouder
of administrateur en het tot directeur brachten. Bij de laatsten ontbrak het vaak aan voldoende technische kennis.
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zegtermijn van een week of een maand in acht werd genomen. De typografen hadden al sedert 1914 een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst; de dagbladjournalisten kregen hun cao pas in 1948 en het administratieve personeel in 1954. Voordien konden de dagbladdirecteuren
ten aanzien van de salarissen van redactie en administratie doen en laten
wat ze wilden en van die mogelijkheid maakten ze dan ook gebruik, in
het bijzonder tijdens de depressie van de jaren dertig. Aan de andere
krant bleef de traditie van het pakket levensmiddelen met kerstmis en
pasen, daterend uit de vorige eeuw, in enkele bedrijven tot ver na de
tweede wereldoorlog gehandhaafd.
AI voor 1940 waren er enkele kranteconcerns ontstaan en sommige
ondernemingen waren zo uitgedijd dat een persoon niet langer in staat
was het geheel goed te overzien en aIle beslissingen zelf te nemen. Vooral
de grotere ondernemingen streefden naar een hoge oplage. Een dagblad
krijgt immers alleen voldoende advertenties aangeboden als het. een zekere oplage heeft en een toenemende oplage betekent meestal ook een
groter aanbod aan advertenties. Om meer lezers aan te trek ken zal de
dagbladondernemer er bij de redactie op aandringen de inhoud van de
krant af te stemmen op de smaak en de wensen van een zo groot mogelijk publiek.
Dit is de tendens tot vercommercialisering van de dagbladpers; hoe
verder zij voortschrijdt hoe meer de krant haar ideeel-geestelijk karakter
verliest en in economische zin een waar wordt. Ret verschijnsel is hier
te lande waarneembaar vanaf plusminus 1910. Opvallend is evenwel dat
in Nederland de vercommercialisering van de dagbladpers niet zover is
gegaan als in andere landen; uitwassen zijn dan ook beperkt gebleven.
Ik vermoed dat de verklaring vooral gezocht moet worden in de mentaliteit van de Nederlandse ondernemer die, hoe commercieel in vele opzichten ook, niet zover wilde gaan als sommigen van zijn buitenlandse
coIlega's. Mocht hij dat toch wensen, dan beletten de beroepsopvattingen van de journalisten meestal dat hij zijn kreeg. Na 1945 is er in dit
opzicht weinig veranderd, althans wat de dagbladen betreft. 6
De schaalvergroting van de dagbladondernemingen manifesteerde
zich vanzelfsprekend ook in het aantrekken van meer personeel en het
uitbreiden van het machinepark; eveneens in het overnemen van concurrerende bladen en het uitgeven van nieuwe periodieken. De overgenomen bladen werden veelal voortgezet als kopblad.
6. Het ontstaan van de vercommercialisering van de Nederlandse dagbladpers en de wijze waarop zij afweek van die in het buitenland is, voor zover mij bekend, nauwelijks onderzocht. Mijn uitspraken zijn gebaseerd op indrukken, opgedaan tijdens mijn journalistieke loopbaan en bij een aantal pershistorische onderzoekingen.
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De dagbiadondernemer zag zich genoopt nog meer aan zijn medewerkers over te Iaten en nieuwe, gespecialiseerde krachten aan te trekken. De meesterknecht was ailang verdwenen en zijn plaats was ingenomen door de bedrijfsieider; deze werd opgevoIgd door de technisch onderdirecteur of directeur. De boekhouder werd administrateur en vervolgens controller en ook weI financieeI-economisch onderdirecteur
respectievelijk directeur. De chef-redacteur heette thans hoofdredacteur
en bij kranten die al een hoofdredacteur hadden kreeg deze functionaris
meer zeggenschap.
In technisch opzicht was er gedurende de eerste helft van deze eeuw
weinig veranderd. De rotatiepers, die in het Iaatste kwart van de negentiende eeuw in Nederland werd gelntroduceerd, was beter en groter geworden, maar in principe niet gewijzigd. De druktijd wist men aanzienlijk te bekorten door het aanschaffen van een automatische gietmachine
voor het maken van de stiep. De Ioodzetmachine, die op het einde van
de vorige eeuw in de Nederiandse dagbiadbedrijven haar intrede had gedaan, was in de loop van de jaren ook weinig veranderd, maar door de
tekst eerst op een pons band te tikken wist men de zetsnelheid op te voereno In 1982, toen Het Financieele Dagbiad de hoogdrukmethode voor
die van de offset had verruild en ais Iaatste tot fotografisch zetten overging, is zij verdwenen. 7
Deze rust aan het technische front heeft er in niet geringe mate toe
bijgedragen dat de overgrote meerderheid van de kranteondernemingen
de depressie van de jaren dertig tamelijk goed is doorgekomen. Men beschikte immers over apparatuur die zo degelijk was dat de vervanging
zonder bezwaar een groot aantal jaren kon worden uitgesteid en van
economische veroudering was tijdens de depressie geen sprake.
Het ontbreken van de noodzaak om in nieuwe machines te investeren was echter niet de enige reden waarom er in de jaren dertig zo weinig
kranten ten onder zijn gegaan. De dagbiadondernemingen wisten namelijk hun exploitatiekosten aanzienlijk te veriagen. De kranten werden
kleiner en de papierprijzen daaiden. Waar mogelijk werd de omvang
van het personeel verminderd. De lonen van de typografen werden tweemaal verlaagd, in totaal met ruim 10070 en bij een groot aantal dagbladen werd er ook op de redactiesalarissen gekort, door de bank genomen
eveneens met 10070. Door deze maatregelen wisten de directies van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Telegraaf, de enige ondernemingen waarvan ik cijfers heb kunnen bemachtigen, de jaarlijkse exploitatielwsten met gemiddeid f 100.000 te verminderen; bij De Telegraaf was

7.

Het Financieele Dagblad. 2-4-1982.
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dat ongeveer 10070 van de totale kosten. 8 Sommige ondernemers slaagden er bovendien in de inkomsten uit advertenties enigszins op peil te
houden; bij deze kranten steeg het aantal kleine advertenties aanzienlijk. 9
Ten aanzien van de revolutionaire technische veranderingen in de
jaren zestig en zeventig volsta ik met te wijzen op de hoge investeringen
die de vernieuwingen eisten en waartoe een aantal ondernemingen niet
in staat was. 10 Dit had te maken met het verschijnsel dat de minimumoplage, waarbij een dagbladonderneming rendabel is, in de gehele branche jaar op jaar steeg, met het gevolg dat bij ondernemingen waar de
oplage niet of maar matig omhoog ging het rendement daalde. Deze
zwakke ondernemingen werden door de sterkere overgenomen. De grote
investeringen eisten een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van het produktieapparaat en ook dit versterkte de fusiegolf. Daarbij kwam het
streven om minder afbankelijk te zijn van enkele inkomstenbronnen,
hetgeen tot uitbreiding van het assortiment periodieken leidde en tot
participatie in ondernemingen die weinig of niets met het produceren
van dagbladen te maken hadden.
Niet minder ingrijpend waren de wijzigingen die zich in de administratieve sector voordeden, maar ook hier was er pas na 1945 sprake
van wezenlijke veranderingen. Een onderneming voert niet slechts een
administratie om te controleren of de schulden op tijd worden betaald
en de vorderingen gelnd, en om te kunnen berekenen hoe groot de winst
of het verlies is. De administratie dient eveneens om na te gaan of de
rentabiliteit voldoende is en of de continulteit van de onderneming gewaarborgd blijft. Tenslotte stelt zij ook vaak in staat de kostprijs van
het te verkopen produkt vast te stellen.
Men is pas laat gaan inzien dat de administratie ook inzicht dient
te verschaffen in de ontwikkeling van de rentabiliteit en in het verloop
van de kosten per afdeling. De praktijk liep vele decennia bij de theorie
ten achter, een verschijnsel dat ook in andere bedrijfstakken valt waar

8. NRC: mededelingen van mr. dr. M. Rooij, die ter redactie de bezuinigingen moest
doorvoeren. De Telegraaf: mededelingen van S.N. de Groot, in 1926 te werk gesteld op
de administratie van De Telegraaf, en Rapport financien en organisatie redactie, 1-1-1930
tot 1-1-1933, opgesteld door G.J. Goedhart, hoofdredacteur van De Telegraaf(Directiearchief De Telegraaf).
9. Bijvoorbeeld bij de Haagsche Courant (mededeling van F.P. Jonkman/Sijthoff Pers).
10. Zie v~~r deze technische veranderingen: P.J. Kalff, Nieuwe technieken voor productie en distributie van dagbladen en tijdschriften (Studie M7, behorend bij het rapport Samenhangend mediabeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Den
Haag 1982); Hemels, Krant in bedrijj, 282 e.v.
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te nemen. 11 Om me tot het dagbladwezen te beperken: op misschien een
enkele uitzondering na werkte geen dagbladonderneming voor 1940 met
een taakstellend budget, dus met een begroting voor de onderneming in
haar geheel en voor de afdelingen afzonderlijk, die als bedrijfsplan en
als controlemiddel fungeert en waarbij per maand of per kwartaal berekend wordt of de gestelde normen al of niet zijn overschreden. 12 Men
volstond ermee periodiek een balans op te maken en uit te rekenen of
er winst was gemaakt en hoeveel. Bij een aantal ondernemingen verzamelde men alleen de gegevens, aan de hand waarvan de accountant de .
balans en de verlies- en winstrekening vervaardigde. De grotere ondernemingen deden dit meestal zelf, waarbij een enkele onderneming ook
nog de kosten verdeelde over de diverse afdelingen en over de zogenaamde kostensoorten. Men ging daarbij uit van uitgaven, want het
economische kostenbegrip was de dagbladondernemer en zijn boekhouder nog steeds vreemd.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant was, naar mag worden aangenomen, de eerste onderneming die na 1945 een taakstellende begroting
met voor- en nacalculatie invoerde. 13 Andere ondernemingen volgden,
zij het schoorvoetend. J. van Springel, een Belg die in zijn dissertatie
van 1960 en in tal van artikelen de noodzaak van een doelmatig bedrijfseconomisch beleid in de dagbladondernemingen had aangetoond en vervolgens bij diverse Nederlandse kranten als adviseur is opgetreden, heeft
er veel toe bijgedragen dat het dagbladwezen in ons land vertrouwd is
geraakt met de moderne opvattingen over het beheer van de onderneming. 14

11. Brands, Halve eeuw bedrijfseconomie, II ; A.A. de Jong, 'Van boekhouder tot bedrijfseconomisch adviseur' , in: Rooij, Ondernemend Nederland, 166 e.v.; Van Springel,
Aspecten, biz. I en IV. Zie ook K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren/ analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934
(Tilburg 1983) onder meer 50/ 51 en 267 .
12. Uit de artikelenreeks van J . Binsma over de administratie van de dagbladonderneming (in: Administratieve arbeidl maandblad voor rationeele werkmethoden (1926) 257
e.v.) blijkt dat het dagblad Het Volk al in de jaren twintig het stelsel der budgetering
trachtte toe te passen; met wat voor resultaat wordt echter niet duidelijk (bIz. 343-349).
Dat het Het Volk betreft is af te leiden uit kolom B in de tabel op biz. 260.
13 . F. Baas had met de taakstellende begroting ervaring opgedaan bij Philips, waar hij
werkzaam was voordat hij in 1942 administrateur bij de NRC werd.
14. Zie voor zijn dissertatie en enkele andere publikaties de bijlage. Hij trad onder meer
als adviseur op bij het Utrechts Nieuwsblad, Limburgs Dagblad en Haarlems Dagblad
(mededeling van dr. J .P .S. van Neerven). In 1972 werd Van Springe! benoemd tot gewoon
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent en in 1973 tot buitengewoon hoogieraar aan
de Vrije Universiteit van Brussel (mededeling van prof. dr. R. van Eenoo/ Gent, die mij
ook een lijst van de publikaties van Van Springe! verstrekte).
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Er bestaat geen dagbladonderneming van enige omvang of zij beschikt nu over een administratief apparaat dat in staat stelt op elk gewenst ogenblik de stand van zaken binnen het bedrijf te bepalen; de mechanisering van de administratie en vooral het invoeren van de computer hebben dit mogelijk gemaakt. Het werken met standaards, waarmee
de onder- of overbezetting is vast te stellen, het verdelen van de aIgemene kosten over de diverse opbrengstencentra en het intern doorberekenen van de rente, het zijn allemaal zaken waarvoor men de hand niet
meer omdraait. Kosten zijn niet langer geldoffers die worden gebracht
voor de verwerving van produktiemiddelen welke opgaan in het produkt, maar waarde-eenheden die voor en bij de produktie moeten worden opgeofferd om nieuwe waarden tot stand te brengen.
Om de kostprijs van drukopdrachten te berekenen hanteert men sedert jaren calculatieschema's welke zijn ontworpen door het Koninklijk
Verbond van Grafische Ondernemingen. Geen enkele Nederlandse dagbladonderneming stelt echter een exacte kostprijs van de eigen krant op.
Waarom dit nog aItijd niet gebeurt en hoe de verkoopprijs wordt bepaald heb ik elders uiteen gezet. IS Ik merk daarom aIleen op dat de dagbladondernemingen onder meer samenwerken in de Vereniging 'De Nederlandse Dagbladpers' en dat er op tal van punten min of meer bindende afspraken gelden waardoor de vrijheid van de individuele ondernemer wordt beknot. 16
De NDP onderhandelt namens de ondernemingen, behalve over de
hoogte van de abonnementsprijzen en de advertentietarieven, over de
collectieve arbeidsovereenkomsten. Het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de NDP, het Cebuco, voert voor de dagbladondernemingen de propaganda voor het adverteren en treedt op als centr~e
marketingorganisatie. Op het eind van de jaren vijftig introduceerde de
NDP de bedrijfsvergelijkende enquete. Dit houdt in dat de ondernemingen geregeld gegevens over de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten
insturen. Deze cijfers worden door het accountantskantoor van de NDP
gegroepeerd en getotaIiseerd.
De tabellen, die aldus ontstaan, worden toegezonden aan de leden,
maar de individuele cijfers blijven geheim. Deze gegevens stellen de
NDP in staat de gang van zaken van de hele bedrijfstak te volgen en bijvoorbeeld te gebruiken bij de besprekingen met het ministerie van EcoIS . H .I . Scheffer, 'De kosten van de Nederlandse krantleen halve eeuw theorie en praktijk', in de bwidel opstellen die zal worden uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van
prof. dr. I.H. van Stuijvenberg als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
16. Zie voor andere sarnenwerkingsverbanden in het Nederlandse dagbladwezen voor en
na de tweede wereldoorlog: Hemels, Krant in bedrijJ, 181 e.v., 237 e.v. , 261 e.v.
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nomische Zaken en de Bond van Adverteerders. De ondernemers kunnen nagaan of zij het beter of slechter doen dan hun collega's van de
vergelijkbare ondernemingen. Niet aIle ondernemingen participeren in
de bedrijfsvergelijkende enquete en onder de dagbladen die weI deelnemen zijn er die ook zelf de yinger aan de pols willen houden. Dit geldt
ook met betrekking tot de afzetbevordering en het marktonderzoek,
waarvoor enkele dagbladondernemingen een aparte afdeling hebben gecreeerd en gespecialiseerde krachten aangetrokken.
Het proces van verzelfstandiging binnen de onderneming is het
eerst begonnen bij de redactie en is bij die afdeling het verst voortgeschreden. Dat heeft te maken met de tweeslachtigheid van de krant aIs
.enerzijds economisch en anderzijds geestelijk produkt. 17 Toen de NRC
in 1907 in een naamloze vennootschap werd ondergebracht werden er in
de statuten bepaIingen opgenomen die de hoofdredactionele autonomie
regelden. Uitdrukkelijk werd bepaaId dat de directie zich slechts had in
te laten met het technisch en geldelijk beheer van de onderneming en dat
aIleen de hoofdredacteur zeggenschap over de inhoud van de krant had.
Leden van de redactie en de correspondenten konden slechts op voordracht van de hoofdredacteur worden aangesteld of ontslagen. De
laatste werd aangesteld door de directie, maar de voordracht voor de te
benoemen hoofdredacteur werd opgesteld door de directie en de commissarissen tezamen. EvenaIs de directeur woonde ook de hoofdredacteur de vergaderingen van de commissarissen bij; terwijl de directeur
door de commissarissen ter verantwoording kon worden geroepen, bevatten de statuten dienaangaande geen bepaIingen over de hoofdredacteur.18
De NRC was in dit opzicht koploper. Statutaire bepaIingen omtrent
de hoofdredactionele onafhankelijkheid waren in de bedrijfstak tot na
1945 meer uitzondering dan regel. Bij veel ondernemingen bemoeide de
eigenaar, respectievelijk de gedelegeerd commissaris of directeur, zich
nog steeds met de inhoud van de krant, of probeerde aIthans dat te
doen. Er waren in die tijd ook weinig hoofdredacteuren die het zich
konden veroorloven bij voortduring berichten en commentaren op te
nemen die de eigenaar van de krant onwelgevaIlig waren.
In de jaren zestig en zeventig is er echter veel veranderd. Zo is sedert 1976 in de collectieve arbeidsovereenkomst voor dagbladjourna17. Vergelijk I.M. de Meij, Overheid en uitingsvrijheid (Studie Ml, behorend bij het
rapport Sarnenhangend mediabeleid van de WRR, Den Haag 1982) 115 en 116, alsmede
Model-statuut voor hoofdredactie en redactie, artikel 1 (Arnste¢am 1976).
18. Oprichtingsakte van de N.V. Nieuwe Rotterdams<;.he Courant, in: 85 Nederlandsche
Staatscourant, 31-1-1908.
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listen het redactiestatuut dwingend voorgeschreven. In het overeengekomen modelstatuut werd het uit 1972 daterende statuut voor de hoofdredacties opgenomen, waarmee de autonomie van de hoofdredacteur
werd gelegaliseerd.
Met deze ontwikkeling zijn niet aIle dagbladdirecteuren even gelukkig. De critici onder hen menen dat de positie van de dagbladondernemer verzwakt is en dat als gevolg daarvan de continulteit van de onderneming gevaar kan lopeno Ze zijn van oordeel dat journalisten over het
algemeen weinig of geen begrip hebben voor de niet-redactionele aspecten die zijn verbonden aan het uitgeven van een dagblad en dat een ingrijpende of abrupte wijziging van de inhoud van de krant de lezers kan
afschrikken, met als gevolg dat er abonnementen worden opgezegd. Ze
vinden dat de dagbladondernemer ervoor heeft te waken dat zijn produkt verkoopbaar blijft. Zoals hiervoor opgemerkt werd is de dagbladondernemer door zijn eigen organisatie enkele belangrijke activiteiten
, uit handen genomen. Het is opmerkelijk dat men daartegen niet protesteert, hetgeen betekent dat dit niet (meer) als een verzwakking van de
positie van de ondernemer wordt ervaren.
Binnen de onderneming heeft hij, naar we zagen, enkele mens en
onder of naast zich gekregen, die elk op hun terrein ineer weten dan hij;
op hun adviezen is hij bij het voeren van zijn beleid aangewezen. Maar
de dagbladondernemer mag dan sommige zaken aan de NDP overlaten
en niet meer aIle beslissingen zelf nemen, hij draagt onverkort de verantwoording voor het vervullen van het ondernemingsdoel, dat wil zeggen
voor het doelmatig combineren van de produktiemiddelen en hij heeft
er daarbij voor te zorgen dat de kosten door de opbrengsten worden gedekt en de onderneming in stand wordt gehouden. Daarenboven moet
hij, samen met de hoofdredacteur, ervoor waken dat het geestelijk karakter van zijn produkt gewaarborgd blijft en dient hij, met zijn coIlega's, op te komen voor het handhaven van de persvrijheid. 19 Ik meen
19. H .W. Lambers, 'De industriiHe ondernemer in een bewegende economische orde',
in: Rooij, Ondernemend Nederland, 113; P.J. Boukema, W. van Norden en G.A. de Kok,
De verantwoordefijkheid van de uitgeverlinleidingen over de dagbladuitgever, gehouden
tijdens het symposium op 1-12-1983 fer gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NDP
(Amsterdam 1983). Op dit symposium hebben de tegenstanders van de legalisering van de
autonomie van de redactie gezwegen, niet zozeer, vermoed ik, omdat zij hun bezwaren
hebben laten vallen, maar omdat ingezien werd dat de klok niet terug gezet kan worden.
Van Norden stelde onder meer dat, gelet op de verzelfstandiging van de redactie, een deel
van de ondernemersfunctie is overgenomen door de hoofdredacteur. Hij meende dat de
logische consequentie van deze ontwikkeling is dat de hoofdredacteur wordt opgenomen
in de directie van de dagbladonderneming. Tegen deze laatste uitspraak werd, mijns inziens terecht, aangevoerd dat het gevaar bestaat dat de hoofdredacteur zich dan teveel za1
vereenzeIvigen met de directie, althans dat de redactie die indruk za1 krijgen, wat de ver-
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te mogen stellen dat de positie van de dagbladondernemer niet zozeer
verzwakt als weI gewijzigd is.
De kranteuitgever zelf is ook veranderd. Hij is niet langer de man
die elke dag zijn ronde door het hele bedrijf maakt, van de zetterij proeven van aIle kopij ontvangt en ter plekke is als de eerste exemplaren van
de krant van de pers rollen. In het gebouw zetelt hij ver van het gedreun
van de machines, van het personeel kent hij velen nauwelijks of niet en
zijn dag wordt gevuld met besprekingen en representatieve taken. Is hij
academisch gevormd, dan heeft hij veelaI economie gestudeerd. Bij een
aantal ondernemingen heet hij nog directeur, bij andere presidentdirecteur of voorzitter van de raad van bestuur. Soms is hij nog aandeelhouder maar meestal niet. Er zijn er onder hen die even goed directeur
van een chemisch bedrijf of van een textielonderneming hadden kunnen
worden. Dit type kranteuitgever - men kan hem eigenlijk geen ondernemer noemen - vormt met zijn coIlega's in de andere bedrijfstakken, de
hoofden van de grote overheidsbedrijven en de leiders van de ambtelijke
bureaucratie een eigen stand, die der managers. 20
EvenaIs vroeger zijn er goede, minder goede en slechte dagbladondernemers en ook thans onderscheiden de goeden zich van de minder
goeden en slechten niet aileen door grotere kennis van zaken, maar ook
door intultie, fantasie en durf. Kennis van zaken vooraI wat betreft de
eigenaardigheden van het krantebedrijf en de dagbladmarkt; intultie
voor het aantrekken van goede medewerkers en voor het nemen van
juiste beslissingen aIs de argumenten voor de uiteenlopende adviezen
van die medewerkers even sterk lijken te zijn; fantasie en durf om bijtijds nieuwe wegen in te slaan.

houding met de hoofdredacteur niet ten goede zal komen. Van Nordens stelling dat een
deel van de ondememersfunctie door de hoofdredacteur is overgenomen gaat ongetwijfeld
voor een aantal Nederlandse dagbladondememingen op. maar aileen voor wat betreft de
inhoud van de krant binnen de zogenaamde redactionele formule; die formule kan hij immers niet eigenhandig veranderen.
20. F. van Heek. Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat/ een halve eeuw sociale verandering 1920-1970 (Meppel. 1973) 51 e.v.
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Bijlage
Voor zover in de noten geen andere Iiteratuur wordt genoemd is gebruik gemaakt van: J.
Brands, Een halve eeuw bedrijfseconomie, 1913-1963lafscheidscollege gehouden op 2811-1963 in de Nederlandsche Economische Hoogeschool (Leiden 1963); J. Hemels, De
krant in bedrijf175 jaar samenwerking en samenleving (Baarn 1983); H.J .A. Hermens, De
bedrijfseconomische betekenis van de reclame, (Leiden 1949); H. Koetsier, Artikelenreeks
over de administratie etc. van de dagbladonderneming, in: Maandblad voor Bedrijfsadministratie (1954) 177 e.v.; (1955) 9 e.v., 51 e.v., 70 e.v., 126 e.v., 146 e.v., 181 e.v.,
205 e.v.; J.L. Meij, Theoretische bedrijfseconomie, I (Den Haag 1960~; J.P.S. van Neeryen, Marketing in het dagbladbedrijJ, (Utrecht-Antwerpen 1974); M. Rooij, Het dagbladbedrijf in Nederlandleen economisch-sociaal beeld (Leiden 1956); M. Rooij (redacteur),
Ondernemend Nederlandlzestig jaar ontplooiing, 1899-1959 (Leiden 1959); H.J. van der
Schroeff, De evolutie van het kostenbegrip in de bedrijfseconomielintreerede gehouden
op 21-10-1946 aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam-Antwerpen 1946); H.J.
van der Schroeff, Kosten en kostprijs (Amsterdam-Antwerpen 19748); J. van Springel,
Aspecten van de problematiek der bedrijfsbegroting en der begrotingscontroleleen bedrijfseconomische studie dienaangaande in de dagbladondernemingen, 1954-1960 (Gent
1%0); J. van Springel, 'The newspaper market', GazettelInternational Journal for Mass
Communication Studies', 7 (1961) 218 e.v.; J. van Springel, 'Control of cost and income',
referaat gehouden op het congres van de Federation Internationale des Editeurs de Journaux in 1962 te Parijs en onder meer gepubliceerd in: Mededelingen van de Nederlandse
Dagbladpers (september 1962) 113 e.v.; J . van Springel, 'Enkele opmerkingen om trent
'space control' en de rentabiliteit in de dagbladonderneming', referaat gehouden op het
congres van de Federation Internationale des Editeurs de Journaux in 1965 te Londen en
onder meer gepubliceerd in: Mededelingen Nederlandse Dagbladpers (oktober 1963) 333
e.v. en 360 e.v.; J . van Springel, 'Diagnosis and therapy of daily press management', Gazette, 10 (1964) 296 e.v., en II (1965) 297 e.v.
Inlichtingen werden ingewonnen bij de volgende personen, die werkzaam zijn of
werkzaam geweest zijn in het Nederlandse dagbladwezen: F. Baas/Wageningen (Het Vaderland, Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant, Nederlandse Dagbladunie); M.E. Borrius
BroeklAmsterdam (De TelegraaO; S.N. de Groot!Amsterdam (De TelegraaO; drs. J. den
Hartog/Epe (Het Parool); dr. H.J.A. HermenslVtrecht (Bond van Adverteerders,
Vitgevers-Maatschappij Neerlandia: Limburger Koerier etc.); mr. C.J. Houwert/Enschede (Vitgeversmaatschappij Van der Loeff: Tubantia etc.); mr. E.F.M. Kokl Amsterdam
(De TelegraaO; dr. J.P .S. van Neervenl Amsterdam (Lim burgs Dagblad, Centraal Bureau
voor Courantenpubliciteit); drs. W. van Nordenl Amsterdam (Het Parool, Perscombinatie); mr. J.J. Nouwen/Rijswijk (Nederlandse Dagbladpers, Haagsche Courant, Sijthoff
Pers); W. Pluygers/Haamstede (Algemeen Dagblad, NRC, NDV); P.M. Remmelenkamp/Rijswijk (Rotterdamsch Nieuwsblad, Sijthoff Pers); mr. dr. M. Rooij/Haariem
(NRC); A.A.M . van Roosmalen/Rotterdam (Provinciale Noordbrabantsche en's Hertogenbossche Courant, NRC, AD, NDV); A.G. SijthoffiVoorschoten (Haagsche Courant,
Sijthoff Pers); drs. K.J. van der Zandel Amsterdam (NDP).

De colleges van toezicht en advies bij
het staatsbedrijf der posterijen,
telegrafie en telefonie
G. HOGESTEEGER

Inleiding

Sedert 1920 is met betrekking tot het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie (en Telefonie)1 een drietal colleges van toezicht en advies actief
geweest. De term toezicht levert hier geen probleem: het ging voortdurend om controle op de PTT ten behoeve van de minister en/of de
volksvertegenwoordiging. Ten aanzien van het advies ligt dat anders:
het ligt niet a priori vast aan wie omtrent wat advies werd uitgebracht.
Er bestaat een tweetal mogelijkheden:
a. advies ten behoeve van minister en/of parlement omtrent de PIT;
b. advies ten behoeve van de PTT met betrekking tot aard, omvang
en inrichting van de te verrichten activiteiten. Bij laatstgenoemde mogelijkheid verschijnt de afnemer van het monopolistische bedrijf in beeld.
Uit deze studie zal moeten blijken of er met betrekking tot het adviserende element in de taak van de colleges een verschuiving optrad tussen de beide genoemde mogelijkheden en of deze verandering wellicht
samenhing met de wijze waarop men tegen de PTT aankeek. Wij zullen
namelijk zien, dat het bedrijfsmatige aspect van de PTT in de loop van
deze eeuw steeds meer aandacht kreeg. Dit laatste had in verband met
de noodzakelijk geachte bewegingsvrijheid voor de bedrijfsleiding te. yens betekenis voor de relatie PIT - rijksoverheid en daarmee zijn we
dan weer beland bij het element van het toezicht.
Ten einde na te gaan of en in hoeverre de hierboven genoemde verschuivingen van invloed waren op de colleges van toezicht en advies,
hebben wij een onderzoek ingesteld naar de motieven bij de totstandbrenging van de verschiUende colleges, naar hun taakstelling, hun samenstelling en de positie die zij ten opzichte van het staatsbedrijf innamen. Begonnen wordt echter met een beknopte schets over de wijze
I. Hoewel de telefoon eerst in 1928 werd opgenomen in de naam van het bedrijf. zullen
wij in het navolgende consequent de benaming PIT gebruiken.
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waarop men tegen de PTT aankeek en - daarmee ten nauwste samenhangend - de rechtspositie, de status van dit instituut.
De positie van de PTT2

Tussen de losmaking van de PTT uit het departementale verb and in
1893 en de aanwijzing tot het staatsbedrijf in 1915, geschiedde weinig
dat het bedrijfseconomisch inzicht in het gebeuren bevorderde. De introductie van een commerciele boekhouding was van slechts geringe betekenis, omdat men bleef binnen de opzet van de staatsbegroting. Bij de
aanwijzing tot staatsbedrijf liet men dit beperkende kader weliswaar los,
maar de begroting van de PTT bleef een raming van inkomsten en uitgayen in geld.
Niettemin blijkt uit deze veranderingen een toenemend inzicht in
het feit, dat de door de PTT verrichte activiteiten een sterk bedrijfsmatig aspect bezaten. De volksvertegenwoordiging hechtte dan ook steeds
meer belang aan de financiele resultaten van de PTT, al bleef zij hun
een lage prioriteit toekennen dan het aIgemeen belang. Bij de aanwijzing
van de PIT tot staatsbedrijf ging het er het parlement dan ook in de
eerste plaats om meer inzicht in en controle op het gebeuren bij de PTT
te krijgen en niet zo zeer om de bij dat bedrijfsmatige karakter behorende grotere vrijheid voor de bedrijfsleiding. De nadruk kwam dus te liggen op staatsbedrijf.
Bij de leiding van de PTT stond het streven naar grotere zelfstandigheid sinds 1893 voorop, maar eerst na de Eerste Wereldoorlog toonde zij meer aandacht voor commerciele zaken, werd zij meer bedrijfsbewust. Naast meer algemene noties met betrekking tot het (bedrijfs) economisch verantwoord handelen van overheidsinstanties, lijkt het niet
onredelijk hier een verb and te veronderstellen met de onrust die toen bij
de PIT heerste. Deze was deels een direct gevolg van de oorlog met zijn
duurte en mobilisatie en deels van de bezuinigingsoperatie die de regering voor de hele rijksoverheid doorvoerde als reactie op de in 1920 ingezette conjuncturele inzinking.3 De onrust werkte negatief uit op de
dienstverlening en in pers en parlement viel veel kritiek op de PTT te beluisteren. Als reactie hierop stelde de bedrijfsleiding een drietaI commis2. Wij hebben ons voor deze paragraaf voornamelijk gebaseerd op G.C.J .J. Ottenheijm,
De status van de PIT als staatsbedrij/ in historisch perspectie/ (Den Haag 1974).

3. Problemen rezen vooral toen gedemobiliseerden hun plaats von den ingenomen door
anderen. Er moest personeel afvloeien en toen op last van de regering een als onbillijk ervaren salarisregeling werd ingevoerd, kwam het in oktober 1920 tot korte stakingsacties.
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sies in, die de gang van zaken bij de PTT moesten bestuderen en eventuele verbeteringen voorstellen. Uit de uitgebrachte adviezen kwam duidelijk naar voren, dat men een grotere vrijheid van handelen voor de bedrijfsleiding noodzakelijk achtte. Deze wens kwam mede voort uit een
andere kijk die veel na de Eerste Wereldoorlog in dienst gekomen werk~
nemers hadden op de relatie tussen de PIT en de afnemers. Was die verhouding bij een staatsbedrijf traditioneel gekenmerkt door een sterk gezagselement, de nieuwe medewerkers wensten een dienstverlening in een
meer zakelijke context. Zulke gedachten leefden ook in kringen van
handel en nijverheid, terwijl zij eveneens werden gevonden bij volksvertegenwoordigers. De meerderheid van het parlement deelde die ideeen
over een grotere vrijheid voor de PTT echter niet voor zover deze een
beperking van de invloed van het parlement met zich brachten. Men
wenste door middel van die commerciele aanpak slechts beter inzicht en
toezicht mogelijk te maken. Het gevolg hiervan was, dat van de vernieuwingsgedachten, zoals die leefden bij de PIT, weinig valt terug te vinden in de nieuwe wettelijke regelingen zoals die in 1928 met betrekking
tot het Staatsbedrijf werden afgekondigd. Ondanks de veranderingen
bleef de klemtoon liggen bij staatsbedrijf.
In de loop van de jaren dertig werd vanuit de PTT herhaaldelijk gewezen op het tweeslachtige van de regelingen met betrekking tot het
Staatsbedrijf: de idee van open bare dienst was niet opgegeven, terwijl
men die tegelijkertijd wenste te zien opereren als bedrijf. Achtte men het
noodzakelijk dat een bedrijfseconomisch verantwoord beleid werd gevoerd, dan moest de bedrijfsleiding de daarvoor benodigde armslag
krijgen. Bij zulke betogen van de zijde van de PTT dient voortdurend
te worden bedacht dat die grotere vrijheid niet slechts werd nagestreefd
ten behoeve van een beter beheer, maar dat de bedrijfsleiding die vrijheid in zichzelf positief waardeerde: er bestond een streven baas in eigen
huis te zijn.
De regering was niet ongevoelig voor de drang van de PIT naar
meer armslag. Een poging in 1937 het bedrijf op financieel terrein wat
meer vrijheid te geven, mislukte omdat de Tweede Kamer er een aantasting van haar budgetrecht in zag en het bovendien - zeker tijdens de
depressie - ongewenst achtte niet langer te kunnen beschikken over de
overwinst van de PTT.
Vier jaar later, in 1941, wist de PTT dankzij de bezetter een ruime
mate van vrijheid van handelen te realiseren: het bedrijf verkreeg
rechtspersoonlijkheid en de departementale invloed werd ver teruggedrongen. Na afloop van de oorlog is gepoogd deze situatie te handhayen. Daartoe werd eind 1947 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer. Het yond daar even wei geen gunstig onthaal. Men achtte de
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noodzaak van de grotere vrijheid voor de PTT onvoldoende aangetoond
en stond afwijzend tegenover de inbreuk op het budgetrecht van het parIement. De directeur-generaal van de PIT zou nameIijk, na goedkeuring door een uit de raad van toezicht en advies gevormd college, de begroting zelfstandig vaststellen.
Er ging ruim een jaar voorbij eer de minister van Verkeer en Waterstaat zijn Memorie van Antwoord indiende. Daaraan waren niet
slechts enige portefeuillewisselingen op het departement debet, maar
ook de scepsis van de nieuwe bewindsman omtrent de haalbaarheid van
het voorstel. De twijfel bleek gerechtvaardigd. Want, boven de vierde
Iezing van dat ontwerp mocht dan al staan 'met Financien thans volledig
overeenstemming,4, eind 1950 besloot de minister van Financien mede
op basis van de kritiek uit de Tweede Kamer niet Ianger zijn steun aan
het ontwerp te geven. Kort daarop liet de bewindsman van Verkeer en
Waterstaat de Kamer weten, dat het voorstel werd teruggenomen. De
PTT zou weer een staatsbedrijf worden.
Zulks geschiedde in 1954, alkreeg de PIT in vergeIijking met vroeger weI meer armsIag op financieel terrein. ·De klemtoon verschoof van
staatsbedrijf naar staatsbedrijf. Ondanks die grotere vrijheid traden de
negatieve aspecten van de nauwe relatie tussen de PIT-financien en het
algemene budgetbeleid van de rijksoverheid zeer duidelijk naar voren
tijdens de bestedingsbeperking van 1957-58. Een - in het bijzonder bij
de voIksvertegenwoordiging - groeiend inzicht in de nadelige gevolgen
van deze band, Ieidde in 1962 tot de instelling van een speciale commissie, die zich moest bezighouden met de rechtspositie van de PIT. Deze
commissie-Goedhart beval aan de PTT rechtspersoonlijkheid te verlenen. Dit was echter een voorkeur; zo'n keuze was ten behoeve van eenverantwoord financieel beleid bij de PIT niet noodzake/ijk. Dit heeft
de verdere gang van zaken met betrekking tot de status van de PTT sterk
belnvIoed: de PIT drong aan op verlening van rechtspersoonlijkheid en
regering en parlement - hoezeer thans ook bereid het bedrijf meer vrijheid van handelen te Iaten - wensten uiteindelijk toch het beleid van de
PIT te kunnen belnvIoeden in het kader van de algemene conjunctuurpolitiek. In die standpunten is tot op de dag van vandaag geen wezenlijke verandering gekomen.

APIT (Y . 23 juni 1947,
vierde lezing, 20 mei 1947.

4.

Dr.

7), ontwerp tot regeling van de rechtspositie van de PIT,
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De colleges van toezicht en adviess
In het begin van de vorige paragraaf zagen wij, dat het parlement reeds
v66r de Eerste Wereldoorlog klaagde over gebrek aan inzicht in het gebeuren bij de PIT. Tijdens de oorlog kwamen daar klachten van het publiek over stijgende tarieven bij afnemend dienstbetoon bij. Samen met
de onrust die zich op sociaal terrein bij de PTT na afloop van de oorlog
voordeed, gaf dit het socialistische Kamerlid B.l. van Stapele aanleiding
een grondige herziening van de gang van zaken binnen en rond het
Staatsbedrijf te bepleiten. Daartoe leek hem de instelling van een commissie, 'waarin naast de vertegenwoordigers van Regeering en Parlement ook zitting (zouden) hebben personen uit de zakenwereld, alsmede
vertegenwoordigers van de organisatie van het personeel (... ),6, de aangewezen weg. De minister - minder ongerust over de gang van zaken bij
de PTT - wenste de taak van de commissie echter te beperken tot een
adviserende rol ten opzichte van de bedrijfsleiding met betrekking tot de
wensen van de afnemers; voor het onderzoeken van de toestand bij het
bedrijf en het eventueel voorstellen van wijzigingen op dit terrein, zag
hij geen ruimte.
De PTT nam in dezen een tussen positie in: de commissie zou advies aan de minister kunnen uitbrengen omtrent aIle zaken het bedrijf
betreffend. Slechts aldus viel volgens de directeur-generaal het beoogde
doel te bereiken, 'nl. het herstellen van het vertrouwen van de gestie van
het bedrijf bij de volksvertegenwoordiging, bij het publiek en bij het
personeel (... ),7 De minister sloot zich hierbij aan. Een regelmatig overleg stelde de bedrijfsleiding in staat in te spelen op de verlangens van de
afnemers en het personeel, terwijl veel misverstanden zouden kunnen
worden voorkomen. De commissie werd daartoe als voIgt samengesteld:
twee leden namens de Tweede Kamer 8 , twee namens het bedrijfsleven
en twee namens de Commissie van Overleg voor de PTT. De directeurgeneraal trad ambtshalve op als voorzitter.
De in 1920 ingestelde Commissie van Advies heeft niet goed beant5. Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op onderzoek in de Handelingen van de
Staten-Generaai en in het archief van de Centrale Directie van de PTT over de periode
1920-1970. Het archiefgedeelte over de periode tot 1927 is inmiddels overgedragen aan het
Aigemeen Rijksarchief.
6. Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1919-1920, nT. 335, 6, 12.
7. APTT (Y. 27 juli 1920, nT. 19 Geheim), brief van de drg. aan de minister van Waterstaat, 18 juni 1920, nT. 14114 Geheim.
8. Deze leden worden niet genoemd in het Koninklijk Besluit waarbij de commissie werd
ingesteld; zij werden echter wei benoemd!
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woord aan haar doel, getuige de in maart 1923 in de Tweede Kamer uitgesproken klacht, dat eigenlijk niemand bij de PIT bekend was met
haar werk. De Nijverheidsraad liet eind 1924 een zelfde klacht horen.
Op deze wijze werd volgens de raad geen gebruik gemaakt van de in de
commissie aanwezige kennis omtrent de gevolgen van door de PTT
overwogen maatregelen.
Waar lag dit falen aan? In de eerste plaats zijn daar aard en samenstelling van de commissie zelf. De vraag kan zeker worden opgeworpen of een serni-ambtelijk orgaan weI de meest aangewezen figuur was
voor het verbeteren van de relatie tussen het bedrijf en zijn afnemers.
Ben onafhankelijk instituut zou die brugfunctie waarschijnlijk eerder
hebben kunnen vervullen. Wat de samenstelling betreft, wees het Tweede Kamerlid P.J. Oud - zelf lid van de commissie - de zwakke plek duidelijk aan: 'de personen, die nog weI wat anders te doen hebben dan zitting te nemen ( ... ) Ja, men neemt hen gewoonlijk bij voorkeur, omdat
zij ook iets anders te doen hebben. ,9
Ben gedeelte van de oorzaken van de onbevredigende gang van zaken bij de PIT lag echter buiten de invloedssfeer van de Commissie van
Advies; soms zelfs buiten die van het Staatsbedrijf. Dat gold zeker in
belangrijke mate voor de onrust onder het personeel. Die vloeide namelijk veel meer voort uit algemene maatregelen van de rijksoverheid dan
uit oorzaken bij het bedrijf zelf. Dan waren daar de veelvuldige wisselingen in de topleiding van de PTT. Allerlei belangrijke zaken kwamen
daardoor in het geheel niet aan de orde. Zolang de reorganisatiecommissies, die als reactie op de weinig bevredigende gang van zaken bij de
PIT waren ingesteld, hun werkzaamheden nog niet hadden voltooid,
werden trouwens belangrijke besluiten zoveel mogelijk uitgesteld. Het
gevolg hiervan was, dat de Commissie van Advies ook niet de gelegenheid werd geboden voor een effectief optreden.
De reorganistiecomrnissies bevalen, gelijk wij in de vorige paragraaf reeds vermeldden, een grotere vrijheid van handelen voor de PTT
aan. Daarmee diende uiteraard een uitbreiding van de taak van de Commissie van Advies samen te gaan. In dit kader nam - in haar voorlopige
advies - de commissie voor de reorganisatie van het Hoofdbestuur van
de PIT, de commissie-Van Royen, het meest vergaande standpunt in.
Zij wenste tussen de minister en het Staatsbedrijf een Raad van Toezicht
en Advies te plaatsen. De minister, die nog slechts op principiele punten
gebiedend dan weI verbiedend ten opzichte van de PTT mocht optreden,
zou dat slechts mogen doen na die raad te hebben gehoord. Evenals de
bestaande Comrnissie van Advies kon de nieuwe raad optreden als ad9. Handelingen Tweede Kamer 1926-1927, 40.
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viesorgaan ten behoeve van de bedrijfsleiding. De grotere vrijheid, die
deze verkreeg, bracht echter de noodzaak met zich dat die raad tevens
ten behoeve van de rijksoverheid toezicht hield op de PTT. Daarmee
was het toezichthoudende element gelntroduceerd. Op deze wijze dacht
de commissie-Van Royen een grotere zelfstandigheid te realiseren zonder dat de invloed van de rijksoverheid verloren .ging. Het parlement
kon zich in haar visie in het vervolg beperken tot het bewaken van het
algemeen belang. Beide Kamers dienden in de nieuwe raad te zijn vertegenwoordigd, evenals de verschillende sectoren van economische bedrijvigheid.
In haar eindverslag ging de commissie veel minder ver: aan de bedrijfsleiding kende zij een geringer zelfstandigheid toe en de minister behield onverkort zijn rechten. Dientengevolge zou de Raad van Toezicht
en Advies meer namens dan in piaats van de minister optreden. Even
leek het erop, dat de ideeen van de commissie-Van Royen zouden worden verwezenlijkt. In 1926 diende de minister van Waterstaat een voorstel in, dat voor de PTT onder andere een grotere zelfstandigheid betekende. Als waarborg voor een verantwoord gebruik van die grotere vrijheid voorzag het plan in de vorming van een college van toezicht en advies, de Postraad.
Naast vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van het
economisch leven, behoorden enige personen te worden opgenomen met
een voor de PIT specifieke deskundigheid. Een zo deskundige en veelzijdige raad kon stimulerend zijn voor de bedrijfsleiding, voorkomen
dat zaken passeerden die niet strookten met de wensen van de minister
en ten slotte bij het parlement en publiek vertrouwen wekken door te
zorgen voor een grotere openbaarheid betreffende de gang van zaken bij
het bedrijf. Gezien de opvattingen in de Tweede Kamer ten aanzien van
meer vrijheid voor de PIT mag worden betwijfeld of het voorstel van
de minister zou zijn geaccepteerd. Er trad echter een kabinetscrisis in en
de nieuw aantredende bewindsman trok het ontwerp in.
Een element nam hij echter over: de totstandbrenging van de
Postraad. Deze kreeg tot taak de minister van advies te dienen over aile
zaken die de PIT betroffen, toezicht uit te oefenen 'op de wijze, waarop
de leiding van het Staatsbedrijf dit aan zijn maatschappelijke functie
(deed) beantwoorden' en ter kennis van de minister te brengen 'hetgeen
naar zijn oordeel in het belang hiervan (behoorde) te geschieden' .10
Ten opzichte van het oude voorstel was het terrein waarop de raad
toezicht moest uitoefenen dus beperkt. Toch lag volgens de bewindsman
juist het zwaartepunt bij dat uitoefenen van toezicht op de wijze waarop
10. Ontwerp van wet, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1926-1927, nr. 293, 2.
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het bedrijf aan zijn maatschappelijke functie voldeed. Daar yond immers het contact plaats tussen bedrijf en afnemers. Aangezien het hier
ging om wat buiten het bedrijf leefde, had de minister uitdrukkelijk bepaald dat ambtenaren geen lid van de raad mochten zijn. WeI moest er
tenminste een lid in zitten met ervaring op het terrein van belangenbehartiging van het personeel. Een aldus samengestelde Postraad kon dus
tevens fungeren als vertrouwenwekkend orgaan.
In de Tweede Kamer bleek bij de meerderheid van de leden bezwaar
te bestaan tegen de uitsluiting van ambtenaren. De afstand tussen raad
en bedrijf dreigde daarmee te groot te worden, terwijl de raad bovendien te veel aan deskundigheid zou inboeten. Volgens Oud was een van
de voordelen van de Commissie van Advies juist altijd geweest, dat een
direct contact kon plaatsvinden tussen gebruikers en ambtenaren.
De Kamer nam het wetsontwerp eerst aan na zodanige amendering,
dat ook ambtenaren zitting konden nemen in de Postraad. De minister
verklaarde echter hoe dan ook geen ambtenaren tot lid van de raad te
zullen benoemen. In dit verschil met de Comrnissie van Advies lag voor
hem juist een van de voornaamste redenen voor de vorming van de
Postraad. Door opheffing van het semi-ambtelijke karakter van het college en door opneming van leden, 'die uit eigen ervaring bekend (waren)
met de belangen van publiek, handel, industrie en verkeer' ll, alsmede
met de eisen die het beheer van een zo omvangrijke dienst stelde, hoopte
hij de relatie tussen het bedrijf en zijn afnemers inniger te maken. Daarmee zou een evenwichtiger afweging van de behoeften van de gebruikers
tegenover die van het bedrijf mogelijk worden. Naast de introductie van
het element van toezicht vormde dit het belangrijkste verschil tussen
Postraad en Commissie van Advies.
Dat toezicht had echter een nogal vrijblijvend karakter. Er was
geen sprake van een controlerende instantie, zoals de comrnissie-Van
Royen die in haar voorlopige advies had geschetst. Het zwaartepunt lag
bij de adviesfunctie: de raad moest de minister kenbaar maken 'wat ten
opzichte van dit bedrijf, genomen in de ruimste zin, (leefde) aan wenschen, aan inzichten, aan verlangens in de groote maatschappij.' 12
De in 1928 tot stand gekomen Postraad lijkt bevredigend te hebben
gefunctioneerd. In de archieven van de PTT vonden wij althans geen
sporen van klachten. De Handelingen van de Staten-Generaal - doorgaans toch een betrouwbare indicator - bevattea evenmin tekenen van
ongenoegen. De uit 1954 stammende opmerking, dat de Postraad nim11.
5.

Memorie van Antwoord, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1926-1927, nr . 293,

12. Handelingen Tweede Kamer 1927-1928, 43.
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mer haar toezichthoudende functie had uitgeoefend en zich had beperkt
tot adviezen van algemene, moeten naar onze mening eerder in verb and
worden gebracht met de inperking van de bevoegdheden van het nieuw
in te stellen college van toezicht en advies dan met de feitelijke werkzaamheden van de vooroorlogse raad.
De aanvankelijk na de Tweede Wereldoorlog bestaande plannen de door
de Duitsers aan de PTT verleende rechtspersoonlijkheid te handhaven,
brachten de noodzaak met zich de taak en de positie van het college van
toezicht en advies nader te bezien. 13 In de door de PTT opgestelde plannen verviel de toezichthoudende taak, aangezien de nieuwe raad, PTTraad genoemd, ten dienste stond van het bedrijf en niet, zoals de
Postraad, van de minister. Ten opzichte van laatstgenoemde raad was
ook de adviserende taak ingeperkt: niet over aIle zaken aangaande de
PTT zou de nieuwe raad de bedrijfsleiding adviseren, doch slechts over
die welke de relatie met de afnemers betroffen. Ten einde deze functie
goed te kunnen vervullen, achtte men het tevens gewenst over te gaan
tot de instelling van plaatselijke adviescolleges, de PTT-kamers. In raad
en kamers behoorden aIle sectoren van economische bedrijvigheid te
zijn vertegenwoordigd. De benoeming van de leden zou geschieden door
de directeur-generaal van de PTT.
Toezicht en advies ten behoeve van de minister vervielen dus, terwijl de PTT ook de benoeming van de leden in eigen hand wilde houden.
De bedrijfsleiding wenste duidelijk baas in eigen huis te zijn. De minister yond deze plannen weI wat te ver gaan en bepaalde dat de raad
de minister van advies zou dienen, 'zoowel met betrekking tot hetgeen
in aIgemeenen en principieelen zin het bedrijf en de uitvoering van de
daaronder ressorteerende diensten (raakte), als ten aanzien van incidentele maatregelen ( ... )14 Daarmee was de raad een 'adviesinstantie ten behoeve van de Regeering en voor bepaalde gevallen ten behoeve van den
Directeur-GeneraaI (geworden).' 15
Vit de archiefstuken valt niet af te leiden waarom L. Neher, nu bij
minister was geworden, besloot de voorstellen, die toch tijdens zUn bewind aIs directeur-generaal en onder zijn naam waren ingediend, op zulke essentiele punten te amenderen. Had hij gepeild, dat zijn collega's
nimmer een zo vergaand voorstel als door de PTT was ingediend tot
13.

Van behandeling van de tijdens de oorlog ter vervanging van de Postraad ingestelde

Beirat is afgezien. omdat deze aileen op papier heeft bestaan.
14. APTT (V. 23 juni 1947. nr. 7). ontwerpinstructie voor de PTT-raad.
15. APTT (V. 23 juni 1947. nr. 7). ongedateerde ontwerpbrief van de minister van
Volkshuisvesting en Wederopbouw aan de koningin.
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wetsontwerp zouden willen verheffen? De beperking van de invloed van
het bedrijf ging zelfs nog verder: de leden van de raad zouden niet worden benoemd door de directeur-generaal, maar door de · koningin; de
PTT-chef behield het recht de leden van de kamers te benoemen.
In het in 1947 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot regeling
van de rechtspositie van de PTT, waarin ook de instelling van de PTTraad werd aangekondigd, zijn bovengenoemde bepalingen terug te vinden. Een nieuw element was nog toegevoegd: uit de PTT-raad werd een
College van Gedelegeerden gevormd, dat maandelijks zaken op
financieel-economisch terrein zou bespreken. Dit college behoorde zich
onder andere bezig te houden met de vaststeling van de begroting. Dienaangaande was de minister zelfs verplicht het college te horen.
De trage gang van zaken rond het wetsontwerp aIs geheel belemmerde een spoedige totstandkoming van een nieuwe raad van toezicht
en advies. Dit leidde tot een gezamenlijk protest van aIle Kamers van
Koophandel en Fabrieken. De instelling van een nieuw contactorgaan
tussen bedrijf en afnemers achtten zij dringend gewenst, aangezien
thans onvoldoende rekening werd gehouden met de belangen van de gebruikers van de PTT-diensten. Zo'n raad kwam er voorlopig echter niet,
omdat de minister het gehele wetsontwerp, gelijk wij in de vorige paragraaf zagen, moest terugnemen. Tegelijk met het voorstel dat de PTT
weer tot staatsbedrijf maakte, werd in 1953 het wetsontwerp tot instelling van de PIT-raad bij de Tweede Kamer ingediend.
Tot veler teleursteling waren de bevoegdheden van de raad beduidend ingeperkt in vergelijking met het voorstel van 1947. Van toezicht
was nog slechts sprake voor zover het de Rijkspostspaarbank (RPS) betrof; ten opzichte van de PIT kreeg de raad een taak van advies en
bijstand opgelegd. Hij zou zich slechts bezighouden met zaken van algemeen beleid en het zwaartepunt van zijn werkzaamheden lag bij het optreden aIs contactorgaan tussen het bedrijf en zijn afnemers. Ook de
taak van het College van Gedelegeerden werd teruggebracht tot een
puur adviserende roI.
Niet ten onrechte werd weI opgemerkt, dat de bevoegdheden van de
nieuw te vormen raad nog geringer waren dan die van de oude Postraad.
Waar een scherpe controle op de efficiency bij staatsbedrijven, waaronder de PIT, absoluut noodzakelijk was, viel het te betreuren dat slechts
een college van advies en bijstand werd voorzien en niet een voor advies
en toezicht. Bovendien leek een beperking van dat advies tot zaken van
algemeen beleid minder gelukkig. Ten slotte werd het aIs een aderlating
voor de bevoegdheden van de raad beschouwd, dat deze slechts na goedkeuring van de directeur-generaaI ambtenaren mocht horen, terwijl de
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toegang tot de gebouwen niet langer ongeclausuleerd was; beperkingen
die voor de oude Postraad niet hadden gegolden. Het ontwerp van 1947
bevatte ze trouwens evenmin. En dit aIles waar een krachtiger instituut
naar veler mening op zijn plaats was.
In de Eerste en Tweede Kamer viel soortgelijke kritiek te beluisteren. In het recente verleden was daar de wenselijkheid van de instelling
van een college van toezicht nog eens beklemtoond, opdat meer controle
mogelijk zou zijn op het beleid van de bedrijfsleiding. Daarbij was in
de Senaat verwezen naar de Mijnraad, die van advies diende in aIle zaken die verband hielden met de mijnbouw en tevens belast was met het
toezicht op het beheer van het staatsmijnbedrijf. Zo'n raad wenste men
ook voor de PTT; een college dus met meer in plaats van minder bevoegdheden dan de oude Postraad. De minister had evenwel steeds ontkend, dat er niet voldoende toezicht bestond op het beleid van de PTT.
Naast de controle door de Algemene Rekenkamer en de externe accountant, was er het toezicht van het parlement bij de behandeling van de
begroting, terwijl daarnaast op de minister de plicht rustte voortdurend
toe te zien op de correctheid van het bedrijfsbeheer. Bovendien lag in
de aan de nieuwe raad opgedragen beoordeling van het beleid van de
PTT naar het oordeel van de minister een belangrijk element van toezicht opgesloten. In beide Kamers bleef men de uitholling van de bevoegdheden van het nieuwe instituut betreuren en stond men dientengevolge sceptisch tegenover zijn nut. Niettemin werd het voorstel aanvaard.
Trad deze wet in januari 1955 in werking, het duurde nog tot eind
augustus van het daarop volgende jaar eer de leden van de PTT-raad
werden gelnstalleerd. Die lange peri ode moest volgens de minister mede
worden geweten aan de 'veelsoortige samenstelling van deze Raad.' Hij
noemde de raad bij die gelegenheid 'een advies-college op zo breed mogelijke basis.' Doel was het verlenen van 'bijstand' aan de minister bij
'de vaststelling van het algemeen beleid.' De voorzitter van de raad omschreef de taak van het college op te treden aIs verbindingsschakel tussen het bedrijf en zijn afnemers als voIgt: 'Geen besloten burcht zaI de
PTT zijn, maar een open tuin, waarin men kan rondzien, waarop men
kritiek kan oefenen, waarover men wensen kan uiten.'16
In de plannen met betrekking tot een grotere vrijheid voor de PTT,
zoals die in de volgende jaren ter tafel kwamen, werd vanzelfsprekend
ook gewezen op de daarbij behorende noodzaak een college van toezicht
in te stellen. Meestal bleef het echter bij die vaststelling. Ging men ver16. 'De PIT-raad gelnstalJeerd', in: PTT-Bedrij!sbanden, jrg. 17, nr. 10, okt. 1956,
291-295.

366

JBGBT 1(1984)

der, dan rees snel onenigheid over de samenstelling van zo'n college. De
PTT wenste die eventueel te verkrijgen grotere zelfstandigheid niet weer
te laten inperken door er allerlei vertegenwoordigers van de rijksoverheid in op te nemen. De statuskwestie bleef echter slepende en met betrekking van de colleges van toezicht en advies trad geen wijziging meer
op.

Besluit
Keren wij thans terug tot de vragen die wij in de inleiding hebben geformuleerd. In de eerste plaats kunnen wij nu vaststellen, dat het toenemende inzicht dat het bij de PTT om een bedrijf ging van invloed is geweest op de taken van de colleges van toezicht en advies. Zeer duidelijk
trad dit naar voren in de wijziging van de doelstelling van de Postraad
ten opzichte van de Commissie van Advies. De klemtoon verschoof van
het voorlichten van de minister omtrent belangrijke ontwikkelingen bij
de PIT naar de relatie tussen het bedrijf en zijn afnemers. De taken en
bevoegdheden van de Postraad waren uitgebreider en hij bezat ten opzichte van de PTT een onafhankelijke status.
Dan het element van toezicht. Voor zover de plannen, respectievelijk de besluiten om te komen tot een college van toezicht en advies hun
oorsprong vonden bij de leiding van de PTT, hingen zij ten nauwste samen met het streven de band tussen bedrijf en het rijk losser te maken.
In de visie van de bedrijfsleiding moest zo'n college dienen om de uit
de minder nauwe relatie met het rijk voortvloeiende vermindering van
de controle door minister en parlement te compenseren. Ten duidelijkste
blijkt dit ons inziens uit het verschil tussen de twee voorstellen tot
oprichting van een PTT-raad. In het voorstel, dat de minister in november 1953 aan de Tweede Kamer zond en dat er in tegenstelling tot de
plannen van zes jaar eerder van uitging, dat de rechtspersoonlijkheid
aan de PIT zou worden ontnomen, waren de bevoegdheden van de
PTT-raad en van het College van Gedelegeerden beduidend ingeperkt
ten opzicht van het wetsontwerp van 1947. Er was nog slechts sprake
van een adviescollege; het toezichthoudende karakter bleef beperkt tot
de RPS.
Speelde bij de initiatieven die kwamen van de PTT dus het element
van toezicht een belangrijke rol, ook in de gedachten van de buitenwacht nam dit de centrale plaats in. Men meende vrijwel steeds, dat
hierin nog niet voldoende was voorzien. Bij de volksvertegenwoordigers, maar zeker niet bij hen alleen, heerste enig wantrouwen ten opzichte van de leiding van het bedrijf, dat men als sterk technocratisch be-
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schouwde en verdacht van weigerachtigheid (volledige) informatie te
verschaffen. Niet voor niets gebruikte de eerste voorzitter van de PTTraad in zijn dankwoord aan de minister de woorden 'geen besloten
burcht zal de PTT zijn, maar een open tuin'.

Curricula

W. Bijker (1951) heeft natuurkunde en wetenschapsfilosofie gestudeerd.
Na werkkringen in het voortgezet onderwijs en curriculumontwikkeling
is hij thans aan de TH Twente verbonden als medewerker voor technieksociologisch en -historisch onderzoek. Daarnaast is hij gei'nteresseerd in
het 'vertalen' van de resultaten van recent wetenschaps- en techniekonderzoek naar het voortgezet onderwijs. Zie bijvoorbeeld: W.E. Bijker,
K. Kortland, J. van der Rijst, A.J. de Wever, Exact Natuurkunde, delen
1, 2, 3 (Amsterdam, 1982, 1983, 1984).
J.N.J. Broenink (1955) legde in 1982 aan de KU Nijmegen het doctoraal
examen Econornische en Sociale Geschiedenis af, met als bijvakken Bedrijfseconomie en Openbare Financien. Hij voIgt sedeit 1979 de
NIVRA-opleiding en publiceerde in 1983 over de geschiedenis van het
levensverzekeringswezen (met J .B.J. Bollerman). Momenteel is hij
werkzaam als beleidsfunctionaris bij de TROS te Hilversum.
A.J. Brongers (1933) studeerde Scheikunde aan de RU Leiden en promoveerde in 1976 in Groningen. Is thans hoofd van de Natuurwetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Brongers is o.a. honorary member van de
Newcomen Society for the History of Technology, London. Publicaties:
1833 Reuvens in Drenthe (1973); Air Photography and Celtic Field Research in the Netherlands (1976); (met P.J. Woltering) De prehistorie
van Nederland (1978).
M.G.J. Duijvendak (1955) studeerde geschiedenis in Utrecht met als
hoofdvak economische en sociale geschiedenis. Momenteel werkt hij in
Utrecht als faculteitsassistent aan een regionaal geschiedonderzoek naar
de Meijerij van Den Bosch.
G. Hogesteeger (1947) legde in 1973 het doctoraal examen economie af
aan de Nederlandsche Econornische Hogeschool. Sindsdien is hij werkzaam als bedrijfshistoricus bij het Bureau Geschiedschrijving van de
PTT te Den Haag. In 1984 promoveerde hij op een proefschrift getiteld
Concentratie en centralisatie bij de open bare telefonie in Nederland,
1881-1940. Ook zijn andere publikaties hebben betrekking op de geschiedenis van het berichtenverkeer in Nederland.

F. de Jong (1951) studeerde sociale en economische geschiedenis in
Utrecht en volgde de opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris. In
diverse verbanden deed zij historisch onderzoek op het gebied van de
pers en het onderwijs in Nederland. Momenteel is zij verbonden aan de
TH Delft voor geschiedenis van de techniek. Haar onderzoek heeft betrekking op de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek aan de TH
Delft in relatie tot de industrialisatie.
A. Kragten (1958) is na zijn Atheneum B examen werkzaam als programmeur software-house.
A.M.e. Lemmens (1955) studeerde chemische technologie aan de TH
Eindhoven en was in het tijdvak 1980-'82 aldaar werkzaam als wetenschappelijk assistent. Lemmens bereid thans een proefschrift voor over
ontwikkelingsprojecten.
P. Lourens (1946) behaalde het kandidaats geschiedenis te Utrecht en is
thans werkzaam bij de afdeling sociaal-ekonomische geschiedenis te
Utrecht als onderzoeker en programmeur bij het project 'Trekarbeid
vanuit Lippe, 1778-1869'. In dit verb and is hij medeauteur van M. Boot,
P. Lourens, J. Lucassen: 'A linguistic preprocessor for record linkage
in socio-economic research' in: Computers and the Humanities 1983.
J. Lucassen (1947) studeerde sociaal-ekonomische geschiedenis in Leiden en promoveerde in 1984 in Utrecht op Naar de Kusten van de
Noordzee; trekarbeid in Europees perspektiej, J600-J900. Thans is hij
werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling sociaalekonomische geschiedenis te Utrecht waar hij samen met P. Lourens
werkt aan het projekt 'Trekarbeid vanuit Lippe, 1778-1869'.
J. Mooij (1957) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen met als hoofdvak econornische- en sociale geschiedenis. Verder
heeft zij grote belangstelling voor industriele archeologie en geschiedenis der techniek. Publikatie, samen met H.G. Strating, Gevormd door
de tijd.
J.W.P.P. van den Noort (1949) studeerde sociale en economische geschiedenis en economie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, fysische en
sociale geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en economische geografie aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Zijn belangstelling
beslaat het brede terrein van 'energie' en 'overheidsbemoeiing'. In De
Nieuwe Geografenkrant Gan. 1981) publiceerde hij over Noordzee olieen gasreserves.

M.E.B. van Ophem (1955) studeerde geschiedenis in Utrecht met als
hoofdvak economische en sociale geschiedenis. Momenteel werkt zij in
Utrecht als wetenschappelijk assistente aan een onderzoek naar de geschiedenis van het club- en buurthuiswerk in Nederland in de jaren
1890-1970. Haar belangrijkste publicatieis 'Van kantoorklerk tot secretaresse' in: Vrouwenstudies [Utrecht] 16 (1983).
.
M.C. Roodenburg (1929) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit te Utrecht; sinds 1956 verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut
aldaar. Vakgebied: Decoratieve kunst en materiele woon- en leefcultuur. Publiceerde o.a.: 'lonkvrouwe Dr. C.H. de longe, kunsthistorica,
haar werk, haar leven' in: Mensen van Vroeger, 5 (1977) en 'Het
costuum onzer voorouders' in: Artes Textiles IX (1978).
H.l. Scheffer (1919) studeerde economie te Rotterdam. Van 1945 tot

1970 was hij werkzaam als journalist; van 1970 tot 1979 vervulde hij de
functie van secretaris van de Sociaa:I-Wetenschappelijke Raad van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tot zijn belangrijkste publikaties behoren: In vorm gegoten; het Rotterdamsch
Nieuwsblad in de negentiende eeuw (dissertatie, 1960), November 1918;
journaal van een revolutie die niet doorging (1968), Henry Tindal; een
ongewoon heer met ongewone besognes (1976) en Het Volksdagblad; arbeidersbeweging en dagbladpers (1981).
1 .G. W. Scheltinga (1954) studeerde economische en sociale geschiedenis

in Utrecht en stu deer de af op een doctoraalscriptie over de technische
en economische geschiedenis van een lood- en zinkmijn in Noord Wales;
Scheltinga is thans werkzaam als beleidsmedewerker arbeidsmarkt en
werkgelegenheidsbeleid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
bereidt een dissertatie voor over landgoedmanagement in de 18e en 1ge
eeuw in Engeland.
A.L. van Schelven (1914) studeerde geschiedenis en sociale geografie en
promoveerde in 1948 op het proefschrift Philips van Almonde, admiraal
in de gecombineerde vloot (1644-l711). Werd in 1972 benoemd tot gewoon lector met de leeropdracht 'historische aspect en van techniek en
maatschappij. Zijn publikaties hebben grotendeels betrekking op de textielgeschiedenis en de geschiedenis van de techniek.
G.P.l. Verbong (1955) studeerde aan de TH Eindhoven Technische Na-

tuurkunde met als specialisatie Geschiedenis van de Techniek. Verbong
was tussen 1982 en 1983 wetenschappelijk assistent bij de Vakgroep So-

ciologie.van de THE. Sedert 1984 doet hij een promotieonderzoek aan
de THE naar de ontwikkeling van de textielververij en -drukkerij in Nederland tussen 1850 en 1914.
A.J. Veenendaal (1940), studeerde geschiedenis aan de Rijks Universiteit Utrecht en promoveerde in 1976 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift De Briejwisseling van Anthonie Heinsius. Hij
is sinds 1966 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te 'sGravenhage, waar hij belast is met het uitgeven van de Briefwisseling
van Anthonie Heinsius 1702-1720, waarvan tot nu toe 6 delen verschenen zijn in de Rijks Geschiedkundige Publicatien.
S.W. Verstegen (1956) studeerde Nieuwe geschiedenis aan de Rijks Universiteit Utrecht en is thans wetenschappelijk assistent Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Publicaties: 'De
familie Van Isendoorn a Blois en de vepachting van de Vaassense watermolens', in: Bijdragen en Medede/ingen Gelre, (73 (1982) en 'Nederland
1940-1945 in filmdocumenten; een voorbeeld van het werken met filmmateriaal als bron in het geschiedenisonderwijs', in: Kleio, juli 1983.
H. de Vries (1931) promoveerde in 1971 aan de Vrije Universiteit op een
studie over landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie (18781895) in Friesland. Sinds 1975 lector, vanaf 1980 hoogleraar in de economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij publiceerde
artikelen over de structuur van de arbeidsmarkt in de negentiende eeuw
en over de geschiedenis van het economisch denken, met name in relatie
tot het werkloosheidsverschijnsel.
Joh. de Vries (1927), studie economie G.U., Amsterdam, aldaar promotie op De economische achteruitgang der Repub/iek in de achttiende
eeuw (1959); publicaties op het terrein van de bedrijfsgeschiedenis en de
algemene economische geschiedenis van Nederland. Huidige functie:
historicus van de Nederlandsche Bank te Amsterdam en buitengewoon
hoogleraar Katholieke Hogeschool Tilburg.
F. van Waarden (1950) studeerde sociologie in Toronto en Leiden. Is
momenteel als onderzoeker werkzaam bij Z.W.O. en aan de Rijksuniversiteit Leiden aan een onderzoek naar ondernemersorganisaties. Publiceerde over arbeidsverhoudingen, corporatisme, vakbondsbeleid en
medezeggenschap, de geschiedenis van de weefarbeid en Taylorisme.

