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Ter inleiding
Met een zekere overmoed besloot de redactie in de zomer van 1984 om
van het eerste deel van het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek 1.000 exemplaren te laten drukken. Daarbij werd de hoop
uitgesproken dat de wet van Say - ieder aanbod schept zijn eigen vraag
- ook op de uitgave van dit jaarboek van toepassing zou zijn. Hoe is
het sindsdien met de afzet gegaan en hoe is het jaarboek in de pers ontvangen?
Wat de afzet betreft kan de redactie de toekomst met een zeker optimisme tegemoet zien: van de circa 1.000 exemplaren hebben er thans,
zeven maanden nadat de eerste exemplaren van de persen rolden, 800
hun weg naar de lezers gevonden. Op basis van het aantal bestellingen
dat nog wekelijks binnenkomt mag worden aangenomen dat het eerste
dee I binnenkort niet meer leverbaar zal zijn.
Wat de tweede vraag betreft kan worden geconstateerd dat in de
pers veel aandacht aan de verschijning van het jaarboek is be steed en
dat de reacties over het algemeen lovend tot zeer lovend waren, waarbij
zelfs vergelijkingen met buitenlandse uitgaven van gevestigde reputatie
niet werden geschuwd.
Bij het verschijnen van het eerste deel sprak de redactie de hoop uit,
dat het jaarboek niet aileen in universitaire kringen zou aanslaan, maar
zich een breed lezerspubliek van gelnteresseerden in de geschiedenis van
bedrijf en techniek zou kunnen verwerven. Wat dit laatste betreft is het
verheugend te constateren dat vele bestellingen afkomstig waren uit
plaatsen die ver van de universiteitscentra verwijderd liggen. Vermeldenswaard is eveneens dat een zeventigtal bestellingen vanuit het buitenland werd gedaan.
Vanzelfsprekend hoopt de redactie dat het voorliggende jaarboek
even gunstig als het eerste zal worden ontvangen. Wederom is getracht
een goed inzicht te bieden in de stand van onderzoek op het gebied van
de geschiedenis van de techniek en van de bedrijfsgeschiedenis. Het
groeiende aanbod van kopij maakt duidelijk, dat het jaarboek ook aan
de aanbodzijde in een behoefte voorziet.
Richten wij het oog op de thans geplaatste artikelen, dan valt op
dat deze voornamelijk afkomstig zijn uit universiteitssteden. Gezien de
thematiek die in het jaarboek aan de orde wordt gesteld, zou ernaar
moeten worden gestreefd om niet aileen studies van wetenschappers een
plaats te geven, maar ook te bevorderen dat vanuit het bedrijfsleven bijdragen worden geleverd. Op die manier zou wellicht het door De Vries
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in het vorige jaarboek geconstateerde 'Wibaut-effect' - de discrepantie
tussen 'theorie' en 'praktijk' - nader kunnen worden uitgediept.
In overleg met de secretarissen van de landelijke werkgroepen
techniek- en bedrijfsgeschiedenis is besloten wederom een enquete te
houden om te bevorderen dat veelbelovend (lopend en voltooid) onderzoek onder de aandacht van de redactie wordt gebracht. Geinteresseerden die niet bij genoemde werkgroepen zijn aangesloten kunnen extra
enqueteformulieren bij een der secretarissen aanvragen. Voor het overige houdt de redactie zich aanbevolen voor reacties op het voorliggende,
en suggesties voor het komende jaarboek.

De overdracht van technische kennis en
de emigratie van technici vanuit de
Republiek naar de Zuidelijke
Nederlanden: Brussel, 1650-1800*
R.E.M.A. DE PEUTER

Inleiding

Het is aigemeen bekend dat economische ontwikkeiing of economische
groei in talloze landen en regio's tot stand is gekomen, mede dankzij de
overdracht van technische kennis uit andere gebieden. Dit geldt met name ten aanzien van de nijverheid. Zo schrijft S. Pollard over de industrialisatie van Europa: 'There is no single important industry in any of the
major continental regions that did not have British pioneers as entrepreneurs, mechanics, machine builders, skilled foremen and workmen, or
suppliers of capital (and usually several of these combined) to set them
going on.' 1 Hoewel in Groot -Brittannie tot 1825 een emigratieverbod
voor technici bestond, waren er volgens D.S. Landes omstreeks dat jaar
ongeveer 2000 Britse hooggeschoolde arbeiders en technici actief op het
continent. 2
De overdracht van technoiogie en de immigratie van technici was echter niet aileen belangrijk tijdens de industrieIe revoiutie van de 18e en
1ge eeuw. Ook in de daaraan voorafgaande anderhalve tot twee eeuwen
was dit het geval. De periode van het laatste kwart van de 16e eeuw tot
ca. 1750 werd gekenmerkt door een stagnerende, of - wat positiever uit-

* met Zuidelijke Nederlanden en Zuidnederlands wordt in deze teks! bedoeld het territoriurn van het huidige Belgie, Luxemburg. en de Franse departementen Nord en Pas de Calais.
1. S. Pollard. Peaceful conquest; the industrialization of Europe 1760-1970 (Oxford
1981) 145.
2. D.S. Landes. The unbound Prometheus. Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present (Cambridge 1969) 148.
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gedrukt - een zich stabiliserende economie.3 Voor de technische ontwikkeling bleef dit niet zander gevolgen. Volgens B. Gille was er sprake van
een relatieve stagnatie, zeker in vergelijking met de bloeiperiode van de
Renaissance. 4 Weliswaar werden ondermeer verbeteringen aangebracht
in de produktie van salpeterzuur en in het verven van stoffen, terwijl er
enkele nieuwe machines kwamen als lintmolens en kalandermolens,
maar fundamentele vernieuwingen waren er, met uitzandering van de
horiogemakerij, niet. s Gille verklaart de geringe technische vooruitgang
vanuit het mercantilistische karakter van de periode: de gedachte was
toen algemeen geaccepteerd dat algemene economische groei onmogelijk was en dat derhalve de groei in een bepaalde stad, regio of land altijd ten koste moest gaan van andere steden, regio's of landen. Vandaar
ook de grotere geneigdheid om bestaande technieken van anderen over
te nemen en/ of te perfectioneren. 6 Daarvoor kon men beschikken over
gepubliceerde technische tractaten waarin technieken en machines vaak
uitvoerig werden beschreven. Toch bleek dit in de meeste gevallen niet
te werken. C. Cipolla noemt het voorbeeld van de 'Nuovo Teatro di Machine et Edificii' (1607) van V. Zonca, waarin de werking van een met
waterkracht aangedreven zijdetwijnmolen uitvoerig wordt beschreven
en rijkelijk met tekeningen wordt geillustreerd . Vanaf 1620 ongeveer
was deze publicatie voor iedereen toegankelijk in de Engelse Bodleian
Library. Toch werd de eerste Engelse zijdetwijnmolen van het Italiaanse
type pas honderd jaar later gebouwd, nadat John Lombe in ItaW! twee
jaar lang aan industrieIe spionage had gedaan. De inbreng van technisch
goedgeschoolde lieden, afkomstig uit het oorspronkelijke produktiegebied zelf of die daar waren opgeleid, was onontbeerlijk. 7 Met dit artikel
tracht ik twee doelstellingen te bereiken. De eerste is enig licht te werpen
3. Enkele be1angrijke publicaties zijn: J. de Vries, The economy oj Europe in an Age
ojCrisis, 1600-1750, (Cambridge 1976); I. Wallerstein, The modern world-system ll. Mercantilism and the consolidation oj European World-Economy, 1600-1750 (New
York/ Londen 1980); P. Kriedte, Peasants, landlords and merchant capitalists. Europe
and the world economy, 1500-1800 (Leamington Spa 1983); P. Leon, Economies et societes preindustrielles. Tome 2: 1650-1780, les origines d'une acceleration de I'histoire (Parijs
1970).
4. B. Gille (diL), Histoire des Techniques. Encyclopedie de la Pleiade (Parijs 1978) 666.
5. B. Gille, a. w., 672 .
6. B. Gille, a. w., 667; over het mercantilisme zie: E.F. Heckscher, Mercantilism, 2 vol.
(Londen 1935) en D.C. Coleman, Revisions in Mercantilism (Londen 1969).
7. C . Cipolla, 'The diffusion of innovations in early modern Europe', Comparative Studies in Society and History 14 (1972) 46-52; Cipolla wijst erop dat ook in onze tijd technologische overdrachten op basis van technische beschrijvingen en tekeningen aileen, niet
blijken te werken; technici uit het moederbedrijf blijken niet te kunnen worden gemist bij
het installeren van nieuwe machines en het opleiden van het personeel dat ze moet bed ienen.
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op de positie van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de internationale overdrachten van technologie en technici; de tweede doelstelling
is een bijdrage te leveren aan de beperkte kennis over de economische
betrekkingen tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

De Republiek en de Zuidelijke Nederlanden

De Republiek was niet aileen maar commercieel een grote mogendheid.
Zij beschikte ondanks de -kleine binnenlandse markt ook over een sterk
ontwikkelde industrie en landbouw. De Leidse lakennijverheid, de
Haarlemse Iinnenblekerij, de Amsterdamse suikerraffinaderijen en katoendrukkerijen, het Delftse aardewerk, het Zaanse industriegebied zijn
enkele van de meest bekende voorbeelden. 8 In zijn analyse van de Nederlandse economie tijdens de gouden eeuw, heeft p. W. Klein erop gewezen dat 'vooral ook technische vernieuwingen ( ... ) mede tot de noodzakelijke groeivoorwaarden van de nijverheid (in de Republiek) dienen
te worden gerekend. ,9 L. Noordegraaf heeft opgemerkt dat de relatief
hoge loonkosten in de 17e eeuwse Republiek gedeeltelijk werden gecorrigeerd door de 'technologische voorsprong' die men daar had op de
buitenlandse concurrenten. 10 In zijn onvolprezen boek over de economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw heeft Joh. de
Vries als een van de belangrijkste symptomen van de achteruitgang in
de industrie genoemd, de emigratie uit Nederland van hooggeschoolde
technici en de export van technische kennis. l l Hierdoor kon het buitenland zijn concurrentiekracht verhogen. Hoewel hij heel wat voorbeelden
geeft, luidt de stelling van de Vries: 'Noch voor de voorafgaande tijd,
noch voor de achttiende eeuw zijn we in staat exact de export van arbeid
en kennis aan te geven; men krijgt weI de indruk dat deze in de zeven-

8. L. Noordegraaf, 'Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1580-1650' in: Aigemene
geschiedenis der Nederlanden, 7 (Haarlem 1980) 66-85; P .C. Jansen, 'Nijverheid in de
Noordelijke Nederlanden 1650-1780' in: Aigemene Geschiedenis der Nederlanden, 8
(Haarlem 1979) 102-123; J .W. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age. The historical
meaning of energy-attainability' en J. de Vries, 'Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839' beide in A.A.G. Bijdragen 21 (1978) 3-31
en 33-398; J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700 (New Haven/Londen 1974).
9. P.W . Klein, 'De zeventiende eeuw (\585-1700)' in: J.H. van Stuijvenberg (red.) De
economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) IO\.
10. Noordegraaf, a. w., 84.
II. Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw
(2e druk, Leiden, 1968) 103-110.

14

JBGBT 2(1985)

tiende eeuw het meest heeft betekend.' 12 Desondanks is de Vries tot op
heden toch de enige die deze problematiek relatief uitvoerig heeft behandeld.13 Een grondige studie over de invloed van de in de RepubJiek ontwikkelde en toegepaste technische kennis op de industriele ontwikkeling
in het buitenland, zou veel onderzoekstijd vergen en zou bovendien niet
kunnen worden gerealiseerd binnen het korte bestek van een tijdschriftartikel. Daarom een bescheidener studieobject: de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw en met name de stad Brussel en het omliggende gebied.
Met de geschiedschrijving van de economische betrekkingen tussen
het Noorden en het Zuiden die zich na 1585 'op gescheiden wegen,14
ontwikkelden, is het vreemd gesteld. Het is opvallend hoe weinig hierover is gepubliceerd, zowel door Nederlandse als door Belgische historici. 15 De enige uitzondering hierop betreft het thema van de massale emi"
gratie van Zuidnederlanders naar het Noorden aan het einde van de 16e
eeuw en de invloed hiervan op de commerciele en industriele ontwikkeling van de jonge RepubJiek. AIle auteurs erkennen dat de Zuidnederlandse immigratie belangrijk is geweest voor de industriele ontwikkeling
van het Noorden. Toch blijft het bij de huidige stand van het onderzoek
moeilijk deze invloed te meten. Klein heeft in dit verb and gewezen op
de emigratie uit het Noorden ten gevolge van de tachtigjarige oorlog en
op de mogeJijke betekenis van andere immigrantengroepen als Duitsers
en Hugenoten, waarover echter weinig bekend is. 16 Het is bekend dat
vrijwel aIle technische vernieuwingen tijdens de eerste decennia van de
Belgische industrialisatie uit het buitenland kwamen. 17 Veel minder bekend is dat dit ook het geval was met alleriei nieuwe nijverheden tijdens
de 17e en 18e eeuw. Het is opvallend dat in de AGN in de twee, nochtans
12. Joh . de Vries, a. W . , 104 .
13. Jansen, a. W ., behandelt dit thema niet; 1.A. Faber, 'De achttiende eeuw' in : Van
Stuijvenberg (red .), a. W ., 154-155 vermeldt enkel dat de concurrenten van de Republiek
zich konden emanciperen dankzij, o.a ., de technische opleiding die zij in de Republiek
hadden gekregen, de immigratie van Nederlandse technici en de import van machines.
14. 1.A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen
(Zeist/ Antwerpen 1964) 136-214.
15 . Enkele voorbeelden van veelal oude publicaties: 1.H. Kernkamp, De handel op den
vijand 1572-1609, 2 din . (Utrecht 1931-1934); J.L.M . Eggen, De invloed door ZuidNederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVle en het begin der XVIIe
eeuw (Gent 1908) m.n. biz. 167-181; N.W. Posthumus, 'De industrieele concurrentie tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche nijverheidscentra in de XV lIe en XVlIIe eeuw' in:
Melanges H . Pirenne (1926) 369-378.
16. 1. Briels, De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Haarlem 1978) 33-44; Klein,
a. w. , 82-84 .
17. Zie P. Lebrun e.a., Essai sur la revolution industrielle en Belgique, 1770-1847 (2e
dr., Brussel 1981) (Histoire quantitative et developpement de la Belgique 11.1).
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zeer uitvoerige hoofdstukken over de industrie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de periode 1580-1795, nauwelijks aandacht wordt besteed
aan de invoer van technologie en de immigratie van technici. 18 Nochtans
is die buitenlandse invloed zoals in het nu volgende betoog zal worden
aangetoond verre van onbelangrijk geweest, ook vanuit de Republiek.
Waarom nu de keuze voor Brussel en omgeving als studieobject?
Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. De eerste, een eerder toevallige, is dat ondergetekende via zijn dissertatie onderzoek goed vertrouwd
is met de sociaal-economische geschiedenis van de Belgische hoofdstad;19 de tweede reden, een meer structurele, is dat een locaal of regionaal historisch onderzoek de mogelijkheid biedt ontwikkelingen op diverse terreinen in hun onderlinge samenhang op langere termijn en meer
gedetailleerd te beschrijven en verklaren. Dit geldt des te meer voor het
bestuderen van het prestatistische Ancien Regime, waar de historicus
een vaak onoverzichtelijke massa zeer diverse documenten moet doornemen en daaruit het basismateriaal voor zijn onderzoek moet selectereno Een dergelijke aanpak is maar mogelijk op locaal of regionaal niveau, zeker in bestuurlijk weinig of niet gecentraliseerde landen als de
Republiek of de Zuidelijke Nederlanden. Een nadeel van het locale of
regionale onderzoek zou dan weI kunnen zijn dat het niet representatief
is voor de 'nationale' ontwikkelingen. Daar staat dan weer tegenover
dat de pre-industrieIe en zelfs nog de vroeg geindustrialiseerde samenlevingen werden gekenmerkt door een sterke regionale differentiatie, zodat men zich in gemoede de vraag kan stellen of het zin heeft voor die
periode de 'nationale' economie te beschrijven en te analyseren. 2o
Brussel heeft zich vanaf het begin van de 16e eeuw ontwikkeld als
hoofd- en residentiestad. Stond het eerst nog in de schaduw van de Antwerpse metropool, na de val van de Scheldestad aan het eind van de 16e
eeuw ontwikkelde Brussel zich tot de grootste stad van het Zuiden. In
de Lage Landen telde tijdens de 17e en 18e eeuw aIleen Amsterdam meer
inwoners. Uiteraard was de hoofdstedelijke en residentiele functie niet
zonder betekenis voor de Brusselse economie. Met name de consumptie18. A.K.L. Thijs, 'Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650', in: Aigemene
geschiedenis der Nederlanden 7 (Haarlem 1980) 86-97; H . Hasquin, 'Nijverheid in de
Zuidelijke Nederlanden 1650-1795', in: Aigemene geschiedenis der Nederlanden 8 (Haarlem, 1979) 124-159.
19. Negocianten en enterpreneurs in een pre-industriele stad: Brussel (ca. 1650-ca. 1800).
20. J . de Vries, The economy oj Europe, 148 stelt ' ... the European economy in the seventeenth century can, for many purposes, continue to be understood best as a collection
of regions , with cities as their focal points.' Ook Pollard, a. w., wijst op het vertekende
beeld dat ontstaat als men de industriele revolutie niet per regio, maar op nationaal niveau
analyseert.
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ve bestedingen van een groot aantalleden van de hoge adel, hovelingen,
ministers, hoge ambtenaren, renteniers waren een bron van inkomsten
voor tal van neringdoenden. In de internationale handel had Brussel niet
veel te betekenen; weI was het een verzorgingscentrum voor het omliggende platteland, een rijk landbouwgebied; verder was het een knooppunt in de interregionale handel met vooral de zuidelijke, Waalse gewesten, waar aan het eind van de 18e eeuw de industriele revolutie in
Belgie zou beginnen.
Brussel was geen echte industriestad als Antwerpen of Luik. Het had
een gediversifieerde industriele structuur. Tot het einde van de 17e eeuw
was de produktie van vaak zeer kostbare luxe wandtapijten er belangrijk, terwijl de kantindustrie tot het begin van de 1ge eeuw werk verschafte aan vele duizenden vrouwen en meisjes. De oude wolindustrie
die tijdens de middeleeuwen internationale faam genoot, stelde niet vee I
meer voor. WeI produceerde Brussel veel gemengde stoffen: Brussels camelot was beroemd om zijn uitstekende kwaliteit. In de tweede helft van
de 18e eeuw ontwikkelde de stad zich ook tot een niet onbelangrijk centrum van katoenindustrie. Tijdens de achttiende eeuw muntte Brussel
uit in de produktie van rijtuigen die in heel Europa werden verkocht.
Verder kunnen nog worden genoemd de papier- en papierverwerkende
industrieen, de chemische nijverheid, de porselein en piateelwerkindustrie, de bierbrouwerij, de suikerraffinaderij, de glasindustrie en de
Iederbewerking.
Uiteraard deden zich in de Brusselse economie ook fluctuaties voor.
Afgezien van de met de landbouwproduktie samenhangende Ancien Regime crises, die voor dit onderzoek niet relevant zijn, kan men zeer algemeen stell en dat in de beschouwde periode (1650-1800) Brussel gekenmerkt werd door een economische malaise van het laatste kwart van de
17e eeuw tot omstreeks 1740-1750: bevolkingsdaling, industrieel en
commercieel verval. Deze toestand was trouwens algemeen in de Zuidnederlandse steden. Economische malaise betekende echter niet dat aIle
bedrijfstakken op hetzelfde tijdstip en in gelijke mate achteruitgingen. 21
Wat nu voIgt zal dit duidelijk aantonen.
21. Overvloedig feitenmateriaal vindt men in: A. Henne en A. Wauters, Histoire de 10
Ville de Bruxelles, 3 dIn. (Brussel 1845); recente publicaties zijn o.a. M. Martens (red .)
Histoire de Bruxelles (Toulouse 1979); J. Stengers (red.) Brussel, groei van een hoofdstad
(Antwerpen 1979); A . Lottin en H. Soly, 'Aspects de I'histoire des villes des Pays-Bas meridionaux et de la principaute de Liege (milieu du XVIIe siecle a la veille de la Revolution
francaise), in: A. Lottin e.a., Etudes sur les villes en Europe occidentale. Milieu du XVIle
siecie ii 10 veille de 10 revolution franfaise (Parijs 1983) 213-306; Lebrun e.a., a. w., 477579; R. de Peuter, 'Industrial development and de-industrialisation in -pre-modern towns:
Brussels (17th-18th centuries) a provisional survey' (nog onuitgegeven artikel in bundel
onder red. van prof. H. v.d. Wee, Kath. Univ. Leuven, eind 1985, begin 1986).
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Het onderzoeksbestand

Zoals hiervoor werd betoogd is het grote voordeel van de lokale/regionale aanpak in het historisch onderzoek dat veel en divers bronnenmateriaal over een langere periode grondig kan worden bestudeerd. 22 Vit het
vele en gevarieerde bronnenmateriaal heb ik 139 dossiers kunnen samenstellen over de import en export van technische kennis en over de
migratie van technici in de periode 1648-1796. Het basis criterium daarbij was dat het moest gaan over Brusselse bedrijven of door Brusselse
ondernemers geleide bedrijven die gelegen waren op het omliggende
platteland of elders in de Zuidelijke Nederlanden. Ik heb slechts vier gevallen gevonden van export van technische kennis of van (dreiging met)
emigratie. In 1672 dreigde een aantal knechts van de tapissier Leyniers
te emigreren naar Oudenaarde en Rijsel; aan het eind van de 17e eeuw,
in 1698 en 1699, werden door enkele Brusselse ondernemers in het geheim kantwerksters gerecruteerd om deze voor Brussel zo belangrijke
industrie in Frankrijk op te kunnen starten. Het complot lekte echter uit
en de zaak mislukte. In dezelfde periode, in 1698 nam de Brusselse bankier van Italiaanse afkomst F. Gasparini namens de hertog van Savoye
een twintigtallakenwevers in dienst 'om binnen de stadt van Turin, lande van Piemont texerceren ende te oeffenen den stiel van laeckens te fabricqueren. ,23
Betekent dit nu dat Brussel tijdens de behandelde periode aIleen maar
vreemde arbeidskrachten aantrok en er zelf nauwelijks afstootte?
Hoogstwaarschijnlijk was dit niet het geval. De daling met een kwart
van het bevolkingsaantal in de eerste helft van de 18e eeuw kan immers

22. De bronnen v~~r dit onderzoek werden in hoofdzaak geput uit 2 archieven, het
Stadsarchief Brussel (SA B) en het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARAB); de bestudeerde documenten waren hoofdzakelijk requesten van ondernemers aan de plaatselijke
en de centrale overheden, administratieve stukken van de Raad van Financien, de correspondentie tussen de Brusselse en de centrale overheid, notarisacten, volkstellingsregisters, bedrijfs- en familiearchieven.
23 . Aan het eind van de l7e eeuw trachtte de regering van keurvorst MaximiliaanEmmanuel van Beieren, die toen gouverneur-generaal was van de Zuidelijke Nederlanden,
een krachtig mercantilistisch beleid te voeren; door de interne tegenstellingen binnen de
Zuidelijke Nederlanden en onder de zware politieke druk van Frankrijk, de Republiek en
Groot-Britannie, kwam hier weinig van terecht; zie hierover : R. de Schryver, Jan van
Brouchovfm. Graaf van Bergeyck, 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse
Nederlanden en in Europa (Brussel 1965) en M. d'Hoker, 'De economische conferenties
te Brussel in 1699. Bijdrage tot de geschiedenis van de economische politiek in de Zuidelijke Nederlanden', Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
85 (1970) 167-214; M . Battistini, 'Un mercante-banchiere italiano a Bruxelles nel sec .
XVIII Francesco Gasparini di Venezia,' Annales Prince de Ligne XVIII (1937) 168-169.
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zonder emigratieoverschot niet worden verklaard. 24 In elk geval blijkt
uit de bronnen niet dat de overheid zich echt zorgen hoefde te maken
over de emigratie van technisch hooggeschoolde arbeidskrachten. In de
overige gevallen, 99070 van het onderzoeksbestand, gaat het dus om immigratie van technici en specialisten en de import van technische kennis
en deskundigheid.
Laten we deze gegevens globaal bekijken. In de tabel wordt een overzicht gegeven van de overdrachten van technologie en de migratie van
technici per sector en per land of regio van herkomst. Bij de interpretatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze tabel zuiver
kwantitatief is. Met kwalitatieve aspecten, met het reele belang dat elk
van de overdrachten afzonderlijk heeft gehad voor de ontwikkeling van
de Brusselse industrie, wordt op geen enkele manier rekening gehouden:
de specialist die het bedrukken van katoenen stoffen heeft geintroduceerd (een belangrijke industrie te Brussel) wordt gelijkgesteld met een
ander die een, overigens mislukte, poging heeft gewaagd de spiegelslijperij (een bedrijf dat te Brussel nooit van enig belang is geweest) in te
voeren.

TABEL 1 Overzicht van het aantal overdrachten van technische kennis en de migratie

van technici, van en naar Brussel, per sector en per land/ regio (1648-1796)
Sector

Zuid.
Nederlanden

Republiek

Frankrijk

Engeland

textiel (83)
metaal (5)
porselein /
plateel (II)
chemie (6)
leder (3)
papier (7)
typografie (I)
suiker (12)
glas (8)
andere (3)

22

I7

25
3

6

Totaal (139)

34

I

3
3

4

4
I
9

Zwitserland
Elzas/
Lotharingen

Overig

7

5

2
I
2

I
2
37

Duitse
Rijk

32

I
2

2

II

7

4

12

6

24. P. Klep, Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900 (Nijmegen 1981) 58-65.
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Wat opvalt is het sterke overwicht van de textielsector: 60070 van de gevallen. Hiervoor zijn twee factoren verantwoordelijk: in de eerste plaats
was de textielnijverheid de belangrijkste industriele bedrijfstak te Brussel; daar komt nog bij dat het een erg gedifferentieerde sector was: wollen, linnen, zijden, katoenen, gemengde stoffen, kant, hoeden, linten,
passement- en borduurwerk, wandtapijten en bedrukte calico's. De
tweede reden is dat er door de aard van de bedrijfstak zelf relatief veel,
maar kwalitatief minder belangrijke, innovaties voorkwamen. Bezien
we de gegevens per land/regio, dan komt de Republiek met ruim een
kwart van de gevallen als eerste fournisseur van technische kennis en
menskracht naar voren. Uiteraard geldt ook hier het punt van de kwaliteit; misschien waren. de 11 Engelse overdrachten wei belangrijker dan
37 Nederlandse. Het is niet mogelijk hierop nu uitvoerig in te gaan. Een
grondige analyse van het kwalitatieve belang voor de Brusselse economie van elk van de 135 overdrachten zou immers de omvang van een artikel ver overstijgen. Op basis van de tabel kan men vier sectoren onderscheid en waar de inbreng van de Republiek belangrijk is geweest: de textielnijverheid, de plateelwerk- en porseieinproduktie, de papier- en papierverwerkende industrie, de suikerindustrie.
Voordat met de beschrijving van elk van die vier sectoren wordt begonnen, moeten wij ons eerst afvragen via welke kanalen de overdracht
van technische kennis in die periode kon plaats vinden. Een aardig overzicht wordt geboden door W. Kroker die de verspreiding van Britse
technologie in Duitsland heeft bestudeerd voor de tweede helft van de
18e eeuw.25 Hij onder scheidt de volgende categorieen:
1. de indirecte weg
a. academies, wetenschappelijke instellingen
b. maatschappijen tot nut van het algemeen belang
c. technisch/ wetenschappelijke publicaties
2. de directe weg
a. studiereizen
b. industrieIe spionage, zoals het volgen van een opleiding in het buitenland door de ondernemer zelf of door ondergeschikten
c. het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten en/of ondernemers
d. het buitensmokkelen van machines.
Verder houdt Kroker rekening met de initiatiefnemer(s) van de overdrachten: was het de overheid of waren het de ondernemers zelf? Kwamen de buitenlanders geheel op eigen initiatief of werden zij daartoe uit25. W. Kroker, Wege zur Verbreitung technologischer Kenntnisse zwischen England und
Deutschland in der zweiten Halfte des 18. lahrhunderts (Berlijn 1971); zie ook Lebrun
e.a., a.w., 607 (noot 2); Pollard, a. w., 144; Gille, a. w., 765-767 .
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genodigd? We zullen verder zien langs welke van deze wegen de technologische overdrachten tussen de Republiek en Brussel verliepen. Eerst
voigt nu de sectorgewijze analyse.

De textielindustrie

In juni van 1650 diende Adriaan van Vosbergen 'ingesetene poorter van
Leyden' een request in bij het Brusselse stadsbestuur. Hierin bood hij
aan zich te Brussel te komen vestigen om aldaar een kalandermolen op
te richten, volgens hem 'soo nut ende proffijtelijck ( .. ) de beste manufacture vande werelt' en bovendien een in Brabant (d.w.z. de huidige
Belgische provincies Brabant en Antwerpen) nog niet toegepaste methode om stoffen te appreteren. Gezien de 'excessiven groten costen' waarmee een en ander gepaard zou gaan, 16.000 tot 20.000 gulden, vroeg hij
allerlei voordelen ter ondersteuning van zijn bedrijf. De heren van het
stadsbestuur hadden niet veel tijd nodig om te beslissen. Op 5 juli reeds
werd hem gratis het poorterschap verleend, vrijstelling van burgerwacht
en van accijns op een flinke hoeveelheid bier en wijn en een huursubsidie. 26 Van Vosbergen was wellicht de eerste die het kalanderen te Brussel
invoerde, maar onbekend was dit bedrijf in Brabant niet, aangezien in
1611 te Antwerpen al een dergelijke molen in bedrijf was. 27
Het verlenen van huursubsidie en het vrijstellen van accijns op bier
en wijn was door het Brusselse stadsbestuur aan het begin van de 17e
eeuw ingevoerd als algemene maatregel ter ondersteuning van belangrijke en nieuwe bedrijven. Het ging echter niet om een automatisme. Elke
aanvraag werd zorgvuldig onderzocht door het college van de thesauriers en rentmeesters dat advies uitbracht aan het stadsbestuur. Francois
Damiens en Jan Jacobs waren twee Brusselse lakendrapiers die al lang
aan de voorgeschreven criteria beantwoordden. Toen de overheid alsmaar niet met de verwachte penningen over de brug kwam, dienden zij
in 1659 een goed onderbouwd request in. Een van hun belangrijkste argumenten was dat zij zich 'op diversche tyden ende stonden hebben getransporteert in hollant om aldaer tot hunnen grooten coste ende aerbeyt te coopen die voors. getouwe ende andere hollandtsche Instrumenten daertoe noodich ( ... ) soo hebben sy oock van hollandt voors. gebracht alle de beste ende curieuste wercklieden Jae dat meer is hebben
26.
27 .

SAB, Oud Archief (OA) 1295 , fol. 358-359.
A .K.L. Thijs, Van 'werkwinkel'lot 'jabriek'. De textielnijverheid te Antwerpen van
hel einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw (niet gepubl. diss. Rijksuniversiteit Gent 1978) 645 .
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voorde selve moeten betaelen aIle hunne schulden, soo van huyshuere,
montcosten, als anderssints, mitsgaeders hunne vrachten ende montcosten op den wech.'28 Het request maakte bIljkbaar indruk, want de
gevraagde voordelen werden onmiddellijk toegekend.
Jan Segeron die in 1663 werd aangesteld tot 'Regent inden Tuchthuyse', d. w.z. directeur van de gevangenis en exploitant van het textielbedrijf waarin de gevangenen werden tewerkgesteld, had enkele jaren te
Leiden gewoond en had er 'de manufacture vande hollantsche fyne laeckenen soo couleure, gemengelde als fyne swerte ende andere dienende
tot Schaerlaecken, couleur de feu ende karmousijn ( .. ) geleert.'29 De invI oed van de Hollandse lakennijverheid op de Brusselse blijkt duidelijk
uit een request van januari 1669 waarin acht lakendrapiers, waaronder
de al genoemde Segeron en Jacobs, aan het stadsbestuur de bevestiging
vroegen van hun huursubsidie, met als belangrijkste argument dat zij
hun weefgetouwen 'tot hunnen grooten cost, ende riqico (sic) vuyt hollandt hebben gebrocht, vuyt dyen, dat de selve aldaer sijn verboden, ende dat daer dore de wetenschap van het mae ken der voors. Getauwen
alhier is becomen. ,30 Dat dit laatste juist was, blijkt uit het feit dat na
1669 in request en geen melding meer wordt gemaakt van de import van
Hollandse lakengetouwen. In 1680 stelde een zekere Jan Huaert die
'hem soo in hollant, Antwerpen als elders vele jaeren heeft geexcerceert
int maecken van aIle sorten van linten 'v~~r een tientallintmolens te installeren.' Daarmee was het voor de resterende periode van de 17e eeuw
afgelopen met de overdracht uit de Republiek van technische kennis op
textielgebied. 31
Na twee weinig succesvolle pogingen in 1683 van in Parijs opgeleide
katoendrukkers om deze bedrijfstak te Brussel in te voeren, verschenen
omstreeks 1700 de Hollanders op het toneel. De Republiek was een van
de weinige land en waar het bedrukken van katoenen stoffen niet door
de overheid werd tegengewerkt of verboden en waar de katoendrukkerij
sterk bloeide.32 Op 18 februari 1700 verleende de centrale regering aan
Christiaan Albert van Doederstadt een dertigjarig octrooi voor het bedrukken van katoenen stoffen. Doederstadt richtte een bedrijf op te
Biussel, maar hoewel hij vrijwel zeker met Hollandse specialist en werkte, had hij met het bedrijf blijkbaar weinig succes. Na minder dan een
jaar liet zijn vrouw, met wier vermogen hij het bedrijf had opgezet, zich
28. SAB,OA, 1297, fol. 289-290.
29. SAB, OA, 1298, fol. 493-494.
30. SAB, OA, 1300, fol. 21-22.
31. SAB, OA, 1303, fol. 57-58 .
32. W .J. Smit, De katoendrukkerij in Nederland tot 1813 (Amsterdam 1928).
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van hem scheiden. Zij keerde terug naar Leiden en Doederstadt verdween met de noorderzon. 33
Een kwarteeuw later probeerde de Brusselse koopman-bankier J. B.
Meeus het nog een keer. Op 9 april 1726 richtte hij samen met Levi Maghilse 'coopman tot Amsterdam' een vennootschap op 'tot het drucken
aile soorten van cattoenen.' Meeus fourneerde het kapitaal en Maghilse
werd belast met het 'dirigeren aile de Werckluyden ende hetgene vande
geseyde druckerye sal dependeren.' Zoon Maghilse zou de boekhouding
verzorgen. Zestien maanden later, op 25 augustus 1727 werd de vennootschap alweer ontbonden. Maghilse trad nu in loondienst bij Meeus
en ontving zes stuivers per bedrukt stuk katoen (25 el) 'voors so veele
(Maghilse) aen (Meeus) heeft gegeven de noodige instructie ende kennisse vant opstellen der selve enden fidelijck besorght heeft het noodigh
volek tot het vuytvoeren der selve.' Ret nieuwe contract werd aangegaan voor 6 jaar; hierin was voorzien dat Maghilse slechts mits een 'gouden' handdruk van 1000 gulden mocht worden ontslagen. 34 Lang heeft
het bedrijf echter niet gefunctioneerd. Of Maghilse hiervoor verantwoordelijk was, is onbekend. Ik denk dat Meeus te veel andere zaken
aan zijn hoofd had om voldoende belangstelling te kunnen opbrengen
voor zijn prille katoendrukkerij. Rij was in die tijd niet aileen bankier
en koopman, maar hij beheerde ook een grote brouwerij en was tevens
exploitant van de Brusselse opera ... 35
De bloei van de Brusselse katoendrukkerij situeert zich in het laatste
kwart van de 18e eeuw en in de Franse tijd. Ret is opvallend dat deskundigen uit de Republiek hieraan part noch deel hadden. Joh. de Vries
schrijft nochtans dat talloze Amsterdamse katoendrukkers die in de
tweede helft van de 18e eeuw werkloos werden, naar het buitenland gingen 'waar zij vooral in de Oostenrijkse Nederlanden met open armen
worden ontvangen. >36 Te Brussel is hiervan in elk geval niet veel te merken. Weliswaar werden in 1758 voor de Rofmanufactuur van prins Karel van Lotharingen, de gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, de drukplaten voor de katoendrukkerij nog aangekocht te
Amsterdam, de twee bedrijfsleiders waren echter afkomstig uit respectievelijk Wenen en Mulhouse; laatstgenoemde had lange tijd gewerkt in
33. H. van Houtte, Histoire economique de la Belgique iJ la fin de I'Ancien Regime
(Gent 1920) 140, 144; SAB, OA, 964, fol. 325-326.
34. ARAB, Notariaat-Generaal van Brabant (NGB) 471 (25) en 472 (82): acten gepasseerd voor notaris M. Parijs (9-4-1726 en 25-8-1727).
35. zie H. Liebrecht, Histoire du Theiitrefranrais iJ Bruxelles au XVIle et XVIlle siec/e
(Parijs 1923).
36. Joh . de Vries, a. w., 105; hij ontleent deze informatie aan Smit, a. W., 195, die zelf
geen bron vermeldt voor deze bewering.
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het belangrijke Franse katoendrukcentrum Nantes. 37 In de katoenbedrijven, drukkerijen, spinnerijen en weverijen die na 1778 te Brussel en
omgeving werden opgericht speelden Nederlandse arbeidskrachten of
technici geen enkele rol, althans geen rol van betekenis. Wei Engelse,
Franse, Elzasser en Zwitserse specialisten. 38

De papierindustrie en aanverwanten

In 1726 berichtte de Europische Mercurius, een te Amsterdam verschijnende krant 'Alle andre Natien met hare schrandere uitvindingen aan
een kant, de VLAMINGEN alleen, zijn t'zedert het opregten van de
OSTENDISCHE Compagnie so verligt van Geest geworden, dat zij met
opsnyen nu zelfs voor geen Franschman meer behoefden te wijken. Dus
had eenen heer Bauwens Octroy gekregen om Papier te maken, dat hij
voorgaf witter en sterker, als de FRANSCHE of HOLLANDSCHE Papieren te zullen zijn.'39 Op 29 april 1726 had Petrus J oannes Bauwens
inderdaad van de regering te Brussel een octrooi gekregen om te Diegem, ten noordoosten van Brussel een papiermolen op te richten. Nu
was dit op zich niets bijzonders . Het heuvelachtige en waterrijke gebied
ten oosten en ten zuiden van Brussel was immers zeer geschikt voor de
vestiging van papiermolens, waarvan er dan ook heel wat waren. Het
betrof hier echter vooral papier van lage kwaliteit. Nieuw in het bedrijf
van Bauwens was dat hij hoogwaardig papier wou produceren. Volgens
zijn octrooi 'fins papiers de postes, les grandes sorles ( ... ) pour les Chartes et Registres de nos Consaux pour les registres des marchands, pour
faire plans et desseins, grand papier a Imprimer comme aussi Ie bleu fin
papier qui ne se fabrique que dans la hollande et aut res pays etrangers.'40 Bauwens slaagde in zijn opzet, zozeer zelfs dat D.W. Travest,
37 . ARAB, archief Charles de Lorraine, 86: rekening van 17-3-1761; C. Cumont, 'Manufactures etablies a Tervuren par Charles de Lorraine et industries creees ou soutenues
en Belgique par Ie gouvernement autrichien', Annales de la Societe royale d'archeologie
de Bruxelles XII (1878) 92-112; over de katoendrukkerij zie de interessante stu die van S.D.
Chapman en S. Chassagne, European textile printers in the eighteenth century. A study
oj Peel and Oberkampj (Londen 1981).
38 . Ph . Beke, 'Aspecten van de industriele ontplooiing in het Brusselse: een overzicht
van de katoenverwerkende nijverheid in de Anderlechtse deelgemeente Kuregem (17871830)" Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XII (1981) 741-773; P. Scholliersvan den Eeckhout, 'Een vertegenwoordiger van het opkomend industriee1-kapitalisme:
Frederic Basse, van katoendrukker tot beheerder van N. V.'s', Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis VII (1976) 473-491.
39. Europische Mercurius (Amsterdam, 1726) dl. II, 165.
40. ARAB, Raad van Financien (RF) 4978 .
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de zaakgelastigde van de Republiek te Brussel hierover aan de StatenGeneraal in Den Haag berichtte. 41
De Nederlandse papierindustrie beconcurreren kon Bauwens echter
niet zander de hulp van specialist en uit het Noorden. In een request aan
gedeputeerde staten van Brabant over fiscale vrijstellingen voor zijn bedrijf argumenteerde hij dat hij Hollandse deskundigen had aangetrokken 'soo tot voltrecken van 'fijn werck, als om daer uyt te queecken be41 . Aigemeen Rijksarchief (ARA) Bijlagen bij de handelingen van de Staten-Generaal,
7421: brief van D.W. Travest d .d . 15-12-1727.
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quaem volck' 42. Via zijn correspondent te Amsterdam, de koopman
Francois de Wit had hij twee Zaanse papiermakers in dienst genomen,
de eerste eind december 1725, de tweede in juni 1727: 'Diedeloff Dirkse
van Leeuwen woonende tot Saardam' werd voor 5 jaar aangenomen tegen een jaarsalaris van 600 gulden en logies; 35 gulden per maand zou
worden uitbetaald aan zijn echtgenote te Zaandam, de resterende 15
gulden aan hem zelf te Diegem; verder kreeg hij nog 25 gulden extra
voor 'sijne jaerelijcksche speelreyse' die ten hoogste een maand mocht
duren. Geen onaardige arbeidsvoorwaarden naar 18e eeuwse normen. 43
Nadat Bauwens' molen in 1737 door brand was vernield, werd het bedrijf naar Brussel zelf overgebracht, waar het bleef bestaan tot het begin
van de 1ge eeuw.
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Afb. 2 links: titelblad van een 'reclame/older' van de lettergieterij van J. F. Rosart (1768);
rechts: portret van J. F. Rosart. Bron: A. Vincent, 'La typographie bruxelloise au XVlle

et au XVlle siecle' in: Histoire du Lorie et de I'Sumpenerie en Belgique des origines C ou
jours, deellV, 112.
42. ARAB. Staten van Brabant. dozen-suppl.. 748: copie van een request aan Oedeputeerde Staten (juni 1727).
43. ARAB. NOB. 5031: acte gepasseeerd voor notaris R. Culant (23-6-1727).
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Ook later in de 18e eeuw kon men ondanks het 'queeeken (van) bequaem volck' niet zonder de Hollandse papiermakers. In 1755 traden
J .B. van Triest en R. van Kuyl toe tot een belangrijke vennootsehap die
zich bezig hield met de papierproduktie in vestigingen ten zuiden en ten
oosten van Brussel. Beiden hadden lange tijd in Antwerpen geleefd,
maar waren afkomstig uit het Noorden. Van Kuyl was 'hollandois' en
van Triest was 'fils d'un reeeveur d'Eyndhoven'. In een request aan de
regering onderbouwden zij hun verzoek om overheidssteun met het argument dat zij 'les Meilleurs ouvriers qu'ils ont pu trouver en hollande,44 in dienst hadden genomen. Ook daarna gingen ze door met het
aantrekken van Hollandse speeialisten. In 1764 werd Rudolphus Roelofsen voor 12 jaar in dienst genomen als meesterkneeht op een van de
papiermolens; zijn maandloon bedroeg 36 gulden brabants courant en
hij kreeg ook gratis huisvesting en het gebruik van de tuin rondom de
papiermolen. Opvallend is weI dat het salaris beduidend lager was dan
dat van Van Leeuwen in 1727. 45
Tenslotte was er nog de lettergieterij van J,F. Rosart. Deze te Namen
geboren Waal, werkte gedurende bijna twintig jaar te Haarlem en te
Amsterdam, in de eerstgenoemde stad o.a. voor de beroemde firma Ensehede. In 1759 vestigde hij zieh te Brussel en riehtte er met veel sueces
een lettergieterij op die niet weinig bijdroeg tot de bloei van het Brusselse drukkersbedrijf in die periode. 46
De suikerindustrie

V66r de tweede helft van de aehttiende eeuw bestond te Brussel vrijwel
geen suikerindustrie. Omstreeks 1750, na het einde van de Oostenrijkse
sueeessieoorlog kwam hierin verandering. In 1749 riehtte de Brusselse
notaris J.F. van de Laer de eerste eehte suikerraffinaderij te Brussel op.
Hij had voor 4000 gulden in Holland de nodige 'instrumens' aangesehaft en de teehnisehe leiding van zijn bedrijf had hij toevertrouwd aan
'trois allemans qui se sont perfeetionnes en eet ouvrage en hollande. ,47
Enkele jaren later trad een Nederlandse meesterkneeht in dienst. 48 Ook
44. ARAB, RF, 4979.
45. ARAB, NGB, 18411 (15): acte gepasseerd voor notaris H .D. de Neck (7-5-1764) .
46. F . Baudin, 'Jacques-Francois Rosart, graveur et fondeur typographique beige', Cahiers bruxellois II (1957) 192-212; (Ch. Enschede), De lettergieterij van Joh . Enschede en
Zonen . Gedenkschriften ter gelegenheid van haar honderd vijftigjarig bestaan op 9 maart
1893 (Haarlem 1908) 16 e.v.
47 . ARAB, RF, 5258.
48. ARAB, RF, 5259: 'libre entree des Effects Mobiliaires de Henry Sickers . Maitre Valet de la Fabrique de ( .. ) Sucre en cette Ville de Bruxelles venant de Bois Ie Duc'
(22-1-1752).
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Afb. 3 Bron: J. & C. Luiken, 100 Verbeelding van am bach ten; het menselijk bedrijJ
(Amsterdam 1694).

het concurrerende bedrijf van Rijckaert en Latteur werkte met Hollands
personeel. Zo namen zij in 1750 'Jan Wissel Puppingh meester Raffinadeur van alderije soorten van suyckers' in dienst als meesterknecht voor
een periode van twee jaar. Zijn jaarloon bedroeg 600 gulden, verder
kreeg hij logies en de kost en werden zijn rei zen van en naar Holland
door het bedrijf betaald!49
De Brusselse bedrijven die omstreeks 1750 van start waren gegaan,
importeerden in de beginperiode allerlei benodigdheden uit de Republiek: koperen ketels, vormen in aardewerk, het speciale papier waarin
49.

ARAB, NOB, 7220 (56): acte gepasseerd voor notaris M .l. Walschaert (29-8-1750).
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de suikerbroden werden verpakt. 50 Dat dit Hollandse materiaal niet kon
worden gemist, ook niet vele jaren later, moge blijken uit het volgende:
de regering te Brussel had in 1786 ter protectie van de binnenlandse aardewerkproduktie de import van Hollands aardewerk verboden. Dit was
een ramp voor de grote suikerraffinadeur Plovitz (met vestigingen te
Brussel en te Charleroi) omdat de aardewerken vormen die hij nu in het
binnenland moest kopen, absoluut niet voldeden. De regering maakte
dan ook al heel snel een uitzondering voor zijn bedrijf en gaf toestemming om '14000 moules de terre pour sa raffinerie se sucre' te importeren. 51 Ook het speciale 'papier bleu servant a envelop per les sucres en
Pains' moest in 1787 nog uit de Republiek worden geimporteerd omdat
de enige producent in de Zuidelijke Nederlanden, een Antwerps bedrijf,
niet in staat was voldoende papier van goede kwaliteit te leveren.52 Naar
aanleiding van een regeringsenquete over de toestand van de sui kerindustrie in het algemeen schreven de Brusselse ondernemers in 1770 dat
de Hollandse suikerraffinadeurs niet beter waren toegerust dan de Zuidnederlandse 'car tout maitre rafinadeur qui est a la conduite de nos Rafineries, sont Hollandois, Anglois ou Hambourgeois les plus experimentes qu'on a pu trouver.,53

Porselein en plateelwerk

Na de vrede van Munster hebben enkele entrepreneurs geprobeerd in
Brussel te beginnen met de produktie van 'gecontrefaict porceleyn, soo
ende gelijck het in hollandt ghemaeckt wordt.' Van een van hen, Jacques van den Haute, weten we zeker dat hij werkte met Hollands personeel: hij beklaagt zich bij het stadsbestuur dat zijn concurrenten met allerlei ongeoorloofde middelen proberen zijn personeel weg te kopen of
met steekpenningen aansporen tot sabotage van zijn bedrijf; maar hij
geeft de moed niet op 'sijnde van Intentie van noch veel wercklieden van
hollandt te laeten commen'. Of hij zijn voornemen heeft kunnen waarmaken is niet bekend, maar lang heeft het bedrijf echter niet gewerkt. 54
De basis voor de Brusselse porselein en plateelwerkindustrie werd gelegd in het begin van de 18e eeuw door Comelis Mombaers die 'mar-

50. ARAB, RF, 5257: 'Note des Marchandises, Materieux et utencils qui sont venues
d'hollande pour les fabricateurs de sucre ( ... ) a Bruxelles pendant 1750. 1751 & 1752' .
5!. ARAB, RF, 5182.
52. ARAB, Aigemene Regeringsraad, 1759 en 176!.
53. ARAB, RF, 5264.
54. SAB, OA, 12%, fol. 369-370.
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chand de fayence et de citrons' was, een niet zo voor de hand liggende
combinatie. Met steun van de overheid - een octrooi waarin allerlei fiscale en administratieve voordelen werden toegekend en de belofte dat
hij 8000 gulden subsidie zou krijgen - richtte hij in 1705 een 'fabrique
de porcelaine' op. Mombaers werkte in vennootschap met Dirk Witsenburgh die uit Delft afkomstig was en er eigenaar was geweest van de
'plateelbackerie van de Sterre' . Naast Witsenburgh werkten er noch tenminste vijf andere Noordnederlanders in het bedrijf. Ook dit bedrijf
hield het slechts enkele jaren vol: van de beloofde 8000 gulden ontvingen Mombaers en Witsenburgh er slechts 1000; bovendien werden Brabant en Vlaanderen in 1706 bezet door de legers van Groot-Brittannie
en de Republiek en werd het land bestuurd door het Engels-Bataafs condominium, wat niet bevorderlijk zal zijn geweest voor hun bedrijf. In
1707 verdween Witsenburgh spoorloos en in 1709 ging Mombaers failliet. Vijftien jaar later echter heropende de zoon van Cornelis, Philippe
Mombaers het bedrijf van zijn vader. Mombaers jr. die was opgeleid te
Delft, Nevers, Rouen en Saint-Cloud had weI succes en legde de basis
voor een relatief bloeiende porselein- en plateelwerkindustrie. 55 De prominente rol die de Hollandse specialisten tijdens de 17e eeuw en het begin van de 18 eeuw hadden vervuld, viel weg. Brussel ontwikkelde zich
tot een zelfstandig produktiecentrum.

Varia
Tenslotte vermeld ik nog een tweetal ondernemingen die voor Brussel
niet echt belangrijk zijn geweest, maar weI aangeven dat de Zuidelijke
Nederlanden voor het opzetten van nieuwe ondernemingen gedurende
lange tijd afhankelijk waren van het Noorden. Zo werd in 1726-1727
door een Brusselse vennootschap onder de leiding van de bekende financier de Sotelet een compagnie opgericht voor de walvisvangst. De thuishaven was Oostende. De vier speciaal voor de walvisvangst uitgeruste
schepen liet Sotelet door zijn Amsterdamse correspondent aankopen bij
Zaanse scheepsbouwers, voor in totaal 37.650 gulden. 56
De blikslagerij werd te Brussel in 1758 ingevoerd door de Rotterdam-

55. H . van Houtte, a. w., 150; ARAB, NOB, 1649: acte gepasseerd voor notaris Janssens
(11-11-1705); O. Dansaert, Les anciennes faiences de Bruxelles (Brussel/ Parijs 1922) 285287,42-50, 74.
56. ARAB, Manuscrits divers, 3819: copieen van acten gepasseerd voor notaris Ph. Vandersteng te Zaandam d.d. 30-11-1726,9-2-1727 en voor notaris S. Jongewaert te Westzanen d.d. 30-11-1726.
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mer Comelis Seeuwen. Het bedrijf had succes, maar Seeuwen overleed
al in 1760. Zijn weduwe verkocht de zaak en keerde terug naar het
Noorden. Het bedrijf werd overgebracht naar Vilvoorde, ten noorden
van BrusseI. 57

Conclusie

Twee relatief weinig bestudeerde thema's uit de Nederlandse geschiedschrijving werden in deze studie nader bekeken: 1. de overdracht van
technische kennis en de emigratie van technici vanuit de Republiek der
Verenigde Nederlanden; 2. de economise he betrekkingen tussen Noord
en Zuid na de scheiding der Nederlanden. Er werd een keuze gemaakt
voor een belangrijke regio in de ZuideIijke Nederlanden: Brussel en het
omliggende gebied in de peri ode 1650-1800.
Brussel was een hof-, hoofd- en residentiestad en had dientengevolge
een bijzondere industriele structuur. Niet zozeer de grootte van de produktie per sector was er belangrijk, weI de gevarieerdheid van het geproduceerde. Enkele produkten (kant, wandtapijten, camelot, rijtuigen)
vonden gedurende min of meer lange tijd aftrek op de intemationale
markten. Dit had echter nooit tot gevolg dat de gehele industrie zich op
die produkten richtte. Vele andere sectoren produceerden hoofdzakelijk
voor de locale consumptie en voor de bevoorrading van de omliggende
regio's.
Emigranten uit de Zuidelijke Nederlanden hebben in belangrijke mate
bijgedragen tot de bloei van de industrie in de Republiek . Dit onderzoek
heeft aangetoond dat in de Republiek ontwikkelde technische kennis,
met wisselend succes, werd aangewend om nieuwe industrieen in het
Brusseise te starten of bestaande nijverheden nieuw leven in te blazen.
Dat niet elke poging met succes werd bekroond, was minder het gevolg
van eventuele mankementen in de gei'mporteerde techno logie, dan wei
van ongunstige economische en politieke omstandigheden in het algemeen. Het was met name in de bedrijfstakken die produceerden voor de
locale en binnenlandse markten, dat een beroep werd gedaan op technische kennis uit het Noorden: de lakenproduktie, de katoendrukkerij, de
papiemijverheid, de suikerraffinaderij, de produktie van porseiein en
plateelwerk waren immers sectoren, die in de Republiek een hoog niveau
hadden bereikt.
Cipolla en anderen hebben gewezen op het grote belang van technici
57. ARAB, NGB, 5043 : acte gepasseerd voor notaris R. Culant (4-12-1758); ARAB, RF,
1853, [oJ. 24; SAB, OA, 992, [oJ. 60-71.
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en hooggeschoolde arbeidskrachten in de overdrachten van technische
kennis . Ais we het schema van Kroker toepassen op de overdrachten
tussen de Republiek en het Brusselse, dan blijkt tenvolle de juistheid van
die stelling. Overdrachten langs de indirecte weg heb ik niet kunnen
vaststellen; de categorieen 2b en 2c waren zonder meer het belangrijkst.
Zuidnederlandse ondernemers werkten zelf gedurende min of meer lange tijd in het Noorden en/ of recruteerden Hollandse of in het Noorden
opgeleide arbeidskrachten voor hun Brussels bedrijf. Enkele ondernemers uit de Republiek hebben zich op eigen initiatief te Brussel gevestigd, maar het betreft een gering aantal. Ook werden weI produktiemiddelen uit het Noorden gelmporteerd. Het aantrekken van tech nologie en technici uit de Republiek was geheel een zaak van het particuliere
bedrijfsleven . De overheid, het Brusselse stadsbestuur en de centrale regering te Brussel, gaf echter weI steun door het verlenen van fiscale en
administratieve voordelen.
Bezien we tens lotte hoe de import van Noordnederlandse technoiogie
en de immigratie van technici was gespreid over de anderhalve eeuw tussen 1650 en 1800. Duidelijk is in elk geval dat het aandeel van de Republiek in het geheel van de technologische overdrachten naar Brussel in
het laatste kwart van de achttiende eeuw erg klein was geworden. Maar
in de daaraan voorafgaande periode waren er duidelijk verschillen per
sector: in de textielindustrie en in de porselein- en plateelwerkproduktie
was het na ca. 1730 afgelopen met de overdrachten; in de papiernijverheid en de suikerraffinaderij daarentegen begonnen ze pas daarna. Deze
gang van zaken sluit aan bij de ontwikkelingen in de Republiek zelf: de
Leidse lakennijverheid was na 1680 over haar hoogtepunt heen; met
Delft was dat het geval na 1725; vanaf 1750 ging het bergafwaarts met
de Amsterdamse katoendrukkerijen; de papier- en de suikerindustrie
daarentegen hielden relatief goed stand tot het einde van de 18e eeuw.
Technologie en technici werden blijkbaar slechts aangetrokken uit bedrijfstakken waar het (relatief) goed ging.

Regeringsbeleid en bedrijfsvoering;
het ontstaan van de Haagse stoommetaalgieterij-pletterij van E.B.L.
Maritz en L.I. Enthoven, 1823-1840
C.M. BOORTMAN

Inleiding

Tijdens de eerste helft van de achttiende eeuw maakte de koperverwerkende industrie een snelle ontwikkeling door. Deze verandering hing samen met de industriele revolutie in het algemeen en de koloniale handel
in het bijzonder. In 1761 liet de Engelse marine de scheepswand van het
fregat Alaron bij wijze van proef met koperen platen bekleden om te
zien in hoeverre dit aantasting door paalworm en het aangroeien van algen kon voorkomen. De resultaten waren bevredigend en de nieuwe vinding yond ingang. Vanaf 1780 werd het dubbelen met koper ook door
Nederlandse werven toegepast' met als gevolg een toenemende vraag
naar koperprodukten.
Op basis van de traditionele technieken was aan deze vraag moeilijk
te voldoen. Van oudsher werden de pletrollen, waarmee het koper tot
platen werd gewalst, door waterkracht aangedreven. Het vermogen dat
het waterrad leverde was niet groot. Bovendien was men gebonden aan
riviertjes met een redelijk verval en afhankelijk van neerslag en jaargetijde. 2
De stoommachine stelde de fabrikanten in staat deze beperkingen te
doorbreken. De koperfabrikage kon nu verplaatst worden naar de steden en de produktie per fabriek kon worden vergroot. In 1809 importeerde H . de Heus 3 een van de eerste stoommachines van Nederland en
plaatste deze in zijn koperpletterij te Amsterdam. In 1807 had hij zich
verzekerd van het alleenrecht op de produktie van dubbelingskoper voor

I. J .Mc.Lean, 'Koperindustrie in Nederland 1750-1850', Economisch en sociaal hislorisch jaarboek (ESHJ) 43 (1980) 39-63, aldaar 40.
2. Op de Veluwe bestonden sinds de zestiende eeuw verschillende kopermolens. McLean,
'Koperindustrie' 56.
3. Hendrik de Heus (1764-1836).
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de duur van vijftien jaar. 4 Pas nadat dit octrooi in 1822 verlopen was,
werd in het binnenland een tweede moderne fabriek opgericht.
In 1824 stichtten E.B.L. Maritz en L.r. Enthoven 5 te Den Haag hun
stoom-metaal-pletterij. Het ontstaan van een modern, grootschalig bedrijf in de Noordelijke Nederlanden is een merkwaardig verschijnsel. De
economie van dit gebied was gedurende de achttiende eeuw diep in het
slop geraakt. Ook tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw bleef
een industriele revolutie uit. Een industriele onderneming rendeerde
blijkbaar onvoldoende om het bedrijfsrisico aanvaa!"dbaar te maken.
Deze vaststelling roept de volgende vragen op: 'Waarom namen Maritz
en Compo in 1823 het besluit om in Den Haag een metaalfabriek te vest igen' en 'Waarom zijn Maritz en Compo in staat geweest om hun onderneming te continueren,.6

Machtige heren en smalle marges
De firma Maritz en Compo ontstond niet in een vacuum. Zowel de houding van de overheid alsook de bedrijfsvoering stonden binnen de context van de toenmalige machtsverhoudingen.
In economisch opzicht was vooral het belastingvraagstuk bijzonder
urgent. Op het Verenigd Koninkrijk drukte niet aileen een hoge nationaIe schuld, maar ook de militaire rol die zij ten opzichte van Frankrijk
te vervullen had bracht vee I kosten met zich mee. Aile economische belangengroepen trachtten de belastingen dan ook zo veel mogelijk af te
wentelen. De regenten gebruikten hun bestuurlijke macht om hun bezit
tegen fiscale aanslagen veilig te stellen. Daardoor kon vermogen onvoldoende worden belast met als gevolg dat de overheid haar uitgaven grotendeels op de producenten verhaalde. 'Alles weegt op de produceerende klasse, patenten, zegels, registratie, lastgelden, accijnsen, convoyen,
posterijen in een woord alles behalven den grondrechten, draagt geheel
of meer bijzonder op deze,7 schreef de ondernemer en belastingdeskun-

4. McLean, 'Koperindustrie' 42.
5. Edouart B.L. Maritz (1803-1864) en Lion Israel Enthoven, zich ook noemende Lion
John Enthoven (1787-1863).
6. Om deze vragen te kunnen bean two orden heb ik de briefwisseling met betrekking tot
leningen, octrooien en contracten onderzocht zoals die tussen Maritz en Compo en het rijk
is gevoerd. Het onderwerp is in tijd afgebakend enerzijds door de aanvang van de briefwisseling en anderzijds door het tijdstip waarop de afhankelijkheid van de overheid voldoende was teruggebracht om de continuiteit veilig te stellen.
7. I.J .A. Gogel, Memorien en correspondentien betrekkelijk den staat van's Rijks geldmiddelen in den jare 1820 (Amsterdam 1844) 42.
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dige I.1.A. Gogel in 1820. De belastingen verhoogden de produktiekosten en verminderden daardoor het rendement van de industrie. ' De nijverheid wordt afgeschrikt - het leeglopen eene gedwongene noodzakelijkheid - het aanvangen van een beroep den yverigen jongen
mensch bijna onmogelijk gemaakt - rentenieren en leeglopen of aangemoedigd of verschoonbaar gemaakt,8 constateerde Gogel.
De toestand zou er voor de fabrikanten somber hebben uit gezien als
Willem I hen niet gesteund had. De koning bezat een grote mate van
wetgevende en uitvoerende macht die hij gebruikte om het economisch
potentieel van de natie te ontwikkelen. Hij probeerde zowel de nijverheid als de koloniale handel te stimuleren maar werd geconfronteerd
met tegenstrijdige belangen. De kooplieden eisten vrijhandel terwijl de
fabrikanten om protectionisme vroegen. Willem I trachtte daarom, over
de hoofden van de regenten heen, de fabrikanten te steunen zonder de
handel te benadelen.
Om dit doel te bereiken stichtte de koning maatschappijen die, buiten
de parlementaire controle om, de economie stimuleerden. Daarnaast
besteedde hij veel tijd en geld aan pogingen om fabrikanten toegang tot
lang-termijn krediet te verlenen. Dit soort krediet was van groot belang
voor het behoud en de groei van de nationale nijverheid . Aangezien de
binnenlandse markt niet door tariefmuren tegen de import van Engelse
industrieprodukten was beschermd, werden de ambachtelijke bedrijfsjes weg geconcurreerd. Aileen fabrieken die geavanceerde technologie
op grote schaal konden toepassen hadden een kans op overleven. Het
oprichten van dergelijke bedrijven vergde investeringen die de ambachtelijke bedrijfjes niet konden opbrengen. De koning trachtte in dit probleem te voorzien door het oprichten van een nijverheidsbank.
De 'haute finance' wilde hier echter niets van weten. Het parlement
wees de oprichting van een rijks-nijverheidsbank af. 9 De koning besloot
nu het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid op te zetten
dat gedeeJtelijk via de begroting en gedeeltelijk via het Amortisatiesyndikaat van staatsgelden werd voorzien. De geldelijke administratie werd
onder het syndikaat gebracht en viel dus buiten de parlementaire controIe. Het Fonds verstrekte, naast schenkingen, leningen tegen een rente
van 3070. Langs deze weg werd de nijverheid gesteund terwijl protectio8. Gogel, Memorien, 42.
9. H. Riemens , Het amortisatie-syndikaat (Amsterdam 1935) 64,65. De directies van de
Algemene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt en van de Nederlandsche Handel Maatschappij weigerden de industrie van lang-termijn krediet te voorzien . H .F.J .M. van den Eerenbeemt, 'Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland
18()()-1850' (P .A.M. Geurts en F.A.M. Messing ed .) Economische ontwikkeling en sociale
emancipatie II (Den Haag 1977) 1-32, aldaar 25-27 .

BOORTMAN

REGERINGSBELEID EN BEDRIJFSVOERING

35

nisme zo veel mogelijk werd vermeden.
Ook tussen de fabrikanten onder ling waren de verhoudingen niet altijd even vredig. Zij concurreerden om voordelige overheidsopdrachten
en particuliere orders. Maritz en Enthoven bezaten voldoende kennis en
vaardigheden om deze strijd met vertrouwen tegemoet te zien . Maritz
stamde uit een geslacht van geschutsgieters en was in het bedrijf opgegroeid. 10 Enthoven beschikte over de handelskennis. Samen met zijn in
Londen woonachtige broer H.J. Enthoven, die in Engeland een metaalpletterij bezat,l1 leidde hij de firma Enthoven en Compo Deze leverde
metaalprodukten en oorlogsmateriaal aan de Nederlandse regering. 12
Uit het oogpunt van de concurrentiepositie bezien was Den Haag niet
de meest voor de hand liggende vestigingsplaats voor een bedrijf dat
zich op de scheepsbouw richtte. De stad bezat geen scheepswerven van
enige betekenis en van slechts een firma konden omvangrijke opdrachten verwacht worden . 13 De grootste particuliere afnemers zouden de
Amsterdamse en Rotterdamse scheepswerven moeten worden en in verband met de afstand waren hoge transportkosten te verwachten . 14 Aangezien Den Haag echter een regeringscentrum was, had men er makkelijk toegang tot de autoriteiten hetgeen de kans op het verkrijgen van
overheidsopdrachten en overheidsleningen vergrootte. 15
Binnen Den Haag lag de fabriek gunstig. Zij was gevestigd in de manege van het huis 'Pas Binnen' en beyond zich aan de oostelijke rand
van de stad. 16 Het brandgevaar was daardoor minimaal en de overheersende westenwinden bliezen de rook de polder in zodat de kans op
klachten over rookoverlast werden verkleind. 17 Bovendien grensde de

10. L. Hanau, 'De rijksgieterij van bronzen geschut te 's-Gravenhage en de familie Maritz', die Haghe 1895, 103-140, aldaar III. De vader van E.B .L. Maritz, E.L. Maritz genaamd, voerde in de Haagse geschutsgieterij opdrachten voor het rijk uit.
I I. Gemeentearchief Den Haag (GAH), Lq 143. P.H. Enthoven, Kroniek van het
geslacht Enthoven uit 's Gravenhage (Den Haag 1982) 15 .
12. GAH, Lq 143 . Enthoven, Kroniek, 10.
13 . G . van Maanen en Zn , fabrikanten van militaire knopen en andere voorwerpen van
koper. McLean, 'Koperindustrie' 54.
14. GAH Archief van de Gemeente Secretarie (GS), inv. nr. 264, 21 juni 1826 No. 4,
lijstje met onkosten. In 1826 betaalde Maritz en Compo17260,- aan vrachtloon .
15 . W.M. Zappey, 'Het fonds voor de nationale nijverheid 1821-1846', in: Exercities in
ons verleden (Assen 1981) 27-43, aldaar 35 .
16. GAH, GS, Inv. nr. 237, 26 maart 1824 No.4. Voorburgse straatje 278.
17. GAH, GS, inv. nr. 27, 3, 4 en 5 nov. 2, 7 en 14 dec. Vanwege de overlast tekenden
omwonenden protest aan tegen de vestiging van een tweede metaalgieterij in de binnenstad.
Onder aanvoering van burgemeester Copes van Cattenburg, wiens huis met de stal op de
geplande fabriek uitkwam, was men bereid de zaak tot voor de kroon uit te vechten . De
vestiging ging niet door .
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fabriek aan de Haagse trekvaart zodat een goede verbinding met het
achterland gewaarborgd was. 18
Expansie, 1823-1828
Vanaf 1822 nam Willem I een aantal maatregelen met als doel de handel
en nijverheid te bevorderen. De scheepsbouw, die met de koloniale handel in verband stond, kreeg gerichte steun. In 1823 besloot de koning
de bouwkosten van Nederlandse schepen voor 10070 te subsidieren. Het
onder Nederlandse vlag brengen van buitenlandse schepen werd belast.
In 1824 richtte de vorst de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)
op. Hij bedong dat de NHM vrachtlonen betaalde die 33,3% boven de
marktprijzen lagen. De maatschappij verplichtte zichzelf om aIleen van
Nederlandse schepen gebruik te maken. 19 Naarmate de handel herleefde
nam de vraag naar Indische muntspecie toe. De NHM plaatste omvangrijke orders voor koperen duitenplaatjes. 2o
Deze combinatie van maatregelen veroorzaakte een revolutie in de
scheepsbouwindustrie. In 1823 richtte Roentgen te Rotterdam zijn Nederlandse Stoombootmij. op en in 1825 volgde Paul van Vlissingen met
zijn Amsterdamse Stoombootmij. Ook de heren Maritz en Enthoven
reageerden alert op de nieuwe winstmogelijkheden. In 1823 gingen zij
een stilzwijgend compagnonschap aan met het doel een koperfabriek op
te richten. 21
De aanstaande ondernemers waren, wat het rendement van hun onderneming betrof, niet willoos aan de omstandigheden overgeleverd.
Om zo veel mogelijk winst te maken streefden zij zo laag mogelijke
kosten per eenheid produkt na. Een van de manieren om dit doel te berei ken was het kiezen van een zo voordelig mogelijke combinatie van
produktiefactoren en een optimale bedrijfsgrootte. Om deze keuze te
kunnen maken moesten de ondernemers over een aanzienlijk kapitaal
kunnen beschikken. De compagnons waren dan ook niet onbemiddeld.
E.B.L. Maritz stond in Den Haag als 'vermogend kapitalist' bekend. 22
18. Gemeentearchief Delft (GAD), archief Enthoven en Comp., negentiende eeuwse
stukken, No.5 .
19. R.1. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979)
93 .
20. Koperen p1aatjes die door de munt tot 1ndische duiten werden ges1agen .
21 . GAD, archief Enthoven en Cie. 1ge eeuwse stukken. acte 16 juni 1828. Het compagnieschap is pas in 1828 schriftelijk vastge1egd . acte 16 juni 1828.
2'2. A1gemeen Rijksarchief (ARA), Archief der Staats Secretarie 1813-1841 (SS) inv. nr.
2642, 4 jan. 1827 No 97.
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Hij was degene die de aankoop van grond en erven financierde. 23 L.1.
Enthoven was ook een bemiddeld man. In de roerende en onroerende
goederen die tot de fabriek behoorden nam hij voor de helft deel. 24 In
1830 vertegenwoordigde de fabriek een waarde van /220.000,-.25
In 1824 werd de fabriek in werking gesteld. Het hart van het bedrijf
werd gevormd door de stoommachine. De krachtbron was een 20 a 25
PK stoomketel van de Horsely Iron Company uit Lipton. 26 DaarI).aast
stonden er twee smelt ovens en een fornuis. 27 Deze keuze voor geavanceerde technieken bleek juist. Aan de 'gelukkig uitgevallen fabrieksinrichting met name de stoomwerktuigen' schreven de ondernemers de onverwacht hoge winst toe. 28
De ondernemers gaven er blijk van uitstekend op de hoogte te zijn van
de voordelen die een grote afzetmarkt en de aanwezigheid van
grondstoffen boden. Zij wezen de overheid op 'De grote schaal waarop
door middel van uitgebreid debiet en handel de Engelse fabrikanten zijn
ingericht in vergelijking met den staat waarin die hier te lande kunnen
wezen, boven welke de eersten ook het voordeel der nabijgelegen metaal
en koolmijnen hebben zodat ( ... ) eene Nederlandse fabriek zonder eenig
voorrecht met die der Engelsen bezwaarlijk in mededinging kan komen'.29
De stimulering van de scheepsbouw deed de vraag naar koperprodukten zo sterk toenemen dat de fabrikanten er niet aan konden voldoen
ook al was hun onderneming continu in bedrijf. 30 De hoge winst en ook
de verwachting 'economics of scale' te kunnen verwerkelijken, bracht
de fabrikanten er toe hun productiecapaciteit te verhogen. Door de
kosten van uitbreiding en de kapitalen die in de grondstofvoorraad vast
lagen, raakten de fabrikanten in financiele problemen en zij besloten
zich tot de regering te wenden met een verzoek om een lening uit het
Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid.
Willem I reageerde positief op dit verzoek. Hij stond Maritz en Cie
een voorschot van /100.000,- toe omdat 'Hunne fabriek de eerste is
23. ARA, Archief van het amortisatie syndikaat (AM), inv . nr. 1858, hypotheekacte
1827.
24. ARA, AM, inv . nr . 1858, hypotheekacte 1827.
25 . ARA, Archief van de administratie der nationa1e nijverheid (1813-1877) NN, inv . nr.
236, 13 mei 1831 No . 34, request Maritz. In 1831 was een bed rag van /220.000,- geinvesteerd.
26. GAH, GS, inv . nr. 255 , 14 sept. 1825 No. 9. De stoomketel had een inhoud van
11,36 kubieke meter.
27 . GAH, GS, inv. nr. 268, 90kt. 1826 No. 11.
28 . ARA, SS, inv. nr. 2642, 4 jan. 1827 No. 97, request Maritz.
29. ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 jan. 1826 No. 66, request Maritz.
30. GAH, GS, inv. nr. 265, 19 juli 1826.
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die hier te lande is opgericht terwijl ook hare bloei de nuttigheid derzelve
en de deugdzaamheid van den arbeid schijnt te bewijzen waardoor de
waarschijnlijkheid bestaat dat zij dit land voor het benoodigde bewerkte
koper van aIle cijnsbaarheid aan den vreemdeling zal kunnen opheffen,.31 Door deze lening waren de ondernemers in staat hun bedrijf van
1824 tot 1827 voortdurend te vergroten.
De fabriek werd uitgebreid met: een lage druk stoomkeiel, twee smeltreverbereer en drie gloei-reverbereer ovens. De stoommachine kon verschillende werktuigen aandrijven. Ten eerste twee pletrollen voor het
walsen van koperen bouten en platen,32 Ten tweede - via een kam en
excentrieke raden - drie ijzeren scharen waarvan er een stalen snijders
van 1,3 meter lengte had terwijl de ander gebruikt werd voor het snijden
van bodems.33 De onderneming omvatte ook een pakhuis, een kantoor
en een werkplaats. 34
In 1826 werkten er 104 arbeiders voor de firma . 35 De fabrikanten beseften het belang van de ervaring die hun employees hadden opgedaan.
Toen zij in 1828 het terrein van hun werkzaamheden verbreedden deden
zij dit mede om 'steeds een aanzienlijk aantal arbeiders waaronder bij
uitstek kundige mann en in dienst te kunnen houden'. 36
Maritz en Comp waren van aanvang af in concurrentie met de fabrikant H. de Heus. Beide firma's probeerden de regering er toe over te
halen hen bepaalde voordelen te geven. Zij zonden de regering een
stroom requesten om octrooien, contracten, verhoogde invoerrechten
en verlaagde accijnsen. H. de Heus bezat tot 1827 het alleenrecht op de
leverantie van dubbelingskoper aan de marine. Maritz en Compo stelden
zich ten doel een dergelijk contract te verkrijgen. Zij stuurden herhaalde
verzoeken om het alleenrecht op de levering aan de marine van koperen
verbindingsstaven .
Met het verlenen van octrooien was de regering echter terughoudend.
Liever speelde zij de fabrikanten tegen elkaar uit met het doel een zo
laag mogelijke prijs te bedingen. De herhaalde verzoeken van Maritz en
Comp lekten uit en H. de Heus haastte zich te verklaren dat ook hij de
31. ARA, SS, inv. nr. 2628, 12 dec. 1826 No. 12, KB .
32 . ARA, AM, inv . nr . 1858 . Deze gegevens zijn afkomstig uit een hypotheekacte die
de samenhang tussen de werktuigen slechts ten dele onthult. Om verontreiniging te voorkomen komt het metaal in een reverbereer oven niet met de verbrandingsgassen in contact.
33 . Waarschijn1ijk bodems voor koperen distilleerketels. zie ook : McLean, 'Koperindustrie ', 50.
34. ARA, AM, inv . nr . 1858.
35 . GAH , GS, inv. nr . 264, 21 juni 1826 No.4.
36. ARA, Archief van de administratie der Nationale Nij verheid (1813-1877) (NN), inv.
nr . 137, 5 maart 1829 No. 21.
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bedoelde staven kon leveren. 37 Ook dit bleef niet onopgemerkt want
Maritz en Compo wezen de regering er op dat de concurrentie de opdrachten niet aan kon 'ofschoon het hen waarschijnlijk niet aan onbeschaamdheid zal mangelen om het gouvernement diets te maken dat zij
daartoe werkelijk in staat zijn'. 38
De koning liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en hij wees het
verzoek van de hand 39 evenals latere requesten om het aIleenrecht op de
levering van een nieuw soort dubbelingskoper voor marineschepen ·en
het verhogen van de invoerrechten op koperprodukten. 40 Pas toen het
bedrijf na 1830 in financiele moeilijkheden geraakte kreeg het een octrooi.
In meer beperkte zin boekten de fabrikanten weI succes. Tot dan toe
had de marine de opdrachten voor verbindingsstaven in het buitenland
aanbesteed omdat zij niet wist dat zij ook binnenlands vervaardigd konden worden. 41 Maritz en Cie drongen er bij de regering op aan de staven
voortaan aIleen uit het binnenland te betrekken. De regering zou in tijden van oorlog dan minder afhankelijk zijn van het buitenland. 42 Bovendi en zouden de voor dit doel aangewende kapitalen dan de nationale
nijverheid ten voordele strekken. 43 De koning besloot overeenkomstig
dit request. 44

Aanpassing 1828-1840
Oppervlakkig gezien was het bedrijf van Maritz en Compo succesvol
maar een nadere beschouwing leerde dat de firma erg afhankelijk was
van overheidssteun. Deze afhankelijkheid droeg het gevaar in zich dat
een politieke koerswijziging een aanzienlijke terugslag op de bedrijfsresultaten kon hebben. In 1826 hadden de firmanten, naast de orders van
particulieren, f 1.509.000,- aan opdrachten in portefeuille die direct of
37. ARA, SS, inv. nr . 2409, 16 jan. No. 66, rapport van de administrateur van de Nationale Nijverheid .
38. ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 maart 1826 No . 66. request Maritz.
39 . ARA, SS, inv. nr. 2312,10 sept. 1825 No. 100. KB . ARA, SS, inv . ·nr. 2409,16 jan.
1826 No. 66. KB.
40. ARA, SS, inv . nr. 3353, f. 2256. AI in 1827 verzochtten de fabrikanten om het alleenrecht tot de levering van Mudged of Musdet koper. De regering stond hen dit niet toe
maar gaf wei opdracht tot het doen van onderzoekingen naar de kwaliteiten van het nieuwe koper. ARA, SS, inv . nr . 2750, 14 juni 1827 No. 143 .
41. ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 jan. 1826 No . 66. rapport van de minister van kolonien.
42. ARA, SS, inv. nr. 1919, 18 maart 1824 No . 94. request Maritz.
43. ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 jan. 1826 No. 66. request Maritz.
44. ARA, SS, inv. nr . 2409, 16 jan. 1826 No . 66. KB.
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indirect met de overheid in verband stonden. 45
Zolang deze directe en indirecte overheidsorders binnen kwamen ging
het Maritz en Cie voor de wind. In 1828 trad echter een kentering in omdat de NHM, die haar activiteiten te ambitieus had opgezet, terrein
moest prijs geven. Dit was een tegenslag voor de onderneming immers
'al de aanzienlijke bestellingen voor blad en geraffineerd koper en voor
de Oost-Indische duitenplaatjes zelve waren uitvloeisel van deze aanvragen' .46 De ondernerning bleek zeer kwetsbaar te zijn voor een terugval
van deze orders omdat 'Het werkvermogen van de inrichtingen ( ... ) verreweg te groot is om door aanvragen van particulieren gapingen in hun-

Afb . I Gezigt op deJabrieksgebouwen van de Heeren L.l. Enthoven en Co. te 's-Gravenhage. Foto: Gemeentearchief, Den Haag.

ne werkzaamheden te kunnen voorkomen'. Dit was des te bezwaarlijker
omdat deze werkzaamheden 'indien zij niet zonder oponthoud voortduren niet aIleen slechts nadeel opleveren maar ook hen adressanten noopen het aantal hunner werklieden gaandeweg aanmerkelijk te verminderen' .4 7
De ondernemers bevonden zich in een moeilijke situatie. Verkoop van
45 .
46.
47.

GAH , GS, in v. nr. 264, 21 juni 1826 No . 4, 1ijstje met orders.
ARA, NN, inv. nr. 137 , 5 maart 1829 No.2!,
Idem .

BOORTMAN REGERINGSBELEID EN BEDRIJFSVOERING

41

de nu onrendabele onderneming zou kapitaalverlies veroorzaken. De fabrikanten kozen dan ook voor een andere oplossing. Zij vergrootten het
aantal soorten metaalprodukten dat zij konden produceren en pro beerden zo de afzet op peil te houden. Maritz en Compo richtten een loodpletterij op die door het bestaande stoamwerktuig bewogen zou worden
met het doel 'ter vermindering van de schade, den werkzaamheden hunner fabriek genoegzaam vaedsel te verschaffen' .48 Een dergelijke fabriek bestand valgens de fabrikanten in de Noordelijke Nederlanden
nog niet. 49 Op die manier verminderden zij hun afhankelijkheid van de
overheid en konden zij de produktiecapaciteit van de fabriek opnieuw
optimaal benutten.
Door de terugval in de vraag en de uitbreidingskosten werden de fabrikanten gedwongen de overheid om uitstel van aflossing te vragen. 50
Dit verzoek werd afgewezen waarover hieronder meer. 51 Het wegvallen
van overheidsopdrachten was echter nog maar het begin van de moeilijkheden. In 1829 schafte Willem I de subsidies op de scheepsbouw ar.s 2
De regering verleende Maritz en Cie nu toe stemming om hun aflossingstermijn 5 maanden op te schuiven. 53 Ernstiger was dat de NHM
zich in 1830 gedwongen zag haar vrachttarieven te verlagen 54 en tot
overmaat van ramp brak de Belgische revolutie uit.
Hoe zeer de economisch politiek van Willem I de nijverheid ook tot
voordeel strekte, de reaktionaire tendens in zijn beleid zou haar duur
komen te staan. In 1830 escaleerden de tegenstellingen tussen Noord- en
Zuid-Nederland tot een gewapend conflikt. Willem I wenste de mogelijkheid van een militaire oplossing niet uit te sluiten. Zijn volhardingspolitiek voerde het land in 1840 tot de rand van het bankroet.
De oorlog maakte het aanpassingsproces dat Mariz en Compo in 1828
op gang had den gebracht, dubbel urgent. De zuidelijke grondstoffen en
afzetmarkten gingen verloren en het enige voordeel dat hier tegenover
stond was dat het aantal binnenlandse concurrenten verminderde. Opnieuw besloten de fabrikanten de economische basis van hun fabriek te
vergroten. In 1831 bezat de firma: een koper-smelterij-pletterij, een ijzergieterij, een spijkermakerij, een loodpletterij, een loden-pijptrekkerij en een tinsmelterij welke laatste 'reeds een aanzienlijk debiet

48.
49.
50.
51.
52 .
53.
54.

Idem .
Idem.
Idem .
ARA , AM, Iny . nr. 1849, Register op yoorschotten f 80.
Griffiths, Retardation, 93 .
ARA, AM, ioy. nr. 1849, Register op yoorschotten f80,-.
Griffiths, Retardation, 94 .
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naar het buitenland (Engeland enz.)' genoot. 55 Deze afzet naar het buitenland geeft aan dat de fabrikanten er in slaagden hun concurrentiepositie aanzienlijk te verbeteren.
De investeringen die met de aanpassing gemoeid waren samen met de
gevolgen van de oorlogshandelingen verhinderden de firma om haar
schulden af te lossen. In 1830 richtte zij een nieuw verzoek tot de regering waarin zij stelde dat 'door de tegenwoordige omstandigheden, welke allen handel en geldcirculatien verlammen en ten gevolge waarvan wij
ons teleur gesteld vinden door wanbetalingen onder anderen van aanzienlijke sommen welke wij van debiteuren in Belgii! te vorderen hebben, het ons zeer bezwaarlijk lOU wezen om ons tot het eind dezer
maand van de alsdan verschuldigde aflossing van /20.000,- met de
verlopende interessen van /40.000,- te kwijten'; zij vroeg om een
jaar uitstel van aflossing en een herschikking van de afbetalingstermijnen. 56
Willem I bleef de nijverheid ontzien ook al ontwikkelde het conflict
met Belgie zich tot een financieel debacle. De fabrikanten werd een herschikking van schuld toegestaan. De regering hechtte geloof aan hun bewering dat 'de politi eke omstandigheden en de daaruit voortvloeiende
stremming onzer scheepvaart op den bloei hunner fabriek voornamelijk
dien hunner kopersmelterij en pletterij eenen ongunstigen invloed gehad
hebben' .57
Voordat de aflossing hervat werd kreeg de firma een belangrijk voordeel. Op 2-1-1835 werd haar een tien-jarig octrooi op de vervaardiging
van 'Muntz' dubbelingskoper toegestaan. 58 Deze nieuwe legering zou
andere kopersoorten van de markt verdringen. Pas in 1835 werd de aflossing hervat. In 1838,6 jaar na de oorspronkelijk overeengekomen datum, werd de laatste termijn afbetaald. 59
De regering pro beer de de gevolgen van de Belgische opstand ook te
verzachten door de brandstofaccijnsen te verlagen nu kolen niet meer in
het binnenland werden geproduceerd. De smelterijen waren
brandstofintensieFO en al in 1825 vroegen de fabrikanten het gemeente55. ARA, SS, inv. nr . 3597,18 aug 1831 No.7. rapport administrateur van de Nationale
Nijverheid.
56. ARA, NN, inv. nr. 236, 13 mei 1831 No. 34.
57. ARA, SS, inv . nr. 3778, 14 febr. 1833 No.4.
58 . 40070 zink , 60% koper en wat lood. Uitgevonden door G .F. Muntz te Birmingham .
G. Doorman, Het Nederlondsch octrooiwezen en de techniek van de negentiende eeuw
Cs-Gravenhage 1947) 187.
59 . ARA, AM, inv. nr . 1849, Register op voorschotten /80,-.
60. GAH, GS, inv . nr. 264, 21 juni 1826 No.4, in 1826 bedroegen de brandstofkosten :
/15 .000,- aan inlandse kolen, /1.700,- turf, brandhout en houtskool.
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bestuur om vermindering van de gemeentelijke belastingen. B&W reageerden daar voorlopig echter niet Op.61
Het rijk was toeschietelijker. Na het uitbreken van de Belgische
opstand, verlaagde zij de invoerrechten op kolen en in 1833 werd dit tarief omgezet in een accijns waarvan de industrie grotendeels uitgezonderd was. 62 In 1834 wendden Maritz en Cie zich, samen met de geschutsgietersfirma Maritz en Zn, tot de koning om zijn steun te verwerven in
hun conflikt met het Haags gemeentebestuur. Zij vroegen of de regering
druk wilde uitoefenen op het gemeentebestuur van Den Haag zodat de
gemeentebelastingen op dezelfde wijze geregeld zouden worden als de
rijksaccijnsen en het te restitueren gedeelte niet meer vooraf voldaan behoefde te worden. 63
De regering nodigde B&W uit om de accijnsen te herzien. In ieder geval vanaf 1837 werd 7/8 van de accijns op brandstof gerestitueerd. 64 Pas
in 1840 nam de gemeente een definitieve beslissing: 1/8 gedeelte van de
accijns moesten de fabrikanten blijven betalen niaar de fabrikanten
hoefden voortaan niet vooraf het hele bedrag te voldoen. 65
De subsidies en opdrachten die de regering aan de industrie verstrekte mochten na 1828 dan afgenomen zijn, dit betekende niet dat Maritz
en qe geheel van overheidsorders verstoken bleven. In 1838 werd
389.247,2 kilogram bewerkt koper geproduceerd. De overheid nam in
totaal 38,20/0 af (83% hiervan kwam voor rekening van het ministerie
van kolonien). Particuliere ondernemingen in de regio Den Haag namen
slechts 0,8% van de produktie af. De resterende 61 % werd aan particulieren in het binnenland verkocht. 66 In verb and met de overheidsopdrachten was de keuze voor Den Haag als vestigingsplaats niet ongunstig.

61. GAH, GS, inv. nr. 26, 5 nov. 1824.
62. Griffiths, Retardation, 76. Voor 1831 bedroeg het invoerrecht op kolen /7,- per
tonne.
63. ARA, SS, inv. nr. 5137 . Index 28 jan 1836, /3124,-.
64. GAH, OS, inv. nr. 403, 405, 407, 409, 410, 412, 413, 414. 19 jan. No.5, 28 mrt.
No.8, 28 mei No.5, 2 juli No. 10,24 aug. No. 12, 10 okt. No.3, 26 nov. No. 8, 19 dec.
No.7. In 1838 bedroeg de totaie brandstofaccijns / 12.117,44 waarvan slechts 118 betaald
hoefde te worden.
65. GAH, GS, inv. nr. 43, 9 dec. 1840.
66. GAH, GS, inv. nr. 403, 405, 407, 409, 410, 412, 413, 414. 19 jan. No.5, 28 mrt.
No . 8, 28 mei No.5, 2 juli No. 10,24 aug. No. 12, 10 okt. No.3, 26 nov. No.8, 19 dec.
No. 7.
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Contacten met de overheid
Maritz en Cie waren niet in staat de economische voorwaarden waaronder zij moesten opereren zelfstandig te bepalen. De fabrikanten realiseerden zich hun afhankelijkheid van het regeringsbeleid heel goed. In
1825 merkten zij in een request om een marinecontract op dat 'Zonder
de hoge protectie van Uwe Majesteit geen duurzaam bestaan kan vinden
de door ons in deze residentie opgerichte kostbare fabriek' . 67 Om op dit
beleid vooruit te kunnen lopen of om het te kunnen belnvloeden, moesten de ondernemers over goede informatie beschikken.
De zakelijke- en persoonlijke contacten speelden een grote rol bij het
verzamelen van deze informatie. De verwevenheid tussen de firma's
Enthoven en Compo en Maritz en Compo maakte de uitwisseling van gegevens over rijksopdrachten mogelijk. 68 Hun besluit om een fabriek in
scheepsbouwmaterialen te beginnen viel samen met het besluit van de
overheid om de scheepsbouw te stimuleren. In november 1823 wendden
zij zich tot de koning om hem op de hoogte te stellen van hun pi ann en
om een metaalfabriek op te richten. Zij vroegen hem om het alleenrecht
op de leverantie aan de marine van koperen verbindingsstaven. Omdat
vrijwel aIleen de marine deze nieuwigheid in haar schepen toepastte
achtten zij het bedrijfsrisico te groot als zij niet vooraf van deze opdrachten verzekerd waren. 69 De regering ging niet op dit verzoek in
maar dat verhinderde Maritz en Compo niet om hun fabriek toch te laten bouwen. De koperen verbindingsstaven werden voor de vestiging
van de fabriek door de handelsfirma Enthoven en Compouit het buitenland geleverd. 70
Uit de gang van zaken rond de aanvraag van de lening uit het Fonds
voor de nijverheid, blijkt de kwaliteit van de informatie die Maritz en
Cie. aan hun zakelijke relaties konden ontlenen. In 1826 vroegen zij de
regering om een voorschot van f 130.000,-. In verband met dit verzoek
vroeg de regering aan B&W van Den Haag om inlichtingen omtrent de
soliditeit van de firma. De burgemeester stelde Maritz en Cie. mondeling van deze ontwikkeling op de hoogte en deze zonden het gemeente67 . ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 jan. 1826 No. 66, Rekest Maritz.
68. GAD, archief Enthoven en Componegen~iende eeuwse stukken, acte van compagnieschap 21 juni 1831 . De nauwe verwevenheid van de belangen van Maritz en Compo en Enthoven en Compo blijkt uit het feit dat de roerende en onroerende goederen van de firma
Maritz en Compo deel uitmaakten van Enthoven en Compo Wanneer E.B.L. Maritz zou
overlijden mocht L.l. Enthoven een nieuwe compagnon kiezen. De naam van de firma is
later dan ook in Enthoven en Compo veranderd.
69. ARA, SS, inv. nr. 1919, 18 maart 1824 No . 94. request Maritz.
70. ARA, SS, inv. nr. 2409, 16 jan. 1826 No . 66, rapport minister van kolonien.
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bestuur een brief waarin het belang van hun fabriek voor het land in het
algemeen en voor de stad Den Haag in het bijzonder werd benadrukt. 71
Bij deze brief beyond zich een lijstje met voorschotten die uit het
fonds waren verleend. 72 In hun antwoord aan de regering maakten
B&W van den Haag melding van het bestaan van dit lijstje en de regering verzocht per ommegaande om toezending. B&W besloten, na Maritz en Cie. over deze kwestie gehoord te hebben,73 om niet het origineel,
maar een afschrift op te sturen zodat de mededeling dat Willem I persoonlijk een voorschot van /500.000,- aan 10hn Cockerill te Luik had
verleend, uit dit antwoord kon worden wegelaten. 74
De reaktie van de inspecteur generaal van de Nationale Nijverheid,
1.Th. Netscher, bewijst hoe goed Maritz de Cie. geinformeerd waren.
Hij constateerde verontwaardigd 'als hebben zij als ondersteuning van
hun verzoek gebruik gemaakt van inlichtingen die te minder in het bezit
van een particulier verwacht mogen worden, daar het de koning om zeer
dringende redenen niet behaagd heeft aan de aanzoeken van de tweede
kamer der Staten Generaal en van de Algemene Rekenkamer ter bekoming van dusdanige en andere inlichtingen tot het fonds der Nationale
nijverheid betrekkelijk te voldoen'. 75
De financieIe gevolgen voor Maritz en Cie. waren onaangenaam. De
inspecteur veronderstelde dat de ondernemers goed genoeg ingelicht
waren om te weten dat het fonds de voorschotten tegen een lage rente
uitleende en dat het hen er aIleen om te doen was het gevraagde geld
weer tegen een hogere rente uit te zetten. 76 De koning nam zijn advies
om slechts /100.000,- toe te staan tegen de ongebruikelijk hoge rente
van 5070, over. 77
Het onderzoek dat de koning naar het lek in zijn bestuursapparaat liet
instellen liep dood. De advokaten D.l. Schooneveld en A. Wittering,
die Maritz en Compo als hun informanten vermelden, beriepen zich op

71. GAH, OS, inv. nr. 264, 21 juni 1826, Brief Maritz en Compo 27 juni 1826. Deze brief
is door de gemeente secretaris enkele dagen voor de datum van binnenkomst in het archief
geborgen.
72. GAH, GS, inv. nr. 264, 21 juni 1826 No. 4. Volgens Maritz en Compo was medio
1826/1.565 .000,- aan voorschotten uit het Fonds verleend.
73 . GAH, GS, inv. nr. 28, 28 aug. 1826.
74. GAH, OS, inv. nr. 264, 21 juni 1826 No.4.
75 . ARA, SS, inv. nr. 2642, 4 jan. 1827 No. 97 . rapport inspecteur generaal van de Nationale Nijverheid. Uit het fonds werden o .a. journalisten betaald en dagbladen opgekocht.
H . Riemens, Amortisatiesyndikaat, 144.
76. ARA, SS, inv. nr. 2642, 4 jan. 1827 No . 97, Rapport inspect. gen . Nationale Nijverheid .
77. ARA, SS, inv. nr. 2628, 12 dec. 1826 No. 121, KB.
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hun verschoningsrecht en no emden hun bronnen niet. 78 Volgens de minister van lustitie had den Maritz en Compo de wet niet overtreden en
konden zij dus niet tot spreken gedwongen worden. 79 De inspecteur generaal van de nationale nijverheid wees het idee dat een ambtenaar
loslippig was geweest van de hand 80 en de koning liet de zaak rusten. 81
Voor de beide fabrikanten had dit muisje echter nog een staartje.
Toen zij in 1829 wegens de financiele moeilijkheden een uitstel van aflossing en een verlaging van de rente tot het gebruikelijke niveau aanvroegen, werd hen dit geweigerd omdat de inspecteur veronderstelde dat
zij het geld onder allerlei voorwendselen wilden krijgen tegen de lage
rente. 82 Pas nadat hij de fabriek in 1831 persoonlijk had bezichtigd en
in zijn verwachtingen was overtroffen, veranderde hij zijn houding en
sprak zich ten gunste van de door de fabrikanten ingediende verzoeken
tot uitstel van aflossing uit. De vaststelling dat de fabriek niet vijandig
ten opzichte van de handel stand zodat de regering haar kon steunen
'zonder dat zij het gevaar loopt van daardoor andere belangen te krenken' speelde bij deze veranderde houding ook een roI. 83 De rente bleef
echter op 5070 gehandhaafd.

Conclusie

Het ontstaan van de firma Maritz en Compo werd veroorzaakt door het
economisch beleid van de overheid. Willem I verhoogde de winstverwachtingen van de koperindustrie zodanig dat het bedrijfsrisico aanvaardbaar werd. E.B.L. Maritz en L.I. Enthoven reageerden op deze
gunstige omstandigheden met het besluit tot het oprichten van een koperfabriek. Zij werden niet teleur gesteld. De boven verwachting hoge
winst dreef hen er zelfs toe de produktiecapaciteit van de fabriek uit te
breiden. Deze expansie was mogelijk doordat de ondernemers een lening
konden sluiten bij de regering. Daardoor was de groei van het bedrijf
niet gebonden aan de mate waarin de winst geherinvesteerd kon worden.Zonder de regeringssteun zou het bedrijf ten eerste niet ontstaan
zijn en ten tweede niet snel hebben kunnen groeien.
78 . ARA, SS, inY. nr. 2717, 22 april 1827 No. 88. Brieyen van 0.1. Schooneyeld en A.
Wittering.
79. ARA, SS, inY. nr. 2717, 22 april 1827 No. 88. Rapport minister van justitie.
80. ARA, NM, inY. nr. 15,20 april 1827 No. 111. inspt. gen Nationale Nijyerheid.
81. ARA, SS, inY. nr. 2717, 22 april 1827 No. 88 . KB .
82 . ARA, SS inY. nr. 3148, 26 febr. 1829 No . 56. Rapport inspect. gen Nationale Nijyerheid.
83. ARA, SS, inY. nr. 3597 18 aug 1831 No.7.
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Ook in de periode van aanpassing werden de fabrikanten door de regering ter zijde gestaan. Het abrupt wegvallen van regeringsorders en subsidies, gevolgd door de afscheiding van Belgie, maakte een aanpassing
urgent. Zonder uitgestelde lening en een octrooi zou een snelle omschakeling bijzonder moeilijk zijn geweest. De fabrikanten stelden dat hun
fabriek zonder koninklijke protectie geen duurzaam bestaan kon vinden. Deze uitspraak yond echter plaats in de groeifase en binnen het kader van een verzoek om een marinecontract. Enige overdrijving was in
het belang van de ondernemers.
De conclusie dat de continuering van het bedrijf aan Willem I te danken was, is dan ook niet gerechtvaardigd. De moeilijkheden die de onderneming ondervond werden immers door de regering zelf veroorzaakt. Wanneer de overheidsorders en subsidies aan de scheepsbouw geleidelijk waren afgebouwd en de tegenstellingen tussen Noord en Zuid
langs diplomatieke weg waren opgelost, hadden de ondernemers hun bedrijf zonder verdere steun kunnen aanpassen. Dat de firma Maritz en
Compo de moeilijke periode na 1828 overleefde was voornamelijk het
gevolg van het doorzettingsvermogen, de kennis en de kapitaalkrachtige
positie van E.B.L. Maritz en L.I. Enthoven. De informatie die zij aan
hun zakelijke en persoonlijke contacten konden ontlenen speelde hierbij
ook een roi.
Voor de democratische ontwikkeling van Nederland was het aftreden
van Willem I een belangrijke stap vooruit, maar voor beginnende fabrikanten betekende het een tegenslag. Een vergelijking tussen de positities
van Nederlandse en Belgische fabrikanten onthult het contrast dat na
1840 ontstond. In Belgie bleven de kredietfaciliteiten voor de industrie
bestaan. In Nederland werd het Fonds ter bevordering van de Nationale
Nijverheid opgeheven. In Belgie, waar regenten en kooplieden minder
politi eke invloed hadden, waren de fabrikanten beter in staat hun belangen te behartigen. In Nederland werd, door het wegvallen van koninklijke steun, het verzet tegen gemeentelijke accijnsen bemoeilijkt. Het ontstaan van een Nederlandse industriele onderneming was mede daardoor
in de jaren na 1840 minder waarschijnlijk dan dit in de periode 18231840 was geweest.

Van windbemaling naar
stoombemaling; innoveren in Nederland
in de negentiende eeuw*
H.W. LINTSEN

Economische rationaliteit en innoveren

Nederland was - in vergelijking met de ons omringende landen - laat
met de invoering van nieuwe produktietechnieken. Een indikatie hiervoor vormt de toepassing van de stoommachine, het symbool van Engelands industrieIe revolutie tussen 1770 en 1830. Rond 1850 kon men in
ons land nog steeds niet spreken van het stoomtijdperk. Slechts 10070
van het opgestelde vermogen in de nijverheid bestond uit stoommachines. 1 Het vermogen werd vooral geleverd door wind mol ens (en in mindere mate door watermolens), de energie-omzetters van oudsher. Pas tegen het eind van de 1ge eeuw boetten de molens aan belang in. Hun aandeel was in 1904 gereduceerd tot 11%, terwijl stoommachines en verbrandingsmotoren respectievelijk 81 % en 8% van het industriele vermogen voor hun rekening namen.
In de recente historiografie wordt de oorzaak voor de late mechanisa-

* Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden op 19 mei 1984 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de stichting 'De Cruquius'.
De historie van bemaling in relatie tot de landbouw is een weinig onderzocht en in de
literatuur besproken terrein. Ik heb mij in een discussie met J .M .G . van der Poel een beeld
van dit thema kunnen vormen. Hij heeft mij verder op het spoor gebracht van verschillende van de sporadisch aanwezige literatuurgegevens. Ik ben hem hier zeer erkentelijk v~~r.
Suggesties v~~r dit artikel ontving ik eveneens van Prof.dr. Th. van Tijn . Tot slot heb ik
veel steun gehad van S. Plantinga (Algemeen Rijksarchief) en H .1. Metselaars (Rijksarchief in Noord-Holland).
I. H. Lintsen and I. Blanken, Mechanical power in the industridlization of the Netherlands (1850-1950), in: Energy in History, The topicality oj the history oj technology,
(ICOHTEC) (Dusseldorf 1984) 266-273.
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tie in de produktieomstandigheden en de produktiefaktoren gezocht. 2
Ret uitgangspunt in deze verklaringswijze is de produktiefunktie van de
ondernemer. De ondernemer trachtte winst te maken, dat wil zeggen te
zorgen dat zijn opbrengsten groter waren dan zijn kosten. Indien een
ondernemer moest kiezen tussen verschillende produktietechnieken dan
koos hij die techniek welke de minste kosten opleverde per eenheid produkt. De kosten werden gevormd door de gezamenlijke kosten voor
grond- en hulpstoffen, kapitaal en arbeid.
In Nederland - zo luidt nu de redenering van economen zoals Bos en
Fischer 3 - waren de traditionele produktietechnieken in vele gevaIlen
nog superieur, bezien vanuit de kosten, ten opzichte van de nieuwe technieken. Ongunstige omstandigheden zoals een gebrekkige infrastructuur
en het ontbreken van een machinenijverheid resulteerden in ongunstige
kostenfactoren, in het bijzonder dure grondstoffen, dure steenkool en
dure machines die uit het buitenland gei'mporteerd moesten worden. Ret
zou lange tijd uitermate onverstandig zijn geweest van Nederlandse ondernemers om te investeren in stoommachines en moderne werktuigen.
Dit gold overigens niet voor aIle ondernemers. De situatie kon verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak en van regio tot regio. Door nu een
analyse van kostenfactoren regionaal in verschillende bedrijfstakken en
ondernemingen uit te voeren verkrijgt men een goed inzicht in de mechanisatie (on)mogelijkheden van Nederland in de 1ge eeuw.
In dit artikel wordt hiertoe een aanzet gegeven voor de toepassing van
de stoommachine in de polderbemaling. Roewel deze innovatie in belangrijke mate de landbouw raakt en niet de nijverheid, maakt dat voor
de analyse in principe geen verschil. Vele polders stonden in de 1ge eeuw
voor de keuze of zij hun gebied op de gebruikelijke wijze met windmolens moesten droogmalen ofwei moesten overgaan op een bemalingssysteem met stoommachines. Deze besluiten werden genomen door de
vergadering van ingelanden d.w.z. de grondeigenaren (en vaak tevens de
boeren) in het bedijkte gebied. De ingelanden moesten voor de kosten
van de bemaling opkomen, zodat de beslissing direkt gevolgen had voor
de winstmarges van de grondeigenaren en boeren. In een dergelijke situ2. Zie onder andere: R.W.J.M . Bos, 'Techniek en industrialisatie: Nederland in de negentiende eeuw' , A .A .G. Bijdragen 22 (Wageningen 1979) 59-88 . E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten; de Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard
te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983) 3-28; Een recent artikel, dat benadrukking van het belang van de produktiefaktoren bepleit, is onder andere: S.W. Verstegen
en A. Kragten, 'De Veluwse kopermolens in de negentiende eeuw; een raadsel voor de
historiografen?', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT I (1984)
172-187.
3. Bos, a. w. ; Fischer, a. w.
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atie zou de analyse van produktiekostenfactoren ook van toepassing
moeten zijn.
Vit het onderzoek blijkt de benadering toch problemen op te Ieveren.
Men gaat er bij deze benadering nameIijk van uit, dat de kosten en baten
en de voor- en nadelen van de beschikbare produktietechnieken bekend
waren, zodat de betrokkenen tot een rationeel-economische afweging
konden komen. Dit uitgangspunt is in het geval van de polderbemaling
niet juist. Onzekerheid bleek een fundamenteel aspekt te zijn in de
besIuitvorming over stoom of wind. Dit hieid in, dat ook andere dan
kostenfactoren een rol speeiden. Zij hadden te maken met de ontwikkeling van de landbouwkunde, de sociale verhoudingen en de psychologische kenmerken van de betrokkenen. En zelfs aan een fikse onweersbui
moet een rol van betekenis worden toegekend.

Wind versus stoom

De eerste maal dat in ons land de stoommachine werd toegepast, gebeurde dat ten behoeve van de bemaling. In 1776 introduceerde Steven
Hoogendijk een stoommachine van het type Newcomen voor de bemaling van de Rotterdamse binnenstad. Veel experimenten met stoommachines in de periode daarna waren gericht op het droogmalen en drooghouden. Toch zou pas na 1850 de stoombemaling een hoge vlucht nemen. In 1845 werkten er slechts twee stoomgemalen. Veertig jaar later
waren het er 433. Met name tussen 1870 en 1885 nam het aantal in fors
tempo toe. In 1885 bleek een eerste verzadigingspunt bereikt te zijn, zoals grafiek 1 laat zien.4 Dat wilde niet zeggen, dat er toen geen windmolens meer gebruikt werden. In 1896 werd nog 41070 van de te bemalen
oppervlakte in Nederland met wind drooggehouden en 59% met
stoom. 5 De opkomst van de verbrandings- en electromotor zou de windbemaling definitief naar de achtergrond doen verdwijnen. Dit artikel beperkt zich echter tot de overgang van wind naar stoom.

4.

Jaarcijjers van he! Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in Europa, 1890, I, \07.
W. Brandsma, 'Polderbemaling', in : Koninklijk lnstituut van lngenieurs, Gedenkboek 1847-1897, 162. Brandsma geeft de volgende opgave voor 1896:

5.

Stoombemaling 464.000 HA; Windbemaling 319.000 HA; Aantal stoomgemalen 444;
Aantal windmolens 1953 (waarvan 247 molens in combinatie met stoomgemalen).
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GRAFIEK I Aantal stoomgemalen in Nederland tussen 1861 en 1891
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Sommige tijdgenoten verklaarden de late opgang van de stoombemaling
uit de behoudzuchtige mentaliteit van de Nederlander. Zo poneerde de
bekende waterstaatsingenieur F. W. Conrad in 1828 de stelling dat 'een
onwrikbare gehechtheid aan het oude' een bijzonder kenmerk van ons
nationaal karakter was. Het zou een van de redenen zijn 'dat de tot
droogmaking en drooghouding onzer lage landen, polders en meeren
zoo nuttige stoomwerktuigen reeds meermalen een geweldigen tegenstand ondervonden hebben .. .'.6
Een collega van Conrad gaf echter reeds in die jaren een verklaring
van een geheel andere aard voor de tegenstand tegen de stoommachine.
De stoommachine moest concurreren met de windmolen. De inspecteurgeneraal van de waterstaat, Jan Blanken, berekende in 1826, dat in het
geval van polderbemaling de stoommachine in aanschaf ongeveer twee
maal zo duur en in jaarlijkse exploitatiekosten zes maal zo duur was als
de windmolen (tabel 1, noot 7). In het bijzonder gold: de wind was gratis en steenkolen waren kostbaar. Blanken merkte weI op, dat de door
hem onderzochte stoommachine een veertiende gedeelte meer water uitmaalde.
Een vergelijking tussen een windmolen en een stoommachine zou dus
in economisch opzicht verreweg in het voordeel van de windmolen uitvallen. Uitgaande van deze verklaring wekt het echter onze verwondering dat nauwelijks vijftien jaar later besloten werd tot droogmaking
van de Haarlemmermeer met stoom.
6. Citaat staat in : E.1.F. Thierens, 'Zijn Windmolens te handhaven?', De Ingenieur 41
(1926) 309. Thierens verwijst naar een manuscript van F. W. Conrad, Memorie over het
gebruik van stoom tot droogmaking en drooghouding (uit 1828). Oit manuscript heb ik
echter niet teruggevonden.
7. A .R.A. De archieven van inspecteurs en commissies van de waterstaat in Nederland
voor 1850, inv.nr. 510, 1. Blanken Jansz., Ten geleide van de beschouwing der gewone
wind-watermolens en die door stoom gedreven worden, Vianen 28 juli 1826.
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TABEL 1 Kosten bemalingssysteem polders (volgens Jan Blanken, 1826)
Windmolen
Aanschaf
(Windmolen en
scheprad)

Stoommachine
ca . /25.000

Exploitatie per jaar
Rente en afschrijving
Onderhoud en loon
molenaar

Totaal

1.250
700

/

1.950

Aanschaf
(waarvan /20 .000
voor de stoommachine
en /27 .000 voor het
gebouw en scheprad)
Exploitatie per jaar
Rente en afschrijving
Personeel
Onderhoud
Steenkool
Totaal

ca. /47.000

2.350
1.515
300
8.618
/12 .783

Bij de Haarlemmermeer was de situatie in zoverre anders, dat het hier
ging om een grootschalig bemalingssysteem. Bovendien gold het hier
een zaak van de nationale overheid. Dit laatste betekende niet, dat er
geen rationele analyse werd nagestreefd. Integendeel, de keuze stoom of
wind was geen gemakkelijke. Twee commissies waren nodig om uit de
meningsverschillen en het geruzie tussen de deskundigen te komen. 8 Het
rapport van de tweede commissie (bestaande uit G. Simons, M.G. Beyerinck en A. Lipkens) gaf de doorslag 9 • De conclusie was duidelijk.
Stoombemaling was in technisch en economisch opzicht superieur ten
opzichte van windbemaling zowel bij de droogmaking als bij de drooghouding. Hoewel de wind gratis was, kostten de vereiste 114 molens samen ca. 3 miljoen gulden en moesten zij bediend worden door 114 molenaars. Zes grote stoommachines verbruikten bij de drooghouding weliswaar een behoorlijke som aan kolen (circa /26.000), maar daar stond
tegenover dat zij voor ongeveer een miljoen gulden aangeschaft konden
worden en slechts door 33 mensen bediend behoefden te worden. In
aanschaf en jaarlijkse exploitatiekosten was stoombemaling verreweg
het voordeligst (zie tabel 2). Kort na de uitgave van het rapport in 1840
8. A. Huet, Stoombemaling van polders en boezems (Den Haag 1885) 88-97 . K. van der
Pols, De ontwikkeling van het Wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1860 (Rotterdam
1984). H . Lintsen, 'Professionaliseren en innoveren; Nederlandse waterstaatsingenieurs
en de waterbouwkundige technologie rond 1850', Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, XLVI (1983) 79-92.
9. A.R .A . Archief commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer, inv.nr. 360, extr.nr. 530. Rapport van de commissie benoemd door de departementen van binnenlandsche zaken, buitenlandsche zaken en financien bij besluit van
17,23 en 26 maart 1839, bestaande uit G . Simons, M. Beyerinck en A. Lipkens, en uitgegeven op 8 oktober 1840.
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besloot men tot de toepassing van nog grotere stoommachines. In plaats
van zes stoommachines van ieder 200 PK bouwde men drie machines
van ieder 360 PK: de Leeghwater, de Lynden en de Cruquius.
TABEL 2 Koslen bemalingssysleem Haarlemmermeer (rapporl Simons, Lipkens en Beye-

rinck, 1840)
Windmolen
Aanschaf
(l14 molens;
per molen /26.(00)

Exploitatie per jaar
Rente en afschrijving
Onderhoud en loon
114 molenaars

Totaal

Stoommachines
/2.964.000

148.200
74.100

/222.300

Aanschaf
(6 stoommachines,
gebouwen en pompen,
per systeem /155.440)
Exploitatie per jaar
Rente en afschrijving
Personeel
(3 machinisten,
18 stokers en
12 sjouwers)
Onderhoud
Olie, water, enz.
Brandstof
Totaal

Afb. I Cruquius, een van de drie sloomgemalen van de Haarlemmermeer.
Folo: Rijksarchie! Noord-Holland, provinciaie Atlas.

/932.640

46.632

10.800
15.000
2.400
25 .644
/100.476
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Wind, een goedkope energiebron

Het grootschalig gebruik van stoom bleek voordeliger te zijn dan wind.
Vormt het aspect van de grootschaligheid de verklaring voor de doorbraak van de stoommachine in de bemaling na 1850? Slechts ten dele:
aIleen in die situaties waarin grote machines vereist werden (bijv. bij
boezembemaling of bemaling van diepgeIegen polders die een lange molengang noodzaakte).
Ook vele polders met een bemalingssysteem van een kleinere schaal
gingen echter op stoom over. Was misschien het rendement van de kleine stoommachines (van lO tot 20 PK) in die periode zodanig verbeterd
dat de exploitatie goedkoper was geworden? Dit is zeker het geval, en
ook de prijs voor stoommachines ging in de loop van de 1ge eeuw omlaag. Bovendien werd steenkool na 1850 goedkoper. In het bijzonder de
aanleg van de spoorwegen deed de transportkosten van deze brandstof
aanzienlijk verminderen. lo
Desondanks bleef een windmolen met zijn gratis wind vergeleken met
een kleinere stoommachine economisch voordeliger zoals uit tabel 3
blijkL l1 De exploitatiekosten per PK per jaar lagen bij windbemaling in
de orde van /115,-. Kleinschalige stoombemaling kostte aanvankelijk
(in 1826)/425,- tot/475,- en daalde tot/160,- per PK per jaar in
1891. Dit was echter nog altijd ca. 40070 meer dan bij windbemaling.AI-

Zie o .a . Fischer, a. W. , 145 .
De berekeningen in de tabel m.b.t. de stoommachine (Blanken, 1826), Haarlemmermeer/ Stoom (Simons e.a., 1840), Windmolen (Blanken, 1826) en Haarlemmermeer/ Wind
(Simons e.a ., 1840) volgen vrijwel direct uit de tab ellen I en 2. Blanken vermeldt in zijn
rapport dat het vermogen van de stoommachine 27 PK is . Simons e.a . denken voor de
drooghouding aan ± 1200 PK in de vorm van stoommachines voldoende te hebben. Uit
de rapport en volgt 'verder dat het vermogen van een windmolen geschat moet worden op
17 PK .
In tabel 2 geef ik verder nog een aangepaste berekening v~~r de exploitatiekosten per PK
per jaar voor de stoommachine van Blanken uit 1826. Allereerst gaat hij m.i . uit van een
te hoog vermogen van de machine, zeker als wij de prestaties met de windmolen vergelijken . Verder stelt hij dat 140 maaldagen (d.w.z. 3360 bedrijfsuren) nodig zijn om de polder
droog te houden. Drooghouding van polders met'kleinere stoommachines kost volgens andere bronnen doorgaans 700 tot 1200 bedrijfsuren. (Zie o .a. W . Brandsma, 'Polderbemaling' , in : Koninklijk Instiluut van Ingenieurs, Gedenkboek 1847-1897, 163) Ik ben bij de
aangepaste berekening uitgegaan van een stoommachine van ca. 17 PK die per jaar 1200
uren in bedrijf is.
De berekening van de exploitatiekosten per PK per jaar voor een kleine stoommachine
(van 17 PK) en 1200 uren in bedrijf in 1891 is gedaan volgens een methode in een handboek uit die tijd gegeven.
Zie : E.F. Scholl, De gids voor Machinisten, 4e druk (Leiden 1892),540-543 . In dit handboek staat een omvangrijke hoeveelheid informatie omtrent stoommachines.
10.
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leen grot ere stoommachines konden het van de windmolens (in economisch opzicht) winnen. De berekeningen over de drooghouding van de
Haarlemmermeer van Simons e.a. leverden jaarlijkse exploitatiekosten
op van /85,- per PK .
T ABEL 3 Exploitatiekosten bemaling per PK per jaar met:

Stoommachine
Stoommachine
Haarlemmermeer I stoom
Stoommachine

(Blanken, 1827)
(Blanken, 1826; aangepast)
(Simons e.a ., 1840)
(17 PK , 1891)

Windmolen
Haarlemmermeer I wind

(Blanken, 1826)
(Simons e. a ., 1840)

/475
425
85
160
115
115

Kosten bemalingssysteem in breder perspectief

Het is niet mogelijk een verklaring te geven voor de opkomst van de
stoombemaling in de tweede helft van de 1ge eeuw, indien wij een analyse maken van de kosten zoals hiervoor is gebeurd. Betekent dit dat daarmee een benadering vanuit kostenfactoren ontoereikend is? Nee, deze
benadering kan nog adequaat blijken te zijn, mits wij de kostenfactoren
in een breder perspectief plaatsen. Daarvoor moeten wij onze aandacht
rich ten op de verschuiving in de interpretatie van wateroverlast tijdens
de 1ge eeuw.
Het was normaal dat delen van polders en gebieden in de wintermaanden onder water stonden en boerderijen en dorpen enige tijd gei'soleerd
waren van de buitenwereld. Al zou een windmolen nog zo zijn best
doen, enkele maanden lang kon hij het teveel aan water niet voldoende
verwerken. 12 Wateroverlast ervoer men aIleen indien in de rest van het
jaar de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het zaaien in het voorjaar) verkeerd liep door een te hoge grondwaterstand of indien schade werd toegebracht aan gewassen en vee door calamiteiten ten gevolge van extreem
hoge regenval en lange windstilten.

12. 1. Luijendij k en E. Schultz, 'Waterbeheersingssysteem van een polder; ontwatering,
afwatering en lozing', PTI Civiele Techniek 37 (1982) no. 9, 29.
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In dit opzicht was de stoommachine een goed alternatief. 13 Hij maakte een meer optimale beheersing van de afwatering mogelijk. Calamiteiten zouden met stoombemaling voorkomen kunnen worden. Ook was
men dan bevrijd van de voorheen onoverkomelijke en gebruikelijke wateroverlast in de moeilijke wintermaanden en bovendien kon men de waterstanden ieder moment op een gewenst peil handhaven.
Een dergelijke controle over de afwatering in de polders bood een
groot aantal voordelen. De kans op mis-oogsten werd kleiner. Hogere
opbrengsten per oogst waren mogelijk door het instellen van een optimale grondwaterstand. Meerdere oogsten konden gerealiseerd worden,
daar de polder ook in de winter droog bleef. Bovendien kon de boer
meer varieren in de gewassen die hij wilde verbouwen, omdat nu grondwaterstanden bereikt en gehandhaafd konden worden die voorheen (met
wind) niet mogelijk bleken. Zelfs kon hij nu overschakelen op een geheel ander bedrijf, bijv. van veeteelt op akkerbouw, of van akkerbouw
op tuinbouw. 14 Dan waren er nog enkele andere voordelen. Stoommachines waren doorgaans in staat grotere watermassa's per tijdseenheid
te verplaatsen, zodat de omvang van de boezems kleiner behoefde te
zijn, evenals de gronden die dienden voor de waterberging. Het landbouwareaal breidde zich daarmee uit. Dit geschiedde ook door de verbetering van de afwatering van met wind slecht te bemalen gronden en het
13 . De navolgende opsomming van voordelen van stoombemaling voor de landbouw
heb ik enerzijds gehaald uit fragmentarisch verspreide mededelingen in de Iiteratuur en
heb ik anderzijds kunnen completeren in een gesprek met Prof. I.M .G . van der Poel (zie
ook de verantwoording).
Er is o.a. gebruik gemaakt van de volgende literatuur:
J. Belonje, Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
West-Friesland 1544-1944 (Wormerveer 1945) 130-131. J. Belonje, De Schermermeer
1633-1933 (Wormerveer (z.j.» 72-74. J. Belonje, De Heer-Hugowaard 1629-1929, een geschiedenis van den polder (Alkmaar 1929) 45-46. P . van Schaik, Van polderpeil en molenzeil1764-1964 (Drachten 1974). A.l. Waiboer, l00-jaar Waard en Groet 1844-1944, (z.pl,
z.j.) 68-67. 1. de Boer, Tusschen Kil en Twiske, Geschiedenis van de Polder Assendelft
(Wormerveer 1946) 47-53. C . Keyzer en H. Jonker Hzn., De Anna Paulownapolder 18461946 (Wormerveer, z.j.) 137-146. J. Kok, Grepen uit het verleden van de landbouw in de
Groninger veenkolonien, Agronomisch-Historische Bijdragen 1 (1948) 33-39. K. Herour
en P . Herour, Industrieel erfgoed en inventarisatie, een historisch-sociologische visie op
bedrijfsmonumenten in Woerden e.o., Stichting Bedrijfsmonumenten in Midden-Holland
(1984) 8-12.
14. Zo yond na 1860 een sterke uitbreiding plaats van de tuinbouw in Noord- en ZuidHolland . Ais oorzaken worden genoemd de aanleg van de spoorwegen en de veranderde
bemestingsmethoden . M.i . moet hier de overgang naar stoombemaling aan toegevoegd
worden. Zie: Overzicht van het landbouwbedrijf in Nederland (,s-Gravenhage 1912) 483487 . De Nederlandsche landbouw in het tijdvak 1813-1913 (,s-Gravenhage 1913) 298-299.
W.1. Sangers, De ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw tot het jaar 1930 (Zwolle
1952).
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verdwijnen van een groot aantal greppels dat bij windbemaling noodzakelijk was. De verdwijning van de greppels leverde verder nog het voordeel op van een optimale inzet van landbouwwerktuigen en een vermindering van de woekerplaatsen met onkruiden en ongedierten. Een voordeel van de stoommachines was - tot slot - dat zij in principe overal geplaatst konden worden, terwijl de lokatie van windmolens door obstakels als bomen en gebouwen werd bepaald.
Tegenover deze voordelen stonden echter ook nadelen. Stoombemaling vereiste nogal eens de aanpassing van diverse waterstaatswerken.
De dijken moesten verzwaard worden, sluizen verbouwd, kades verstevigd, kanalen en boezems veranderd, etc. Het toch al duurdere bemalingssysteem bracht dus extra onkosten met zich mee. Deze onkosten
wogen in de meeste gevallen waarschijnIijk niet op tegen de extra
winsten van de landbouw en de gronden. De stoommachines verdienden
zich op den duur dik terug, zodat uiteindelijk stoombemaling het ook
in economisch opzicht won van windbemaling. Daarbij komt nog dat de
economische omstandigheden in de landbouw tussen 1850 en 1877
gunstig waren. 15 De grondprijzen, evenals de prijzen van landbouwprodukten stegen voortdurend. De perspectieven waren gunstig en de financiele reserves aanwezig.

Onzekerheden in de afweging wind of stoom

Toch kan deze opsomming van de vele voordelen van de bedrijfszekerheid van stoom ten opzichte van de wispeIturigheid van de wind een verkeerde indruk geven hoe de afweging zich historisch voItrok. Het is teveel een analyse achteraf en suggereert rationeel en planmatig gedrag
van de betrokkenen. Een opsomming van voor- en nadelen komen wij
weliswaar in de toenmalige discussie in meer of mindere mate tegen. Een
kosten-batenanalyse in engere zin zoals bijvoorbeeld gegeven door Jan
Blanken (zie tabel 1) vinden wij ook herhaaldelijk in de archieven. Een
algemene economische evaluatie van wind- en stoombemaling ontbrak
echter en kon indertijd ook niet gemaakt worden. Daarvoor was er nog
te weinig inzicht en ervaring met deze ingewikkelde problematiek.
Zo veronderstelt men bij een rationeel-economische keuze de aanwezigheid van kennis omtrent de relatie tussen waterpeil (en grondwaterstand) en de groei van gewassen. Dit inzicht begint pas na 1850 lang15. H . Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland, tweede
dee1 (Groningen 1904). Z.W. Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 17951940 (Groningen 1951).
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zaam door te breken. Illustratief is de volgende vraagstelling die de Groninger Maatschappij van Landbouw in 1873 uitschreef:
'Voor een dertigtal jaren was het den landbouwer op sommige plaatsen nog vrij onverschillig of het bouwland eene bij uitstek droge ligging
had, dan wei of het iets minder droog lag, mits het maar geregeld boven
water bleef. Thans is dat zeer veranderd en weet iedere landbouwer, dat
een lage waterstand droog land geeft en droog land een eerste behoefte
is voor den akkerbouw. Ten opzichte van gras- en weidel and schijnt die
overtuiging minder algemeen gevestigd. Zou even weI om krachtig voedzaam gras of hooi te verkrijgen ook niet een lage waterstand, dat is
droog land, even noodzakelijk zijn voor weideland en zoo ja, om welke
redenen?d6
In de loop van de twintigste eeuw zal men in staat zijn om de complexe samenhang tussen waterpeil (en grondwaterstand) en groei van de
gewassen te beschrijven en in nauwkeurige normen vast te leggen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen grondsoorten en gewassen.
Een onvoldoend theoretisch inzicht was mogelijk te compenseren met
elders opgedane, praktische ervaringen. Maar ook in dit opzicht waren
er beperkingen. In de discussies in de polders speelden succesvolle voorbeelden van stoombemaling een zekere rol. De betekenis van de Haarlemmermeer was in dit verb and niet te onderschatten. Men raakte vertrouwd met de nieuwe technologie, zag de voordelen van de stoommachine en leerde bedrijfszekerheid op waarde te schatten. Maar er waren
ook tegenvoorbeelden van slecht functionerende en dure stoombemalingssystemen, die door de tegenstanders graag breed werden uitgemeten. En verder waren de situaties van de diverse polders zeer verschillend
en nauwelijks met elkaar te vergelijken. Men kan verwachten dat in polders met voornamelijk veeteelt en graslanden andere overwegingen de
doorslag hebben gegeven dan in polders met veel akkerbouw of tuinbouw. Zo was het niet verwonderlijk, dat de boomkwekers in de polder
Laag Boskoop als een van de eersten toestemming vroegen voor de
stichting van een stoomgemaal. I7 Hun produkt was zeer gevoelig voor
wateroverlasL Verder waren er tussen de polders verschillen in ligging
(Lo.v. de zeespiegel), organisatie en financiele mogelijkheden, zodat
van een eenduidig besluitvormingsproces geen sprake was .
De situatie werd helemaal ingewikkeld, omdat in een en dezelfde pol16. Vraagpunt uit 1873-1 ; Aall (z), te vinden in: N.G. Addens, 'De vraagpunten der
Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941', Agronomisch-Historische Bijdragen
3 (1950) 267-177.
17 . Archief Rijnland, inv.nr. 4027. Adres in 1851 van de boomkwekers van de Polder
Laag Boskoop aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland voor de stichting van een
stoomgemaal.
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der vaak verschillende belangen naast elkaar bestonden. De boer met
laag gelegen land had eerder wateroverlast dan die met hoog gelegen
land. Het veeteeltbedrijf kon met een hoger waterpeil en ruimere normen volstaan dan het tuinbouwbedrijf. Een laag waterpeil - mogelijk
met stoombemaling - kon problemen veroorzaken voor de scheepvaart.
Zo waren er regelmatig tegenstrijdige belangen die de uitslag van een
discussie onzeker maakten.
- 1 TIm
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Afb . 2 Stoomgemaal te Rotterdam, de machine van Fynje, /858-/860; A . Huet, 'Stoombemaling van Polders en Boezems' (Den Haag, /885) .

Onzekerheid is typerend voor de besluitvorming in de polders en waterschappen over wind- of stoombemaling tussen 1850 en 1885. Onzekerheid over de precieze voor- en nadelen, over de economische kosten
en baten en over de afloop van de discussie. Het is niet uitzonderlijk dat
de besluitvorming jaren duurde. Kenmerkend voor het onvoorspelbare
in de besluitvorming is het feit, dat het vaak een calamiteit was die een
plotselinge wending gaf aan de discussie, nadat handhaving van de
windbemaling herhaaldelijk was bepleit. Een fikse regenbui in comb inatie met windstilte die voor het nodige ongemak en financiele verlies
zorgde, vormde in diverse gevallen de aanleiding tot een spoedvergadering van de betrokkenen, waarop besloten werd tot stoombemaling. Zo
besloten de ingelanden van de Verenigde Polder aan de Oostzijde van
de Gouwe in 1878 in eerste instantie met 352 stemmen voor en 58 tegen
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tot handhaving van windbemaling. 18 (Niet iedere stem stond voor een
ingelande. Deze had doorgaans meerdere stemmen. De verschillen tussen de ingelanden konden groot zijn.) De aanleiding tot de stemming
was een beraadslaging over ingrijpende reparaties aan de bestaande
windmolens, waarin ook het alternatief van de overschakeling op
stoombemaling was gebracht. Nauwelijks een maand later wensten enkele ingelanden een extra vergadering om terug te komen op dit besluit.
Buitengewoon hoge waterstanden hadden voor zoveel overlast gezorgd,
'dat thans bleek dat ingelanden allen bang voor water waren' . 24 Januari 1879 werd met 231 voor en 184 tegen definitief besloten tot stoombemaling.
In de polder Nieuwkoop duurden de discussies aanzienlijk langer. 19
In de maanden juli en augustus van 1865 hadden zware donderbuien deze polder geteisterd. De windmolens konden het overtollige water niet
verwerken, mede door de lange perioden van windstilte in dezelfde tijd.
De waterstand rees tot een bijna ongekende hoogte. Overal zag men water, ja zelfs in de Haarlemmermeer met zijn krachtige stoomgemalen.
De ingelanden van de polder Nieuwkoop belegden een spoedvergadering. Een van hen, mr. J.J. Holtzman, kwam met het voorstel een aantal windmolens te vervangen door een stoommachine. Reeds in 1830 had
hij hiervoor gepleit, maar weinig gehoor gevonden. Nog steeds - na
meer dan dertig jaar - was de tegenstand groot. Stoombemaling was te
duur. Een situatie zoals opgetreden in de afgelopen maanden was uitzonderlijk. Iedereen in het polderland had er onder te lijden. Bovendien
bleek de toepassing van stoom niet altijd succesvol zoals de ervaring in
de Zuidplaspolder had geleerd. Het voorstel haalde het niet.
In de jaren daarna kwam men er in de polder Nieuwkoop regelmatig
op terug. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de vee-tyfus waardoor boeren gedwongen waren over te schakelen van veeteelt op akkerbouw. Dat
lukte slechts ten dele omdat de vereiste grondwaterstand niet gehaald
werd. De discussies waren soms zo heftig dat volgens de secretaris 'niets
kan genotuleerd worden' . En in een rapport constateerde men nuchter:
'Ook met het oog op de zoo zeer uiteenloopende belangen der ingelanden ... acht Uwe commissie het vooralsnog moeijelijk te besluiten om tot
de daarstelling van een stoomgemaal over te gaan'. Men schreef uitvoerige beschouwingen, raadpleegde ingenieurs en vroeg bij de provincie
Zuid-Holland subsidie aan. Geen van de initiatieven gaf de doorslag. In
het najaar van 1870 werd in Nieuwkoop wederom grote schade aangericht door veelvuldige regen val. Langdurige windstiltes en hoge wa18.
19.

Zie het Archief Ver. Polder Oostzijde van de Gouwe, inv .nr. 18 en 19.
Zie het Archief van de Polder Nieuwkoop 1756-1923 , inv.nr. 442, 445 , 847,848 .
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terstanden. Bij vele ingelanden was de maat nu vol. Op 4 januari 1871
besloot de vergadering met overgrote meerderheid tot invoering van
stoombemaling.

Rationaliteit en onzekerheid

Was nu de uitkomst van de discussie over wind of stoom even onvoorspelbaar als het weer? Een dergelijke concIusie lOU te ver voeren. Er
werd in de polders heel wat gewikt en gewogen. De argumenten voor en
tegen werden in rapporten vaak netjes op een rijtje gezet, evenals de
kosten en baten. Er lag een (economische) rationaliteit ten grondslag
aan de overgang van wind- op stoombemaling in de tweede helft van de
1ge eeuw. Maar die rationaliteit had zijn grenzen. De betrokkenen
moesten op diverse vragen het antwoord gewoonweg schul dig blijven.
Er was onvoldoende kennis, zelfs in het buitenland, waarop Nederlanders zich voor technische vernieuwingen vaak orienteerden. Bovendien
had iedere polder met zijn eigen specifieke situatie te maken, lOdat men
niet zonder meer kon terugvallen op ervaringen van anderen of niet zo
maar het bemalingssysteem van elders kon imiteren. Een eenduidige
oplossing voor het bemalingsvraagstuk was er niet te geven.
Verder had men in deze period en ook te maken met een verschuiving
in de normen ten aanzien van wateroverlast en bedrijfsvoering. Dit leidde tot andere eisen aan het bemalingssysteem onder andere met betrekking tot de capaciteit en de bedrijfszekerheid. Hoe dit proces zich lOU
voltrekken was moeilijk te voorspellen, zodat ook de invloed op de
besluitvorming moeilijk in te schatten was. Dit betekende dat onzekerheid naast rationaliteit tot de grondslag van de besluitvorming behoorde. In een dergelijke situatie gingen ook andere dan economischrationele faktoren een rol spelen, in het bijlOnder psychologische en sociale. De machtsverhouding in een polder bepaalde mede het resultaat
van de discussie. Elementen van behoudzucht en vooruitstrevendheid
waren eveneens van belang. In het algemeen kan men stellen dat de polderbesturen voorzichtig en overwogen handelden. En natuurlijk waren
er polders die er niet aan wilden of durfden ondanks gunstige vooruitzichten.
Onzekerheid wordt vaak als een aspekt van de technische ontwikkeling gezien. Maar men heeft het dan vooral over de fasen van het uitvinden, het ontdekken en de eerste toepassingen. Uit deze studie van de toepassing van de stoommachine in de bemaling blijkt, dat ook tijdens het
diffusieproces (dat wi! zeggen de verspreiding van een nieuwe techniek)
onzekerheid een wezenlijk element blijft.
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BIJLAGE 1 Waterstand, inklinking en windsnelheid
Voor de volledigheid van het artikel is het noodzakelijk nog twee hypotheses te behandelen, die een verklaring geven voor de overgang van
wind- naar stoombemaling.
Een van de problemen die bij de bemaling in de loop van de tijd verschoof was het hoogteverschil dat in sommige streken van Nederland
overwonnen moest worden. De waterstanden op de benedenloop van de
rivieren waren in de tijd steeds hoger geworden, deels veroorzaakt door
het aanslibben van de rivierbedding, deels door het stijgen van de
zeespiegel. Bovendien daalde de bodem, hoofdzakelijk vanwege de inklinking die optreedt bij ontwatering van de bodem. Een toenemend
hoogteverschil kon leiden tot problemen bij de lozing van het water op
de rivieren.
Men moest dan de molengang uitbreiden of andere maatregelen treffen. De stoommachine bood in dat geval mogelijk een uitkomst. Een
dergelijke kwestie deed zich bijvoorbeeld voor in de Alblasserwaard. 20
Grafiek 2 laat zien hoe in dit gebied de bodemdaling (bij Eishout) en de
stijging van de waterstanden (van de Lek) tussen 1100 en 1970 zich voltrokken. De problemen werden in de 1ge eeuw zo groot dat de betrokken waterschappen na langd urige discussie en tegenstand in 1867 besloten tot de oprichting van een stoomgemaal.
Ook deze verklaring heeft haar beperkingen. De toename van het
hoogteverschil is in enkele decennia zo beperkt (hooguit 10 a 15 cm) dat
slechts in specifieke gevallen acute problem en ontstonden en stoombemaling wenselijk was. Verder namen de hoogteverschillen niet schoksgewijs toe, het gebruik van de stoommachine deed dit weI.
Een verklaring van een geheel andere aard is nog dat het vermogen van
de windmolens langzaam afnam na 1850. Dit mag verwonderlijk lijken
daar men ook bij de windmolens door de technische ontwikkeling een
rendementsverbetering kan verwachten. De verklaring zou echter kunnen liggen in een daling van de gemiddelde windsnelheid in Nederland.
De windsnelheid is van belang omdat het vermogen van een molen evenredig toeneemt met de derde macht van de windsnelheid. Het zal niet
de eerste keer in de geschiedenis zijn dat verandering van meteorologische omstandigheden de loop van een maatschappelijk proces ingrijpend heeft gewijzigd.
20. A. van Asperen, Tusschen Lecke en de Merweda, de waterstaatkundige geschiedenis
van de Alblasserwaard, Afstudeerverslag TH Delft (Vakgroep Waterbeheersing, prof.ir.
W.A. Segeren), z.j.
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Jammer genoeg is deze verklaring niet te verifieren. Betrouwbare tijdreeksen van windsnelheidsmetingen voor de 1ge eeuw zijn er niet. Meteorologische gegevens wijzen echter eerder in de tegenovergestelde richting, namelijk in een toename van de algemene luchtcirculatie in die periode in Europa. 21

GRAFIEK 2 Sti)ging van de gemiddelde waterstanden van de Lek en de daling van de bodem in de loop der eeuwen bi) Eishout
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21 . A. Labrijn, ' Het k1imaat van Nederland gedurende de laatste twee en een halve
eeuw' , Mededeelingen en verhandelingen nr. 49, Koninkli)k Nederlandsch Meteorologisch
Instituut nr. 102. Gaat men echter uit van trends in de gemiddelde windsnelheden gedurende de 20ste eeuw, dan is er geen enkele aan1eiding om veranderingen gedurende de 1ge
eeuw te veronderstellen. Zie: J. Wieringa en P.l. Rijkoort, 'Het windklimaat van Nederland', verschenen in de reeks: Klimaat van Nederland deel2, red. KNMI in De Bilt ('sGravenhage 1983).

A. W. Hofmann en de Franse
octrooiprocessen rond anilinerood:
demarcatie als sociale constructie*
H. VAN DEN BELT

Inleiding
In dit artikel wil ik aan de hand van de analyse van een historische case
laten zien dat een door de moderne wetenschapssociologie gei"nspireerde
benadering, die in het techniekonderzoek reeds aanleiding heeft gegeven
tot een veelbelovend onderzoeksprogramma naar de 'sociale constructie
van artefacten'\, ook vruchtbaar kan zijn in het onderzoek naar de werking van het octrooistelsel. De octrooiprocessen rond het anilinerood,
die zich in de jaren 1860-1863 in Frankrijk hebben afgespeeld en die in
het volgende zullen worden beschreven en geanalyseerd, geven een
exemplarische illustratie van de wetenschappelijke en technische problemen die door het octrooirecht kunnen worden opgeworpen en van de
wijze waarop deze kunnen worden opgelost. Het gaat hierbij in het algemeen om problem en van afbakening en in het bijzonder om het netelige
probleem van de demarcatie van 'wetenschap' en 'techniek'. Vooral dit
laatste probleem zou in de Franse anilineroodprocessen op een verbluffende wijze worden opgelost en tot een verrassende ontknoping leiden.
• Oit artikel is een enigszins bewerkte versie van een paper dat ik op 19 juli 1984 onder
de titel 'Action at a distance' op de Workshop on Scientific Expertise and Legal Processes
te Lancaster (16-19 juli 1984) heb gepresenteerd . Deze Workshop was georganiseerd door
Roger Smith, Brian Wynne, Brian Campbell en Jeremy Green. De verschillende bijdragen
aan de Workshop zullen eind 1985 of begin 1986 in bewerkte vorm in een gezamenlijke
publikatie onder redactie van de organisatoren verschijnen . Het materiaal voor de in het
artikel behandelde historische case heb ik ontleend aan het onderzoeksproject naar de ontwikkeling van de kleurstofindustrie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen . Ik wil
mijn voormalige collega's Wim Hornix en Ernst Homburg bedanken voor hun medewerking aan en commentaar op oudere versies van dit artikel.
I. T .J . Pinch en W.E. Bijker, 'The Social Construction of Facts and Artefacts: or How
the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other' , Social Studies of Science 14 (1984) 399-441; W.E. Bijker , 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniekontwikkeling?', laarboek voor de Geschiedenis
van Bedrijf en Techniek I (1984) 44-65.
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De hoofdrolspeler in het drama was de Engelse chemicus van Duitse
komaf August Wilhelm Hofmann, die - zonder zelf voor de rechtbank
te verschijnen - een beslissende invloed op het verloop van de processen
wist te bewerkstelligen.
De historische case voert ons terug naar de beginjaren van de synthetische kleurstofindustrie. De legendarische ontdekking van het anilineviolet of mauve in 1856 door de achttienjarige William Henry Perkin, student van A.W. Hofmann aan het Royal College of Chemistry te Londen, wordt gewoonlijk als het begin van deze bedrijfstak beschouwd. De
echte 'take-off' van deze industrie yond echter pas in 1859 plaats met
de ontdekking van het anilinerood of fuchsine, waarvan het commercieIe succes dat van Perkins mauve verre in de schaduw stelde. Het anilinerood was uitgevonden door Emanual Verguin, een chemicus die werkte
voor de Lyonse zijdeververij Renard freres - later Renard freres et
Franc - en door dit bedrijf geoctrooieerd. Het grote succes van anilinerood maakte dat ook andere producenten werden aangetrokken tot het
gebied van de synthetische kleurstoffen. Sommige onder hen (GerberKeller te Dornach bij Mulhouse en Depoully freres te Parijs) ontwikkelden en patenteerden hun eigen procecte's voor het maken van rode
kleurstoffen uit aniline en brachten de verkregen produkten onder eigen
handelsnamen op de markt. Dit gaf aanleiding tot langdurige octrooiprocessen, nadat zij door Renard freres ervan waren beschuldigd inbreuk te plegen op hun fuchsine-octrooi.
Op de vroege bloei van de Franse kleurstofindustrie volgde een periode van relatieve stagnatie. Het zwaartepunt van de bedrijfstak verschoof
naar Duitsland, waar zij in de laatste drie decennia van de vorige eeuw
een spectaculaire groei doormaakte. In de economisch-historische literatuur over de geschiedenis van de Europese chemische industrie wordt
aan de variaties in de nationale octrooiwetgevingen een grote rol toegekend voor het verklaren van de uiteenlopende ontwikkeling van de
kleurstofindustrie in de verschillende landen. 2 Deze factor wordt ook
verantwoordelijk geacht voor de betrekkelijk vroege stagnatie van de
Franse kleurstofindustrie. Het feit dat de Franse octrooiwet van 1844
bescherming van chemische produkten - en niet enkel van pro cede's toeliet, wordt als de voornaamste reden voor deze onfortuinlijke ontwikkeling gezien. De uitslag van de anilineroodprocessen en de gevolgen
daarvan worden aangehaald als de meest treffende illustratie van de negatieve resultaten van gebrekkige octrooiwetgeving.
Op het eerste gezicht lijkt deze opvatting steun te vinden in de histori2.

L.F. Haber, The Chemica/Industry during the Nineteenth Century (Oxford 1958);

1.1. Beer, The Emergence oj the German Dye Industry (Urbana 1959).
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sche feiten. Door het eindvonnis, waarmee de octrooiprocessen in 1863
werden afgesloten, had Renard freres et Franc namelijk het onbetwiste
wettelijke monopolie op de produktie van anilinerood verkregen. Om
het monopolie op lo groot mogelijke schaal te exploiteren, werd het bedrijf aan het eind van 1863 met deelname van de bank Credit Lyonnais
omgezet in de Societe La Fuchsine. Met een vermogen van 4 miljoen
francs was La Fuchsine in de jaren zestig de grootste Europese kleurstofonderneming, maar op het eind van het decennium stond het bedrijf
op het punt geliquideerd te worden. Dit krasse voorbeeld van economisch falen lijkt ook een veroordeling van de Franse octrooiwet in te
houden, of lOals 1.1. Beer het uitdrukt: 'The French patent law therefore stood in the way of progress by guaranteeing a monopoly to inefficient producers'. 3
Ret is hier niet de plaats om op de oorzaken van de roemloze ondergang van La Fuchsine in te gaan (naast 'inefficiency' zijn er nog weI andere plausibele redenen te noemen). Ik wi! hier slechts de door Beer en
ook door Haber verwoorde opvattingen op een belangrijk punt kritiseren: hierin wordt een te direct verband gelegd tussen de bepalingen van
de Franse octrooiwet en de uiteindelijke uitslag van de anilineroodprocessen, zonder dat er gekeken wordt naar het feitelijke verloop van deze
octrooiprocessen en de kwesties die daarin aan de orde waren. Door hun
nadruk op de veronderstelde negatieve effecten van stofbescherming
blijken historici nog steeds in de ban van een mythe die in de negentiende eeuw werd gecreeerd. 4 In mijn weergave van de ani!ineroodprocessen
zal de nadruk komen te liggen op de kwesties die werden opgeworpen
ten aanzien van de octrooieerbaarheid van de uitvindingen der strijdende partijen en de omvang van de bescherming waarop zij aanspraak
lOuden kunnen maken. Daardoor is het welJicht ook mogelijk om de
ban van de mythe te verbreken.
De anilineroodprocessen sleepten zich voort van januari 1860 tot 31
maart 1863 en passeerden verschillende rechterlijke instanties alvorens
in maart 1863 tenslotte het Cour imperiale de Paris te bereiken. Gedu3. J.J . Beer, a.w., 35 .
4. Ik zal hier niet uiteenzetten hoe deze my the precies ontstond, maar wi! aileen opmerken dat zij werd gecreeerd, nadal in 1877 in Duitsland een octrooiwet van kracht werd,
waarin voor het eerst chemische stoffen uitdrukkelijk van bescherming werden uitgesloten
(aileen chemische procede's zouden voor octrooiering in aanmerking komen). Onderdeel
van de my the is de opvatting, dat de betreffende bepaling in de Duitse octrooiwet werd
opgenomen, omdal men in Duitsland het 'afschrikwekkende voorbeeld' van de Franse
kleurstofindustrie voor ogen had en men herhaling wenste te voorkomen. Zelfs in het recente proefschrift van A. Fleischer, Patentgesetzgebung und chemisch-pharmazeutische
lndustrie im deutschen Kaiserreich (1871-1918) (Stuttgart 1984) vindt men deze opvatting
nog terug.
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rende deze rechtsgang werd ook tweemaal wetenschappelijke expertise
uitgebracht om de gerezen problemen te verhelderen. De conclusies van
de experts waren beide malen ten gunste van Renard freres, maar bleken
weinig bestand tegen de felle kritiek die zij van wetenschappelijke en industriele zijde ondervonden.
Uiteindelijk zouden de Renards echter toch volledig zegevieren. Die
uitslag hadden zij niet zozeer te danken aan de Franse experts (want hun
conclusies werden in de octrooistrijd onderuit gehaald), als weI aan de
beroemde chemicus A. W. Hofmann. Ofschoon Hofmann niet
rechtstreeks was betrokken in de Franse octrooiprocessen, verkreeg een
deel van zijn wetenschappelijke werk in het verloop van deze processen
een buitengewoon belangrijke betekenis. Ironisch genoeg werd Hofmanns naam voor het eerst ter sprake gebracht door de tegenstanders
van Renard freres, die een artikel van Hofmann uit 1858 als nieuwheidsverstorende 'anticipatie' aanvoerden tegen het fuchsine-octrooi van de
Renards. Zoals we zullen zullen zien werd deze dreiging voor de octrooipositie van de Renards met enige hulp van Hofmann zelf afgewend.
Waarschijnlijk mede als gevolg van deze onbedoelde betrokkenheid
in de Franse octrooiprocessen - het zal hem ongetwijfeld hebben verbaasd dat hij als de echte ontdekker van het anilinerood werd afgeschilderd - raakte Hofmann meer geinteresseerd in de wetenschappelijke
problemen die door de opkomende synthetische kleurstofindustrie werden opgeworpen. Ais bekwaam experimentator, die gedurende bijna
twintig jaar uitvoerig onderzoek had gedaan naar aniline en verwante
verbindingen, was hij ook bijzonder gekwalificeerd om deze problemen
aan te pakken. Toch was hij nog in 1856 bepaald niet enthousiast geweest, toen zijn jonge student Perkin de eerste synthetische kleurstof
had ontdekt en een industriele carriere verkoos. Maar geleidelijk veranderde Hofmann van gedachten. Ten behoeve van zijn voornemen om
onderzoek te doen naar de chemie der synthetische kleurstoffen, ging
Hofmann een nauwe samenwerking aan met een van zijn andere voormalige studenten, Edward Nicholson. Deze was verbonden aan het Engelse bedrijf Simpson, Maule and Nicholson, dat in 1860 begon met de
produktie van anilinerood (Magenta in Engeland) en in de jaren zestig
uitgroeide tot de grootste Engelse kleurstofonderneming. Terloops zij
opgemerkt dat het bedrijf nauw samenwerkte met zijn Franse tegenhanger aan de overzijde van het Kanaal, Renard freres et Franc en later met
diens opvolger La Fuchsine. De samenwerking van Hofmann met zijn
voormalige leerling resulteerde in 1862 in een belangrijke bijdrage tot de
opheldering van de chemische aard van het anilinerood. Dit wetenschappelijke resultaat zou belangrijke gevolgen voor de Franse octrooiprocessen hebben, zoals in het volgende moge blijken.
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Dankzij zijn wetenschappelijke prestaties verwierf Hofmann, die over
aanzien al niet had te klagen, de reputatie de 'geestelijke vader' van de
synthetische kleurstofindustrie te zijn. De industriele carrieres van enkeIe van zijn oud-studenten droegen daaraan natuurlijk bij. Hofmanns
optreden als rapporteur aan de jury van de Londense Wereldtentoonstelling van 1862 onderstreepte nog eens zijn vermaardheid; hij rapporteerde, toepasseIijk, over de jonge synthetische kleurstofindustrie,
die op de Wereldtentoonstelling opvallend acte de presence gaL Het is
dus niet verwonderlijk dat de bevjndingen en uitspraken van Hofmann
in de Franse octrooiprocessen enig gezag hadden.

August Wilhelm Hofmann (1818-1892) naar een gravure in S. Muspratt, Chemistry Theoretical Practical and Analytical. As Applied to the Arts and Manufactures, deel 1 (Glasgow, Edinburgh, London en New York, 1860).
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Nadat aldus de algemene historische situatie en de positie van de
hoofdrolspelers zijn geschetst, kunnen we overgaan tot een meer gedetailleerde beschouwing van de kwesties die in de Franse octrooiprocessen rond het anilinerood in het geding waren. Daarv66r wil ik echter in
de volgende paragraaf eerst nog uiteenzetten welke uitgangspunten ten
grondslag liggen aan mijn manier om octrooikwesties te benaderen. Ik
hoop dat ik met die theoretische uitweiding het geduld en de welwillendheid van de meer historisch georienteerde lezers niet te zeer op de proef
zal stellen.

Uitgangspunten van de analyse
Tot nu toe waren het vooral economen, naast juristen, die zich met de
werking van het octrooistelsel hebben beziggehouden. Zij hebben zich
vooral geconcentreerd op de vraag of octrooien de technische vooruitgang bevorderen dan wei remmen; immers, octrooien bieden enerzijds
een financiele prikkel voor het streven naar technische vernieuwingen,
maar verhinderen anderzijds de snelle verspreiding van gerealiseerde
vernieuwingen. Ik wi! pleiten voor een verruiming van de vraagstelling
door uit te gaan van de principes die in de 'sociaal-constructivistische'
benadering van wetenschap en techniek zijn geformuleerd. Daarbij
denk ik dan met name aan de principes van symmetrie en onpartijdigheid. 5 Het volgen van deze principes houdt in dat aanzienlijk wordt afgeweken van gangbare denkwijzen. Gewoonlijk wordt voor een wetenschappelijke opvatting die voor waar of juist wordt gehouden geen nadere verklaring verlangd (anders dan een verwijzing naar de natuur of
de werkelijkheid, 'die nu eenmaal zo in elkaar zit'). Ook voor het verklaren van een succesvolle technische ontwikkeling stelt men zich tevreden met de constatering 'dat het werkt'. Anders wordt het wanneer onjuist geachte opvattingen in de wetenschap of technische mislukkingen
moeten worden verklaard. Die schrijft men gaarne op het conto van allerlei sociale en psychologische factoren: vooroordelen, ideologieen, irrationele voorkeuren e.d. De 'sociaal-constructivistische' benadering
breekt bewust met deze asymmetrische behandeling van ware en onware
wetenschappelijke opvattingen en van succesvolle en falende technische
ontwikkelingen: voor de verklaring van beide moet gebruik worden gemaakt van dezelfde verzameling verklarende variabelen. Door de principes van symmetrie en onpartijdigheid ook bij de analyse van octrooi5. Deze principes zijn het eerst geformuleerd in D . Bloor, Know/edge and Social Imagery
(Londen 1976); zie ook de uitleg in Bijker, a.w ., 46-47 .
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kwesties in acht te nemen kan duidelijk worden dat zich binnen de institutionele context van het octrooistelsel sociale processen afspelen die
een grote gelijkenis vertonen met bijvoorbeeld de processen die een rol
spelen bij het beslechten van wetenschappelijke controverses.
De door mij bepleite benadering van het octrooistelsel zou zich met
name moeten richten op het probleem van de afbakening van de rechten
van de octrooihouders ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het
'algemene publiek' . In de economische discussie over de effecten van
het octrooistelsel wordt steeds voor het gemak verondersteld dat een
dergelijke afbakening reeds op ondubbelzinnige wijze heeft plaatsgevonden, zodat er geen onduidelijkheid bestaat tot hoever een ieders (intellectuele) eigendomsrechten precies reiken. In de praktijk van het octrooirecht blijkt die gewenste ondubbelzinnige afbakening echter een
groot probleem te vormen. Het lijkt eenvoudiger dan het is: een uitvinder heeft een uitvinding gedaan en wi! hiervoor een octrooi zien toegekend, waarmee hij zijn vinding voor bepaalde tijd op exclusieve wijze
kan exploiteren. Maar welt heeft hij precies uitgevonden, wat is de
draagwijdte van zijn uitvinding? De juiste formulering van inhoud en
draagwijdte van een uitvinding blijkt inderdaad verre van eenvoudig.
Deskundigen op het gebied van het octrooirecht herinneren in dit verband gaarne aan de algemene onvolmaaktheid van de taal voor het uitdrukken van gedachten. 6
De problemen die hier in het geding zijn, kunnen echter ook met een
filosofische theorie over de toepassing van algemene begrippen worden
verhelderd en voor sociologische analyse toegankelijk worden gemaakt.
Ik doel op de zogenaamde jinitistische betekenistheorie van Mary Hesse, die door Barry Barnes in sociologische zin is uitgewerkt. 7 Volgens
deze theorie dragen begrippen niet hun eigen toepassingsbereik of betekenis met zich mee. Er bestaat slechts een verzameling van gevallen (instanties) waarop een bepaald begrip in het verleden werd toegepast,
doch dit vroegere gebruik schrijft het toekomstige gebruik van het begrip geenszins dwingend voor. De toepassing van het begrip op nieuwe
gevallen is een zaak van contingente beoordeling en onderhevig aan 'sociale onderhandelingen'. Op dezelfde wijze voeren octrooien evenmin
hun eigen toepassingsdomein met zich mee, hoewel de conclusies
(claims) wei die indruk wekken. Maar ook de termen die in de conclusies
6. Zo verklaarde de Engelse rechter Lord Justice Lindley in een beroemd patentproces:
' In construing specifications, it is often important to remember that human language is
after all an imperfect instrument for the embodiment of human thought'; geciteerd in S.
van Hoogstraten, Techniek, Uitvinding en Octrooi (Amsterdam 1922) 70.
7. M. Hesse, The Structure of Scientific Inference (Londen 1974); B. Barnes, T.S. Kuhn
and Social Science (Londen en basingstoke 1982).
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worden gebruikt, kunnen zich niet onttrekken aan het sociale onder handelingsproces. De reikwijdte van een octrooi, de omvang van de bescherming die het verleent, is daarom in principe 'open' en kan aIleen
door sociale processen (tijdelijk) worden 'gesloten'.
Gaat het bij octrooikwesties dus steeds om problemen v~n onderlinge
afbakening, soms is er sprake van een weI zeer fundamenteel afbakeningsprobleem. Dat is het geval waar de demarcatie van 'wetenschap'
en 'techniek' in het geding is. Octrooiwetten beogen slechts bescherming
te geven aan 'technische' uitvindingen, niet aan 'wetenschappelijke'
ontdekkingen. Dat roept de vraag op of er dan altijd een scherpe
scheidslijn tussen beide valt te trekken. Filosofen uit de analytische traditie als Mario Bunge, J .0. Wisdom en Joseph Agassi menen van wei
en den ken het verschil tussen wetenschap en techniek als een onderscheid tussen kennen en doen l maken te kunnen duiden. 8 Hun oplossing
is echter geheel aprioristisch en lijkt vooral ingegeven door de wens om
het spook van een instrumentalistische wetenschapsopvatting buiten de
deur te houden: daarom moet wetenschap scherp worden afgegrensd
van techniek en kunnen relativeringen niet worden toegestaan. In tegenstelling hiertoe hebben de historicus Otto Mayr en de socioloog Michel
Calion erop gewezen dat de domeinen van wetenschap en techniek volgens uiteenlopende criteria telkens weer anders kunnen worden afgebakend.9 Mayr richt zich vooral op het repertoire aan opvattingen over
wetenschap en techniek, dat in een bepaalde tijd of in een bepaalde cultuur beschikbaar is, terwijl Calion het onderscheid tussen wetenschap en
techniek - en soortgelijke onderscheidingen als tussen 'fundamenteel
onderzoek' en 'toegepast onderzoek' - steeds beschouwt als de lokale
uitkomst van onderhandelingsprocessen tussen de betrokken actoren in
concrete situaties. Beiden laten echter zien dat een empirische benadering van het demarcatieprobleem weinig heel laat van het filosofisch
apriorisme.
In de Franse octrooiprocessen rond het anilinerood zullen beide soorten afbakeningsproblemen een rol blijken te spelen en de 'sociale onderhandelingsprocessen', die deze problemen tot een oplossing (afsluiting)
brengen, op een merkwaardige wijze met elkaar blijken te zijn verknoopt. Voor een meer gedetailleerde analyse van deze processen conform de principes van symmetrie en onpartijdigheid is ook enige zorg8. Zie voor enkele proeven van analytische techniekfilosofie verschillende bijdragen aan
de bundel F. Rapp (ed.), Contributions to a Philosophy of Technology (Oordrecht/ Boston 1974).

9. O . Mayr, 'The science-technology relationship as a historiographic problem', Technology and Culture 17 (1976) 663-72; M. Callon, 'Pour une sociologie des controverses
technologiques ' , Fundamenta Scientiae 2 (1981) 381-99.
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vuldigheid ten aanzien van de terminologie geboden. Tot nu toe heb ik
steeds zonder enige bedenking gesproken van 'anilinerood' en 'anilineroodprocessen', doch deze aanduidingen zijn niet bepaald neutraal. De
term 'anilinerood' nodigt ertoe uit om de ter discussie staande kwesties
ten gunste van de Renards te prejudicieren. Gezien de uiteindelijke uitkomst van de processen, is het niet verwonderlijk dat historici deze termen ook tot de hunne hebben gemaakt. Om een meer symmetrische
analyse niet al bij voorbaat te laten mislukken, moeten we echter een
minder eenzijdige terminologie kiezen. Het volgende schema kan daarvoor nuttig zijn:
juni 1858 PRS!)
april 1859 BF2 )
oktober 1859 BF2 )

'crimson colour'
'fuchsine' (later ook
'rouge d'aniline')
'azal<!ine'

januari 1860 BF2)

'anih~ine'

Hofmann, Londen
Renard freres, Lyon
Gerber-Keller, Mulhouse
Depoully freres, Parijs

I. PRS: Proceedings of the Royal Society
2. BF: Brevet Francais

In het schema zijn de namen genoemd die door de betrokkenen zelf werden gebruikt om hun uitvindingen en ontdekkingen aan te duiden. Ook
de in 1858 door Hofmann waargenomen 'karmijnrode kleur', vermeld
in een door hem beschreven experiment waarin hij anilin·e met koolstoftetrachloride behandelde, is in het schema opgenomen, omdat deze ontdekking door de tegenstanders van Renard freres als nieuwheidsverstorende 'anticipatie' van de ontdekking van fuchsine werd aangevoerd.
Voorlopig doen we er het beste aan om ons radicaal agnostisch op te
stellen ten aanzien van het al of niet identiek zijn van de in het schema
genoemde stoffen.
De volgende uiteenzetting zal worden gegroepeerd rond een drietal
belangrijke kwesties, die in de octrooiprocessen werden opgeworpen.
Deze kwesties zijn:
a. de vraag of de onder verschillende namen bekende rode kleurstoffen uit aniline al of niet identiek zijn;
b. de vraag naar de aard en de betekenis van de verschillen tussen de
toegepaste procecte's voor het bereiden van de rode kleurstoffen uit aniline;
c. de vraag naar de betekenis en draagwijdte van Hofmanns 'anticipatie' .
Aan elk van deze kwesties is een afzonderlijke paragraaf gewijd.
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De kwestie van de identiteit en de zuiverheidsretoriek

Twee kenmerken van het Franse octrooistelsel zijn van belang voor een
juist begrip van de anilineroodprocessen. In de eerste plaats kende het
Franse octrooistelsel het registratiesysteem, waarin octrooien zonder
vooronderzoek werden verleend. De Franse staat erkende geen enkele
verantwoordelijkheid met betrekking tot de 'realiteit, nieuwheid of verdienste' (artikel 11 van de octrooiwet) van de uitvindingen waarvoor hij
octrooien verleende tegen betaling van jaarlijkse cijnzen. Eventueel optredende geschillen zouden aIleen voor de rechtbanken kunnen worden
uitgevochten.
In de tweede plaats bevatte de Franse octrooiwet van 1844 enige opmerkelijke bepalingen ten aanzien van 'wijzigingen, verbeteringen of
aanvullingen' van reeds gepatenteerde uitvindingen. Hiervoor zouden
zogenaamde aanvullingsoctrooien (certificats d'addition) in plaats van
gewone octrooien kunnen worden verleend, met als voordeel dat veellagere cijnzen hoefden te worden betaald. Vergeleken met andere uitvinders was de houder van het oorspronkelijke octrooi daarbij in een voorrangspositie geplaatst: aIleen hij had voor de duur van een jaar vanaf
het verlenen van dit octrooi het recht om aanvullingsoctrooien te nemen
voor wijzigingen van en aanvullingen op zijn oorspronkelijke uitvinding. In artikel 30 vermeldde de wet wei als speciale grond voor nietigheid van dergelijke aanvullingsoctrooien het ontbreken van een verband
(rattachement) met het hoofdoctrooi, maar de betekenis van deze eis
werd niet nader gedefinieerd.
De mogelijkheden en onduidelijkheden van de Franse wet werden in
de octrooistrategie van Renard freres handig uitgebuit. Binnen de termijn van een jaar sinds de toe kenning van hun oorspronkelijke octrooi
van 8 april 1859 vroegen zij nog vijf aanvullingsoctrooien aan, waarin
zij een lange reeks met aniline te behandelen nieuwe reagentia aan de
aanvankelijk genoemde toevoegden en waarin zij eveneens hun aanspraken steeds verder opschroefden.
Nadat Gerber-Keller in oktober 1859 een octrooi had genom en op
'azah!ine', te verkrijgen door behandeling van aniline met kwiknitraat,
waren de Renards er vervolgens rap bij om het gebruik van dit reactiemid del in hun volgende (tweede) aanvuIlingsoctrooi aan hun lijst toe te
voegen. In hun vierde aanvuIlingsoctrooi, gedateerd op 17 december
1859, verklaarden zij dat aIle voorgaande aanvullingen slechts 'afgeleid'
(derives) waren van hun oorspronkelijke procede (daarmee suggererend
dat ook het procede van Gerber-Keller slechts een 'afleiding' was). In
dit aanvullingsoctrooi gingen zij nu zelfs zover dat zij een claim legden
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op 'Ia matiere rouge extraite par nous de I'aniIine,tO (of zander meer 'fa
nouvelle matiere colorante rouge'): het gebruik van het bepaaid Iidwoord was waarschijnlijk bedoeld om aan te geven dat er slechts
rode kleurstof bestond die uit aniline kon worden 'geextraheerd', zadat
niemand anders een (of 'de') rode kleurstof uit aniline kon bereiden
zonder inbreuk te plegen op de uitvindingsrechten van de Renards ('sans
porter atteinte a notre droit d'invention').
We kunnen deze aanvullingsoctrooien Iezen ais een voorspel op de juridische processen: er werden voorbereidingen getroffen voor de komende strijd. In de processen, die de Renards tegen hun concurrenten
(Gerber-Keller en Depoully freres) wegens patentinbreuk aanspanden,
verklaarden zij inderdaad dat de door dezen toegepaste en geoctrooieerde procede's binnen het bereik vielen van hun oorspronkelijke octrooi
en dat de produkten die zij onder de benaming 'azaleine' en 'anileine'
verkochten, in feite identiek waren aan het fuchsine of anilinerood . In
de volgende paragraaf komen de verschillen tussen de procede's aan de
orde, hier gaat het om de kwestie van de identiteit.

een

10. Het gebruik van de term ' extractie' door de Renards in hun vierde aanvullingsoctrooi
(en ook elders) is opmerkelijk . Deze aanduiding zou een onschuldige metafoor v~~r een
chemische reactie op basis van aniline met behulp van diverse reactiemiddelen kunnen
zijn, maar ook een uitdrukking kunnen zijn van de gedachte dat de rode kleurstof in het
aniline zit en er met behulp van deze middelen wordt 'uitgehaald'. In de richting van de
tweede interpretatie wijzen sommige rechterlijke uitspraken, bijvoorbeeld die van het 'Tribunal civil de la Seine' van 9 augustus 1862, waarin gesteId wordt dat 'tout indique ( ..)
qu'i! n'y a qu'un rouge dans I'aniline' (mijn cursivering); zie 1. Pataille (red .), Annales
de la propriete industriel/e, artistique et litteraire (Parijs 1863) 305. Overigens was het denken in termen van 'extractie' tamelijk wijdverbreid; de chemicus Charles Gerhardt had er
al in 1848 tegen geprotesteerd dat allerhande 'chemische transformaties' door het grote
pubJiek werden opgevat als extracties. In het geval van de anilinerood-kleurstoffen lag het
den ken in termen van extractie nog extra voor de hand, aangezien 'aniline' destijds niet
uitsluitend uit chemisch zuivere aniline bestond, maar in feite een ingewikkeld mengsel
van diverse teerbasen vormde. Nog interessanter wordt het - maar dit is nu echt speculatie
- wanneer het extract ie-den ken een verbinding zou kunnen aangaan met bepaalde restanten van de oude alchemistische denkwijze. Hierin werd nameJijk verondersteld dat de karakteristieke eigenschappen van material en en planten in bepaalde delen zouden huizen ,
hun eigenlijke 'essenties', die eventueel zouden kunnen worden geisoleerd (zoals alcohol
als het ' principe' van de wijn) . Deze denkwijze gaat ervan uit dat er slechts een uniek gedefinieerde 'actieve substantie' is welke verantwoordelijk is voor de karakteristieke eigenschap: het zou dan zinvol zijn om te spreken van 'het kleurend principe' van aniline zonder dat daarvoor enig verder onderzoek nodig is (bij een dergelijke denkwijze zouden de
Renards hoe dan ook gebeiteld zitten). Deze alchemistische associaties, hoewel in strikte
zin onbewijsbaar, worden onwillekeurig opgeroepen, wanneer de reeds genoemde rechtbank het voorwerp van het octrooi van de Renards omschrijft als 'I 'extraction du principe
generateur du rouge dans I'aniline' (1. Pataille, a .w., 304). Mogelijk is voor een adequate
analyse van de anilineroodprocessen ook nog een soort collectieve dieptepsychologie nodig om in de alchemistische lagen van het maatschappelijk onderbewustzijn af te dalen .
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De eerste expertise, waartoe in februari 1860 opdracht werd 'gegeven,
had onder andere als taak deze kwestie te onderzoeken. De drie gekozen
experts (Persoz, Salvetat en de Luynes) brachten in juni verslag van hun
bevindingen. Hun conclusie was dat de rode kleurstoffen uit aniline 'in
wezen' identiek waren, afgezien van zekere 'verontreinigingen,.l1
Deze conclusie werd echter onmiddellijk van verschillende zijden heftig bestreden. De chemic us Emile Kopp, die gelieerd was aan Depoully
freres, hekelde het vage voorbehoud met betrekking tot de 'verontreinigingen' en kritiseerde de toegepaste bewijsvoering: als men op dezelfde
wijze redeneerde als de experts, aldus Kopp, zou men ook kunnen concluderen dat meekrap slechts een kleurstof bevat (terwijl deze toch twee
kleurstoffen bevat, alizarine en purpurine).12
In kringen van Franse chemici bestond met betrekking tot de vraag
of de verschillende rode kleurstoffen uit aniline al of niet identiek waren, aanvankelijk de grootst mogelijke onenigheid. In een situatie,
waarin de 'wetenschap' voorlopig het (eensluidende) antwoord schuldig
moest blijven, deed de Zwitserse chemicus Alexander Pompejus Bolley,
die ook aan het debat deelnam, de suggestie om dan maar vooral te
luisteren naar de stem van de 'praktijk'. Volgens Bolley zou men niet
aileen moeten kijken naar de 'chemische' eigenschappen van de
kleurstoffen, maar vooral ook hun 'technische' eigenschappen in aanmer king moeten nemen, te meer daar de textielververs en -drukkers in
de praktijk nooit met zuivere chemische preparaten maar altijd met
mengsels werkten. Welnu, voor deze gebruikerscategorieen waren de in
de handel verkrijgbare rode kleurstoffen inderdaad verschillend, en weI
met het oog op kleurnuance en verfkracht. Deze verschillen zouden volgens Bolley ook juridisch moeten worden erkend. 13 De Elzasser colorist
Camille Koechlin, een vertegenwoordiger van de door Bolley genoemde
gebruikerscategorieen, had eenzelfde standpunt al eerder in een regionaIe krant verkondigd: 'Si c'est donc Ie me me principe colorant, ce n'est
pas la meme matiere tinctoriale. ,14 (mijn cursivering).
Toch zou het standpunt van de 'praktijk' uiteindelijk niet worden geII . Zie F. Leprieur, Les conditions de la constitution d'une discipline scientifique: La
chimie organique en France 1830-1880, These', deel 2 (Parijs 1977) 548-549.
12. E. Kopp, ' Faits pour servir il I'histoire de I'aniline', Le Moniteur Scientifique 3
(1861) 190.
13 . A .P . Bolley, 'Gutachten, gegrtindet auf eigene Versuche und von dem Assistenten
des technischen Laboratoriums des schweizerischen Polytechnicums Hrn. Dr. Schulz ausgefiihrte Analysen tiber die rothen Pigmente aus Anilin: das 'Fuchsin' und 'Azalein',
Dinglers Polytechnisches Journal 160 (1861) 57-71.
14. C . Koechlin, 'Le rouge d'aniline devant la Justice', L'lndustriel (alsacien), Journal
de ['industrie, du commerce et de ['agriculture, 21 october 1860.
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honoreerd. De 'wetenschap' herwon haar gezag nadat Hofmann het
chemische debat over de aard van de rode kleurstoffen uit aniline op
succesvolle wijze wist af te sluiten, mede als resultaat van de reeds geno em de samenwerking met zijn leerling Nicholson. In een artikel in de
Proceedings oj the Royal Society van 6 maart 1862 verklaarde Hofmann, dat de in de handel verkrijgbare rode kleurstoffen verschillende
zouten van dezelJde kleurloze organische base waren, die hij rosaniline
doopte en waarvoor hij de empirische formule C2oH21N30 (of C2o H I9 N3
in anhydride toestand) vaststelde. Hofmanns conc1usies werden weldra
beschouwd als de definitieve oplossing van het probleem van de chemische aard van de rode kleurstoffen uit aniline. Aangezien deze kleurstoffen hetzelfde 'kleurend principe' rosaniline (ofschoon dit zelf kleurloos
was!) gemeen hadden, werden zij als 'in wezen' identiek gezien; het feit
dat zij, ook volgens Hofmann, verschillende zouten van deze base waren, gold ais bijkomstig: 'Difference or identity do not exist per se; rather they depend on the context in which they are used and on negotiations between investigators.' 15
Hoe gezaghebbend het standpunt van Hofmann in Frankrijk weI was,
moge blijken uit het antwoord van de oude en respectabele ChevreuI,
directeur van de beroemde Gobelin-ververijen, toen deze in juli 1862 in
het kader van de anilineroodprocessen werd geconsulteerd over de vraag
naar de identiteit van de rode kleurstoffen uit aniline: 'II est facheux
que, dans un pays comme Ie notre, cette question ait ete elevee par des
hommes qui devaient ec1airer la justice, et qu'aucun d'eux n'ait fait des
travaux vraiment serieux pour la resoudre. M. Hofmann seul a donne
a Ia science les faits precis qui s'y rattachent.' 16
Het kan de moeite waard zijn om nog wat nader te onderzoeken hoe
Hofmann er precies in slaagde om het chemische debat tot een succesvolle afsIuiting (closureI 7 ) te brengen. Om te beginnen benadrukte hij
de noodzaak om bij chemische analyse gebruik te maken van zuivere
stoffen. In het licht van de traditie van de chemie was die nadruk op zuiverheid begrijpelijk; zuiverheid was immers het keurmerk van deze wetenschap (hoewel Auguste Laurent reeds de paradox had opgemerkt dat
chemie de wetenschap van niet-bestaande substanties is, aangezien abso-

15 . B. Latour en S. Wooigar, Laboratory Life (Beverly Hills en Londen 1979) 145.
16. Dr. Quesneville, 'Opinion de M. Chevreul sur la propriete industrielle des rouges
d'aniline', Le Moniteur Scientifique 5 (1863) 216-18, aldaar 217.
17. In de mod erne wetenschapssociologie, en speciaal in de door Harry Collins voorgestane variant, duidt 'closure' op het proces waardoor er een einde komt aan de veelheid
van betekenistoekenningen ('interpretative flexibility'). Bijker, a .w. 62-64, spreekt van
stabilisatie en behandelt in het bijzonder het retorisch stabilisatie-mechanisme.
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lute zuiverheid niet is te bereiken 18).
Het was Hofmanns voormalige student Nicholson (die de 'genius of
the manufacturer' zou paren aan de 'habits of the scientist') die hem van
zuivere preparaten voorzag: 'The red colouring matter of aniline and its
saline compounds have been obtained for the first time in the state of
purity by my friend and former pupil Mr. Edward Chambers Nicholson
( .. ),19 (mijn cursivering). Deze 'garantie' van zuiverheid moest borg
staan voor de soliditeit en geloofwaardigheid van Hofmanns wetenschappelijke resultaten. Tegelijk zorgde het zuiverheidsargument ervoor
dat het terrein van het debat haast ongemerkt verschoof.
Dit zal duidelijk worden als we goed letten op de retorische aspecten
van de volgende cruciale passages uit Hofmanns artikel: 'A substance
possessing such remarkable properties as aniline-crimson (anilinerood),
and accessable, moreover, as a commercial product, could not fail to attract the attention of scientific inquirers. The subject has been examined
in succession by M. Guignet, M. Bechamp, M. Wilm, Messrs. Persoz,
Salvetat et De Luynes, M. Schneider, and more recently by M. Emile
Kopp and M. Bolley. The conclusions, however, at which these experimentalists have arrived are far from concordant. I attribute the discrepancy in the results obtained by such able observers to the extreme difficulty of procuring the colouring matter in a state of purity, and to the
circumstance that the slightest contamination with other bodies is capable of altogether masking the properties of this remarkable compound. ,20 (mijn cursivering).
Er zitten enkele opmerkelijke kant en aan de geciteerde passages. In
de eerste plaats wordt het chemische debat beschreven alsof het geheel
binnen het domein van de 'zuivere wetenschap' heeft plaatsgevonden,
hoewel de door Hofmann met name genoemde 'scientific inquirers' heel
gemakkelijk kunnen worden geidentificeerd met de industriele belangen
die in de octrooiprocessen waren betrokken. Elke verwijzing naar de sociale en juridische context lijkt hier opzettelijk weggelaten. In de tweede
plaats blijkt de inzet van het chemische debat op subtiele wijze geherdefinieerd. Hofmann stelt de zaak zo voor alsof aIle chemici die bij de discussie waren betrokken, het erover eens waren dat er slechts een anilinerood bestond en dat hun verschil van mening aIleen de precieze chern ische karakterisering van dit ene aniline rood betrof (alsof de 'discrepan18. Zie W.H. Brock, 'Purity' , artikel in W .F. Bynum e.a. (eds.), Dictionary of the
History of Science (Lon den en Basingstoke 1981) 352.
19. A.W. Hofmann, ' Notes of Researches on the Poly-Ammonias XX: On the Colouring Matters from Aniline', Proceedings of the Royal Society 12 (1862-63) 2-13, aldaar
4-5 .
20. Hofmann, a.w. , 4-5 .
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cy' niet allereerst betrekking had op het al of niet identiek zijn van de
verschillende in de handel verkrijgbare kleurstoffen!). Door aldus de inzet van het deb at te hebben geherdefinieerd, kan Hofmann ook een
plausibele verklaring geven voor de 'discrepancy' in de verkregen resultaten door te wijzen op de bijzondere moeilijkheid om 'de' kleurstof in
zuivere toestand te verkrijgen.
Door deze retorische inkleding bracht Hofmann het toneel eveneens
in gereedheid voor zijn eigen triomfale entree, want de wetenschappelijke analyse van een produkt, waarvan de zuiverheid door de wetenschappelijke en industriele kwaliteiten van Nicholson is 'gegarandeerd', zal
dan de ware aard van 'het anilinerood' onthullen. Om die reden zou het
resultaat aanspraak kunnen maken op algemene erkenning. En inderdaad, dat was precies wat er met Hofmanns conclusies gebeurde. Bijgevolg raakten de in de handel verkrijgbare rode kleurstoffen uit aniline
in het bewustzijn van de tijdgenoten direct gei"dentificeerd met Hofmanns rosanilineformule.
Hoewel Hofmanns resultaten het debat 'afsloten', zou het voor een
denkbeeldige criticus toch niet onmogelijk zijn geweest om enkele zwakke schakels in de redenering aan te wijzen. Zo'n criticus zou grif kunnen
toegeven dat de formule van een stof, die uit een mengsel van verschillende stoffen was verkregen, correct was vastgesteld, maar toch bezwaar
kunnen aantekenen tegen de conclusie dat de andere, niet geanalyseerde, stoffen uit het mengsel daarom als 'verontreinigingen' kunnen worden afgedaan. Oat deze andere stoffen inderdaad deze status van onwezenlijke 'verontreinigingen' kregen toegewezen, was ook een gevolg van
de bestaande machtsbalans: de 'praktijk' van de textielververs en drukkers was niet bij machte om deze status aan te vechten.
Pas in 1878 werd Hofmanns rosaniline-formule echt ter discussie
gesteld, toen Emil en Otto Fischer de constitutie van de rosanilinekleurstoffen in termen van Kekule's structuurtheorie trachtten op de
helderen. 21 Na verschillende vergeefse pogingen kwamen de Fischers er
tenslotte achter dat zij door Hofmanns formule op het verkeerde spoor
waren gezet: Hofmanns rosaniline bleek slechts een onder vele rosanilines, en niet het meest eenvoudige. De in de handel voorkomende soorten 'anilinerood' bleken complexe mengsels van verschillende homologe
en isomere substanties. Voor de Frartse octrooiprocessen kwamen die

21. E. en O . Fischer, 'Zur Kenntnis der Rosanilins' (1878), in Emil Fischer, Gesammelte
Werke (herausgegeben von H . Bergmann) (Berlijn 1924) 50.
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conclusies echter te laat (als ze al iets hadden uitgemaakt).22

De verschillen tussen de procede's
Over deze kwestie kan ik kort zijn. Zij kreeg tijdens de Franse process en
ook veel minder aandacht dan de eerste kwestie. Nu zou men hierin een
bewijs kunnen zien, dat de Franse rechtbanken toch in termen van stofbescherming dachten. Indien eenmaal is komen vast te staan dat de verschillende rode kleurstoffen in feite identiek zijn, is het bij stofbescherming verder overbodig om nog naar de eventuele verschillen tussen de
procede's te kijken.
Inderdaad komt men in de verschillende vonnissen vaak de overweging tegen, dat men niet buiten het bereik treedt van een bestaand octrooi voor een chemische uitvinding door de daarin voorkomende reagentia door andere te vervangen. Maar dit is nog geen bewijs voor het
den ken in termen van stofbescherming. Ook in het latere Duitse octrooirecht, waarin stofbescherming nadrukkelijk was uitgesloten, betekende
de simpele substitutie van nieuwe reagentia nog niet de creatie van een
nieuwe uitvinding. Indien aIleen 'equivalenten' in een bestaand procede
werden gesubstitueerd, had men volgens de bekende equivalentieleer
van Josef Kohler nog niets nieuws uitgevonden. De zaak zou anders liggen, indien voor deze substitutie bijzondere moeilijkheden moesten
worden overwonnen, of indien onverwachte effecten werden verkregen.
Interessant is in dit verb and het betoog van de reeds eerder genoemde
Emile Kopp, die trachtte aan te tonen dat het procede van Gerber-Keller
geheel eigen kenmerken bezat, die het essentieel van het procede van Renard freres deden verschillen. 23 Gerber-Keller liet voor het eerst zien,
dat ook zuurstofhoudende reagentia (zoals kwiknitraat) met aniline tegen aIle verwachting in een rode kleurstof konden voortbrengen. Daartoe moesten echter weI - vergeleken met het procede van de Renards de reactiecondities ingrijpend worden aangepast. Onder de door de Re22. Het bovenstaande 'beroep' op de onderzoeksbevindingen van Emil en Otto Fischer
lijkt een anachronistische inbreuk op de principes van onpartijdigheid en symmetrie. Het
was echter aileen bedoeld om Hofmanns opvatting over het anilinerood te 'deconstrueren' . Zo' n deconstructie is in het algemeen nodig, omdat na de afsluiting van een wetenschappelijke controverse de bewering die hieruit als overwinnaar tevoorschijn komt, automatisch de status van een ' feit' krijgt (vergelijk Latour en Woolgar, a.w., 174-183). Terwille van een symmetrische analyse is het geboden om deze tendens nadrukkelijk tegen te
gaan. Voor dat doel heb ik in dit geval de latere onderzoeksresultaten van de Fischers gemobiliseerd. Indien hun werk ook tot het object van analyse had behoord, dan was een
dergelijke manoeuvre uiteraard niet toelaatbaar geweest.
23 . E. Kopp , a.w., 190.
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nards in hun hoofdoctrooi vermelde condities levert het gebruik van
kwiknitraat helemaal geen kleurstof op, maar aIleen heftige explosies en
verstikkende dampen. Kopp concludeerde hieruit, dat het procede van
Gerber-Keller als een op zichzelf staand procede moest worden beschouwd en niet als een 'wijziging, verbetering of aanvulling' ten opzichte van het procede van Renard freres.
Uit de wijze waarop de derde kwestie werd afgewikkeld, zal echter
ook duidelijk worden waarom dergelijke overwegingen ten aanzien van
de verschillen tussen de procecte's in de Franse octrooiprocessen geen
prominente rol speelden.
Hofmanns 'ontdekking' van het anilinerood als 'anticipatie'

Na het eerste vonnis in de anilineroodprocessen ten gunste van Renard
freres (31 augustus 1860) ontstond er een klein schandaal toen men er
plotseling achter kwam dat v66r de Renards (of hun chemicus Verguin)
het anilinerood reeds door Hofmann was ontdekt - althans, dat beweerden hun tegenstanders. Zij doelden op het door Hofmann in 1858 uitgevoerde en gerapporteerde experiment, waarin deze bij het behandelen
van aniline met koolstoftetrachloride het verschijnen van een 'karmijnrode kleur(stof)' (crimson c%ur) had geconstateerd. 24 De tegenstanders van de gebroeders Renard twijfelden er niet aan; dat deze karmijnrode kleurstof in feite identiek was aan fuchsine. Zij voerden Hofmanns
publikatie als een nieuwheidsverstorende 'anticipatie' (anteriorite) aan
om daarmee de geldigheid van het Renard-octrooi te betwisten. Bovendien kritiseerden zij de deskundigen, die in de (eerste) expertise stilzwijgend aan deze 'anticipatie' waren voorbijgegaan.
De juiste wettelijke status van Hofmanns 'anticipatie' en de gevolgen
die eraan moesten worden verbonden voor de octrooi-aanspraken van
de Renards waren belangrijke punten, waarover in het kader van de anilineroodprocessen moest worden 'onderhandeld'. AIle direct belanghebbenden namen aan dit onderhandelingsproces deel, en tenslotte deed
Hofmann er zelf ook aan mee, zij het op een heel indirecte manier.
Allereerst echter trachtten de gewraakte deskundigen de aan hun
adres geuite beschuldigingen te ontzenuwen. In een artikel in de
Comptes-Rendus van maart 1861 ontkenden Persoz, Salvetat en de Luy24. A.W. Hofmann, 'Notes of Researches on the Poly-Ammonias V: Action of Bichloride of Carbon on Aniline' , Proceedings of the Royal Society 9 (1858) 283-285; in het artikel
is sprake van 'a magnificent crimson colour', 'a crimson colour' en nog eens van ' the same
colouring principle' ; een Franse vertaling van dit artikel verscheen in hetzelfde jaar in de
Comptes Rendus 47 (1958) 492-494.
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nes de identiteit van Hofmanns 'crimson colour' met het fuchsine. Dat
standpunt bleek echter niet lang vol te houden. De tegenstanders van de
Renards verkondigden niet aIleen de identiteit van Hofmanns kleurprincipe met het fuchsine; sommigen gingen nog verder en probeerden aan
te tonen dat 'Hofmanns procede' (zoals zij het verslag van zijn experiment bestempelden) zich zou lenen voor uitvoering op industriele
schaal. De uitkomsten van de pogingen die hiertoe werden ondernomen
waren positief. 25
Het is daarom begrijpelijk dat op 13 juli 1861 door het Tribunal civil
de la Seine een nieuwe expertise-opdracht werd verleend om deze
kwestie op te helderen. De deskundigen die hiervoor werden gekozen
(Bary, Boutmy en Labouret) moesten Hofmanns experiment herhalen
en zijn mogelijk nut als industrieel procede voor het bereiden van anilinerood onderzoeken. In hun verslag van maart 1862 verklaarden de
nieuwe deskundigen dat Hofmanns 'procedC' geen serieus industrieel
pro cede was, dat het gevaarlijk was voor de arb eiders en dat het zelfs
geen regelmatige opbrengst van de kleurstof leverde.
Deze conclusies werden overgenomen in het vonnis van het Tribunal
van 9 augustus 1862, waarin Gerber-Keller en Depoully freres opnieuw
werden veroordeeld wegens contrefaron (patentinbreuk). De rechtbank
verwees daarbij echter niet aIleen naar de door de experts genoemde
praktische bezwaren van Hofmanns 'procedC', maar roerde ook een
zeer principiele kwestie aan, namelijk de juiste afbakening van de eigenlijke sferen van 'wetenschap' en 'industrie'. Immers, zo stelde de rechtbank, '( .. ) cette distinction est dans la loi et dans la nature des choses.'26
Volgens de rechtbank kon er een keurige scheidslijn worden getrokken:
de wetenschap eindigt daar, waar de industrie de zaken overneemt; de
eerste ontsluit mogelijkheden, die de tweede dan verder exploiteert; de
octrooiwet is enkel bedoeld voor de bescherming van praktische toepassingen in de industrie, maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan de verdienste van de wetenschap, want deze vindt 'sa gloire dans les avantages
que les autres en retirent.' Het was voor de rechtbank blijkbaar geen
probleem, aan welke kant van de demarcatielijn Hofmanns ontdekking
van het anilinerood moest worden geplaatst.
De conclusies van de nieuwe experts betreffende het gevaar en de onregelmatige opbrengst van Hofmanns 'procedC' ontmoetten wederom
zeer scherpe kritiek. Dr. Quesneville maakte in zijn veelgelezen Moni25. Dr. Quesneville, 'Procede de M. Hofmann, rendu industriel par MM. Monnet et Dury, de Lyon', Le Moniteur Scientifique 3 (1861) .
26. J . Pataille (red .), Annates de ta propriete industriel/e, artistique et Iitteraire (Parijs
1863) 303-304 .
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leur Scienlifique de nieuwe experts belachelijk: ze waren ofweI bijzonder onhandig te werk gegaan, of ze had den zich niet oprecht durven uit
te spreken in een brandende kwestie. 27 Verder drongen enkele toonaangevende 'maisons' in de Mulhouser textieldrukkerij, die een ernstig concurrentienadeel ten opzichte van hun Zwitserse concurrenten vreesden
als gevolg van een wettelijk monopolie op anilinerood in Frankrijk, er
bij het Comite de chimie van de Societe Industrielle de Mulhouse 28 op
aan om de kwestie opnieuw te onderzoeken. Na enig praktisch experimenteren kon het Comite de chimie de conclusies van de nieuwe deskundigen weerleggen: Hofmanns 'procede' was niet gevaarlijk, kon gemakkelijk worden uitgevoerd en leverde een constante opbrengst aan anilinerood. 29
Aan de vooravond van het cassatieproces voor het Cour imperiaie de
Paris in maart 1863 bestond er in Franse wetenschappelijke en industrieIe kringen een brede consensus dat de octrooi-aanspraken van de Renards veel te hoog waren opgeschroefd; hun procede werd als niet meer
dan een 'modificatie' van Hofmanns 'procede' beschouwd. Natuurlijk
zouden zij het recht hebben om anilinerood volgens hun procede te produceren, maar hun opponenten zouden dan even goed het recht hebben
om hun eigen legitieme procede's te exploiteren. Dit standpunt yond
veel steun.
De precieze wettelijke status van Hofmanns ontdekking van het anilinerood en de consequenties daarvan voor de octrooi-aanspraken van de
gebroeders Renard waren ook de belangrijkste kwesties, waarover het
Keizerlijke Hof zich een duidelijk oordeel moest vormen. Nu bleek Hofmann zelf een persoonlijke bijdrage te kunnen leveren tot de oplossing
van deze ingewikkelde kwestie. In zijn verslag van de Londense Wereldtentoonstelling van 1862 had hij namelijk verklaard dat 'aniline red ( .. )
may be said to have been discovered at two different times, according
as the question is considered in a scientific or industrial point of view. ,30
27 . Dr. Quesneville, 'Revendication en faveur de l'industrie du rouge d'aniline, par la
Societe Industrielle de Mulhouse', Le Moniteur Scientifique 4 (1862) 793-797, aldaar 794.
28 . In de Societe Industrielle de Mulhouse, een organisatie van industrieIen, werd wetenschappelijk onderzoek verricht dat zeer direct was georienteerd op de gezamenlijke belangen van de regionale industrie. Volgens Robert Fox was er sprake van een 'complete congruence between the style of chemical research pursued in Mulhouse and the industrial
context that gave rise to it', R. Fox, 'Presidential address: Science, industry, and the social
order in Mulhouse, 1798-1871' , British Journal for the History of Science 17 (1984) 12768, aldaar 157.
29. Dr. Quesneville, a .w., 796-97.
30. A .W . Hofmann, 'Colouring Derivatives of Organic Matter, Recent and Fossilized',

International Exhibition 1862, Report by the Juries etc., Class II - Section A : Chemical
Products and Processes (Londen 1863) 114-138, aldaar 125.
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'Industrially', aldus Hofmann, 'the discovery of aniline red was made
by Messrs. Verguin and Renard, Brothers, of Lyon', terwijl hij voor
zichzelf aanspraak maakte op de eer van de 'scientific discovery' van het
anilinerood. Ten tijde van het cassatieproces was Hofmanns verslag van
de Wereldtentoonstelling nog niet gepubliceerd, maar Hofmann had weI
al de drukproeven aan de Renards doorgespeeld, die ze ter beschikking
hadden gesteld aan het HoL 3l Hofmanns verklaring vormde voor het
Hof een dankbaar houvast.
In zijn overwegingen 32 stelde het Hof dat er in Hofmanns publikatie
uit 1858, welke als 'anticipatie' werd aangevoerd, slechts in het voorbijgaan melding wordt gedaan van het verschijnen van een rode kleurstof
tijdens het verloop van een experiment, dat met een heel ander doel
werd ondernomen. Hofmanns ontdekking zou - in de door hem beschreven termen - niet vatbaar zijn voor octrooi volgens artikel 30 van
de Franse octrooiwet, om de simpele reden dat hij geen industriele toepassing van zijn ontdekking had aangegeven zoals dit artikel eist. (Indien Hofmann in zijn publikatie terloops had opgemerkt dat de door
hem ontdekte kleurstof wellicht geschikt zou zijn als textielkleurstof,
wat dan?). Hoewel Hofmanns ontdekking desondanks volgens artikel
31 (dat niet vereist dat er een industriele toepassing wordt aangegeven)
toch zou kunnen gelden als een nieuwheidsverstorende 'anticipatie'
(zonder zelf octrooieerbaar te zijn), concludeerde het Hof niettemin dat
de 'produktie en industriele bereiding' van het anilinerood nog niet was
ontdekt en dat deze als zodanig dus nog het voorwerp van een octrooi
kon vormen.
Om nog eens extra te onderstrepen dat Hofmanns ontdekking in de
'zuiver wetenschappelijke sfeer' was blijven steken zonder dat de industrie er profijt van kon trekken, veroorloofde het Hof zich een uitweiding om scherp het contrast te laten uitkomen tussen enerzijds een 'toevallig feit dat tijdens een laboratoriumexperiment wordt vastgesteld' en
anderzijds een 'regelmatige, snelle, economische produktie zoals vereist
door het commerciele verbruik': het voorbeeld van de fuchsineproduktie zou een illustratie zijn van dit onderscheid. Het is echter nogal twijfelachtig om het contrast op deze manier te stellen: hier wordt immers een 'wetenschappelijke ontdekking' niet tegenover een 'technische
uitvinding' (of ontdekking) gesteld, maar gecontrasteerd met een florerende economische produktie, om aldus het 'zuiver wetenschappelijke'
karakter van Hofmanns ontdekking extra gechargeerd uit te laten komen. Op die manier kun je aan elke onverdachte technische uitvinding,
31.
32 .

Dr. Quesneville, 'Proces Renard', Le Moniteur Scientifique 5 (1863) 271-77, 273 .
1. Pataille, a.w., 308-15.
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zolang deze nog niet op grote schaal in de economische produktie is gerealiseerd, ook het karakter van een octrooieerbare uitvinding ontzeggen.
Ten dele laat het door het Keizerlijke Hof gemaakte contrast zich verklaren uit bepaalde eigenaardigheden der historische semantiek. Het begrip 'techniek' (of equivalenten daarvan) was in de toenmalige Franse
en Engelse cultuur nauwelijks beschikbaar. 33 Waar wij in termen van
'wetenschap' en 'techniek' zouden denken, daar worden vergelijkbare
negentiende-eeuwse discussies eerder in termen van 'wetenschap' en 'industrie' geformuleerd. Dit idioom maakte het moeilijker om technische
en economische criteria scherp van eikaar te onderscheiden. Zo kon
Hofmann tegenover de 'wetenschappelijke ontdekking' van het anilinerood, die hij voor zichzelf claimde, de 'industriide ontdekking' van dezeIfde stof stellen, waarvan hij de eer aan Verguin en de gebroeders Renard gunde. Het Keizerlijke Hof ging nu op deze door Hofmann geintroduceerde onderscheiding voortborduren, maar gaf hier toch weI een
zeer bijzondere draai aan. Het Hof had namelijk kunnen volstaan met
de constatering dat Hofmann in de beschrijving van zijn experiment
nergens had gewezen op een mogelijke industrieIe toepassing. Kennelijk
yond het Hof zo'n simpele constatering aileen niet voldoende overtuigend en probeerde het met de zojuist geparafraseerde uitweiding het onderscheid te versterken. Daarbij verschoof het Hof echter ook impliciet
het terrein van de discussie. Nu werd immers de 'wetenschappelijke ontdekking' niet meer gecontrasteerd met de 'industriele ontdekking' maar
met de 'industriele exp/oitatie'.
De argumentatie van het Hof werkte zo naar twee kanten. Enerzijds
kon Hofmanns 'anticipatie' worden terugverwezen naar het domein van
de 'zuivere wetenschap' en aldus onschadelijk worden gemaakt voor de
octrooi-aanspraken van de Renards. Anderzijds heeft het Hof de vreemde notie ingang weten te doen vinden, dat het voorwerp van hun octrooi
bestond in de 'produktie en industriele bereiding' van het anilinerood:
het verschil tussen een uitvinding (ontdekking) en de daadwerkelijke exploitatie van die uitvinding in de industrieIe produktie werd daarmee
uitgewist. De door het Hof gekozen formulering was verre van onschuldig. Zo werd namelijk impliciet aan de Renards het alleenrecht op de
produktie van anilinerood toegekend. Immers, indien men de inhoud
van hun uitvinding (en dus het voorwerp van hun octrooi) opvat als de
'industriele produktie' van het anilinerood, dan is er per definitie geen

33. In het Duitse taalgebied bestond wei het tegenstellingspaar 'Wissenschaft und Technik'; hier werd overigens met 'die Technik' ook dikwijls 'die Industrie' bedoeld .
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ruimte meer voor anderen om deze 'industriele produktie' ook nog eens
uit te vinden.
Dat betekende natuurlijk ook dat een zorgvuldige vergelijking en afweging van de verschillen tussen de procecte's van de diverse betrokkenen niet meer nodig was. Voor het Hof was het zonder meer duidelijk
dat Gerber-Keller en Depoully freres enkel tot de 'industriele produktie'
van de rode kleurstof waren gekomen dankzij de aanwijzingen die zij
uit het octrooi van de Renards konden halen.
Tenslotte beriep het Hof zich ook nog uitdrukkelijk op de door Hofmann in zijn verslag van de Londense Wereldtentoonstelling gedane uitspraken: 'Considerant que Hofmann (sic!) lui-meme, Ie plus interesse
a revendiquer l'honneur et l'importance de son invention, reconnait
(dans son rapport sur l'exposition de Londres en 1862) que si la decouverte scientifique lui est due, la fabrication et l'application industrielles
appartiennent it Verguin, Renard et Franc (..),.34 Hieruit blijkt dat Hofmann voor de Renards een kroongetuige van onschatbare waarde was
geworden. Als er iemand is - zo redeneerde het Hof - die aanspraak kan
maken op de uitvinding van het anilinerood, dan is het Hofmann weI.
En nu heeft Hofmann zelf gezegd, dat hem aIleen de eer van de 'wetenschappelijke ontdekking' toekomt. Wat voor bewijs wil je nog meer om
te conduderen dat 'Verguin, Renard et Franc' een rechtmatige aanspraak hebben op de industriele bereiding van het anilinerood?! (Vit het
citaat blijkt overigens ook hoe Hofmanns woorden door het Hof werden verdraaid. Hofmann had immers de eer van de 'industriele ontdekking' aan Verguin en de Renards gegund, niet 'la fabrication et l'application industrielles'.)
Wat aanvankelijk de grote troef van de tegenstanders van Renard freres had geleken, namelijk Hofmanns 'anticipatie' van de ontdekking
van het anilinerood, is zo uiteindelijk - via het door Hofmann gei"ntroduceerde onderscheid tussen 'wetenschappelijke ontdekking' en ' industriele ontdekking' en de betekenistransformatie die het Keizerlijke
Hof op deze onderscheiding heeft toegepast - geworden tot een boemerang, die zich tegen hen keerde.

Siotopmerkingen

In het voorgaande heb ik de geschiedenis van de Franse octrooiprocessen rond anilinerood verteld. Deze rijke historie kan voor sociologische
doeleinden worden uitgebuit. Het verhaal mag misschien in verschillen34.

J . Pataille, a . w., 311.
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de opzichten ongewoon zijn, toch illustreert het duidelijk het algemene
probleem van het octrooirecht: de juiste afbakening van de omvang der
octrooibescherming. De finitistische betekenistheorie van Mary Hesse
en Barry Barnes is hier relevant: deze opent de mogelijkheid van een sociologische stu die naar de 'sociale onderhandelingen' over betekenissen.
Ook in het moderne octrooirecht doet zich het probleem van de juiste
afbakening gelden. Een voorbeeld vormt het geschil tussen Texas Instruments (Kilby) en Fairchild (Noyce) met betrekking tot het intellectuele eigendom van de gelntegreerde schakeling. Men kan ook den ken aan
de recente octrooistrijd tussen Akzo en Du Pont over bepaalde kunstvezels.
Afbakeningsproblemen kunnen soms ook betrekking hebben op het
fundamentele vraagstuk van de demarcatie tussen 'wetenschap' en
'techniek', of, zoals in ons voorbeeld, tussen 'wetenschap' en 'industrie'. Dat het onderscheid in onze historische case in laatstgenoemde
termen werd geformuleerd, geeft op zich een interessante indicatie voor
het culturele repertoire zoals dat toen beschikbaar was. In de lijn van
Otto Mayr zou deze kwestie nader kunnen worden onderzocht. In ieder
geval hoop ik in het voorgaande te hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk 'sociale onderhandelingen' voor het tot stand komen van dergelijke demarcaties kunnen zijn.

Ret looien van leer in Nederland in de
negentiende eeuw
X.H .E.S. DE BAAR

Inleiding

In dit artikel staat de vraag centraal op welke wijze technische uitvindingen en ontdekkingen uit het buitenland om leer te looien Nederland bereikten. Via welke kanalen is deze kennis ons land binnengekomen, in
welke mate is zij toegepast en wie paste deze kennis toe? Het artikel
vormt een eerste aanzet tot onderzoek naar deze vragen. Het bestrijkt
hoofdzakelijk de periode van de negentiende eeuw. In kort bestek zal
achtereenvolgens een schets gegeven worden van de grate lijnen van de
technische ontwikkeling, de berichtgeving hierover in Nederland en de
feitelijke modernisering van de Nederlandse looierijen.

Vernieuwingspogingen in de negentiende eeuw

In technisch opzicht is er vanaf de Middeleeuwen tot ongeveer 1880 weinig veranderd in de West-Europese ledernijverheid. Huiden worden in
talloze kleine familiebedrijfjes in leer omgezet, dat wil zeggen op een zodanige manier ongevoelig voor bederf gemaakt dat de soepelheid bewaard blijft. Vaak is het bedrijf ook nog gecombineerd met een schoenmakerij en/of een boerderij. 150 J aar geleden is in vrijwel elk dorp
minstens een looierij te vinden. In de loop van de negentiende eeuw is
er een tendens naar grotere en 'gespecialiseerde' looierijen. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal bedrijven. In Nederland zijn tussen
1850 en 1880 vele dwergbedrijven verdwenen, Of door opheffing, Of
door uitgroei tot een op zich levensvatbare onderneming. In Duitsland
en Frankrijk zijn er bovendien enige grate looierijen, die men als manufactuur kan beschouwen. De markvorm benadert, sinds de afschaffing
van de gilden, de volledige mededinging.
Hoewel de grondstoffen (huiden en looistoffen) niet zelden over honderden kilometers worden vervoerd, is het afzetgebied voor het produkt
meestal de eigen regio. De betere kwaliteiten leer worden ook nationaal
en internationaal verhandeld. Leren schoenen zijn altijd het belangrijk-
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ste eindprodukt geweest. De vraag naar schoenen is dan ook medebepalend voor omzet en welvaart in deze bedrijfstak. Zo is de invloed van
de oorlogen ten tijde van de Franse Revolutie en de Frans-Duitse oorlog
(1870-1871), met hun grote vraag naar lederen schoeisel, duidelijk te
zien. In beide perioden is er een sterk toegenomen vraag naar leer. Men
doet dan pogingen het produktieproces te versneIIen en het aantal leerlooierijen te vermeerderen.
De financieIe benodigheden voor een looierij zijn in die tijd relatief
hoog: een groot deel van het kapitaal van de looier ligt vast in de huidenvoorraad en dan vooral in de huiden die in bewerking zijn (1 Y2 a 2 jaar).
In plaats van arbeidsintensief is de traditionele looierij kapitaalsintensief. Dit is dan ook de reden, dat , zoals we nog zuIIen zien, vernieuwers
vaak proberen de looiing sneller te laten verlopen.!
Voor een goed begrip van de te behandelen vernieuwingspogingen is een
elementaire kennis van de traditionele looiing nodig. De belangrijkste
onderdelen van het produktieproces zijn ontharen, aanlooien en doorlooien:
ontharen: nadat de, hopelijk onbeschadigde, huid bij het looiersbedrijf is aangeleverd, wordt deze eerst schoongemaakt, waarna de haren
en de bovenste huidlaag (opperhuid) verwijderd moeten worden. Een
veel toegepaste manier is de huiden zolang in een beekje te hangen totdat de haren losser worden. Later is het gebruikelijker de huiden enige
tijd op een vochtige plaats te laten broeden. Haren en opperhuid worden
er vervolgens met een bot mes afgeschraapt.
aanlooien in de laven: de onthaarde huiden, die men dan bloot(-huid)
noemt, worden achtereenvolgens in enige putten (laven) gehangen, waar
ze wat uitzetten (en zo beter doordringbaar worden) en waar een begin
gemaakt wordt met de looiing.
horizon tale doorlooiing in kuipen: de huiden worden nu in een kuip
gestapeld met tussen elke huid een laag gemalen eikeschors. Daarna
voegt men water toe. Dit lost de looistof uit de schors op, die de huid
binnendringt, zich ermee verbindt en zo de huid in leer verandert. In deze eerste kuip blijven de huiden 6 a 8 maanden liggen, waarna ze naar
een andere kuip gaan, waar de procedure herhaald wordt. Erg dikke
huiden komen vaak in een derde kuip terecht.
Als het leer niet onmiddeIlijk nodig is, slaat men het in een verzinkput
op, waarin naast water ook weer eikeschors zit: de kwaliteit van het leer
verbetert en bederf is niet mogelijk. Voordat het leer zijn definitieve
1. J .B .L. Verster, De Nederlandsche Lederindustrie tot 1939 (Doetinchem z.j.); J .A . de
Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 1976).
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be stemming krijgt, wordt het nog gedroogd, gewalst, eventueel geverfd
enz. Deze bewerkingen vallen echter buiten het bestek van dit artikel. 2
Sinds het einde van de achttiende eeuw zijn er vele pogingen gedaan
om het traditionele looiproces te verbeteren c.q. te vervangen. Het doel
is vooral om tot een snellere looiing te komen. Vaak komt men met
ideeen, die pas later toepasbaar blijken te zijn. Veel procede's leiden in
eerste instantie niet tot successen, omdat men niet over voldoende kennis beschikt.
Aspecten die een succesvol snellooiprocede lange tijd in de weg
staan, zijn onder andere verwarring over wat looiing en leer eigenlijk
zijn, gebrek aan kennis van samenstelling en opbouw van de huid en onduidelijkheid over welke delen van de gebruikte looistoffen looien. De
chemie kan nauwelijks een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen, die de vernieuwers het leven zuur maken. Tekenend is dat pas
omstreeks 1850 (door de Nederlander Mulder) de scheikundige formule
van looistof is bepaald. 3
De chemicus Armand Seguin (1765-1835) is een van de eersten, die
een theorie van de looiing heeft ontwikkeld. Tijdens de Franse Revolutie
heeft hij van de Franse regering de gelegenheid gekregen zijn pro cede
in praktijk te brengen. De dan woedende oorlogen hebben tot een zeer
grote vraag naar leer geleid. Dit is voar de Franse regering aanleiding
aan de chemicus Berthollet opdracht te geven de looiing te verbeteren
en te versnellen. Deze stelt voor om Seguin zich te laten bewijzen. Nadat
een commissie de methode van Seguin bestudeerd heeft en hiervoor een
positief ad vies uitbrengt (in oktober 1794), mag Seguin aan het leger leveren. Hij begint hierop met de massaproduktie.
Seguin's procede komt er op neer dat de schoongemaakte huid voor
het looien in verdund zwavelzuur moet worden gedompeld om op te
zwellen. Hierna worden de huiden 2 it 3 weken in een serie kuipen met
een steeds hogere concentratie looistof (nog steeds uit eikeschors) gehouden. Het nadeel van deze bewerkingen is, dat de looistof niet gebonden wordt aan de huid. In de praktijk blijkt, dat bij nat weer de looistof
er weer uit spoelt. De hiermee gemaakte schoenen zijn dan ook onbruikbaar (in ieder geval voor militaire doeleinden).4
Na de opzienbarende mislukking van het procede van Seguin blijft
men toch bezig met manieren om de looiing te versnellen. Her en der
2. W .B. van Herwijnen en W.A. Laarakker, 'Enige technische aspecten van het looiproces in kuipen met eikeschors', in : Bulletin stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland no. 14 (1981) 57-84.
3. De Nederlandsche lederindustrie (DNL), Technisch Bijblad 8, 1909.
4. Th . Korner , 'Geschichte der Gerberei' , in: Handbuch der Gerbereichemie und Lederfabrikation (Wien 1944), band I, deel I, p. 69.
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is men nog actief met varianten op Seguin's methode. Ondertussen is het
inzicht gerijpt, dat een manier om een snellere looiing te bereiken gezocht moet worden in een snellere doordringing van de huid met
looistof.
Op mechanische wijze proberen de onderzoekers (vaak looiers) het
doordringen van de looistof in de huid te versnellen, bijvoorbeeld door
het in beweging houden van de huid en/of de vloeistof waarin deze zich
bevindt. Er zijn eveneens pogingen gedaan om de looistof met geweld
door de huid te persen, om nog maar niet te spreken van een ondernemende uitvinder, die kleine gaatjes in de huid ging steken. Beide laatste
pogingen hadden rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van het eindprodukt.
Het in beweging houden van de huid en/of de vloeistof heeft even min
veel resultaat opgeleverd. Het in beweging houden werkt kostenverhogend en is bovendien niet erg effectief. Een aanmerkelijke versnelling
van de looiing zal tot het einde van de 1ge eeuw uitblijven. Dan pas zijn
namelijk andere looistoffen (dan eikeschors) en hogere concentraties
vloeibare looistof beschikbaar. 5
De eerste vernieuwing van be lang (als men afziet van de rond 1840 uitgevonden splitmachine, die de huiden in de dikte in tweeen splijt) is de
versnelde ontharing. Vanaf de jaren 1830 zijn er in het Duitstalige deel
van Europa pogingen gedaan een chemische substantie te ontwikkelen
om zonder al te veel moeite de haren en het bovenste deel van de huid
te verwijderen. In 1873 ontdekt W. Eitner, die dan verbonden is aan de
Weense universiteit, dat zwavelnatrium hiervoor zeer geschikt is. Het
gebruik van zwavelnatrium neemt daarna dan ook snel toe. 6
In de tweede helft van de negentiende eeuw worden naast eikeschors
steeds meer andere plantaardige looistoffen toegepast. Vooral extracten
uit tropische en sUbtropische houtsoorten worden geprobeerd. Voor deze ontwikkeling kan men een aantal oorzaken aangeven.
Eikeschors is schaarser geworden als gevolg van de toenemende vraag
en het dalende aanbod (door ontginningen e.d.). Azie en LatijnsAmerika, waar vee I van deze houtsoorten groeien, zijn beter toegankelijk als gevolg van de betere verbindingen (zoals het Suez-kanaal) en de
grotere politieke rust daar. Bovendien is het vervangen van eikeschors
door andere plantaardige looistoffen een vrij kleine, en daardoor gemakkelijk uit te voeren, stap: er zijn geen nieuwe machines nodig. Tot
ver in onze eeuw is de lederproduktie vooral een zaak van kleine familiebedrijven, waar weinig neiging en mogelijkheid bestaat om af te wijken
5. Korner, a.w ., 76.
6. DNL, 3-9-1889.
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van de van vader op zoon overgeleverde werkwijze.
Een van de meest populaire plantaardige looistoffen is afkomstig van
het zogenaamde quebracho-hout. Dit hout groeit vooral in NoordArgentinie en bevat een behoorlijk percentage looistof (± 20"10; eikehout daarentegen ± 10%). In 1867 wordt quebracho voor het eerst in
Europa aangevoerd. De grote vlucht, die het gebruik hiervan neemt,
wordt door tabel 1 gemustreerd. 7

TABEL 1 De invoer van quebracho-hout in Europa

Jaar

tonnen

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

23.800
34.630
90.485
31.080
54.580
58.600
159.960
99.400
121.132

De grote afstand tussen Argentinie en Europa maakt het nogal kostbaar
quebracho-hout te importeren. Er is dan ook al vrij snel een poging gedaan de looistof uit het hout te extraheren. In 1889 wordt in Par<\guay
de eerste quebracho-extractfabriek geopend.
Nadat in 1896 twee scheikundigen (Lepetit en Tagliani) er in geslaagd
zijn enige hinderlijke stoffen uit het extract te verwijderen is ook de
laatste technische belemmering voor een massaal gebruik van quebracho
uit de weg geruimd. Met name in Duitsland wordt het veel gebruikt. In
Noord-Duitsland ontstaan enige zeer grote looierijen (of leerfabrieken),
die een grote bedreiging vormen voor de Nederlandse looiersbedrijven.
Dankzij schaalvergroting, mechanisering en het gebruik van goedkope
exotische looistoffen wordt de kostprijs van leer gehalveerd. Een van
deze bedrijven verwerkt omstreeks 1890 71.000 huiden per jaar.
Ter vergelijking: een normale Nederlandse looierij heeft daarentegen
een capaciteit van zo'n 1000 huiden per jaar. In heel Waalwijk (met 43
looierijen) verwerkt men dan 35 it 40.000 huiden per jaar. Het is een ge[uk voor de Nederlandse ledernijverheid dat deze bedrijven vooral ex7.

DNL,26-7-1898.
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porteren als er in Duitsland overproduktie he erst. Deze leveren dan weI
tegen dumpprijzen. 8
Er zijn twee hoofdredenen aan te wijzen voor het steeds grotere gebruik van extracten van plantaardige looistoffen. Op de eerste plaats de
lagere prijs (in vergelijking met eikeschors). De tweede hoofdreden is de
betere beheersbaarheid van het looien. In plaats van met schors te
strooien, waarvan de looiende waarde niet precies vaststaat, kan men nu
net zo veel looistof toedienen als men wi!.
Een ander voordeel van het gebruik van de nieuwe plantaardige
looistoffen is, dat er sneller mee gelooid kan worden. Dit is in de vorige
eeuw vaak gepaard gegaan met een vermindering van de kwaliteit van
het leer. Door combinatie van verschillende looistoffen is het echter mogelijk een goede kwaliteit te bereiken.
Wat de invoering van nieuwe looistoffen vergemakkelijkt heeft, is het
gebruik van methoden om het looistofgehalte van diverse gewassen te
vergelijken en te meten. AI in de late achttiende eeuw zijn hiertoe pogingen ondernomen. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw is de ontwikkeling van de looistofbepaling goed op gang gekomen. Het debat
hierover tussen de chemici is in de jaren 1930 afgesloten met de vaststelling van een standaardprocedure. 9
In de jaren 1880 is, op basis van de hierboven beschreven methoden
en ontwikkelingen, de moderne plantaardige looiing, de zogenaamde
vache-Iooiing, ontwikkeld. De gebroeders Durio (iooiers in Turijn) zijn
hiermee in 1882 begonnen. Zij looien met extracten (van plantaardige
looistoffen) niet in kuipen, maar in ronddraaiende vaten. De combinatie
van hoogwaardige extracten (wat looistofgehalte betreft), verwarming
van deze tot zo'n 40 grad en en het in beweging houden van huiden en
vloeistof leidt tot een veel snellere looiing zonder al te vee I kwaliteitsverlies. 10
Een andere vernieuwing, die in de laatste jaren van de negentiende
eeuw tot stand is gekomen, is het gebruik op grote schaal van zogenaamde minerale looistoffen (vooral chroomverbindingen) in plaats van
plantaardige looistoffen. Ook deze innovatie heeft een lange voorgeschiedenis.
Hoewel er al in de achttiende eeuw voorstellen zijn gedaan om met
bv. ijzerverbindingen te gaan looien, wordt deze zaak pas halverwege de
8. DNL, 11-4-1889, 21-10-1890, 21-6-1892, 5-7-1892, 27-6-1905, Technisch Bijblad 16
(1909); Korner, t.a.p., 78-79.
9. Tijdschri/t van de Maatschappij van Nijverheid (voortaan Tijdschri/t) 22 (1855) 2930; 27 (1860) Mededelingen 44-45; 29 (1862) Mededelingen 2, 58-59; 30 (1863) 638-639 en
Mededelingen 61-62.
10. G.A. Bravo en 1. Trupke, 100.000 Jahre Leder (Basel-Stuttgart 1970) 289-290.
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Afb . I . Hetleeghalen van een 'walk vat ', dat sinds de uit vinding van Durio vrij algemeen
in gebruik is gekomen.

vorige eeuw serieus aangepakt. Daarbij heeft vooral de Duitse chemicus
Friedrich Knapp veer aandacht getrokken en veel hoop gewekt. Dit is
niet aileen aan zijn bevindingen te danken geweest, maar ook aan zijn
methode, die toch wei 'wetenschappelijk' genoemd kan worden. Hij is
een van de eersten, die systematisch experimenten uitvoert op basis van
een, later verworpen, theorie.
Bij zijn experimenten heeft hij een groot aantal anorganische verbindingen onderzocht op hun looiende eigenschappen. Hij concludeert, dat
looiing met veel verbindingen (waaronder chroomverbindingen) mogelijk is. In zijn verdere onderzoekingen concentreert hij zich op het looien
met ijzerverbindingen. In de proeffabricage is Knapp uiteindelijk vastgelopen op de verdere afwerking van het leer. Indien hij zich toegelegd
zou hebben op chroomverbindingen, zou hij waarschijnlijk omstreeks
1860 de moderne minerale looiing op zijn naam hebben gebracht. 11
Die eer is twee Amerikanen ten deel gevallen: August Schulz (in 1884)
en Martin Dennis (1893), die vermoedelijk onafhankelijk van hun voorgangers tot hun ontdekkingen zijn gekomen. Schultz is - op zoek naar
een manier om korsetten voor roest te vrijwaren - toevallig op het snelII.

Tijdschrift, 26 (1859) 101 -129; 44 (1877) 537-558 .
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100iprocede gestuit. 12
Samenvattend kan dus gesteld worden, dat er vanaf het einde van de
vorige eeuw twee volwaardige alternatieven zijn voor de traditionele
looiing: het systeem van Durio en de chroomlooiing.
Invoering van een van deze twee procede's heeft echter grote gevolgen
voor de bedrijfsvoering. Mechanisering wordt haast onontkoombaar, al
is het aIleen maar om de looivaten aan het draaien te krijgen. V66r 1890
is de enige machine van belang, die men in een looierij kan vinden, de
splitmachine. Deze is rond 1830 in de Verenigde Staten uitgevonden.
Een dikke huid kan hiermee in twee dunnere delen gesplitst worden, zodat men als het ware twee huiden krijgt. 13
De moderne looiing blijkt het meest rendabel te zijn als er grote hoeveelheden huiden verwerkt worden, zodat de vaten in gebruik blijven.
Dit heeft vanzelfsprekend tot gevolg, dat ook de voor- en nab ewer kingen in hun totaliteit meer mankracht vergen. Ook daar doen machines,
zoals onthaar- en ontvleesmachines (om vleesresten van de huiden te
verwijderen) hun intrede. 'Zijn bij de zoolleerlooiing machines reeds onontbeerlijk, in veel en veel grot ere mate is dit het geval bij de chroomleerfabricage' .14 De looierij wordt in plaats van een ambachtelijk familiebedrijf een fabriek.
De volgende stap in de technische ontwikkeling, de uitvinding van de
synthetische looistoffen (in 1912) gaat het kader van dit artikel te buiten. Succesvolle invoering hiervan blijft namelijk lang uit.

Verspreiding van kennis van nieuwe looiprocede's in Nederland
In Nederland wordt in de negentiende eeuw nauwelijks gewerkt aan het
zelf ontwikkelen van nieuwe looimethoden. Tussen 1816 en 1864 zijn er
in ons land in totaal 34 octrooien op ledergebied verleend. Daarvan zijn
er slechts 2 (in 1836 en 1839) verleend aan inwoners van het huidige Nederland. Over hen en over hun uitvindingen is verder niets bekend. 15
Een looier die behoefte heeft aan een betere werkwijze is aangewezen
op in het buitenland ontwikkelde vernieuwingen. In het nu volgende zullen de mogelijke wegen beschreven worden, waarlangs dit soort kennis
de Nederlandse ledernijverheid heeft kunnen bereiken.
12 .
13.

DNL, 23-5-1905 .
P .e. Welsh, 'A craft that resisted change: American tanning practices to 1850' in:
E.J . Fischer (ed.), Geschiedenis van de techniek (den Haag 1980) 253-274, aldaar 271-272.
14. DNL, 1926127 24.
15 . G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der negentiende eeuw
('S Gravenhage 1947).
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Publicaties
Ais men afziet van een achttiende eeuws werk, verschijnt pas in 1889 het
eerste boek over leerproduktie in Nederland. Dit is Het Handboek voor
Leerlooiers, waarvan de auteur onbekend is. In 1905 komt een vertaalde
verhandeling uit over 'Moderne Amerikaansche looimethodes' .16
Vanzelfsprekend is er vooral in het Frans, Duits en Engels veel uitgegeven. Het is echter twijfelachtig of deze werken meer dan incidenteel
in Nederland aanwezig zijn geweest.
Over de informatie die door tijdschriften verstrekt is, kan men iets
positiever zijn. De hele negentiende eeuw verschijnen er (onregelmatig)
artikelen in het TijdschriJt van de Maatschappij van Nijverheid l7 over
nieuwe ontwikkelingen in het buitenland op ledergebied. Daarnaast
krijgen de vaderlandse looiers enige aandacht. Die belangstelling beperkt zich echter tot een korte vermelding in het jaarlijks overzicht van
's lands economie en tot belangrijkere faits-divers als bijzondere produkten c.q. produktie-methoden en het meedoen aan internationale tentoonstellingen.
Het Tijdschrift baseert zich, althans als het over leer gaat, niet op eigen nieuwsgaring, maar op het overnemen, in al dan niet bewerkte
vorm, van binnen-, en vooral, buitenlandse publicaties. In het buitenland, en met name in Frankrijk, Duitsland en Engeland, zijn al veel eerder dan in Nederland vaktijdschriften opgericht. De oudste vakbladen
zijn de Franse Halle aux Cuirs (1857), de Amerikaanse Shoe and Leather Reporter (1857) en de Deutsche Gerber-Zeitung (1858). Deze vakbladen zijn een dank bare bron van artikelen voor het Tijdschrift van de
Maatschappij van Nijverheid. 18
Of het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid de belangrijkste ontwikkelingen, wat de ledernijverheid betreft, weI signaleert is een
andere vraag. Vergelijking van de historische literatuur met de publicaties in het Tijdschrift leert dat tot ± 1860 een goed beeld van de ontwikkelingen wordt gegeven. Na die tijd zijn er nogal wat lacunes in de berichtgeving: zo negeert men onder andere de ontdekking van de chroomlooiing (en de daarmee gepaard gaande rechtszaken).
Wil men een uiteindelijke waardering geven van de rol van het Tijdschrift, dan moet bedacht worden, dat waarschijnlijk slechts zeer weinig
looiers hierdoor bereikt werden. De Maatschappij van Nijverheid is in
de vorige eeuw een kleine vereniging (met 1000 tot 2300 leden), die de
Nederlandse nijverheid wil bevorderen. Omdat zij vrij elitair is en haar
16. DNL, 29-3-1939.
17. Het biad en de maatschappij veranderen regeimatig van naam.
18 . DNL, 6-4-1909 .
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leden in de steden geconcentreerd zijn, dringt zij niet door tot de grote
massa van de (op het platteland gevestigde) kleine leerlooiers. Dit
weerspiegelt zich ook in de (gepubliceerde) ledenlijsten. In 1860 telt de
Maatschappij onder haar 1800 leden slechts 3 mensen, die werkzaam
zijn in de leernijverheid. Veertig jaar later is het aantal met leder werkzame leden verdubbeld. In 1915 bereikt dit aantal de 10. 19
Een ander kanaal waarlangs, zou men kunnen vermoeden, technische
kennis in Nederland doordringt zijn de scheikundige vakbladen. Een
daarvan is het Chemisch Weekblad. Dit wordt pas vanaf 1903 (door de
Koninklijke Nederlandsche Chemische Vereeniging) uitgegeven en bevat
incidenteel artikelen en korte berichten over lederfabricage. Gelet op het
kleine aantal scheikundigen, dat in de leerindustrie werkzaam is geweest
(minder dan 10), kan men zich ook in dit geval beter geen illusies maken
over het bereik van dit tijdschrift. 20
Het eerste Nederlandstalige vakblad is het <Nieuwsblad voor Nederlandsche leerlooierijen en aanverwante vakken'. Het eerste nummer
komt in 1874 uit en het blad houdt in de eerste jaren van onze eeuw op
te bestaan. Er zijn geen exemplaren van bewaard gebleven. Vit onvrede
met onder andere de berichtgeving in laatstgenoemd blad wordt in 1889
begonnen met de uitgave van <De Nederlandsche Lederindustrie'. De
oprichters zijn de leerfabrikant Borghstijn, die scheikunde gestudeerd
heeft, uit Zierikzee en de drukker en uitgever C. Misset uit Doetinchem .
Kenmerkend voor <De Nederlandsche Lederindustrie' is de brede opzet.
Artikelen over chemie, chemici, machines en tentoonstellingen staan
naast berichten en beschouwingen over huiden, huidenprijzen, hulpstoffen enz. Nieuwe werkwijzen krijgen ruime aandacht. Al in de eerste
jaargang wordt de Engelse pionier op het gebied van de looierijchemie,
H.R. Procter, in het zonnetje gezet. In 1908 verschijnt het eerste Technische Bijblad, een maandelijkse bijlage over vooral nieuwe machines,
looistoffen en dergelijke. 21
De oplage van dit vakblad is niet bekend, maar het is mogelijk, dat
een ruime meerderheid van de leerlooiers bereikt is. Een aanwijzing
hiervoor is dat de landelijke looiersverenigjng het blad gebruikt heeft als
mededelingenblad. Deze vereniging rekent ongeveer de helft van de looiers tot haar leden en is er van uitgegaan, dat deze vrijwel allemaal op
het blad geabonneerd zijn. 22
Voor wat het grootste deel van de negentiende eeuw betreft kan er van
19 . TijdschriJt bijlage ledenlijst : 27 (1860), 68 (1901), 71 (1904), 75 (1908), 82 (1915).
20. Chemisch Weekblad 1 (1903)-17 (1920).
21. DNL, 20-5-1890, 17-6-1890, 29-3-1939.
22 . DNL, 1 (1889)-27 (1916) .
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uitgegaan worden, dat de gemiddelde looier niet of nauwelijks boeken
of tijdschriften onder ogen krijgt die (mede) over zijn beroep gaan. Vanaf 1889 verschijnt voor het eerst een tijdschrift, dat de meeste looiers bereikt. Het elke 14 dagen ontvangen van een betrouwbaar vakblad, dat
een open oog heeft voor de voordelen van vernieuwing, heeft een onmeetbare, maar ongetwijfeld grote, invloed gehad op zowel de kennis
van nieuwe procede's als de bereidheid deze toe te passen.

onderwijs
Vrijwel de gehele vorige eeuw is er, althans in Nederland, geen sprake
van cursussen op ledergebied, om nog maar te zwijgen van scholen.
Jongeren (in casu jongens) leerden het yak in de praktijk, meestal in
het bedrijf van hun vader. In de tweede helft van de negentiende eeuw
raakt het vrij algemeen bekend, dat in Duitsland de traditionele looiing
losgelaten wordt. Hierbij valt onder andere te denken aan de invoering
van nieuwe looistoffen en zwavelnatrium. Het schijnt voorgekomen te
zijn, dat looiers hun zonen naar Duitsland hebben gestuurd om daar in
een wat moderner bedrijf te werken en zo de kunst af te kijken.23
De fabricage van chroomleder vergt daarentegen een diepergaande
scheikundige kennis: 'afkijken' volstaat niet meer. Vanaf 1898 worden
er daarom diverse cursussen georganiseerd om de looiers meer kennis
van de chemie bij te brengen. Voorzover bekend is de eerste curs us in
Waalwijk (1898), in 1900 gevolgd door een in Den Bosch. De cursus in
Den Bosch wordt in 1906 door 10 mens en gevolgd. Deze cursussen zijn
tweejarig en worden door apothekers gegeven. De hoofdmoot van de
stof bestaat enerzijds uit scheikunde voor de theoretische onderbouwing
en anderzijds uit praktijkproeven en dergelijke. Dat, in ieder geval, bovengenoemde cursussen door apothekers gegeven zijn, heeft vermoedelijk te maken met het geringe aantal chemici, dat werkzaam of zelfs
maar geinteresseerd is in de looichemie. Apothekers zijn, misschien met
uitzondering van de dokter, de enigen met een voldoende kennis van de
scheikunde in de kennissenkring van de looier.24
Deze zogenaamde scheikunde-opleidingen dragen na enige tijd
vrucht: vanaf ongeveer de eeuwwisseling ontstaan er ook in Nederland,
en dan vooral in het Brabantse, chroomleerfabrieken. Deze worden geleid door mensen die of in het buitenland zijn opgeleid of deze curs us sen
gevolgd hebben.
Pas in 1914 komt er in Nederland een vakschool voor de schoen- en
leerindustrie, in Waalwijk. Deze wordt gecombineerd met een (in 1911
23. DNL, 29-3-1939.
24. DNL, 17-4-1906, 29-3-1939.
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opgericht) Proefstation en Voorlichtingsdienst, eveneens voor de
schoen- en lederindustrie. De opleiding ontstaat overigens pas na lang
aandringen van onder andere de gemeente Waalwijk en de Bond van
Nederlandse Lederfabrikanten. Deze Bond begint hier vanaf 1901 op
aan te dringen. De directeur van de Nederlandse School voor Nijverheid
en Handel te Enschede schetst dan in een redevoering een somber beeld
van de toestand: 'Even opvallend als het is, dat er in ons land, noch te
Delft, noch aan een onzer universiteiten iets gedaan wordt aan de
kleurstoffen chemie, even treffend is het, dat de technologie van het leer
bijna geheel verwaarloosd wordt'. 25 Geinspireerd door dit verhaal van
dr. A. Borgman, zet het bestuur van de Bond zich meer dan 10 jaar in
om een vakschool tot stand te brengen. In 1909 heeft men het ministerie
van Binnenlandse Zaken weten te overtuigen, dat een 'grondige wetenschappelijke en practische vorming van aanstaande leerlooiers' wenselijk is. Vijf jaar later zijn ook aIle overige bureaucratische en parlementaire hindernissen overwonnen. 26
In Duitsland en Engeland zijn er dan al vakscholen en wetenschappelijke instellingen, die zich met leder bezighouden. Deze instituten zijn
ook door Nederlanders bezocht. Van de vakschool in het Duitse Freiberg zijn de aantallen en namen van de Nederlandse cursisten bekend.
Tussen 1890 en 1914 hebben ongeveer 25 Nederlanders, uit aile delen
van het land, deze school bezocht. Nogal wat van hen zijn afkomstig uit
looiersfamilies, die bij de modernisering voorop lopeno Oorzaak en gevolg zijn overigens moeilijk te onderscheiden: gaat men naar die school
toe om later het bedrijf te vernieuwen of beseft men pas in Freiberg, dat
het familiebedrijf aan modernisering toe is?27
Wat het wetenschappelijk onderwijs betreft: in Nederland kan natuurlijk weI scheikunde gestudeerd worden. Absoluut en relatief zijn
weinig afgestudeerde chemici ( ± 5) werkzaam bij lederbedrijven. Bij degenen, die dat weI zijn, spelen vaak familierelaties mee: men komt in het
familiebedrijf terecht. Daarnaast is ook van belang, dat veelleerbedrijyen het nut van een chemicus niet inzien. 28

25 . DNL, 3-9-1901.
26. DNL, 6-5-1902, 19-1-1909, citaat DNL 19-10-1909.
27 . DNL, 1 (1889)-24 (1913) .
28. Vijftiende Jaarverslag van het Technologisch Gezelschap 1905/ 1906 (Delft z.j .);
DNL Technisch Bijblad 86 (1915).
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De modernisering van de Nederlandse looierijen
In Noord-Nederland is het procede van Armand Seguin niet onbekend
gebleven. Een looierij bij Wijk bij Duurstede neemt hiermee een proef,
maar gaat er niet mee door: het leer is te sponsachtig. Voorzover bekend
is geen enkele Nederlandse looierij zo gaan werken. Dit ontlokt de Franse baron d' Alphonse in zijn rapport van 1811 of 1812 aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken de volgende opmerking: 'Men schijnt te
meenen, dat de inlandse huiden door deze manier van werken sponsachtig werden, en zo heeft men te gereder de nieuwe ontdekkingen geweerd,
waar de Hollandse geest toch al minder ontvankelijk is voor het opnemen van nieuwigheden'. 29
Hoe dit laatste ook zij, het aantal vernieuwingen blijft de hele negentiende eeuw beperkt in aantal. Af en toe komt men een bedrijf tegen,
dat een nieuwe methode of machine probeert. Tot invoering hiervan op
grote schaal komt het zelden, terwijl het betreffende bedrijf na enige tijd
meestal stopt met het experiment.
Een voorbeeld hiervan is de nieuwe looiwijze, waarop de Parijzenaar
Picard in 1865 in Nederland octrooi krijgt. Drie jaar later (september
1868) koopt de Nederlandsche Leerlooierij te Weesp het octrooi. Dit is
voor het bedrijf aanieiding de naam te veranderen in Geoctroyeerde Nederlandsche Leerlooierij. In 1872 vindt men het nodig een stoommachine van 16 paardekracht aan te schaffen. Daarmee is de onderneming een
van de 6 looierijen met een stoommachine (en de enige in NoordHolland). De stoommachine wordt in 1874 weer verkocht. Hieruit valt
af te leiden, dat het nieuwe procede niet zo'n succes is geweest als verwacht werd. 30
Zoals hierboven al is aangegeven, neemt het gebruik van stoommachines geen grote omvang aan. Vermoedelijk zal het grootste dee! van deze
machines gebruikt zijn om schors en dergelijke te vermalen.
Het gebruik van exotische (plantaardige) looistoffen komt weI meer
in zwang (hoewel velen hierover hun twijfels houden). Dit hangt samen
met de duidelijke mogelijkheden om hiermee de winst te vergroten. In
de jaren 1890 kan een bedrijf in Breda, dat met quebracho looit (die
men met de eigen stoommachine maalt), zoolleer tegen een veel lagere
prijs leverenY
Dit is verklaarbaar als men kijkt naar de kosten, die een normale looierij omstreeks 1890 heeft om 100 kilo huid te looien.
29. Verster, a. W. , 25 .
30. Doorman, a. w., octrooi 3763; Algemeen Rijksarchief, Dienst van het Stoomwezen,
Archief van de Hoofdingenieur 1855-1925, inventaris no. 4, 248 .
31. DNL, 2-5-1889, 7-8-1894, 17-7-1900.
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TABEL 2 Kosten om 100 kilo huid te /ooien (1889)

Prijs van de huid
Eikenschors
Rente bedrijfskapitaal
Werkloon
Handelsonkosten

/57,50
/19,/ 8,75
/ 2,85
/

1,-

Het gebruik van exotische looistoffen heeft een aantal voordelen. De inkoopprijs hiervan is minder dan de helft van de prijs van eikeschors. De
snellere looiing verlaagt de rentekosten. Ais we de opbrengstkant bekijken valt uit de literatuur op te maken, dat met quebracho uit huid meer
leer (naar gewicht) verkregen kan worden dan met eikenschors . In sommige gevallen wordt er uit by. 100 kilo meer dan 100 kilo leer verkregen
(wat wei ten koste van de kwaliteit is gegaan).32
Een andere vernieuwing, die ingang vindt in Nederland is het gebruik
van zwavelnatrium bij het ontharen. Deze uitvinding wordt pas overgenomen, nadat het zich in Duitsland in de praktijk heeft bewezen. 33
Tot ongeveer 1890 kan de traditionele looierij het redelijk bolwerken
en is er geen dwingende noodzaak tot modernisering. Vanaf die tijd beginnen de huidenprijzen op de wereldmarkt te stijgen; de prijs van leer
blijft hierbij achter. Deze ontwikkeling is een stimulans om actie te ondernemen.
De looiers zoeken de oplossing eerst in het verhogen van de leerprijs.
In 1900 komt een aantal looiers bijeen. Het doel van de vergadering
is om een vereniging op te richten en tegelijkertijd afspraken te maken
om de prijzen te verhogen. De oprichting slaagt, maar een prijsverhoging van leer kan men niet tot stand brengen. Dit is niet verbazingwekkend als men beseft, dat er honderden looierijen zijn. De Bond van Nederlandse Leerfabrikanten ijvert vervolgens jarenlang tevergeefs voor
verhoging van de invoerrechten. Op deze wijze wil men de Duitse concurrentie van de Nederlandse markt weren.
Wanneer ook dit mislukt, heeft de Nederlandse looier de keus: zijn
kostprijs door modernisering te verlagen of uiteindelijk te verdwijnen.
De Waalwijkse Kamer van Koophandel formuleert het in haar jaarverslag over 1902 zo: 'de looiers die voor den ondergang hunner industrie bevreesd, bij de Regeering krachtig aandrongen om door een
hoog invoerrecht onze grenzen voor die overproduktie te sluiten ... bleef

32.
33 .

DNL, 11-4-1889, 2-5-1889.
DNL, 29-3-1939.
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dus niets anders over dan te concurreeren en de nieuwe looimethoden
in te voeren'. 34
De invoering van de moderne plantaardige looiing en van de chroomlooiing begint rond 1900. De pioniers in de vacheleerfabricage (de moderne plantaardige looiing) zijn in 1898/99 twee Waalwijkse ondernemingen: Van Iersel Witlox en Gragtmann & Wiesman. Een aantal bedrijven heeft omstreeks 1903 vrijwel tegelijkertijd de chroomlooiing ingevoerd. Daarna gaan de ontwikkelingen vrij snel. In 1911 is de oude
kuiplooiing nog maar goed voor een 40070 van de leerproduktie: 114 van
het overleer, 213 van het zoolleer en 1110 van het technisch- en tuigleer.
De circa 30 gemoderniseerde van de in totaal ongeveer 400 bedrijven leveren zo'n 60% van de produktie. 35
In 1920 is het aandeel van de kuiplooierijen nog kleiner geworden.
Mede dankzij de grote oorlogswinsten hebben vele kleine bedrijven zich
kunnen moderniseren. Nieuwe bedrijven zijn nauwelijks opgericht: veel
chroom- en vacheleerfabrieken zijn ontstaan uit de omzetting van kuiplooierijen. 36
Hoewel de beschikbare statistieken niet eensluidend zijn, is de grote
lijn duidelijk. Het totaal aantallooierijen neemt af, maar de gemiddelde
grootte in produktie en personeel stijgt. Vooral het aantal kuiplooierijen daalt en hun rol in de bedrijfstak is sindsdien marginaal.
Kuiplooierijen die willen moderniseren stuiten op 2 hoofdproblemen:
technische kennis en geld. Hierboven is ingegaan op de wegen waarlangs
deze kennis de looier heeft kunnen bereiken. De vakscholen in het buitenland en de looierijcursussen hebben velen het nodige geleerd. Daarnaast is er nog het verschijnsel van de rondtrekkende meesterknecht of
bedrijfsleider.
Een voorbeeld hiervan is de in 1884 geboren F. van der Laak. Na in
twee Brabantse looierijen gewerkt te hebben is hij op twintig-jarige leeftijd naar Duitsland gegaan en heeft daar als gezel rondgetrokken. In
1910/11 voIgt hij de looierscursus in Freiberg en gaat daarna bij enige
Duitse chroomleerfabrieken werken. In Halberstad voIgt hij nog een
cursus en gaat dan terug naar Nederland. Op enkele chroomlooierijen
is hij ongeveer een jaar bedrijfschef. In 1913 wordt hij door de Waalwijkse vakschool in dienst genomen als leraar-Iooimeester. 37
Scheikundigen hebben daarentegen een meer beperkte rol in het moderniseringsproces gespeeld. Waarschijnlijk zijn er voor 1914 in het hele
34 .
35 .
36 .
37 .

DNL, 21 -7-1903 .
Verster, a. w. , 48-52 .
Verster, a. w., 55.
DNL, 28-10-1913.
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land niet meer dan 10 scheikundigen, die zich met de looinijverheid bezighouden. Zij verenigen zich in 1912 in een Nederlandse afde!ing van
de Internationale Vereniging van Leder-Industrie Scheikundigen.
Indirect is hun invloed groter. Dankzij hun vooraanstaande posities
in de looiersvereniging, de Rijksvakschool en het vakblad De Nederlandsche Lederindustrie hebben ze meegewerkt aan het scheppen van
gunstige voorwaarden voor modernisering. Men kan hierbij den ken aan
oprichting van de vakschool en het propageren van nieuwe methoden. 38
Omzetting van een kuiplooierij in een vache-leerlooierij of in een
chroomleerfabriek is een kostbare aangelegenheid. Dit soort bedrijven
is namelijk het meest rendabel als het vrij groot is. Een deel van het
kapitaal wordt weliswaar verkregen dankzij de vee! snellere looiing, omdat de voorraad huiden (in bewerking) een stuk kleiner kan zijn. De rest
moet ergens anders vandaan komen. Meestal zal de familie bijgesprongen zijn, maar het komt ook voor dat twee kuiplooierijen fuseren en dan
een moderne fabriek bouwen. In een geval hebben de looiers van een
dorp (Gilze, in 1907) samen een machine gekocht. 39
Voor 1914 is financiering van modernisering uit de winst nauwelijks
mogelijk. Als gevolg van de scherpe concurrentie uit het buitenland is
tussen 1895 en 1914 de winst laag. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, valt de buitenlandse concurrentie weg en neemt de vraag naar leer
door de oorlogvoerenden sterk toe. De leerprijs stijgt in het eerste oorlogsjaar met zo'n 70070 en blijft ook daarna stijgen. De gevolgen voor
de winsten zijn zeer positief. Zo ziet een Brabantse kuiplooierij de winst
tussen 1913 en 1919 verzesvoudigen. 40 Voor andere bedrijven zal ongeveer hetzelfde gegolden hebben . Dankzij deze oorlogswinsten kan een
groot aantallooierijen moderniseren. Hiertoe worden zij door hun vakblad ook aangespoord. Dat hamert er op, dat de oude kuiplooiing ten
dode is opgeschreven. 'Uitbreiding en modernisering van het bedrijf
moeten met aIle kracht ter hand genomen worden, waartoe nu juist de
geldmiddelen aanwezig zijn.'41
Tot slot nog een voorbeeld van een bedrijf, dat tot vernieuwing is
overgegaan . Het is het bedrijf van de Gebroeders Naeff in Lochem (Gelderland). Nadat de 3 broers Naeff zich in het buitenland hebben laten
voorlichten over de daar gebruikte technieken, beginnen ze in 1867 in
Lochem een looierij. Het eerste jaar zijn er twee arbeiders in dienst. Dit
38 . DNL, 5-5-1914, 29-3-1939; Chemisch Weekblad 9 (1912) 523 .
39. DNL, 4-6-1907 .
40. Streekarchief Zuid-Oost Brabant, Gemeenterekeningen Eindhoven 1913-1919, kohier Hoofdelijke Omslag, inventarisnummrs 771, 775, 781, 706, 803, 812 (belastingplichtige B.M. Verhagen).
41. Citaat: DNL, 6-7-1915 ; DNL, 20-11-1917 ; Verster, a.w., 40.
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aantal is in 1913 gestegen tot 150. Men voerde snel nieuwe technieken
in. Direct bij de oprichting is men gaan looien met eikeschors, dat met
behulp van stoom geschild is. In 1881 blijken ze in staat het looistofgehalte van tenminste een plant te bepalen. Zij behoren tot de eersten, die
de chroomlooiing hebben ingevoerd. Daarnaast is men actief in het verenigingsleven en dan vooral in de Maatschappij van Nijverheid. Het bedrijf bestaat overigens nog steeds en heeft zich opnieuw aangepast aan
de veranderende omstandigheden: het legt zich nu toe op kunststoffen. 42
Conclusie
Technische ontwikkelingen op het gebied van de leerlooitechniek vinden
vrijwel aile hun oorsprang in het buitenland. Het knelpunt in de traditionele looierij is de lange duur van het looien. In de jaren 1880 vindt
een grate doorbraak plaats: er worden twee nieuwe looimethoden ontwikkeld, die als gevolg van onder andere een zeer korte looiduur een
verlaging van de kostprijs met zich meebrengen.
Gedurende het graotste deel van de negentiende eeuw bereiken berichten over vernieuwingen de Nederlandse looier niet. Deze komt dankzij
een in 1889 opgericht vakblad op de hoogte van de doorbraak in de
laatste jaren van de vorige eeuw.
Toepassing van vernieuwingen is in de negentiende eeuw zeldzaam. In
de twintigste eeuw vindt onder aandrang van scherpe buitenlandse concurrentie modernisering plaats. De financiering hiervan ·is een grater
prableem dan de toepassing van nieuwe kennis, die dankzij buitenlandse
vakscholen en korte cursussen in ons land voldoende aanwezig is.

42 . Tijdschrift 44 (1877) 318-319; Gedenkboek 1813-1913 De Nederlandsche Handel en
lndustrie (Rotterdam z.j.) 286-287 . Het maken van een goed produkt met medewerking
van een chemicus is echter geen garantie voor een voorspoedige ontwikkeling. In 1903 is
in Kaatsheuvel een chroomleerfabriek opgericht, die enige zeer goede jaren gekend heeft,
mede dankzij de chemicus die men in dienst heeft. Om aan financiele middelen voor uitbreiding te komen is Belgisch kapitaal aangetrokken. In 1913 is het bedrijf failliet gegaan:
de snelle groei leidde tot onoverkomelijke tekorten aan kasmiddelen. DNL, 23-4-1907,
9-12-1913.

De ontwikkeling van de factor arbeid
binnen de Nederlandse
schoennijverheid, 1860-1910*
C.A. MANDEMAKERS

Inleiding
Sinds de dissertatie van De longe is het onderzoek naar de industrialisatie van Nederland zich vooral gaan rich ten op de factoren die op bedrijfstaknivo het industrialisatieproces kunnen verklaren. Fischer en
Bos stellen in dit verband dat de vraag naar het 'hoe' van de industrialisatie grotendeels is beantwoord, in tegenstelling tot die naar het 'waarom'.1 Over de schoennijverheid is echter nog maar weinig geschreven;
het hoofdstuk dat De longe schreef over de schoen- en ledernijverheid
handelt voornamelijk over de leerlooierij.2 Toch was de schoenmakerij
geen onbelangrijke bedrijfstak: in 1849 omvatte deze bijna 3070 van de
totale mannelijke beroepsbevolking en 10% van de mannelijke beroepsbevolking in de nijverheid. 3 In dit artikel zal worden aangegeven welke
belangrijke ontwikkelingen zich voordeden in de Nederlandse schoennijverheid tussen 1860 en 1910. De nadruk zal worden gelegd op de
kwantitatieve ontwikkelingen binnen de factor arbeid, waarbij ter verklaring onder andere de mechanisering en de buitenlandse concurrentie
aan de orde zullen komen.
Een belangrijk kwalitatief onderscheid dat binnen de groep van
schoenmakers gemaakt kan worden is dat tussen de maatwerkers en de
confectiewerkers. De eerste categorie werd omstreeks 1860 gekenmerkt
door een zeer grote verspreiding over het land, de tweede door haar concentratie in centraal Noord-Brabant, het gebied in en ten zuiden van de

*

Met dank aan Eric Fischer voor zijn kanttekeningen bij de eerste versie van dit artikel.
1. R.W.l.M. Bos, 'Van periferie naar centrum; enige kanttekeningen bij de Nederlandse
industrieIe ontwikkeling in de negentiende eeuw', in : P.A.M. Geurts, F.A.M. Messing
(ed.), Economische ontwikkeling en sociale emancipatie, dl. II (Den Haag 1977) 69; E.l.
Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten (Utrecht 1983) 18, 28.
2. 1.A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 1976)
68-81.
3. Idem, 19.
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Langstraat. Beide groepen waren elkaars concurrent en op het grensgebied tussen het duurdere maatwerk en het goedkopere confectiewerk.
De kwantitatieve ontwikkeling van het aantal schoenmakers zal dan ook
vanuit dit perspectief van onderlinge concurrentie worden beschreven.
Het artikel is als voIgt opgebouwd: allereerst zal een overzicht worden
gegeven van de verhoudingen zoals deze in de peri ode tot 1860 waren
ontstaan. Vervolgens zal de kwantitatieve ontwikkeling van het aantal
schoenmakers worden beschreven. In een volgende paragraaf zal worden ingegaan op de effecten van de mechanisering en de buitenlandse
concurrentie op de ontwikkeling van het aantal schoenmakers. De nadruk zal in deze paragraaf komen te liggen op de ontwikkelingen in centraal Noord-Brabant. De slotparagraaf bevat een korte samenvatting en
een conc1usie.

Ontwikkeling tot 1860

Van oudsher was het maken en repareren van schoenen een beroep dat
in nagenoeg aIle gemeenten werd uitgeoefend. De plaatselijke bevolking
had schoenen no dig en deze betrok men bij zijn favoriete schoenmaker.
Van de verzorgende beroepen kwam in Friesland (1749) de schoenmaker
na de schoolmeester het meeste voor. In meer dan de helft van de Friese
dorpen was een schoenmaker aanwezig. Ook in het Noorderkwartier
(1811) en de Veluwse kerspels (1749) behoorde de schoenmaker tot de
beroepen die het sterkst verspreid waren. 4 In Noord-Brabant (1815) ontbrak in slechts 13 dorpen een schoen maker .5
Niet iedereen zal zich op maat gemaakt schoeisel hebben kunnen veroorloven. Naast de mogelijkheid om barrevoets door het leven te gaan,
kon men kiezen uit tweedehands schoeisel, klompen en confectiewerk.
Tot de goedkope vormen van confectiewerk behoren muilen en pantoffels, dus schoeisel waarbij de pasvorm minder belangrijk is. Dikwijls
kon dit confectiewerk van buiten het eigen verzorgingsgebied worden
aangevoerd tegen prijzen waarmee de plaatselijke schoenmaker niet of
nauwelijks kon concurreren. Zo is van de schoenmakerij in en nabij de
Langstraat bekend dat er al in de tweede helft van de 18e eeuw schoeisel
4. J .A . Faber, Drie eeuwen Friesland (Wageningen 1972) dl. 2, 444-7 (tabel 1II.8 en
III.9); H .K. Roessingh, 'Beroep en bedrijf op de Veluwe in het midden van de achttiende
eeuw', in: A.G.G. Bijdragen 13 (Wageningen 1965) 214-5 (tabel 9), 218; A.M. van der
Woude, Het Noorderkwartier (Wageningen 1972) 300, 304, 306.
5. Rijksarchief (R.A.) Noord-Brabant, Collectie Hultman - van der Fosse - van den Bogaerde 2 (A1gemeen statistisch overzicht van het departement van de provincie NoordBrabant, opgemaakt in 1815).
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werd geexporteerd naar de Hollandse steden. 6 Voor de jaren rondom
1820 kon worden berekend dat 6070 van het totale aantal schoen makers
van Nederland in en nabij de Langstraat was geconcentreerd. 7 Omstreeks 1860 was dit aandeel gestegen tot tenminste 14,5%. In kaart 1
is per gemeente het aandeel van de schoenmakers in de beroepsbevolking per gemeente aangegeven. 8

KAART 1 Gemeenten in en nabij de Langstraat met het aandeel schoenmakers in de totale
beroepsbevolking (1860)
5-20%: niet gearceerd
21-40%: vert. gearceerd
> 41%: hor. gearceerd.

J

2
1.
2.
3.
4.
5.

Oosterhout
Tilburg
's Hertogenbosch
Waspik
's Gravenmoer

6.
7.
8.
9.
10.

Dongen
Capelle
Vrijhoeve-Cappel
Besoyen
Waalwijk

11.
12.
13 .
14.
15.

Baardwijk
Sprang
Kaatsheuvel
Loon op Zand
Oud Heusden

16.
17.
18.
19.
20.

Nieuwkuik
Vlymen
Drunen
Helvoirt
Udenhout

6. Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie ('sGravenhage 1911-1914) 3 din., dl. 2, 278.
7. C.A. Mandemakers, 'Enkele aspect en van de schoenmakerij in en bij de Langstraat,
omstreeks 1800-1860' in: Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek (ESHJ) 44 (1981)
53-55.
8. Er wordt gesproken van tenminste 14,5070, omdat de beroepstelling een ruimere categorie 'schoenmakers en schoenlappers' hanteert. De percentages zoals weergegeven op
kaart 1 zijn berekend op basis van de optelling van vol was sen schoenmakers en jongens,
zoals weergegeven in tabel 1 en 3 van bijlage 1 en op de werkelijke bevolkingscijfers volgens Uitkomsten der 4de tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den
31sten december 1859 ('s-Gravenhage 1863-64) 3 din .
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De organisatie van de produktie was gebaseerd op de twee hoofdonderdelen van de schoen, te weten de schacht, het bovengedeelte van de
schoen, en de bodem, het ondergedeelte van de schoen. Spil in de organisatie was de schoenmakersbaas die vaststelde hoeveel schoenen en van
welke maat en soort er geproduceerd moesten worden. Het benodigde
leer werd door hem of door een of meer meesterknechts op de werkplaats gesneden. Daarna werden de verschillende onderdelen van de
schacht aan elkaar genaaid. Tot 1860 werd dit volledig met de hand gedaan - in 1859 werd de eerste stikmachine ingevoerd - waarbij een niet
onaanzienlijk aantal vrouwen was ingeschakeld. De aldus geproduceerde schachten werden door de baas, tezamen met de leesten en het benodigde leer voor het onderwerk, aan de schoenmaker meegegeven. Een
week later kwam deze terug om de schoenen af te leveren en een nieuwe
bestelling mee te nemen. Behalve het snijden van het leer en het stikken
van de schacht werd de schoen zonder verdere arbeidsverdeling vervaardigd, al zal er bijvoorbeeld voor het poetswerk van de schoenen weI enige arbeidsverdeling hebben plaats gevonden tussen schoenmaker en
'leerling-schoenmaker' .9
Over de omvang van deze ondernemingen is vooralsnog weinig bekend, aIleen voor Waalwijk zijn er enige gegevens beschikbaar. In 1853
waren er per bedrijf gemiddeld negen schoenmaker-arbeiders werkzaam. Een onderneming telde 45 knechten. Van de in totaal 53 schoenmakersbazen hadden er twintig minder dan vijf en 23 zes tot tien knechten. lO Over hoeveel ondernemingen de 4.000 schoenmakers uit 1860 waren verdeeld valt, gezien het dubbelzinnige karakter van de opgaven van
het aantal ondernemingen in een deel van de gemeenteverslagen, niet
veel meer te zeggen dan dat de gemiddelde bedrijfsomvang minstens 5,7
geweest moet zijn (inclusief bazen en leerlingen).11

9. Voor een uitvoerige beschrijving van de werking van het huisindustriele stelsel, zie
Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 298-300; Voor de situatie omstreeks 1860, zie Mandemakers, Enkele aspecten, 56-58.
10. Gemeentearchief (G .A.) Waalwijk, Gemeenteverslag Waalwijk, 1853, hfdst. XIV.
II. Voor cijfers uit de gemeenteverslagen, zie bijlage 1. Totaal aantal bazen geschat op
maximaal 700 (tabel 2, schatting voor Tilburg + 46; voor Dongen is er vanuit gegaan dat
de opgave uit het gemeenteverslag een lOO-tal bazen teveel geeft); het aantal schoenmakers
geschat op 4.000 (tabel I + tabel 3).
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Kwantitatieve ontwikkeling van het aantal schoen makers na 1850

Nederland
Zoals reeds is aangegeven in de inleiding moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de confectiewerkers en de maatwerkers. Naast deze
twee groepen van schoenmakers, is er ook een categorie die zich uitsluitend bezig hield met reparatie: de schoenlappers. Hoe groot deze groep
is geweest vah moeilijk te zeggen, aangezien in de beroepstellingen
slechts een categorie, namelijk schoenmakers en schoenlappers werd gehanteerd. Dit duidt er op dat het onderscheid tussen beide groepen niet
al te scherp kan worden aangegeven. Het zal in het algemeen niet zo zijn
geweest, dat een schoenmaker zijn klanten voor reparatiewerk naar een
andere schoenmaker of schoenlapper stuurde. Dat er schoenmakers waren die nagenoeg uitsluitend lapten blijkt uit vergelijking van patentgegevens uit 1860-'61 met de meesteropgaven uit de beroepstelling van
1859 (schoenlappers waren niet patentplichtig, schoenmakers weI 12).
Van de 11.694 als 'meester schoenmaker of -lapper' aangeduide personen, betaalden er 10.394 patent, dat is 88,9070 . 13

GRAFIEK 1 Aantal schoenmakers per /000 inwoners (1849-1909) (J) Nederland (lJ) 17
'grote steden' (lJJ) Nederland excl. 17 steden en excl. centraal Noord-Brabant.
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12. Wet van 6 april 1823, art. 3, in: Staatsblad, 1823, 14 ('s-Gravenhage).
13. Omdat in de beroepstelling voor de provincie Zuid-Holland het aanta1 meesters gelijk werd gesteld aan aile schoen makers en schoenlappers van 23 jaar en ouder, is het in
de tekst genoemde percentage berekend exclusief Zuid-Holland. Bron: Uitkomsten
volkstelling 1859, dl. II, 270-403; de cijfers over de patentbelasting komen uit Bescheiden
betreffende de geldmiddelen ('s-Gravenhage 1861-1903) 2e stuk, 164-167.
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Tussen 1850 en 1900 is het aantal schoenmakers en schoenlappers in Nederland gestegen van 26-<)00 tot 33_000, waarna een daling intrad tot
30.000 in 1910. Een en ander betekent dat er tussen 1850 en 1910 een
daling plaats yond van 8,5 tot 5,1 schoenmakers en schoenlappers per
1000 inwoners. 14 Uit grafiek 1 blijkt dat deze daling vooral optrad in de
grote steden . 15 Tussen 1850 en 1910 groeide de Nederlandse bevolking
met ongeveer 900/0. Het aantal schoenmakers en schoenlappers bleef
met een groei van 15% hierbij sterk achter. Het reele nationale inkomen
per hoofd van de bevolking steeg in dit tijdvak met circa 63%.16 Als
men naar evenredigheid meer schoeisel is gaan gebruiken, dan betekent
dit dat de consumptie in deze periode met zo'n 200% moet zijn gestegen. Door welke categorie schoenmakers werden deze schoenen geproduceerd? AIs verondersteld wordt dat de betekenis van het lapwerk in
deze periode eerder toe- dan afgenomen is en de maatwerker nauwelijks
in staat was om zijn arbeidsproduktiviteit te verhogen, dan moet deze
produktieverhoging gerealiseerd zijn door binnenlandse en buitenlandse
confectiewerkers. Het is duidelijk dat deze 'extra' produktie vooral
moet zijn afgezet in de grote steden, aangezien juist daar het aantal
schoenmakers en schoenlappers relatief sterk is gedaald.

Centraal Noord-Brabant
Vanaf 1860 kon de ontwikkeling van het aantal schoenmakers in het
midden van Noord-Brabant worden gereconstrueerd uit de gemeenteverslagen (zie bijlage 1).17 Uit grafiek 2 bIijkt dat het aantal schoenma14. Bronnen: zie noot 15.
15. De 'zeventien grote steden' zijn de enige steden waar in de beroepstelling van 1859
gegevens voor werden opgenomen. Naast de provinciehoofdsteden (behalve Assen) zijn
dit Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Deventer, Breda en Nijmegen. De cijfers
van grafiek I voor de categorie 'rest van Nederland' kwamen tot stand door van het totaal
de cijfers van centraal Noord-Brabant (zie bijlage I) en die van de zeventien steden af te
trekken. Bron: Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den 19den november 1849 ('S Gravenhage 1852); Uitkomsten volkstelling 1859,
dl. II, 270-403; Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
31sten december 1889 (,s-Gravenhage 1892-1894) 14 din.; Uitkomsten der beroepstelling
in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op den 31sten december 1899 (,s-Gravenhage 1902) 12 din.; Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op den 31sten december 1909 ('s-Gravenhage 1912-13) 3 din., dl. 2.
16. Berekend op basis van J. Teyl, 'Nationaal inkomen van Nederland in de peri ode
1850-1900', in: ESHJ 34 (1971) 262.
17. In de cijfers van grafiek 2 zijn ook - in tegenstelling tot kaart I - die gemeenten opgenomen waar de schoennijverheid pas na 1860 tot ontwikkeling kwam. Behalve in 'sHertogenbosch was er in deze gemeenten omstreeks 1860 al wei een belangrijke looinijverheid gevestigd. Zie, H.J . Scholte, De looinijverheid in Nederland ('s-Gravenhage 1913)
bijlage I.
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kers tussen 1860 en 1910 niet gelijkmatig groeide. De stijging trad vooral
op tussen 1866 en 1876 to en het aantal volwassen schoenmakers verdubbelde; het aantal jongens bleef in deze periode constant. Na een piek
omstreeks 1880 daalde het aantal schoenmakers enigszins; omstreeks
1900 werd het maximale aantal schoenmakers geteld, namelijk 7.700.

GRAFIEK 2 Ontwikkeling van het aantal schoenmakers in centraal Noord-Brabant (18601910) I: excl. Jongens II: incl. Jongens.
S.ooo . , - - - - - - - - - , . - - - - - - - - r - - - -

7.000

6.000 -r----7-~.:...r--"""==~~-__t----

5.000

... ./

4.000

+"'-.'----+---+--------1-----

3.000

IS60

'70

'SO

'90

1900

'10

In 1859 was 16,1 % van het totale aantal schoenmakers en schoenlappers
in centraal Noord-Brabant gevestigd; in 1889, 1899 en 1909 bedroegen
deze percentages respectievelijk 21,2, 23,3 en 23,5. 18 Hoewel de percenIS . Het percentage voor 1859 is iets hoger dan het vorige genoemde, doordat vergeleken
met kaart I 'nieuwe' gemeenten zijn inbegrepen. Voor bronopgave, zie noot 15 .
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tages na 1889 weinig stegen, moet de concentratie van de schoenproduktie in centraal Noord-Brabant toch zijn doorgegaan. Dit vaIt af te leiden
uit de sterke toename van het aandeel relatief grote bedrijven: omstreeks
1890 was 41070 van het tot ale aantal Nederlandse schoenmakerijen met
negen of meer arb eiders in Noord-Brabant gevestigd en in 1912 71 %
(met tien of meer arbeiders}.19 Uit deze cijfers blijkt tevens dat er ook
buiten Noord-Brabant schoenfabrieken en schoenmakerijen gevestigd
waren. Voorzover de centraal Noord-Brabantse confectiewerkers de
markten zijn gaan bedienen, waarvoor de maatwerkers relatief te duur
werden, is deze extra produktie mi 1890 vooral gerealiseerd door een
verhoging van de arbeidsproduktiviteit. In de peri ode 1860-1880 daarentegen werd de stijgende vraag voor een groot deel opgevangen door een
toeneming van het aantal schoenmakers.
Naast mann en werkten er ook vrouwen in de schoenmakerij. Deze
hi elden zich - voorzover bekend - nagenoeg aileen bezig met het plakken en stikken van de schacht. Of het aantal vrouwen in gelijke mate
is toegenomen als het aantal mannen is onduidelijk; slechts een paar gemeenten geven incident eel cijfers over het aantal vrouwen dat werkzaam
was in de schoenmakerij. Beroepstellingscijfers zijn in deze onbetrouwbaar. Zo geeft de telling van 1859 voor Noord-Brabant 141 vrouwen
werkzaam in de schoenmakerij, terwijl in 1860 aIleen al in Besoyen,
Loon op Zand en Waalwijk 750 vrouwen aIs plakster en stikster werkzaam waren. In 1889 werkten er 423 vrouwen in de Noord-Brabantse
schoenmakerijen; in 1899 en 1909 waren dit er respectievelijk 1.072 en
1.385. 20 Ais de schoenmakerij vergeleken wordt met andere takken van
nijverheid dan blijkt dat er relatief veel vrouwen zijn te werk gesteld:
in 1910 bestond 18% van de beroepsbevolking in de schoenmakerij uit
vrouwen. Over het algemeen werkten de gehuwde vrouwen thuis en de
ongehuwden in de fabriek.21

19. De cijfers over 1890 zijn gebaseerd op de patentbelasting, Bescheiden geldmiddelen,
17e stuk, 2e gedeelte, 192-193; de cijfers voor 1912 zijn afkomstig van de Arbeidsinspectie,
zie Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 259-260; 84 van de 97 'fabrieken' in NoordBrabant bevonden zich in het 'schoenmakersgebied'.
20. Ook de cijfers van 1889 en later moeten met de nodige behoedzaamheid worden gebruikt, aangezien er waarschijnlijk een groot aantal in los dienstverband werkende gehuwde vrouwen in deze tellingen niet zijn inbegrepen. Voor bronnen zie noot 15 (beroepstellingen) en noot 38 (gemeenteverslagen).
21. K. Mandemakers, 1. van Meeuwen, Industrial modernization and social developments in the centre of Dutch shoe industry, Central Noord-Brabant, 1890-1930 (Rotterdam 1983) 35-36.
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Mechanisering en buitenlandse concurrentie

Zoals in de vorige paragraaf is geconstateerd, zal de sterke toename van
de vraag tussen 1860 en 1910 voornamelijk zijn opgevangen door confectiewerkers. In Nederland bevonden deze zich grotendeels in centraal
Noord-Brabant. In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de
ontwikkelingen die de schoennijverheid in dit gebied doormaakte, waarbij ook de import van goedkoop buitenlands schoeisel zal worden betrokken. Het tijdvak tussen 1860 en 1910 wordt hierbij in drie subperioden onderverdeeld: de eerste peri ode (1860-'77) kenmerkt zich door een
snel stijgende produktie, zowel als gevolg van een sterke stijging in het
aantal schoenmakers als door de invoering van de stikmachine. De tweede (1878-'90) moet worden beschouwd als een tijdvak van stagnatie: als
gevolg van het inzakken van de vraag, onder andere vanwege zware
Duitse concurrentie, trad er een lichte daling op in het aantal schoenmakers. Het derde tijdvak (1890-1910) wordt gekenmerkt door herstel en
vernieuwing in de vorm van mechanisering. Deze jaren kunnen worden
gekarakteriseerd als die van de strijd tussen het handwerk en het fabriekswerk. 22

a 1860-1877
De gang van zaken in de schoenmakerij wordt in de eerste zes jaren van
deze periode nogal wisselend beoordeeld in de gemeenteverslagen. De
tien jaren daarna worden aIleen maar beschreven in positieve termen.
Het gemeenteverslag van Dongen geeft de tempoversnelling goed weer:
de schoenen gingen 'tamelijk vlug van de hand' (1867-1871) .en 'zeer
vlug' (1872-1877).
Het eerste bericht over de invoering van de stikmachine komt uit het
gemeenteverslag van Waalwijk over 1859. De relatief geringe kosten van
het apparaat en de grote arbeidsbesparing die ermee werd bereikt, waren
de belangrijkste redenen waarom deze machine tamelijk snel en op grote
schaal werd ingevoerd. Dit omdat met de stikmachine met aanzienlijk
minder arbeiders aanmerkelijk meer stukwerk kon worden verricht. Een
groot aantal schoenmakers dat zich aanvankelijk met stikwerk bezig
hield, kon zich dus nu volledig wijden aan het bodemwerk. Het is niet

22. De gegevens waarop deze paragraaf is gebaseerd komen uit de gemeenteverslagen
van de belangrijkste gemeenten (zie noot 38). Vanaf 1878 staan ook de Verslagen van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken Ie Waalwijk ter beschikking. Voor een globaal overzicht van de schoenmakerij, zie o .a . J .A. de Jonge, a. w., 68-81 ; Onderzoekingen huisinduslrie dl. 2, 278-287; voor de peri ode vanaf 1890, K. Mandemakers, J . van Meeuwen,
a. w., 9- 16.
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Afb. I Bij mooi weer ontvluchtten de handwevers hun benauwde huizen en werkten zij
buiten. Hier de 'Goudmijn', een schoenmakersstraat in Waalwijk omstreeks 1902. Foto:
Nederlandse Leder- en Schoenmuseum Waalwijk.

onwaarschijnlijk dat alleen al uit hoofde hiervan een verdubbeling van
de schoenproduktie zal zijn opgetreden. 23
Naast de invoering van de stikmachine moet ook de verdubbeling in
het aantal confectiewerkers tot een sterke stijging in de afzet van het
Brabantse schoeisel24 hebben geleid. Deze afzetvergroting kan worden
verklaard uit de stijging van de koopkracht die voor grote groepen van
de bevolking gedurende deze periode (1867-1874) heeft plaatsgevonden. 25 Als de patentplichtige schoenmakers weer als een indicator worden genomen voor het aantal maatwerkers, dan yond er in de periode
1860-'79 in deze categorie schoenmakers nog een lichte stijging plaats

23. I.A. de longe, a.w., 74. Te Lynn (bij Boston) werd de stikmachine al in het begin
van de 50-er jaren ingevoerd. Omstreeks 1860 kostte een stikmachine daar $20; het
schachtenwerk was in deze plaats de grote bottle-neck geworden in de schoenproduktie,
tot 200 km in de omgeving werd dit werk uitbesteed. Zie, A. Dawley, Class and community. The industrial revolution in Lynn (Cambridge, Mass.lLondon 1976) 74-77.
24. De sterke stijging van de afzet van schoeiselliep parallel aan een verdubbeling van
de produktie in de leerlooierijen, zie De longe, a. w., 70 (grafiek 5). Zie in dit verband
ook De longe, a. w., 96 (grafiek 7) en 117 (grafiek 9).
25. Th. van Tijn, 'Het sociale leven in Nederland 1844-1875', in: Aigemene Geschiedenis
der Nederlanden, dl. XII (Haarlem 1977) 155-56.
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van bijna 10070. 26 Hoewel dit percentage niet meer dan de helft is van
de stijging van de bevolking in deze periode, kan hier toch weI uit worden afgeleid, dat de confectiewerkers niet zozeer de maatwerkers wegconcurreerden als weI dat zij profiteerden van de nieuwe markten die
door de stijging van de koopkracht ontstonden. Daarnaast is het waarschijnlijk dat ook de introductie van de stikmachine nieuwe markten
heeft gecreeerd, zowel als gevolg van de kwaliteitsverbetering die deze
machine mogelijk maakte, als door de verlaging van de kostprijs van
schoeisel (met wellicht extra effecten als gevolg van een elastische
vraag).
b 1878-1890
In deze peri ode was het met de bedrijvigheid in de schoenmakerij in en
bij de Langstraat over het algemeen slecht gesteld, zowel als gevolg van
een inzakkende binnenlandse vraag als van de buitenlandse concurrentie. Deze concurrentie (voornamelijk uit Duitsland) was hevig en trad
vooral op in de jaren 1878-1886, met als hoogtepunt het tijdvak 18821885 (zie grafiek 3).27 Vit de gemeenteversiagen blijkt dat het vooral in
het begin van de jaren '80 slecht ging. Ook 1888 was, volgens de Kamer
van Koophandel te Waalwijk, een zeer slecht jaar hoewel de Duitse concurrentie toen verslagen leek. Uit grafiek 2 blijkt dat het aantal schoenmakers in deze periode daalde maar omstreeks 1890 waren er toch nog
6.700 schoenmakers actief. De algemene teneur in de gemeenteverslagen
is dan ook dat er weI werk was, maar dat het schoeisel tegen zeer Iage
prijzen verkocht werd als gevolg van de Duitse en de onderlinge concurrentie. De lonen daalden en in enkele jaren was een aantal schoenmakers
gedurende de winter werkloos. Daarnaast zal het werk zijn afgenomen
zonder dat er direct sprake was van 'ontslag': 'trek ken' door de baas

26. Bescheiden geldmiddelen, 2e stuk, 164-167; 5e stuk, 2e dl., 44-45 . Het percentage is
berekend exclusief Noord-Brabant.
27 . De volledige titel van de in de grafiek opgenomen verzamelcategorie luidt
'zadelmakers-, schoenmakers-, koffermakers-, en alle andere niet afzonderlijk belast lederwerk' . De waarden van de invoer zijn tim 1894 met + 30070 gecorrigeerd, zie hiervoor
De longe, a. w., 13 . Gedurende de gehele peri ode gold een invoerrecht van 5% over de
opgegeven waarde. Dit betekent dat er in de cijfers geen verkapte doorvoer zal zijn opgenomen. De uitvoer werd vanaf 1872 opgegeven naar het gewicht. De in de statistiek gebruikte omrekening van fl. 400 per 100 kg is zonder verdere correctie overgenomen . Vanwege het diverse karakter van deze verzamelcategorie is het riskant al te stellige conclusies
te trek ken over fluctuaties in de in- en uitvoer van schoeisel. Bron: Statistiek van den handel en de scheepvaart in het Koninkrijk der Nederlanden, 1860-1877 Cs-Gravenhage).
Voortgezet als: Statistiek van den in-, uit-, en doorvoer, Koninkrijk der Nederlanden,
1878-1910 Cs-Gravenhage) .
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GRAFlEK 3 Ontwikkeling van de waarde van de invoer (/) en uitvoer (II) in mi/joenen
guldens in Nederland 1860-1910.
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wat inhoudt dat men minder werk mee kreeg of veel moest lopen om
werk mee naar huis te krijgen. 28
Er is geen reden om aan te nemen dat de arbeidsproduktiviteit in deze
periode veel is toegenomen. Er waren weI enige aanzetten tot mechanisering van het bodemwerk, maar het aantal ondernemingen dat hierbij
was betrokken bleef beperkt tot vijf it tien. Ais de patentcijfers van
Noord-Brabant een goede indicator zijn voor centraal Noord-Brabant
dan werkten er niet meer dan 300 werklieden op werkplaatsen met negen
of meer werklieden.29 Het is dan ook de vraag, of het de mechanisering
is geweest die de Duitse concurrentie heeft teruggedrongen, een conclusie die De J onge heeft getrokken vooral op basis van de mededelingen
in de Versiagen van de Kamer van Koophandel van Waalwijk. 3o Dit te
meer, omdat het aantal arb eiders dat op ondernemingen werkte waar
stoomkracht werd aangewend (of waar meer dan twintig arbeiders op

28. Zie voor dit verschijnsel, Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 346.
29. Als noot 19.
30. De Jonge, a. w., 75 . Een conclusie die o.a . door Bos wordt overgenomen, zie
R.W.1.M. Bos, 'Techniek en industrialisatie: in Nederland in de negentiende eeuw', in :
A.G.G. Bijdragen 22 (1979) 83-84.
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de werkplaats werkten) tussen 1880 en 1885 met de helft is afgenomen. 31
Het lijkt er dus op dat deze ondernemingen net zo veellast ondervonden
van de Duitse concurrentie als de niet gemechaniseerde ondernemingen.
De reden die de Kamer van Koophandel in 1891 geeft voor het terugdringen van de import is dat 'het fabrikaat dezerzijds veel solider en
deugdelijker blijkt te zijn. De afnemers beginnen dit zelven in te zien.'32
Gegeven de lichte daling van het aantal schoenmakers (zie grafiek 2)
en het begin van mechanisering die heeft plaats gevonden, is het redelijk
te veronderstellen dat in de produktiecapaciteit niet veel verandering zal
zijn gekomen. Met name in de eerste helft van de jaren '80 zal men onder meer als gevolg van de Duitse import, slechts een deel van de totale
produktiecapaciteit hebben benut.
c 1890-1910
Na 1890 begon het aantal schoenmakers in centraal Noord-Brabant
weer te stijgen tot het, zoals reeds eerder werd vermeld, met 7.700 omstreeks 1900 zijn top bereikte. Deze stijging ging gepaard met een verdere mechanisering, vooral na 1895. De mechanisering van het produktieproces werd echter pas omstreeks 1903 voltooid met de invoering van
het 'Goodyear-Welt systeem' voor zoolbevestiging - met gebruikmaking van een rand - in combinatie met de 'consolidated zwikmachine' .
Hiermee was de fabrieksschoen kwalitatief nagenoeg gelijk aan de door
de handwerker gemaakte confectieschoenen. De grote stoomfabrieken
ontstonden vooral in de peri ode 1895-1905.
Omstreeks 1905 begon een tweede fase in het mechaniseringsproces.
Het waren nu vooral de kleinere bedrijven met een sterk huisindustrieel
karakter die delen van het produktieproces mechaniseerden met behulp
van gas- of electromotoren, die bijvoorbeeld schuur- en poetsmachines
aandreven. 33 Deze 'manufacturen' - zo te noemen vanwege het ontbreken van een algemene beweegkracht - ontstonden vooral in Kaatsheuvel; gemiddeld 50070 van de daarbijbehorende schoenmakers werkte nog
thuis. Voor de fabrieken lag dit cijfer inmiddels op nog maar 8,2%.34
Hoe groot is de produktiviteitsstijging geweest tussen 1890 en 191O?
Voor 1910 is bekend dat de gemiddelde arbeidsproduktiviteit per volwassen arbeider in de fabrieken uitkwam op 20,1 paar per week. Voor
31. Cijfers gebaseerd op de opgaven uit de gemeenteverslagen, zie noot 38. De fabrieken
bevonden zich te Baardwijk, Besoyen (2), Loon op Zand en Dongen (1885).
32. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk (1891), 4.
33. W.A.A. Breke1mans, Huiden, looisto//en, leder- en schoennijverheid (Doetinchem
1938) 104; Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 286, 309.
34. Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 322, 329. Zie ook Mandemakers, van' Meeuwen, a. w., 16 (tabel 2).
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Afb. 2 Een fabriekshal omstreeks 1910; op de voorgrond een stikkerij. Foto: Nederlands
Leder- en Schoen museum Waalwijk.

de manufactuur lag deze op 17,2 paar per week en voor de huisindustrieIe onderneming op 8,5. Oat de manufactuur, ondanks slechts gedeeltelijke mechanisering, bijna in de buurt komt van het fabriekscijfer, is
vooral een gevolg van het grote belang dat in dit produktiesysteem werd
ingenomen door goedkoper schoeisel zoals pantoffels en mUilen. 35 Aangezien er tussen 1890 en 1910 in het huisindustriele systeem geen essentide wijzigingen zijn opgetreden in de manier waarop schoenen werden
vervaardigd, mag worden aangenomen dat de produktiviteit van dit
systeem in 1890 niet veel zal hebben afgeweken van die in 1910. Dit cijfer moet weI enigszins worden gecorrigeerd om aan de (snellere) produktie van muilen en pantoffeis recht te doen. Deze werden immers omstreeks 1910 grotendeels in de manufacturen geproduceerd. Inclusief
een lichte correctie voor de in 1890 al aanwezige fabrieken, komt de produktiviteit uit op gemiddeid tien paar per week per volwassen arbei-

35 . Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2., 322,. 326, 329.
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def. 36 Met in totaal 5.900 volwassen arbeiders in 1890 komt dit neer op
een jaarproduktie van ongeveer drie miljoen paar. Voor 1910 kon de
jaarproduktie worden berekend op 4,1 miljoen paar schoenen die door
6.300 arbeiders werd gerealiseerd. 37 Een en ander resulteert in een produktiviteitsstijging per volwassen schoenmaker van 25 it 30%. In deze
produktiviteitsstijging zal de belangrijkste oorzaak gevonden moeten
worden voor de niet aIleen relatieve, maar na 1900 ook absolute daling
van het aantal schoenmakers en schoenlappers in Nederland inclusief
die in centraal Noord-Brabant. Het verzamelkarakter van de relevante
rubriek in de in- en uitvoerstatistiek maakt een interpretatie van de rol
van de invoer in dit geheel moeilijk. Bekend is wei - en dat is ook af
te lezen uit grafiek 3 - dat de schoenfabrieken in centraal NoordBrabant zich omstreeks 1905 ook op de export zijn gaan richten.
Samenvatting en conclusie
Doel van dit artikel was inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de
factor arbeid binnen de Nederlandse schoennijverheid gedurende de periode 1860-1910. Er werden twee categorieen elkaar beconcurrerende
schoenmakers onderscheiden: de over het gehele land verspreide maatwerkers en de in centraal Noord-Brabant geconcentreerde confectiewerkers. Tegenover een stijging van 4.000 naar 7.000 confectiewerkers
stond een relatieve daling (per 1000 inwoners) van het aantal schoenmakers en schoenlappers in de rest van het land, met name in de grote steden. Aannemende dat het lapwerk in omvang minstens gelijk zal zijn gebleven, moet het belang van het maatwerk in deze periode zijn afgenomen.
Naast de onderlinge concurrentie van maatwerkers en confectiewer36. In de manufactuur werd in 1920 ongeveer 22"70 van de totale produktie gerealiseerd
(Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 328). Ais er voor 1890 wordt uitgegaan van een produktiviteit van 15 paar/ week bij de produktie van muilen en pantoffels - in de gedeeltelijk
gemechaniseerde manufactuur lag de produktiviteit in 1910 op 17,2 paar/ week - en een
aandeel van 15"70 in de totale produktie - er werd in de manufacturen ook gewoon schoeisel gefabriceerd -, dan zal de produktiviteit van het huisindustriele systeem omstreeks
1890 op 0,15 .15 + 0,85 .8,5 = 9,475 paar/ week geschat kunnen worden . In verb and met de
al enigszins aanwezige produktie in fabrieken is het beter dit cijfer naar boven af te ronden : gemiddeld 10 paar/ week per volwassen arbeider.
37. Posthumus berekende de jaarproduktie voor het plattelandsgebied in het midden van
Noord-Brabant op 3,3 miljoen paar (Onderzoekingen huisindustrie, dl. 2, 327). Als voor
de produktie in Tilburg en Den Bosch (760 arbeiders) uitgegaan wordt van de produktiviteit van de fabrieksarbeider (20,1 paar I week), dan komt de schatting voor het gehele gebied uit op 3,3 + 0,8 = 4,1 miljoen paar.
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kers, werden er nog twee andere faetoren onderzoeht die de ontwikkeling van het aantal sehoenmakers en sehoenlappers konden beinvloeden:
de meehanisering van de sehoenproduktie en de eoneurrentie met het
buitenland. De periode 1860-1910 werd hiertoe in drie sub period en onderverdeeld. In de eerste (1860-'77) yond een sterke stijging plaats van
het aantal eonfeetiewerkers in eentraal Noord-Brabant. Ret was ook in
deze peri ode dat de stikmaehine werd ingevoerd. GeeoncIudeerd werd
dat de uit beide ontwikkelingen resulterende produktieverhoging van
eonfeetiewerk vooral kon worden gerealiseerd door de nieuwe koopkraeht die in deze periode was ontstaan. Ret tweede tijdvak (1878-'90)
werd gekenmerkt door een kleine daling van het aantal Brabantse eonfeetiewerkers als gevolg van stagnerende en inzakkende markten, onder
andere vanwege de import van Duits sehoeisel. Gedurende de jaren
1890-1910 kon vanwege de in deze tijd doorzettende meehanisering van
het bodemwerk een arbeidsproduktiviteitsverhoging worden geeonstateerd van 25 a 300/0. Roewel rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat ook de import weer belangrijker werd, is het toeh
vooral deze produktiviteitsverhoging die na 1900 zowel de absolute als
de relatieve daling in het aantal sehoenmakers en sehoenlappers van Nederland heeft veroorzaakt.

BIJLAGE 1 Ontwikkeling van het aantal schoenmakerijen en schoenmakers in centraal
Noord-Brabant, /860-/910

Voor de vaststelling van de omvang van de sehoennijverheid is gebruik
gemaakt van de gemeenteverslagen. 38 Omdat de kwaliteit van deze verslagen nogal bleek te varieren werden deze gegevens aangevuld, op plausibiliteit geeontroleerd en eventueel geeorrigeerd. De verzamelde gegeyens zijn opgenomen in een drietal tabellen met per gemeente respeetievelijk het aantal sehoenmakers, het aantal sehoenmakerijen en het aantal werkzame jongens.
Dat de opgaven niet zonder meer gehanteerd kunnen worden, komt
vooral vanwege het door de toenmalige sehrijvers verse hill end interpreteren van wat er in de voorgedrukte verslagen moest worden ingevuld.
Worden de gegevens van versehillende gemeenten vergeleken, dan blijkt
bijvoorbeeld het aantal werklieden per sehoenmakerij sterk uiteen te 10pen. Omdat dit versehijnsel zieh voordoet bij een reeks van cijfers bin38. De gegevens komen voor de periode 1851-65 uit hoofdstuk XIV van de gemeenteverslagen, voor 1866-1910 uit hoofdstuk XII. De gemeenteverslagen bevinden zich in het
R.A . Noord-Brabant (hulpdepot Schaarsbergen), Archief van de Provinciale Griffie, niet
gei"nv.
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nen een gemeente, kunnen deze verschillen niet meteen worden toegeschreven aan per gemeente verschillende gemiddelden in de bedrijfsomyang van de schoenmakerijen. Ook werd de term 'schoenmakerijen'
nogal eens verwisseld met de term 'schoenmakers' zonder dat er een belangrijke verandering optreedt in de aantallen. Soms treden er ook veranderingen op in de reeksen die duidelijk een gevolg zijn van dubbeltelling of ondertelling. Dubbeltellingen kwamen voor als gevolg van het
opnemen van het aantal schoenmakerijen onder het aantal volwassen
werklieden; ondertellingen als gevolg van het niet meetellen van schoenmakers die voor een baas in een andere gemeente werkten. Tenslotte is
het de vraag hoe reeel sommige cijfers zijn. Het blijkt dat er nogal eens
cijfers van het jaar ervoor zonder enige correctie werden overgenomen.
Hoewel de cijfers in de drie tab ellen gegeven zijn met in principe vijfjaarlijkse intervalIen, zijn weI aIle gemeenteverslagen onderzocht en is
waar no dig gebruik gemaakt van deze informatie, om een reeks te completeren of te corrigeren. Verder werden er correcties uitgevoerd op basis van informatie uit bijvoorbeeld beroepstellingen en patentregisters.
Daar waar dit resulteerde in befangrijke afwijkingen van de in de gemeenteverslagen opgevoerde aantallen, is de correctie in een noot nader
gemotiveerd. 39 Getracht werd steeds bet aantal schoenmakers vast te
stellen dat in een bepaalde gemeente woonde, dus niet het aantal dat op
een fabriek of voor een baas in een bepaalde gemeente werkte. Zowel
aan het begin als aan het eind van het tijdvak 1860-1910 konden de cijfers van aIle gemeenten gecontroleerd worden. De controle aan het eind
gebeurde met de beroepstelling over 1909 die voor elke gemeente het
aantal schoenmakers geeft. 40 De controle aan het begin van de reeks ligt
minder voor de hand en verliep via een vergelijking van een nijverheidsopgave uit het provinciaal verslag over 1860 met de uitkomsten van de
beroepstelling over 1859. 41 Uit deze vergelijking bleek dat het totale
aantal schoenmakers vol gens de beroepstelling redelijk goed overeen
39. Gegevens uit andere bronnen die de uitkomsten van de gemeenteverslagen verder onderbouwden, konden niet worden opgenomen. Zie hiervoor, K. Mandemakers, De
schoenmakerij in en bij de Langstraat in de tweede helft van de 1ge eeuw (Scriptie Utrecht
1981) bijlage XII, 44-60.
40. Uitkomsten beroepstelling, 1909, dl. 1.
41. Verslag van de toestand der provincie Noord-Brabant over 1860 (,s-Hertogenbosch),
bijlage evan hfdst. XV; Uitkomsten volkstelling, 1859, dl. 2 (opgave werkelijke bevolking). Hoewel in het provinciaal verslag elk jaar wei een overzicht werd gegeven van de
toestand van de nijverheid, is het verslag over 1860 in zoverre uniek dat het ook zeer uitgebreid gegevens vermeld over het 'kleinbedrijf' waaronder de schoenmakerij in aile daarvoor relevante gemeenten. Deze opgave is voor een aantal 'schoenmakersgemeenten' zelfs
uitgebreider dan die uit het gemeenteverslag, reden waarom de cijfers over 1860 in de tabellen mede gebaseerd zijn op de provinciale opgave.
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kwam met het totaal van de gemeentelijke opgaven uit het provinciale
verslag, mits dit laatste aantal werd vastgesteld als het totaal van het
aantal schoenmakerijen met het daarbij behorende aantal werklieden.
Verder kon er worden gecondudeerd dat men omstreeks 1860 onder
jongens eerder de grotere groep van 'leerling-schoenmakers' zal hebben
verstaan dan personen onder de 16 jaar. 42
Tabel 1 geeft het aantal vol was sen mannelijke schoenmakers (vanaf
1866: 16 jaar en ouder). Daar waar op redelijke gronden kon worden
aangenomen dat optelling van schoenmakerijen en werklieden tot dubbeltelling zou leiden, is aIleen het aantal werklieden opgenomen. Deze
cijfers zijn in de tabel aangeduid met een *. In tabel 2 is het aantal
schoenmakerijen gegeven. Vooral in die gemeenten waar in de tabel belangrijke verschuivingen optreden in het aantal schoenmakerijen moeten de cijfers met zeer grote voorzichtigheid worden gehanteerd. Dit
omdat het onduidelijk is, wat men hier precies onder een schoenmakerij
heeft verstaan. Vanwege deze onzekerheden is er ook geen totaaloptelling gemaakt van deze tabel. Het aantal jongens is weergegeven in tabel
3. Ook hier zijn er nogal wat verschillen tussen de gemeenten als de rei atieve verhouding met het tot ale aantal schoenmakers wordt berekend.
Kennelijk waren er ook op dit punt interpretatieproblemen, ondanks de
definH~ring die vanaf 1866 werd gegeven.

42.

Mandemakers, De schoenmakerij, bijlage XII, 18-21.

TABEL 1 Aantal schoenmakers in centraal Noord-Brabant, per gemeente, 1860-1910"

Gemeente
Baardwijk b
Besoyen C
Capelle
Dongen d
Drunen e
Gilze Rijen
's Gravenmoer
Helvoirt
's-Hertogenbosch f
Hilvarenbeek
Loon op Zand'
Moergestel
Nieuwkuik c.a.
Oisterwijk h
Oosterhout
Oudheusden c.a.
Sprang;
Tilburg k
Udenhout
Vlijmen
Vrijhoeve-Cappel
Waalwijk
Waspik
Totaal J

1860

1866

1871

1876

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

316314
270
693
465
25
95
44
190
84
141037
91
270
28645
225
300
30
1623
755
242

360297
270
633
45850
128
36
230
82
157332
78
307
31542
240
410
30
18"
18
834"
233

370293
205
676
42375
136
31
250
101
142824
51
346
31942
253
450
30
15
23
640
132

338267
182
653
330
100
100
24
270
123
1509"
54
30"
347
32943
224
490
33
17
38
683
92

6200

6700

6300

6300

156
202
181
192
324
32
49
53

200
234
173
187327
41
57
60

250
231
160
240415
27
65
53

270
263
287
71146525
90
56

345
381
289
784
489"
25
90
65"

318
357
277
820
47825
91
55-

20
71930
2828
98
76
199
100
60
40
15
396
52

20
78430
24
39
139
52
200
100
40
46
15
400
74

20
1323"
30
30
43
129
43
215
100
32
36
16
420
103

21"
1450"
48
69
271
28355
228
110
30
77"
18
734197

18
1550"
39
64
241
310"
52
227
140
30
9218
761"
192

19
1370"
37
62
260
27544
216
160
30
2824
737
176

343
304
270
718
442
25
95
48
150
21
139342
60
260
278"
42
223
160
30
17"
16
737
245

4000

5800

6200

5900

5900

3100

3200

IV
IV

.....

'"0

I;tl
...,

~
\0
00
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Noten bij tabel 1

a. Het aantal schoenmakers is de som van het aantal schoenmakerijen
plus het aantal volwassen werklieden. Cijfers met een *-aanduiding geyen aIleen het aantal volwassen werklieden; gecursiveerde cijfers zijn
schattingen.
b. . Voor de jaren 1866, 1871 en 1876 is het aantal schoenmakers naar
boven bijgesteld. Dit is gebeurd op grond van het patentregister over
1869 waarin 219 schoenmakers met circa 40 werklieden stonden ingeschreven. (G.A. Waalwijk: G.A. Baardwijk, 376, Registers der patentschuldigen, Baardwijk, 1869.)
c. Tussen 1880 en 1881 neemt het opgegeven aantal werklieden enorm
toe (van circa 250 naar circa 450), tussen 1885 en 1886 nog eens met een
honderdtal. Vermoedelijk gaat het hierbij om het meetellen van niet te
Besoyen gevestigde schoenmakers die weI voor Besoyense bazen werkten, afgezien van 50 it 75 werklieden die van de fabrieksstaat naar de
ambachtsstaat zijn 'verhuisd'. De opgave over 1885 werd met 150 verminderd, die van de jaren daarna met 225. Omdat het aantal schoenmakers in 1910 nog beduidend boven dat van de beroepstelling uitkwam,
zijn er voor dat jaar 275 in mindering gebracht.
d. De aantallen vanaf 1890 zijn naar beneden toe gecorrigeerd met
respectievelijk 100, 300, 350, 100 en 100. Dit op grond van de beroepstellingen over 1889, 1899 en 1909 die lagere aantallen geven.
e. Tussen 1908 en 1910 daalt de opgave vrij scherp (van 385 naar 239).
Gegeven de uitkomst van de beroepstelling 1909 (348) kan deze daling
niet reeel zijn, althans voor wat betreft het aantal te Drunen wonende
schoenmakers. In de tabel is het cijfer van de beroepstelling opgenomen
minus het aantal jongens.
f. In deze stad bevonden zich tegen het einde van de 1ge eeuw een paar
relatief grote schoenfabrieken; de gemeenteverslagen geven echter geen
cijfers over het aantal arbeiders in deze fabrieken. Hierdoor is het ook
niet exact bekend wanneer men op grote schaal is gaan produceren.
Hoewel Den Bosch in 1859 met 14,2 schoenmakers per 1000 inwoners
al tamelijk ver boven het landelijk gemiddelde voor 'grote steden' zit
(9,5 per 1000 inwoners), ligt het er toch niet zo ver boven dat het duidelijk is dat er een paar grote schoenmakerijen geweest moeten zijn. Voor
de beroepstelling van 1889, 1899 en 1909 is dit echter anders, zodat voor
de jaren 1890 en later ook 's-Hertogenbosch in de tabel is opgenomen.
Het aantal schoenmakers is geschat op het aantal dat overblijft nadat
van het totale aantal schoenmakers 4/3 x het landelijk gemiddelde voor
grote steden is afgetrokken. (Het aantal jongens is geschat op 10070 van
het totale aantal; de schatting voor 1895 en 1905 berust op interpolatie).
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g. Volgens de Kamer van Koophandel waren er in 1886 ongeveer 12oo
schoenmakers te Kaatsheuvel (belangrijkste dorp van de gemeente Loon
op Zand) waaronder 951 gepatenteerden. (Verslag van de Kamer van
Koophande/ te Waalwijk (1887) 26). Als Loon op Zand op 170 wordt
geschat naar analogie met de verhouding in 1910, zie Onderzoekingen
huisindustrie, dl. 2, 318), dan komt het totaal op 1370 schoenmakers;
het gemeenteverslag geeft 150 meer, een aantal waarmee het totaal van
1885 tim 19oo is gekort.
h. Na 1904 treedt er een onverklaarbare daling op in het aantal
schoenmakers tot ongeveer 150; de beroepstelling van 1909 komt echter
uit op 369; zowe! de aantallen van 1905 als van 1910 zijn daarom vermeerderd met 2oo.
i. Voor 1866 en 1871 zijn zowel het aantal volwassenen als het aantal
jongens met loo verminderd. Dit omdat er noch voor de stijging tussen
1860 en 1861 met ca. 2oo schoenmakers, noch voor de daling tussen
1871 en 1876 met hetzelfde aantal een verklaring valt te geven. Voor
1910 is de uitkomst van de beroepstelling genomen.
k. Voor circa 1860 kan er aIleen al op grond van het aantal schoenmakers per 1Ooo inwoners (18,9) vanuit gegaan worden dat er voor buiten
het eigen verzorgingsgebied werd geproduceerd. Ret aantal hierbij betrokken schoenmakers is geschat op de helft van het totale aantal (vergelijk Den Bosch, zie noot f). Na 1882 geeft het gemeenteverslag geen aantallen schoenmakers meer. Deze aantallen zijn op dezelfde manier geschat als bij Den Bosch.
1. Afgerond op honderdtallen.

TABEL 2

Aantal 'schoenmakerijen' in centraal Noord-Brabant, per gemeente, 1860-1910

Gemeente
Baardwijk
Besoyen
Capelle
Dongen
Drunen
Gilze Rijen
's Gravenmoer
Helvoirt
's-Hertogenbosch
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Moergestel
Nieuwkuik c.a.
Oisterwijk
Oosterhout
Oudheusden c.a .
Sprang
Tilburg
Udenhout
Vlijmen
Vrijhoeve-Cappel
Waalwijk
Waspik

1860

1866

1871

1876

26
35
36
153
12
16
30
5

30

35

43
33
175
12

41
199
20

40
44
100
229
200

56b
45 c
99
195
207

65 b
35 c
97
20l b
205

71 b
23 b
90
35 b
206

7
5

38
4

38
42

38
40

40
3

8
179
11
21
4
5
20
24
18
34
4
96
17

1880

1885

1890

1895

~

1900

1905

1910

80
25 d
70
39b
214

90
25
45
48
272

95
24
35
53
232

75
21
22
48
165

40

48
2

56
4

48
4

1900'
3

1905'
4

1910'

>
Z
(j

3
3

t'l1

7

;>:l
VJ

~

~

t'l1

7

(j

t'l1

7
6
8
191
II

10
197
8

7

8

2
30

3
35

14
247
10
25
15
142
5
40

12

10

261 b
10
28
48
156
4
40

259 b
10
28
60
185
2
28

9
247 b
II
28
60
188
I
25

3
7
251 b
10
38

60
216
2
25

II
270
8
32
15
231
I
20

II

10

255
5
5
18
234
I
13

197
5
28
20
238
I
9

VJ
(')

X

3

3

3

4

5

16

0

t'l1

Z

I

~

>
;.:
t'l1

~

3

4

5

'-

C;;

?
'"
;;
12

10

II

3

7

I
6

8

100
22

4
100
26

57
3
131
28

68
3
133
31

25
3
137
25

12
4
137
63

II

II

6
155
62

3
155
62

7
3
62
14

7
4

56
8

a. Waarvan fabrieken; hieronder verstond men inrichtingen die met 20 of meer arbeiders werkten (op de werkplaats) en/ of inrichtingen waarin gebruik werd gemaakt van mechanische beweegkracht.
b. Waaronder I fabriek.
c. Waaronder 2 fabrieken.
d. Waaronder 3 fabrieken.
Zie de tekst voor bron en nadere toelichting op deze tabel, gecursiveerde cijfers zijn schattingen.
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TABEL 3 Aantal jongens ('Ieerling-schoenmakers') werkzaam voor schoenmakers in centraal Noord-Brabant, per gemeente, 1860-1910

Gemeente
Baardwijk
Besoyen
Capelle
Dongen
Drunen
Gilze Rijen
's-Gravenrnoer
Helvoirt
's-Hertogenbosch
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Moergestel
Nieuwkuik c.a.
Oisterwijk
Oosterhout
Oudheusden c.a.
Sprang
Tilburg
Udenhout
Vlijrnen
Vrij hoeve-Cappel
Waalwijk
Waspik
Totaal

a

1860

1866

1871

1876

1880

60
58
30
42
180

50
63

40
60

32

36

30
29
40

32
27
45

80
160

50
180

25

12
16

10
30

8
172
4
9
10
30
28
50
50
14
10

8
256

231

3
9

3
9

6
30

8
30
10
60
50

1885

1890

1895

1900

1905

50
40
40
87
32
10
20

25

28

40

48

25

34

47

25

25

29
36
25

25

95

97

91

29

30
32
30

10
24

10
5

12
6

16
6

27
4
20

40
30
62
10
34

9

10
380
2
9
100
66

9

7

6

375
6
12
38
66

255
6
12
40
65

268
6
16
50
56

II

14
70
50

28

20
10
275
10
8
40
74

25
10
309
4
5

45
63

5

5

6

6

6

5

20
12

25
12

38
16

42
16

40
50

30
40

10

10

5

5

5

5

5

10

10

12

24

120
16

120
35

120
41

121
24

140
7

165
6

165

4

175
JO

2
2
100
18

900

1000

1000

1000

1000

900

800

900

900

I

I

Gecursiveerde cijfers zijn schattingen.

30
17
90
7
3
24
67

6
24
45
2
2

1910
25

37
30
118
20
10

30
17

147
6
22
74

5
20
50
I

18

10
73
2

700

700

77

N
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Katholicisme en techniek;
katholieke denkbeelden over technische
modernisering in Nederland, 1850-1920
D. VAN LENTE

Inleiding
In de decennia rond 1900 ontwikkelde de Nederlandse samenleving zich
van een agrarisch-commercieIe standenmaatschappij tot een maatschappijtype met een grote industriele sector en een modern parlementair politiek systeem. Twee ontwikkelingslijnen vormen de kern van dit moderniseringsproces: enerzijds een stroom van technische vernieuwingen op
praktisch ieder gebied - industrie, landbouw, transport, communicatie,
medische zorg; anderzijds een complex van 'sociale innovaties', dat wil
zeggen de opkomst van nieuwe vormen van maatschappelijke organisatie en machtsvorming, zoals politi eke partijen, vakbonden en aIle mogelijke verenigingen. Die tweede ontwikkeling wordt weI het zuilvormingsproces genoemd: de nieuwe organisaties maakten dee! uit van vier
duidelijk te onderscheiden ideologische stromingen ('zuilen'): de katholieke, de protestantse, de socialistische en de liberale. Dit artikel gaat
over het verband tussen die twee aspecten van het Nederlandse moderniseringsproces, dat wil zeggen over technische ontwikkeling en ideologie.
Die beide ontwikkelingslijnen zullen nu eerst kort worden beschreven.
Vervolgens zal worden onderzocht welke betekenis aan de moderne
techniek werd toegekend in een van de vier genoemde ideologieen, namelijk de katholieke.

Technische en sociaalpolitieke modernisering 1850-1920
In de periode rond 1900 maakte Nederland zijn eerste industrialiseringsgolf door. Hoewel al vanaf de jaren 1860 hier en daar moderne gemechaniseerde bedrijven ontstonden (bijvoorbeeld in Twente) verhinderde
een langdurige internationale crisis (1873- ± 1895) een krachtige industrialisatie tot in de jaren '90. In de landbouw zetten technische vernieuwingen eerder door, maar ook daar onderging het innovatieproces
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een versnelling na 1890. Op het gebied van de infrastructuur werd juist
in de crisisjaren '70 en '80 een aantal grootschalige en technisch zeer
geavanceerde projecten uitgevoerd: de aanleg van spoorwegen en kanalen alsmede gas- en waterleidinginstallaties in de grote steden namen
juist toen een grote vlucht. 1
Op nog verscheidene andere terreinen was sprake van revolutionaire
technische ontwikkelingen. Wat betreft de communicatiemiddelen waren dat bijvoorbeeld de aanleg van een telegraafnet (vanaf de jaren '50),
de massaproductie van kranten en boeken met behulp van stoomsnelpersen, vooral na 1870, en de invoering van de telefoon rond 19002 allemaal innovaties die de omvang en intensiteit van het berichtenverkeer enorm deden toenemen. Ook de medische zorg kende tal van vernieuwingen, zoals de bacteriologie en de anaesthesie, die tegen het einde
van de eeuw merkbaar effect op de volksgezondheid begonnen te krijgen. 3
Tegelijkertijd met het technische moderniseringsproces deed zich een
aantal ingrijpende veranderingen voor in de sociale structuur en de cultuur van de Nederlandse samenleving. Sommige van die veranderingen
hangen direct met de technische ontwikkelingen samen. 4 In de eerste
plaats veranderde de verhouding tussen de beroepsgroepen, zowel getalsmatig (aandeel in de totale beroepsbevolking) als inhoudelijk (dat
wil zeggen de sociale process en die zich tussen deze groepen afspeelden).
Steeds minder mens en waren werkzaam in de agrarische sector; binnen
die sector nam, ten gevolge van de landbouwcrisis, het aantallandarbeiders toe ten koste van het aantal zelfstandige boeren. In de steden ontstond een omvangrijk fabrieksproletariaat. De sociale verhoudingen
tussen patroons en arbeiders kregen steeds meer het karakter van een tegenstelling tussen duidelijk te onderscheiden klassen. De eerste vakorganisaties ontstonden in de jaren '60 (overigens in de ambachtelijke sector,

1. J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland (Nijmegen 1976) 239-245; I.J . Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht (Den Haag 1961) hoofdstukken III en IV. J.M.G.
van der Poe!, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967).
2. Brugmans, Paardenkracht, 237-238, 373; De longe, Industrialisatie, 222-225 .
3. LA. Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 1ge eeuw (Nijmegen
1981).
4. Het onderscheid tussen technische, sociaal-structurele en culturele ontwikkelingen is
een kunstgreep. Het is niet onjuist om over de invloed van techniek(-en) op de samenleving
te spreken, mits men beseft dat ook die techniek het produkt is van sociale processen; techniek is een uitdrukking van ideeen en bedoelingen van mensen; de 'invloed van techniek
op de samenleving' moet altijd herleid worden tot de invloed van mensen (groepen) op elkaar.
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niet in de moderne industrie, die er immers nog nauwelijks was 5 ) en in
de jaren '80 manifesteerde zich een radicale socialistische arb eiders beweging. Een snel groeiende beroepsgroep was die van het technisch en
administratief personeel, in dienst van grote ondernemingen en later
ook bij de overheid. 6 Deze mensen waren meestal opgeleid in het moderne middelbaar en technisch onderwijs, dat in de jaren '60 tot ontwikkeling kwam.
De innovaties op het gebied van transport en communicatie hebben
ongetwijfeld traditionele sociale controlemechanismen en het traditionele normen- en waardenpatroon sterk beinvloed, al is het moeilijk precies te zeggen in welke mate en op welke manier. In ieder geval veranderden de informatiestromen in de Nederlandse samenleving. Niet langer
deden mensen al hun kennis en inzicht, hun normen en waarden op in
de directe omgeving waarin ze opgroeiden en leefden. Men kon gemakkelijker reizen, of zelfs verhuizen naar de stad; 7 steeds meer mensen
konden lezen en deden dat ook, zoals blijkt uit de enorme toename van
het aantal kranten, boeken 8 en bibliotheken. 9 Oat de vele nieuwe ideeen
en ervaringen die men op deze manier kon opdoen niet altijd pasten in
het traditionele wereldbeeld en normenpatroon lijkt evident; en de toegenomen geografische mobiliteit (reizen, verhuizen naar de stad) maakte het ook gemakkelijker om aan de dwang van traditionele normen te
ontkomen, met andere woorden traditionele controlemechanismen werden geleidelijk minder werkzaam. 10
Even onmiskenbaar, en even moeilijk nauwkeurig te omschrijven,
zijn mentaliteitsveranderingen die samenhangen met de toegenomen
macht over de natuurlijke en sociale omgeving, die de nieuwe technieken met zich meebrachten. Modernisering betekent immers naast vele
andere dingen ook, dat mensen in toenemende mate leven in een 'tech-

5. T . van Tijn, 'Voorlopige notities over het ontstaan van het moderne klassebewustzijn
in Nederland' in: P .A.M . Geurts/ F.A .M. Messing, Economische ontwikkeling en sociale
emancipatie deel II (Den Haag 1977), vooral 139-140. Deze auteur ziet het ontstaan van
de eerste vakverenigingen a1s een defensieve reactie van ambachtelijke groepen op de mechanisering.
6. Voor de getalsmatige ontwikkeling van de beroepsgroepen raadp1ege men De Jonge,
Industrialisatie. 296; J . Gie1e, Een kwaad leven (Nijmegen 1981) deel Ill, 309-311.
7. De urbanisatie kwam eind jaren '60 op gang en vertoonde een aanzienlijke versnelling
in de jaren '80. Zie E.W . Hofstee, Korte demograJische geschiedenis van Nederland
(Haarlem 1981) 98-99.
8. De Jonge, Industrialisatie. 223-224.
9. Brugmans, Stapvoets voorwaarts (Haarlem 1978 2 ), 104.
10. J.P. Kruyt, De onkerkelikheid in Nederland (Groningen 1933) hoofdstuk IX; S.S.
Acquaviva, The decline oj the sacred in industrial society (Oxford 1979) 138-141.
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nisch milieu,.l1 Het duidelijkst is dat natuurlijk het geval in steden en
fabrieken, maar het geldt ook voor traditionele sectoren als landbouw
en visserij, waar steeds meer gebruik gemaakt wordt van geavanceerde
technieken (van kunstmest tot weersvoorspellingen) en voor het dagelijks leven in het algemeen (denk bijvoorbeeld aan de toegenomen macht
van medici wat betreft het bestrijden van ziekten, maar ook bij het voorschrijven van een 'gezonde' levenswijze; of aan het algemene gebruik
van electriciteit). In een 'technisch milieu' zijn mens en minder afhankelijk van de grillen van de natuur en meer van elkaar (bijvoorbeeld door
de toegenomen arbeidsdeling) en van moderne technieken, dat wil zeggen indirekt opnieuw van elkaar. 12 De fysieke en de sociale omgeving
worden niet meer als een natuurlijk gegeven, maar als iets 'maakbaars'
beschouwd, dat wil zeggen als produkten van menselijke bedoelingen.
Vandaar dat technische en sociale innovaties vaak samengaan. Ook in
Nederland ging het technisch moderniseringsproces gepaard met de opkomst van allerlei nieuwe organisatievormen, zoals vakbonden en partijen, die er allemaal op gericht waren vorm te geven aan het maatschappelijk veranderingsproces. Intussen dreigde een traditionele instelling
aanzienlijk aan macht en gezag in te boeten: dat was de georganiseerde
religie, de kerken dus . Zowel de toegenomen verkeers- en communicatiemogelijkheden als de groei van het 'technisch milieu' hebben het intellectuele en morele gezag van de kerk en de effectiviteit van haar controlemechanismen verzwakt. 13
Het gezagsverlies van de oude en de opkomst van nieuwe instituties
brengt ons op het tweede aspect van het Nederlandse moderniseringsproces: het ontstaan van een modern politiek systeem. In de decennia na 1850 deed zich een aantal sociaalpolitieke kwesties voor, die met
elkaar gemeen hadden dat ze elk betrekking had den op de manier waarop de lagere sociale strata in de maatschappij moesten worden geintegreerd: de uitbreiding van het onderwijs, de sociale wetgeving en de
II.

De term is van 1. Ellul, in 'The technological order' Technology and Culture (1962)

394-421. VgJ. Kruyt, Onkerkelikheid, hoofdstuk VII. Wellicht de eerste formulering van
dit probleem is Carlyle's beroemde essay 'Signs of the times' (1829).
12. Om dit in te zien kan men den ken aan een produktielijn in een moderne fabriek . Een

dergelijk technisch systeem veronderstelt investeerders, technici voor ontwerp, bouw en
onderhoud, arbeiders voor de bediening (of 'procesbewaking') en consumenten voor de
produkten . Elk van deze groepen is afhankelijk van de andere 'via' het technisch systeem.
VgJ. noot 4.
13. Zie voor de toenemende onkerkelijkheid in Nederlands sinds 1879 H . Faber e.a. (red.)
Ontkerkelijking en buitenkerkelijkheid (Assen 1970) 28 . In een industriestad als Enschede
lag het tempo van de ontkerkelijking duidelijk boven het landelijk gerniddelde: zie Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging (Baarn 1982) xxxiii .
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kiesrechtuitbreiding. De regeling van deze kwesties leidde tot een grondige verandering van de machtsverhoudingen en politieke organisatievormen in Nederland. Een viertal politieke stromingen begon zich te
manifesteren, elk met een eigen (intern soms sterk verdeelde) elite, die
een eigen visie op het toekomstige gei"ndustrialiseerde en gedemocratiseerde Nederland ontwikkelde: een orthodox-protestantse, een katholieke, een links-liberale en een socialistische, met daarnaast de oudere conservatieve en conservatief-liberale groepen, die geleidelijk aan betekenis
inboetten. 14 In de jaren '80 kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Rond 1885 bereikte de economische crisis zijn dieptepunt en
maakte Nederland een ongekende radicale agitatie mee. De angst voor
sociale chaos en an archie was het belangrijkste motief voor de eerste uitbreiding van het kiesrecht (1887) en de invoering van de eerste effectieve
sociale wetgeving, compleet met inspectieapparaat (1889). Aldus werd
een begin gemaakt met de uitbreiding van de staatstaken en de uitbouw
van de overheidsburokratie. 15 Tegelijk ontstond de moderne massapolitiek: de vier politi eke stromingen gingen over tot de vorming van perm anente organisaties, partijen, om het groeiend electoraat te mobiliseren.
Nederland ontwikkelde zich, kortom, tot een moderne maatschappij,
zoals die ook elders is ontstaan. De specifieke vorm die dit maatschappijtype in Nederland kreeg is bepaald door de strijd tussen (en ook binnen) de vier genoemde ideologieen. Elk daarvan trachtte zijn eigen visie
op het toekomstige Nederland te realiseren, in een afwisseling van strijd
en compromis met de andere drie. Zo kom ik tot een nadere formulering
van mijn probleemstelling: gegeven de grote rol die technische vernieuwingen hebben gespeeld in de structurele veranderingen van de Nederlandse maatschappij, welke betekenis werd aan de techniek toegekend
in het maatschappelijk denken van de vier ideologische stromingen, wier
onderlinge strijd om de macht bepalend was voor de inrichting van het
moderne Nederland? De eerste groepering waarvoor ik dit heb onderzocht is de katholieke. De rest van dit artikel gaat dan ook over deze
stroming, van ongeveer 1850 tot ongeveer 1920.

14. S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat (Nijmegen 1983); E.H . Kossman, The Low Countries (Oxford 1978) hoofdstuk VI.
15 . De omvang daarvan was v66r 1914 overigens beperkt: in 1910 was slechts 10070 van
de beroepsbevolking in civiele overheidsdienst en bedroegen de rijksuitgaven zo'n 8% van
het nationaal inkomen. (Stuurman, Verzuiling, 256, 257.)
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Katholieken en de modernisering van de Nederlandse maatschappij

Katholieke Ieiders hebben een belangrijke rol gespeeid bij de vormgeving van het moderne Nederland. Tussen 1888, toen de eerste coalitie
van confessionele partijen tot stand kwam en 1918 bezetten katholieken
belangrijke posten in drie kabinetten; na 1918 waren ze permanent vertegenwoordigd in de regering. Bovendien werd het maatschappelijk leyen van Nederlandse katholieken, die ruim een derde van de bevolking
uitmaakten, in toenemende mate georganiseerd op basis van het geloof
en onder Ieiding van geestelijken. Het is dus niet onbelangrijk na te gaan
hoe katholieke leiders stonden tegenover de maatschappelijke aspecten
van de technische modernisering. De sociaalpolitieke machtsontplooiing
van de katholieken was overigens geen vanzelfsprekende zaak. Het was
de uitkomst van krachtige inspanningen van katholieke leiders om de juridische gelijkstelling, die de Bataafse Revolutie in 1795 had gebracht,
om te zetten in volledige maatschappelijke emancipatie, en zo de gevoIgen van de eeuweniange achterstelling van het katholieke voIksdeei ongedaan te maken. Daartoe werden in de eerste plaats eigen instituties
voor cultuuroverdracht ontwikkeld: een eigen pers, herstel van de kerkorganisatie, tal van godsdienstige verenigingen en eigen lager onderwijs. Hoewel dit emancipatiestreven vooral na 1850 aanzienlijk succes
had, bleven katholieken tot ver in de 20e eeuw zwaar ondervertegenwoordigd in eliteposities, bijvoorbeeid in de hoge ambtenarij en aan de
universiteiten. 16
Een tweede kenmerk van de katholieke machtsontplooiing was het defensieve karakter ervan. Dit was niet aileen typerend voor het Nederlandse katholicisme, maar voor de hele kerk van Rome in de '1ge eeuw
en moet dus in internationaal perspectief worden gezien. De kerk was
in een voortdurende strijd gewikkeld met de moderne wereld, een strijd
met als inzet de aanhang van de gelovigen, maar op den duur ook de
ordening van de maatschappij. Sinds de middeleeuwen had den zich verscheidene veranderingen voorgedaan, die het gezag van de kerk ondermijnden, en dreigden haar tot een maatschappeIijk randverschijnsel te
maken : de Reformatie, de opkomst van de moderne natuurwetenschappen, politieke bewegingen als liberalisme en socialisme, die wortelden in
de Verlichting en waarin het christelijk geloof geen positieve rol meer
speelde, en tenslotte de vernietiging van het 'ancien regime', waarin de
kerk een voorname plaats had ingenomen, door de Franse Revolutie.
In de reactie van de kerk op deze ontwikkelingen zijn in de hier behandel de periode twee fasen te onderscheiden. D~ eerste fase is die van
16.

Een goed overzicht hiervan bij Stuurman. Verzuiling. 287-290.
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het pontificaat van Pius IX (1846-1878). De strategie van deze paus was
de gelovigen van de invloeden van de moderne wereld af te schermen
door hen om zo te zeggen in een 'cultureel ghetto' te leiden. Dit gebeurde door de kerk het karakter te geven van een 'hogere gemeenschap'
waarnaast de gewone wereld in de ogen van de gelovizen zou verbleken.
Daartoe werd de heiligenverering gestimuleerd, het kerkelijk ritueel
kleurrijker en imposanter gemaakt en werden massale bedevaarten georganiseerd; de gelovigen werd ingescherpt dat hun voornaamste verbondenheid in deze wereld die met de kerk was en met het (sinds 1870 'onfeilbare') hoofd ervan, de paus . 17 In deze strategie paste ook de opbouw
van een netwerk van eigen middelen van cultuuroverdrachten, zoals de
school, de kerkorganisatie en de pers, die ik al noemde. Tegelijk werd
een voortdurend ideologisch offensief gevoerd tegen de krachten die de
kerk als de grootste bedreiging beschouwde, zoals het liberalisme, de
openbare scholen en de natuurwetenschappen.
Nederlandse katholieke leiders volgden deze lijn getrouw. Dat bleek
uit hun inzet bij de strijd voor katholiek lager onderwijs, waartoe de
paus in 1864 had opgeroepen. Het bleek voorts uit hun houding ten aanzien van het moderne middelbaar en technisch onderwijs, dat na Thorbecke's wet van 1863 tot grote ontwikkeling kwam . De nieuwe gymnasia, HBS-en en mulo's hadden een flinke dosis 'moderne vakken' op
hun roosters (de moderne talen, natuurkunde, scheikunde, biologie).
Juist daarom waarschuwden priesters de gelovigen bij voortduring voor
dit soort onderwijs. Vooral de HBS gold als een wei geplaveide weg naar
de hel; hetzelfde gold voor de door modernistische protestanten, liberalen en vrijdenkers gedomineerde universiteiten. Het succes van deze
campagne tegen het moderne onderwijs blijkt uit de krasse ondervertegenwoordiging van katholieken onder middelbare scholieren en studenten, tot ver in de twintigste eeuw. 18 De enige vorm van voortgezet onderwijs die niet bij voorbaat verdacht was, was het seminarie. Dit verklaart,
waarom de katholieke intelligentsia in de hier bestudeerde peri ode voor
het grootste dee I uit priesters bestond. De clerus hield zijn leidinggevende positie in stand door de vorming van een niet-clericale intelligentsia
tegen te gaan. De opleiding die deze geestelijkheid zelf genoten had was
in de regel gebrekkig, vooral waar het de 'moderne vakken' betrof. De
afkeer ten aanzien van de moderne cultuur en wetenschap die priesters

17. B. McSweeney, Roman catholicism. The search for relevance (Oxford 1980) hoofdstuk 2; Religion und Gesellschaft, thernanr. van Geschichte und Gesellschaft 3/ 3 (1977).
18. M.A.P .C. Poelhekke, Het tekort der katholieken in de wetenschap (Nijrnegen 1900)
34; L.J. Rogier/ N. de Rooy, In vrijheid herboren (Den Haag 1953) 168-169,494-495;
M .A.J .M. Matthijssen, Katholiek middelbaar onderwijs (Assen 1958) 109-110.

134

JsGBT 2(1985)

op de seminaries was bijgebracht en die zij overdroegen op hun parochianen, ging dus gepaard met een grote mate van onkunde op dit gebied.
Oat deze strategie het katholicisme op den duur aileen maar kon schaden is duidelijk. In een maatschappij waarin technici en academici
steeds meer de dienst gingen uitmaken was de kerk hard op weg een anachronisme te worden. Bovendien was het onmogelijk de gelovigen effectief af te schermen tegen de ontkerstenende werking van de uitbreiding
van transport en communicatie, de medische zorg, kortom de groei van
het 'technisch milieu', waarin ook het gelovige deel van de samenleving
was opgenomen. Na 1870 kreeg de kerk er nog een vijand bij: de socialistische arbeidersbeweging. Het vroege socialisme keerde zich fel tegen
de kerk, die ervan werd beschuldigd de uitbuiting van de arbeiders te legitimeren. Tegelijk presenteerde het zich niet zelden in een kwasireligieuze stijl (men denke aan de profetische allures van Domela Nieuwenhuis), die de overgang tot het socialistische 'geloof' voor veel arbeiders aantrekkelijk schijnt te hebben gemaakt. 19 In elk geval boekte het
socialisme enig succes onder de nog niet zo talrijke Nederlandse arbeiders, op het platteland en in de industriegebieden; en daaronder waren
ook katholieke arbeiders. 20
Deze ontwikkelingen, die zich in landen als Duitsland en Frankrijk
eerder en in sterker mate voordeden dan in Nederland, brachten een
aantal katholieke leiders daar tot nieuwe strategieen ten aanzien van de
mod erne wereld, die uiteindelijk tot een koerswijziging van de kerk leidden. Die koerswijziging kreeg zijn beslag in de encycliek Rerum Novarum (1891) van paus Leo XIII, die in 1878 Pius IX was opgevolgd. Het
doel bleef, katholieken voor het geloof te behouden en het gezag van de
kerk te versterken. Om dit te bereiken diende de kerk zich echter volgens
Leo XIII niet af te sluiten van de moderne wereld, maar er een actieve
rol in te spelen. Zo stapte deze paus af van de theorie van de individuele
charitas en stelde de staat verantwoordelijk voor het garanderen van een
redelijk bestaan aan aile burgers. Verder riep hij arbeiders en patroons
op, zich (al dan niet gezamenlijk) in christelijke vakorganisaties te verenigen. Door katholieken te voorzien van eigen moderne organisaties en
een eigen, op de eisen van de tijd toegesneden sociale politiek, hoopte
Leo XIII de linkse vakbeweging en het socialisme voor katholieken
overbodig te maken.
Het sociaal-katholicisme van Leo XIII was gebaseerd op een filosofie
19. Kruyt, Onkerkelikheid, 190, 192.
20. H.D. Grobben, 'Sociale conflicten en sociale organisaties', Textielhistorische Bijdragen (1971) 39-41, 45; Bronnen katholieke arbeidersbeweging, xxxiii.
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die eveneens een koerswijziging betekende in het katholieke denken. Dit
zogenaamde neothomisme, vanaf het begin van de 1ge eeuw door vooral
ltaliaanse jezuleten ontwikkeld en door de paus als officiele leer afgekondigd in de encycliek Aeterni Patris (1878), behelsde onder meer een
veel positiever houding ten aanzien van wetenschap en techniek dan tot
dan toe gebruikelijk was. 21 In navolging van de Be eeuwse wijsgeer
Thomas van Aquino leerde het neothomisme dat er geen te~enstrijdig
heid hoeft te bestaan tussen verstandelijke, empirische kennis (bijvoorbeeld die van de natuurwetenschappen) en de geopenbaarde kennis van
het geloof. De wereld die wij kennen is immers Gods schepping en de
bouw ervan is een direkt getuigenis van Gods scheppende intelligentie.
Dat geldt ook voor de kroon van de schepping, de mens. Diens hoogste
vermogen, het kennende verstand, is eveneens van Gods verstand afgeleid. Techniek, dat wi! zeggen datgene dat mensen met verstand maken,
kan derhalve worden opgevat als een weerspiegeling van Gods orde, ook
al is het op onvolmaakte wijze. Menselijke techniek is analoog aan, en
zelfs de voortzetting van, Gods scheppingsarbeid,22 want de geschiedenis, inclusief de technische ontwikkeling, is een progressief proces, verlopend volgens Gods plan, met God en het geluk van de mens en als
einddoel. Met andere woorden, het goede is potentieel aanwezig in het
zijnde en de geschiedenis is de verwerkelijking daarvan. Dit optimistische perspectief wordt doorkruist door de zonde, die het menselijk verstand verduistert, hetgeen weer tot verkeerd handelen leidt. Hier wordt
de ideologische betekenis van het neothomisme duidelijk. Het is immers
de kerk die de geopenbaarde kennis beheert, welke het menselijk handelen in de juiste banen moet leiden. Derhalve moet het rationele denken
en handelen uiteindelijk gehoorzamen aan de leer van de kerk; aileen
dan wordt de natuurlijke vooruitgang, die God in de schepping heeft gelegd, ten volle gerealiseerd.
Leo XIII moedigde derhalve katholieken aan, zich met de moderne
wetenschap bezig te houden, zoals hij hen ook aanmoedigde moderne
sociale organisaties op te richten - dit alles echter onder het strikte gezag
van de kerkelijke doctrines. De nieuwe strategie was er dus op gericht
het moderniseringsproces niet te negeren of te veroordelen, maar te beheersen door er een katholieke variant van te scheppen. Dit liet ruimte
voor een verregaande acceptatie van de moderne techniek met al zijn
maatschappelijke implicaties, zoals we nog zullen zien.
21. McSweeney, Roman Catholicism, hoofdstuk 3; I.M . Bochenski, Europaische Philosphie der Gegenwart (Bern 1947) 239-250; V.] . Bourke, 'St. Thomas Aquinas' Encyclopedia of Philosophy dee) 8 (New York 1967) 105-116.
22. Bijvoorbeeld Poelhekke, Tekort, 8-9.
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De opkomst van het sociaal-katholicisme in andere land en was aan de
Nederlandse katholieke elite grotendeels voorbijgegaan. De grote encyclieken van Leo XIII waren voor de conservatieve meerderheid van de
Nederlandse clerus dan ook geen aangename verrassing. Een minderheid van vooral jonge geestelijken reageerde echter enthousiast op de
oproepen van de paus. Zij zagen in de nieuwe leer het antwoord op de
maatschappelijke ontwrichtingen die zich in de jaren '80 ook in Nederland zo duidelijk hadden gemanifesteerd, en die een directe bedreiging
waren voor de kerk. Tegen conservatieve weerstanden in, en gedekt
door het 'onfeilbare' gezag van de pauselijke uitspraken, wist deze betrekkelijk kleine groep sociaal-katholieken een steeds zwaarder stempel
te drukken op het Nederlandse katholicisme - en op den duur op de hele
Nederlandse samenleving. Uit deze groep kwamen de mannen voort die
de katholieke vakorganisaties en culturele verenigingen oprichtten en
leidden. Van hen kwam, kortom, het meest succesvolle katholieke antwoord op de sociale kwestie.
Resumerend:
- katholieke opvattingen over maatschappelijke problemen (inclusief
de maatschappelijke implicaties van techniek) werden bepaald door de
defensieve positie waarin het katholicisme stond ten aanzien van de moderne wereld.
- discussies over maatschappelijke problemen werden geheel gedomineerd door de geestelijkheid, de enige intellectuele elite die het katholicisme bezat. Door zijn beperkte opleiding had deze elite nauwelijks toegang tot de moderne cultuur, waarvan ze bovendien een sterke afkeer
had. Na 1890 veranderde dit, althans in bepaalde delen van de katholieke elite.

Katholieke opvattingen over techniek

De ontwikkeling van het katholieke denken over techniek is goed te volgen in de toonaangevende tijdschriften, die in deze periode verschenen.
De belangrijkste waren De Katholiek (die verscheen sinds 1842), Studien
(sinds 1868) en het Katholiek Sociaal Weekblad (sinds 1902; hierna
KSW). Gezien het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat deze bladen
vooral werden volgeschreven en gelezen door de intellectuele elite, dat
wil zeggen de clerus. 23 De zojuist geschetste ontwikkeling van het Neder23. De oplagecijfers geven een indruk van de omvang van het lezerspubliek. De KathoIiek: 500 Ii 800 abonnees (archief De Katholiek, KDC, nrs. II, 88-95); Katholiek Sociaal
Weekblad (KSW) rond 1000 (J.G.L. Theunisse, J.F. Vlekke (Tilburg 1966) 342). Men bedenke dat sommige exemplaren, zoals die van kloosters, door vele handen gingen.
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landse katholicisme, met Rerum Novarum als keerpunt, weerspiegelt
zich ook in de tijdschriften: v66r het verschijnen van deze encycliek
(1891) overheerste in de katholieke publicistiek de geloofsverdediging
tegen protestantisme, liberalisme, moderne wetenschap (vooral de evolutieleer) en, later, het socialisme. Na dat jaar kwamen algemeen maatschappelijke problemen meer op de voorgrond: de 'sociale quaestie' in
al zijn facetten.

V66r Rerum Novarum (1891)
Dat katholieke bladen in de decennia na 1850 weinig aandacht besteedden aan de maatschappelijke problemen van de mod erne techniek is in
het licht van het voorgaande niet verwonderlijk. Toch zijn er enkele
eerste tekenen van belangstelling, die een nadere beschouwing verdienen, omdat de grondtonen van de latere discussie er reeds in terug te vinden zijn. Zo besteedde het tijdschrift van de Nederlandse jezuleten, Studien, vanaf zijn oprichting in 1868 regelmatig aandacht aan recente
technische ontwikkelingen. 24 Vooral over de telefonie en de ballonvaart
werd vrij veel geschreven. In die artikelen lag de nadruk op de wetenschappelijke ontwikkeling die aan deze technieken ten grondslag lag; deze werd vrij gedetailleerd beschreven, met een ondertoon van ontzag
voor het menselijk vernuft.
Aan de maatschappelijke betekenis van deze innovaties werd praktisch geen aandacht besteed. Kennelijk diende dit soort artikelen om de
op deze terreinen zo slecht onderlegde geestelijken een beetje bij te scholen en wellicht ook om vooroordelen op dit gebied enigszins weg te nemen. De toon van het blad was heel anders, zodra de moderne techniek
in verb and werd gebracht met maatschappelijke problemen. In 1874
verscheen bijvoorbeeld een satirisch stuk, waarin een zekere prof. Kalchas werd opgevoerd, die een rede houdt voor het Nut over 'Vooruitgang'. De professor moet toegeven dat de moderne techniek geleid heeft
tot vernietigingsoorlogen, vrouwen- en kinderarbeid en klassenstrijd,
maar met allerlei schamele redeneertrucs houdt hij vol dat alles in feite
toch vooruitgang is. 2S
Uitvoerig kwam de sociale kwestie aan de orde in twee artikelen, die
in 1879 in De Katholiek verschenen. 26 De rol die de techniek daarin
speeIt is buitengewoon sinister. Fabrieken worden 'moderne moordholen' en 'moderne gevangenissen' genoemd. Ze verlagen de mensen die
erin werken tot 'slaven' of 'lastdieren', of 'machines', dat wi! zeggen tot
24.
25.
26.

Bijvoorbeeld Studien 18, II (1886), 164-173; 8 (1875) Losse Bladen, 33-48.
Studien 6 (1874).
De Katholiek 1879; vgJ. Van Nispen in Onze Wachter 1879.
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wezens die slechts door materiele drijfveren worden voortbewogen (namelijk voedsel of gebrek daaraan). De katholieke opvatting van menselijke arbeid is hier in het geding. Arbeid is volgens deze opvatting een
vorm van handelen die gestuurd wordt door het verst and en gemotiveerd door moreel plichtsbesef en een streven naar geestelijke vervolmaking. De fabriek nu vernietigt het geestelijke element van de arbeid, dat
wil zeggen datgene dat menselijke arbeid onderscheidt van het werk dat
machines en lastdieren doen. Het gaat in deze artikelen nooit over concrete toestanden in Nederlandse fabrieken, maar altijd over 'de' fabriek
en 'de' machine. De machine fungeert hier in de eerste plaats als een metafoor voor de lagere, fysieke functies van de mens. 27
De verhoudingen tussen arbeiders en patroons in de moderne industrie werden in deze artikelen als onchristelijk verworpen. Ais altern atief hiervoor werd een model voorgeschreven, dat gebaseerd was op een
geidealiseerd beeld van het preindustriele verleden. Ondernemers dien-

Afb. I. H. foze! Bidprentje. Bron: Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen.

27. Een gang bare metafoor in deze tijd. Vgl. het beeld van de fabriek als een groot mechanisch monster dat van mensen radertjes in de eigen machinerie maakt in de novelle van
1.1. Cremer, Fabriekskinderen (1863).
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den hun bedrijf te beschouwen als hun gezin en de arbeiders als hun kinderen. Arbeiders werd vooral de waardigheid van hun werk voorgehouden, waarbij eveneens prelndustriele ideaalbeelden werden gehanteerd.
Een goed voorbeeld daarvan is de verering van de H . lozef, die vanaf
ongeveer 1870 enorme opgang maakte, niet aIleen in Nederland, maar
ook elders. 28 De deugden van deze eenvoudige timmerman werden aangeprezen in preken, devotietijdschriften en op bidprentjes (afb. 1); naar
Duits model werden St. 10zefsgezellenverenigingen opgericht voor arbeiders - de groep voor wie deze hele campagne klaarblijkelijk bestemd
was. Benadrukt werd altijd lozefs nederigheid, maar ook diens waardigheid ondanks zijn armoede: hij leefde immers, als ambachtsman, van
het werk van zijn eigen handen. Vaak werd hij afgebeeld temidden van
zijn gezin, want het gezin diende model te staan voor de sociale verhoudingen in het algemeen: zowel gebaseerd op natuurlijke ongelijkheid als
op verbondenheid in liefde.
De lozefscultus is een fraai voorbeeld van de katholieke culturele
strategie in de jaren van Pius IX. Het was een poging de gelovige arbeiders op te nemen in een voorstellingswereid die geheel buiten en tegenover de harde industriele werkelijkheid stond en hen daardoor voor de
invloed van die wereld immuun te maken. Daarin paste ook de nadruk
op liturgische pracht en praal in de kerk. Typerend is de beeldspraak in
het volgende pleidooi voor de zondagsrust: 'De zondag geeft den arm en
werkman een beter kleed, en dit alles heeft voor hem iets verheffends,
bevrijdt hem van het vuile pak van slaafsche onderworpenheid en doet
zijne gedachten op het edeler deel van zijn bestaan, op een hoogeren
werkkring vestigen ( ... ) hij verheft zijn geest boven het gewone machinewerk en hij gevoelt zich wederom mensch, redelijk wezen' .29
Al met al is het beeld van de techniek in deze peri ode ambivalent. Aan
de ene kant is er be wondering voor zover techniek verbonden wordt met
wetenschap en menselijk vernuft. 30 Zodra het echter gaat over de maatschappelijke gevolgen van techniek - en dan vooral industriele techniek
- is het oordeel vernietigend.

no Rerum Novorum
Deze ambivalentie ten aanzien van techniek vormt ook het grondpatroon van de discussie na 1890. Opnieuw zijn er twee soorten artikelen
28 .

G . Korff, 'Heiligenverehrung und soziale Frage' in G. Wiegelmann (Hg), Kultureller

Wandel im 19. lahrhundert (G6ttingen 1973) 102-111.
29. De Katholiek 1879, 382-383.
30. Die bewondering betreft opvallend vaak moderne transport- en communicatiemiddelen. Vgl. Nuyens in Onze Wachter 1879 I, 281-284 en Studien na 1890.
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te onderscheiden. Enerzijds waren er de voorlichtende stukken, waarin
voor Ie ken nogal pittige uiteenzettingen werden gegeven over onderwerpen als telefonie, radio, neonbuizen en duikboten. Studien bracht dit
soort beschouwingen frequenter dan voorheen, maar ze verschenen nu
ook in De Katholiek, die in deze jaren overging van het conservatieve
naar het progressieve kamp. Net als v66r 1890 werden deze stukken gekenmerkt door een ondertoon van ontzag voor het menselijk vernuft en
minimale aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de besproken innovaties.
Anderzijds werd nu veel meer geschreven over de sociale kwestie en
de rol van de moderne techniek daarin: het hele KSWwas eraan gewijd
en ook de andere bladen schreven er uitvoerig over. Het verschil met de
voorafgaande periode was, dat zowel de negatieve als de positieve aspecten van moderne technieken nu gedetailleerd, met verwijzing naar concrete Nederlandse toestanden werden beschreven en theoretisch beter
werden onderbouwd. Twee tendensen vallen daarbij op. In de eerste
plaats werd het oordeel over de maatschappelijke betekenis van moderne technieken in het algemeen steeds positiever. In de tweede plaats won
de gedachte veld dat ook het sociale handelen en de psyche van de mens
object van technische ingrepen kunnen en zelfs behoren te zijn. Daarmee werd in feite de 'mechanisering' aanvaard van datgene dat altijd
gold als het grote verschil tussen de mens en de rest van de natuur, de
mens en de machine: zijn morele en verstandelijke vermogens.
Zowel de ambivalentie als het uiteindelijk optimisme komt goed tot
uitdrukking in twee katholieke handboeken over sociologie, een yak dat
in de jaren na 1900 aan verscheidene priesteropleidingen werd ingevoerd. 31 Net als in de zojuist behandelde artikelen stond ook hier het
idee van de menselijke arbeid, als een combinatie van fysieke, verstandelijke en morele functies, centraal. Rationalisering van de produktie,
dat wil zeggen arbeidsdeling en mechanisatie, lei den tot goedkope massaproduktie en brengen dus in principe een groot aantal goederen in het
bereik van een breed publiek, zo wordt hier gesteld. Maar hetzelfde proces brengt tal van nadelen met zich mee: mentale afstomping, een moordend werktempo, vrouwen- en kinderarbeid, waardoor het gezin en de
goede zeden te gronde gaan en het loonpeil daalt, de ondergang van het
ambachtelijk kleinbedrijf en de polarisatie van de maatschappij in twee
klassen, die steeds vijandiger tegenover elkaar komen te staan. Daar31. P .B. Bruin, Sociologische beginselen (Nijmegen 1904); J.D.]. Aengenent, Leerboek
der sociologie (4e druk; Leiden 1919). Voor een goed overzicht van de zeer specifieke katholieke sociologieopvatting, zie O. Schreuder, 'Metamorfosen', Annalen van het Thijmgenootschap 6812 (1980), 190-222.
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door verliest de arbeid zijn natuurlijke - en voor een thomist is dat:
door God bedoelde - functies: de menselijke geest wordt verminkt, de
arb eider wordt vervreemd van God, wiens medewerker hij behoort te
zijn, en het arbeidsproces verliest zijn sociale karakter.
Dit alles leidt echter niet tot een veroordeling van het tweelingproces
arbeidsdeling-mechanisatie. Het is namelijk een ontwikkeling die voortvloeit uit de natuurlijke geaardheid van de mens: arbeidsdeling is een 10gisch gevolg van verschillen in aanleg en behoefte tussen van nature tot
samenleven geneigde individuen; en techniek is de uitdrukking van het
hoogste vermogen van de mens, zijn verstand: het is 'de geobjectiveerde
denkkracht van den mensch ( ... ) de geschiedenis der techniek legt een
machtig getuigenis af van den in haar werkzamen adel der menschelijke
natuur', aldus P.J .M. Aalberse, een der belangrijkste sociaal-katholieke
leiders. 32 De rationalisering van het produktieproces is derhalve een natuurlijk, dus onstuitbaar en tevens in potentie goed proces: de typisch
neo-thomistische koppeling van het natuurlijke en het goede wordt hier
toegepast op de techniek. De sociale ellende kan dan ook niet geweten
worden aan de 'technische vooruitgang', maar uitsluitend aan de
liberaal-kapitalistische ordening van de maatschappij, waardoor die
vooruitgang slechts ten goede komt aan de bezitters. In een goed, dat
wil zeggen volgens katholieke principes, geordende maatschappij kan de
techniek aIleen maar iedereen ten goede komen.
Deze hele redenering bevat een opvaIlende tegenstrijdigheid. Enerzijds wordt gesteld dat bepaalde maatschappelijke problemen onvermijdelijk voortvloeien uit de aard van nieuwe produktietechnieken (bijvoorbeeld: de rationalisering van de produktie doodt de ratio van de arbeiders). Anderzijds beweert men dat de kwalijke gevolgen van nieuwe
technieken uitsluitend voortkomen uit de toepassing van die technieken
in een verkeerd maatschappelijk systeem. In die laatste redenering hebben technieken geen inherente goede of slechte eigenschappen, in de
eerste weI. Hoewel de eerste stelling nooit werd ontkend, werd meestal
de nadruk gelegd op het tweede, optimistische standpunt: mits geleid
door de juiste principes kan de menselijke rede een ideale maatschappij

32 .

P .J .M . Aalberse, Economie en techniek (Lei den z.j. [1916]).
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en een heilzame techniek scheppen. 33
Deze redeneertrant had groot gezag in katholieke kringen. Voorzover
katholieke priesters zich bezighielden met de 'sociale quaestie' ontleenden zij hun ideeen voor een belangrijk deel aan de genoemde handboeken en bladen als De Katholiek en het KSW, waarin tel kens dezelfde
principes werden herhaald en op het hele scala van maatschappelijke
problemen toegepast. De macht van deze zienswijze blijkt misschien het
duidelijkst uit het feit dat zelfs auteurs die een veel negatiever beeld gaven van de maatschappelijke gevolgen van de moderne techniek toch
vaak een beleefde buiging maakten naar het officiele optimisme.
Die meer sombere beoordeling van de technische ontwikkeling treffen
we vooral aan in kringen van de katholieke vakbeweging. Een goed
voorbeeld daarvan zijn de bijdragen aan het KSW van de Twentse wever
A.H.J. Engels, de rechterhand van de grote pionier van de katholieke
vakbeweging, kapelaan Ariens. Engels beschreef de technische ontwikkeling als een betrekkelijk autonoom en destructief proces: 'Elke nieuwe
vinding der wetenschap prikkelt tot het zoe ken naar middelen en wegen
om ze praktisch toe te passen in de industrie. Het doel is natuurlijk altijd, goedkoper of meer te produceeren, anderen daardoor te verdringen
en zelf veel geld te verdienen' .34 De gevolgen blijken uit de jaarverslagen
van de Arbeidsinspectie, die Engels jaarlijks voor het KSW samenvat:
huidziekten van arbeiders in de verfindustrie, oogafwijkingen van lassers en arbeidsters in de gloeilampenindustrie, etc. Engels concludeert:
'Zoo groeit langzaam maar zeker elk jaar het leger van invaliden; hulpbehoevende slachtoffers van den industrieelen concurrentieoorlog'. 35
Ook de Katholieke Werkman, Ariens' krant, schetste de industriele
verhoudingen soms in termen van oorlog: machines zijn 'het krijgsmateriaal van het kapitaal tegen de arbeiders' , schreef het blad in 1907. 36 Mechanisering leidt tot werkloosheid, zoals bleek bij de invoering van
graan elevatoren in de Rotterdamse haven, en tot dekwalificatie van de
arbeid: 'De arbeider is niet slechts tot een machine geworden, hij is geDit standpunt vertoont een opvallende overeenkomst met dat van de sociaaldemokraten in deze periode. Zie bijvoorbeeld E. Bloemen/M. Ruys, 'Intensivering van de arbeid en Taylorreceptie in Nederland' Te Elfder ure 33 Annex (mei 1983) 55-56. Yoor deze
overeenkomst zijn mijns inziens twee verklaringen: I . het is een voorbeeld van de strategie
van het sociaal-katholicisme, om del en van rivaliserende ideologieen over te nemen, ten
einde die andere ideologieen voor de eigen aanhang overbodig te maken; 2. het neothomisme en het socialisme komen overeen wat betreft hun vertrouwen in de menselijke rede
en de opvatting dat de maatschappelijke effecten van innovaties worden bepaald door de
sociaaleconomische orde waarin ze worden toegepast.
34. KSW 1915, 422-423.
35. Idem, 423 .
36. De Katholieke Werkman 30 aug. 1907, I.
33.
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worden een onderdeel der machine, waarvan de samenhang met de overige deelen geheel vreemd is ( ... ) Niet de arbeider bestuurt de machine,
maar de machine leidt den arbeider'. 37 Dit zal in de toekomst aIleen
maar erger worden, meende de Limburgse letterzetter en katholieke
vakbondsman Henri Hermans: 'Altijd zullen er ontelbare arb eiders
zijn, die op machinewerk blijven aangewezen en de techniek neemt een
z66 hooge vlucht, dat het getal dezer arbeiders nog voortdurend moet
toenemen' .38 Niet de toekomstverwachting van een rationele maatschappij en een humane techniek houdt hij zijn makkers als troost voor,
maar het besef dat de arbeider, behalve een rad in de fabrieksmachinerie, ook 'een raadje in het groote wereldplan van den Almachtigen
Schepper' is. 39
Het hogere echelon van sociaal-katholieken, dat de leiding van de katholieke actie op nationaal niveau in handen had en de toon van de belangrijkste tijdschriften bepaalde, heeft zoals gezegd nooit ontkend of
weerlegd dat bepaalde problemen onlosmakelijk met moderne technieken verbonden zijn. Deze auteurs benadrukten echter het menselijk vermogen om op rationele, technische wijze maatschappelijke problemen
op te lossen. Een mooi voorbeeld daarvan is het probleem van het ambachtelijk kleinbedrijf, dat ten onder dreigde te gaan in de concurrentiestrijd met de moderne, met stoomkracht uitgeruste industrieen. Ais
gevolg daarvan dreigde de socialistische voorspelling uit te komen dat
de middengroepen geleidelijk zouden verdwijnen en de samenleving uiteen zou vall en in twee tegengestelde blokken: ondernemers en arbeiders.
Met die middengroepen zou dus een essentieel stabiliserend element uit
de samenleving verdwijnen. 40 Het katholieke antwoord op deze gevaarlijke ontwikkeling was: technische modernisering van het kleinbedrijf.
De katholieke middenstandsbeweging, die na 1900 van de grond kwam,
spoorde haar leden voortdurend aan hun bedrijven te moderniseren,
met name door het invoeren van kleine electrische machines, die in deze
tijd op de markt kwamen.
Het KS W schreef in lyrische termen over de zegeningen van de electriciteit. 41 De sociale gevolgen zouden aanzienlijk zijn, schreef het orgaan
van de katholieke middenstandsbeweging: 'De stoom ( ... ) dreef de men-

37 .
38.
dam
39.
40.
41.

KSW 1917, 119.
H. Hermans, Handboekje voor de R .K. werkliedenvereenigingen (2e druk; Amster1919),27.
Idem, 26.
Zie bijvoorbeeld KSW 1905, 289-291.
Bijvoorbeeld KSW 1908, 666, 679.
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schen naar de fabriek, de electrische strooming zal ze weer emit drijven,
naar de eigen werkplaats ( ... ). Eene dergelijke decentralisatie der industrie zou blijken het probaatste middel te zijn om een einde te maken
aan de maatschappelijke misstanden, die in onzen tijd met de ontwikkeling der industrieele productie gepaard gaan' .42 De electriciteit werd aldus een krachtige bondgenoot in de strijd voor een samenleving zonder
de angstaanjagende tegenstelling tussen kapitalisten en proletariaat en
met een brede, goed georganiseerde middenstand. Modernisering was
het beste wapen tegen de gevaren van de mod erne maatschappij - en dat
was precies de kern van het sociaal-katholicisme dat Leo XIII had gelanceerd.
Ook op het gebied van de fabrieksarbeid hadden verscheidene auteurs
in het KSW hoge verwachtingen van technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Rond 1900 werd in het buitenland het inzicht ontwikkeld
dat de arbeidsproductiviteit kon worden verhoogd door meer rekening
te houden met de lichamelijke en psychische belasting die gemechaniseerde arbeid met zieh meebrengt. In een zorgvuldig uitgekiend arbeidsproces kan de arbeidstijd worden teruggebracht zonder dat de productie daalt. Het KSW volgde deze ontwikkelingen nauwkeurig. Reeds
in zijn eerste jaargang, in 1902, publiceerde het blad een artikel van de
Delftse 'modelfabrikant' Van Marken, waarin deze pleitte voor de introductie van een 'sociale ingenieur', die zou moeten zorgen voor optimale werkomstandigheden. Ondernemers hebben immers zorg te drag en
'voor hunne menschelijke machines, voor hunne ondergeschikten en
hunne gezinnen'. Zoals de werktuigkundige ingenieurs de apparatuur
draaiende houden, zo dient de sociale ingenieur zich bezig te houden
met de 'menschelijke wezens die dee I uitmaken van de inrichting' .43 De
discussie over een meer wetenschappelijke benadering van de geestelijke
en lichamelijke aspecten van de arbeid en de arbeider culmineerde in het
debat over het Taylor-stelsel en de psychotechniek tijdens en vlak na de
Eerste Wereldooriog. Met een korte bespreking daarvan wi! ik dit overzieht besluiten.
In de jaren '90 van de vorige eeuw begon de Amerikaan F. W. Taylor
zijn beroemd geworden inzichten over 'wetenschappelijke bedrijfsleiding' te propageren. Binnen twintig jaar waren deze ideeen in aIle gelndustrialiseerde landen onderwerp van een heftig debat. Taylors
'systeem' was een recept voor het verhogen van de produktie door de
bedrijfsleiding meer greep te geven op het arbeidsproces dat op de
42.
43.

De Hanzebode 15 oct. 1909.
KSW 1902, 35, 36; vgl. KSW 1907, 527v., 1912 p. 344, 1917 p. 120v.
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werkvloer plaatsvindt. Op basis van een gedetailleerde analyse van aile
te verrichten werkzaamheden kon het arbeidsproces voor een groot deel
worden opgedeeld in een aantal snel aan te leren routinehandelingen en
konden overbodige handelingen worden geelimineerd. Vervolgens kon
men aan elke arbeider nauwkeurig 'the one best way of doing the job'
voorschrijven, door middel van een werkkaart. Als gevolg van deze zeer
efficiente organisatie van het werk zou de productiviteit enorm to enemen. Daardoor kon aan elke arbeider een hoge produktienorm worden
gesteld; op het overtreffen van die norm stond een forse premie, op het
niet halen ervan stonden boetes.
In Nederland kwam de discussie over het Taylor-stelsel vlak v66r de
Eerste Wereldoorlog op gang. 44 In 1909 verscheen Taylor's Shop Management, uit 1903, in een Nederlandse vertaling. Vit sociaaldemocratische hoek kwam onmiddellijk een felle aanval van de ingenieur Theo van der Waerden,45 terwijl uit ondernemerskringen de eerste
enthousiaste geluiden te vernemen waren. 46
Ook de hier besproken katholieke bladen namen aan de discussie
deel. De eerste reactie van praktisch aIle katholieke auteurs op het Taylorstelsel was er een van weerzin. Bijna elk betoog begon met een tirade,
waarin aIle bezwaren tegen de moderne industrie weer werden opgesomd: de arbeider zou worden gereduceerd tot een 'onderdeel van de
machine', 'een hond in een karnmolen', enzovoort;47 het leek erop dat
het stelsel in toto werd verworpen. Dat blijkt echter niet het geval. In
de grondiger beschouwingen, die vooral na 1916 verschenen, werd het
openingsrequisitoir steeds gevolgd door de nuchtere vaststelling dat het
Taylorstelsel niet veel meer is dan een logische voortzetting van allang
bestaande tendensen: 'Vitschakeling van elken verstandelijken arbeid
ligt echter in de lijn der moderne technische ontwikkeling ( ... ); door de
steeds grootere specialisering (gaat de arb eider) voortdurend meer op
een machine lijken' schreef de franciskaan De Kok.48 Van deze ontwikkeling hebben katholieke auteurs altijd weer gezegd dat ze 'niet kan en
niet mag' worden tegengehouden. Zo had Engels al in 1910 naar aanleiding van de staking tegen de invoering van graanelevatoren in Rotterdam geschreven, dat 'de strijd van de levende werkkracht tegen de hem
44. Een overzicht van de discussie geeft K. Bertels, 'Hoe arbeid en sociologie elkaar niet
kregen' in Grajiet III (198111982) 72-104.
45 . Voor de ontwikkeling van het sociaaldemocratische stand punt zie de bijdragen van
Bloemen/ Ruys en Laurier I Pot in Taylorisme in Nederland themanr. Te Elfder Ure 33 Annex (1983) .
46. M. Packer, Handleiding bij de invoering van het Taylorsysteem (Deventer 1914).
47 . Bijvoorbeeld De Katholiek 152 (1917) 26; 151 (1917), 188.
48. De Katholiek 151 (1917) 188.
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verdringende machine' hopeloos is; 'de invoering van technische verbeteringen in een bedrijf zijn niet voorgoed te weren. En in het belang van
den vooruitgang mogen zij ook niet geweerd worden' .49 De teehnisehe
ontwikkeling werd dus aanvaard als onvermijdelijk en potentieel goed,
zelfs door de op dit punt zo pessimistisehe vakbondsman Engels.
Dezelfde argumentatie werd aangevoerd ten aanzien van Taylor's 'sociale techniek'. De Kok pleitte voor een pragmatische stelling name van
de kant van de vakbeweging. Een strijd tegen het stelsel als geheel is gedoemd te mislukken, betoogde hij, gezien de onstuitbaarheid van 'de
verbetering der teehniek en de ontwikkeling der wetensehap,;50 men kan
sleehts traehten ervoor te zorgen dat de onmiskenbare voordelen van het
stelsel (hogere productiviteit) ook aan arbeiders ten goede komen (in de
vorm van hogere lonen, lagere prijzen en korter werken). Daartoe is een
krachtige vakbeweging nodig. 51
Een andere vraag was, hoe het systeem van Taylor kon worden aangepast, zodanig dat meer rekening kon worden gehouden met het menselijk karakter van de arbeid en de individuele versehillen tussen arbeiders. Het is opvallend dat de oplossing van dit probleem gezoeht werd
in een bij uitstek technische benadering. Het duidelijkst is dat te zien in
drie brochures die de pater-jezulet Van Ginneken in 1918 schreef ten behoeve van de katholieke werkgevers- en werknemersorganisaties. 52
Nadat Van Ginneken feller dan aIle andere auteurs de onmenselijkheid van het Taylorstelsel had gelaakt, stelde hij vast: 'ook ik wil een
wetensehappelijke bedrijfsvoering invoeren' .53 Zijn grootste bezwaar
tegen Taylor was, dat deze zich baseerde op een uiterst primitieve psychologie, waarin de mens niet werd onderscheiden van lastdieren of machines (een geliefd citaat was altijd Taylors uitspraak dat een goed afgeriehte gorilla de ideale arbeider zou zijn 54). Nodig was dus een 'wetensehappelijke', en dat was voor Van Ginneken een 'proefondervindelijke', psyehologie. Deze diende in de eerste plaats voor een goede seleetie
van personeel ('de reehte man op de reehte plaats,55) en daarnaast voor

KSW 1910, 319.
50. De Katholiek 154 (l918) 113 .
51. Opnieuw een sterke parallel met het sociaaldemocratische stand punt ten aanzien van
het Taylortelsel, waarbij evenzeer de nadruk werd gelegd op 'distributieaspecten' in plaats
van op de inhoud van het werk . Vergelijk Bloemen/ Ruys, 'Intensivering', 62, 66-67 . Vgl.
noot 33 .
52. lac. van Ginneken, Zielkunde en Taylorsysteem (Amsterdam 1918); De rechte man
op de rechte plaats (Amsterdam 1918); Arbeid vermoeit (Amsterdam 1918).
53 . Van Ginneken, Zielkunde, 56.
54. Van Ginneken, Zielkunde, 32.
55 . Van Ginneken, Rechte man.
49 .
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het vaststellen van een goed werktempo en een uitgebalanceerde verdeling van werk en rustpauzes; daardoor zou de arbeider zijn energie optimaal gebruiken, zonder zich geheel uit te putten. 56
Het is niet verwonderlijk dat Van Ginneken zich beriep op de psychologie om het menselijk karakter van de arbeid te redden: dit paste immers goed in de katholieke leer dat de mens zich juist door zijn mentale
vermogens onderscheidt van de machine. Wat Van Ginneken echter onder deze wetenschap van het uniek-menselijke verstond lag minder voor
de hand. Het duidelijkst kwam dit tot uiting in zijn gedetailleerde voorstel voor de vestiging van een beroepskeuzeburo. Het 'zielkundig onderzoek' dat daar verricht zou worden bleek te bestaan uit een aantal tests
waarbij bijvoorbeeld I.Q., reactiesnelheid, concentratievermogen en
dergelijke werden vastgesteld - een mengsel van psychologische en neurologische gegevens, waarvan het belangrijkste was, dat ze meetbaar
waren en voorspellende waarde hadden ten aanzien van de te verwachten arbeidsprestatie. Deze eigenschappen konden in een grafische voorstelling worden weergegeven, de zogenaamde 'zielevlek' (afb. 2). Wan-

Afb . 2. 'Zielevlek'. Bron: C.J. Kuiper, Uit het rijk van den arbeid (Utrecht 1924).

56 .

Van Ginneken, Arbeid vermoeit.
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neer men nu iemands 'zielevlek' legde over een soortgelijke grafiek,
waarin de voor een bepaalde functie vereiste eigenschappen waren uitgezet, kon men de geschiktheid van de client voor deze functie vaststeIlen.
Van Ginneken hanteerde derhalve de saort psychologie die gemodelleerd is naar natuurwetenschappelijke en technische methoden (experiment, kwantificeerbaarheid, voorspeilende waarde) en die niet voor
niets psychotechniek werd genoemd: ' ... net zo goed een fabrikant ook
geen machines koopt, waarvan hij niet weet, dat een ingenieur heel de
structuur ervan heeft nagerekend, en beproefd, zoo moet hij ook geen
arb eiders aannemen, waarvan een psycholoog of zielkundige niet proefondervindelijk heeft bewezen dat zij voor het aangenomen werk ook
werkelijk berekend zijn en passen. Een mensch is toch wei een mensch,
en dus niet in een machinefabriek door een ingenieur gebouwd, maar
door Gods wijze goedheid geschapen, maar ook God maakt niet aile
menschen eender. En daarom deugt niet iedereen voor aile werk'. 57 Anders gezegd: de mens is geen machine, maar wei een soort machine, die
op analoge wijze bestudeerd en ingezet kan worden.
Van Ginnekens concrete plannen komen neer op het inpassen van arbeiders in het productieproces en het optimaliseren van de productie
door een uitgekiende afwisseling van werk en rust. Het productieproces
zelf wordt aanvaard: Van Ginneken onderneemt niets tegen de ontmenselijking van de arbeid door mechanisering en arbeidsdeling, die ook
door hemzelf was aangeklaagd. Wei vinden we een warm pleidooi voor
de zielkundige technicus. In zijn brochure over de indeling van werktijden concludeerde Van Ginneken 'dat de vermoeienis en de vermoeidheid de vijanden zijn van den arb eider , de vijanden van den patroon,
de vijanden van de productie en dus de vijanden van het algemeen welzijn. Tegen die vijanden moet dus met aIle middelen van wetenschap,
techniek en practijk de strijd worden aangebonden.' 58 Ook behoeft over
de hoogte van de lonen geen verschil van mening te bestaan, als met behulp van wetenschappelijk onderzoek objectief de zwaarte van het werk
is vastgesteld: 'Misschien dat werkgever en werknemer na deze gedetailleerde werkelijkheidsbestudeering het ineens roerend eens waren'. 59 De
arbeidsmarkt zou voIledig beheerst kunnen worden m.b.v. psychotechnische buro's, die zouden dienen te beschikken over personendossiers
die onderwijzers van hun leerlingen zouden moeten bijhouden. 6O Kortom, dankzij de psychotechniek zou ieder mens op de 'rechte plaats' in
57 .
58 .
59.
60.

Van Ginneken, Zielkunde, 58-59.
Van Ginneken, Arbeid vermoeit, 76-77 .
Idem, 57.
Van Ginneken, Rechte man, 85-86.
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het productieproces terechtkomen en zouden de klassentegenstellingen
eindigen.
Met een dergelijk pleidooi voor een technocratische aanpak stond
Van Ginneken bepaald niet alleen. Ook andere katholieke intellectuelen
brachten dergelijke denkbeelden naar voren 61 en in bepaalde ingenieurskringen werden soortgelijke ideeen ontwikkeld, waarbij uiteraard niet
de psycholoog, maar de ingenieur centraal stond. 62 Oat de katholieke
elite grote waarde hechtte aan een eigen beroepskeuzeburo blijkt uit het
feit dat minister van arbeid Aalberse (dezelfde die we al tegenkwamen
als leider van de katholieke actie v66r 1914) de instelling van een nationaal buro tegenhield om de initiatieven van katholieken en protestanten
een kans te geven,63 en verder uit het feit dat Van Ginnekens buro dankzij de steun van de katholieke vakbeweging in september 1918 van start
kon gaan.

Conclusie

Aan het katholieke denken over techniek lag een fundamentele ambivalentie ten grondslag. Enerzijds gold techniek als de materiele uitdrukking van het hoogste menselijke vermogen en kon zelfs als een indirecte
weerspiegeling van Gods verstand worden gezien. Oit werd sterk benadrukt door het neothomisme, maar bleek ook al v66r het doordringen
daarvan in Nederland niet geheel te ontbreken. Anderzijds gold het prototype van mod erne techniek, de produktiemachine, als metafoor van
de lagere, louter lichamelijke vermogens van de mens, of als een soort
monster, dat de mens tot deze lagere vermogens reduceert.
Hoewel v66r 1890 nog maar weinig over de maatschappelijke betekenis van moderne technieken werd geschreven, konden we toch vaststellen dat het tweede, negatieve techniekbeeld overheerste. Ook het optimistische beeld troffen we aan, doch alleen in artikelen die de maatschappelijke betekenis van techniek niet aanroerden en de nadruk legden op het wetenschappelijk karakter ervan. Na 1890 nam de aandacht
aanzienlijk toe. Het positieve techniekbeeld ging nu overheersen, althans, het werd de visie van de sociaal-katholieke intelligentsia, die een
groot deel van de maatschappelijke activiteiten en de belangrijkste media van het Nederlandse katholicisme beheerste. We hebben gezien, dat
61. Bijvoorbeeld Borret in Studien 1919,441,449; De Kok in De Katholiek 154 (1918)
117.
62. Bijvoorbeeld I.P. de Vooys, Techniek en maatschappij (Amsterdam z.j. (1920)).
63. F. Holthuizen, Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland (Antwerpen
1935) 33, 38, 54-55 .
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deze groep tot een vrijwel algehele aanvaarding van de technische modernisering kwam, en zelfs voorstander werd van een 'technische' benadering van de sociale en mentale problemen, die de technische ontwikkeling met zich meebracht. Oat men juist dit soort problemen, die altijd
had den gegolden als aanwijzingen dat mensen fundamenteel verschilden
van machines, te lijf wilde gaan met een jargon en methoden ontleend
aan de werktuigkunde is tekenend voor de wending die zich in het denken van het 'progressieve' deel van de katholieke elite in deze periode
voordeed.
Kritiek op de moderne techniek kwam in deze jaren vooral van katholieke vakbondsmensen. Oeze toonden met talrijke voorbeelden aan dat
bepaalde sociale wantoestanden inherent waren aan de technische ontwikkeling en dus niet aIleen het gevolg van een verkeerde aanwending
van technieken onder het kapitalisme. Zij plaatsten zichzelf echter niet
tegenover de elite, waarschijnlijk om het katholieke eenheidsfront niet
te breken; van haar kant sprak die elite de kritiek nooit tegen en zo
kwam het niet tot een fundamentele discussie over een zaak die aIle auteurs uiterst belangrijk vonden.
Het is vooral het techniekoptimisme van de sociaal-katholieke elite
dat om een verklaring vraagt. Een kant van die verklaring is de doorbraak van het neothomisme, dat vooral in deze groep school maakte.
We hebben gezien dat deze filosofie een voor katholieken in die tijd ongekend positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek met
zich meebracht, alsmede een zeker vertrouwen in de rationele vooruitgang van de beschaving. Maar de lancering van deze filosofie kan op
zijn beurt verklaard worden als een strategie van de katholieke kerk om
haar positie in de moderne samenleving te handhaven. Oeze strategie behelsde een verregaande aanvaarding van moderne methoden, om die
voor eigen doelen toe te passen. Om nog eenmaal Van Ginneken te citeren: 'Wij moeten mee met de nieuwste, vee I zekerder, veel veiliger, vee I
meer belovende wetenschappelijke resultaten. Ook hier moeten wij van
meet af aan ons toeleggen op het allerlaatste, allernieuwste'. 64 Van Ginneken bedoelde zijn Beroepskantoor, maar de uitspraak kon als motto
geld en voor aIle maatschappelijke activiteiten die katholieken na 1890
ondernamen. Met een kritische houding ten aanzien van moderne techniek is dit natuurlijk moeilijk te rijmen. Het lijkt alsof die techniek door
'progressieve katholieken' na 1890 net zo kritiekloos werd aanvaard als
ze voor 1890 werd verworpen. Het idyllische beeld van de timmerman
lozef en de zielevlek van Van Ginneken symboliseren fraai twee uitersten van het katholieke den ken over techniek.
64.

Van Ginneken. Rechte man, 25 .

Industrieel onderwijs en de Nederlandse
suikerindustrie
M.S.C. BAKKER

Inleiding

De wissel werking tussen onderwijs en industrialisatie is tot dusver voor
Nederland nog niet diepgaand onderzocht. Goudswaards beschrijving
van de lotgevallen van het nijverheidsonderwijsl eindigt met de onderwijswetten van Thorbecke, dus vrij vooraan in de peri ode van grote veranderingen in de Nederlandse nijverheid. Het werk van Meppelink
bestrijkt weI de hele 1ge eeuw, maar beperkt zich tot het lager technisch
onderwijs.2 Vanuit het oogpunt van industrialisatie heeft De longe 3
aandacht besteed aan het verband tussen stijgende volkswelvaart en het
toenemend aantalleerlingen aan het algemeen en het lager technisch onderwijs. Hij merkt op dat met de opkomst van het grootbedrijf ook de
groep 'middenkader' toenam, maar de vraag naar de redenen van die
toename van toezichthoudend, controlerend, administratief en technisch personeel, de vraag naar hun opleidingsmogelijkheden, hun werkelijke functies en carrieremogelijkheden is maar ten dele beantwoord.
In dit artikel zal gepoogd worden om aan de hand van de ontwikkeling van een bedrijfstak aan te geven hoe de behoefte aan technisch
midden- en hoger kader groeide, en op welke wijze daarop werd gereageerd. Om deze activiteiten van particulieren op onderwijsgebied enigszins in verhouding te laten zien met de algemene ontwikkeling van middelbaar onderwijs, zal eerst in het kort aandacht aan de Nederlandse onderwijssituatie worden besteed. Ais voorbeeld is genomen de suikerindustrie. De vraag vanuit deze zich snel ontwikkelende bedrijfstak naar
specifiek opgeleiden werd zo groot dat er door verschillende groepen
veel aan werd gedaan om in deze behoefte te voorzien.

I. N.B. Goudswaard, Vijjenzestig jaar nijverheidsonderwijs (Assen 1981).
2. H .P . Meppelink , Technisch vakonderwijs voor jongens in Nederland in de 1ge eeuw
(Utrecht 1961).
3. l.A . de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijrnegen 19762 )
Hoofdstuk 14.
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Onderwijs in Nederland

AI in de eerste helft van de 1ge eeuw ontstond in de Nederlanden een
discussie over de noodzaak van nieuwe opleidingen en verspreiding van
kennis omtrent recente ontwikkelingen in buitenlandse industrieen. 4
Vaste punten waren in die discussie: wie de opleidingen moest verzorgen, wie welke opleiding nodig had, welke de gewenste graad van specialisatie of algemeenheid in het onderwijs was. Zowel vanuit kringen van
de nijverheid als vanuit de politiek werd gekeken naar de mogelijkheden
om aldus aan de Nederlandse economie en volkswelvaart een stimulans
te geven. De problemen die men toen signaleerde hadden niet aIleen betrekking op het ontbreken van gespecialiseerde kennis, maar ook op de
fatale afwezigheid van elementaire kennis onder zeer grote delen van de
bevolking.
Ambachtsonderwijs, maar ook het leerlingenstelsel zoals dat werd
toegepast in enkele nieuwe industrieen, had slechts kans van slagen als
het lager onderwijs toereikend was en door iedereen bezocht werd. s In
de sterk groeiende behoefte aan machinisten en aan technici die tot meer
in staat waren dan bijgeschoolde smeden kon aIleen worden voorzien als
er na lager onderwijs en een zekere mate van algemeen middelbaar onderwijs ook gerichte opleidingsmogelijkheden bestonden. In schoolverband zouden theorie en een deel van de praktijk moeten worden onderwezen. Het was voor enkele bedrijven hoogstens haalbaar om de voor
die bedrijfstak specifieke kennis en vaardigheid bij te brengen, in aansluiting op elders verschafte basiskennis, maar zelfs dan nog waren de
resultaten van zo'n leerlingenstelsel te wisselend om er altijd op te kunnen rekenen. 6
Bovendien was het leerlingenstelsel onvoldoende om beginnende bedrijven van de noodzakelijke technici te voorzien. Mogelijkheden om
voor leidende of bestuurlijke functies op te leiden waren er niet of nauwelijks: aan universiteiten werden weliswaar industrie(avond)colleges
verbonden, maar deze leidden een kort en weinig effectief bestaan. 7 De
Koninklijke Academie in Delft was dan weI onder andere bedoeld om
voor de industrie op te leiden, maar voldeed niet en de universiteiten als
zodanig waren per definitie anti-toepassingsgericht. 8
Een zeer gebruikelijke weg was dat Nederlanders voor technische en
4. Goudswaard, a.w., 21-74. Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandseschoolwezen
(Groningen 1964) 188-238.
5. Goudswaard, a. w., 189, 235.
6. Idem, 186-193.
7. Idem, 133-169.
8. Idem, 248.
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industriele zaken in het buitenland praktische en eventueel theoretische
kennis gingen opdoen. Een andere mogelijkheid was dat men buitenlanders naar Nederland haalde als bedrijfsleider, in de hoop dat die hun
kennis aan Nederlanders zouden overdragen. In een aantal gevallen bleyen deze buitenlanders voor de rest van hun leven hier. Eventueel richtten de buitenlanders hier zelf een bedrijf Op. 9
Pas in 1863 met de onderwijswetten van Thorbecke werd het fundament gelegd voor een betere situatie: het lager en middelbaar onderwijs
werd geregeld, waarbij Thorbeckes motivatie voor de HBS duidelijk
aangaf hoe hij de functie van onderwijs zag. Het diende ter 'voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij. 'Nijvere maatschappij', niet enkel in hare rigting op landbouw, fabrieksvlijt
of handel, maar in den meest uitgebreiden zin genomen, is het daarbij
blijkbaar om kennis der tegenwoordige wereld en om toepassing op economische en technische diensten te doen'. Overigens is dit het uiterste
waartoe Thorbecke wilde gaan waar het indirecte staatshulp aan de particuliere handel en nijverheid betrof. Praktisch onderwijs behoorde niet
tot de opvoedende staatstaak; aan middelbare rijksscholen werd dus aIleen ingegaan op de theorie van scheikunde, wiskunde en werktuigkunde. 'Professionele instructie', die 'afrigting' zou betekenen voor een beroepsuitoefening in ambacht of industrie werd aan het particulier initiatief overgelaten. 1o
Al vc,c,r 1863 waren enkele aanzetten tot particulier beroepsonderwijs
gegeven: de meest succesvolle daarvan waren de Technische School te
Utrecht (1850-1866), onder leiding van de Duitser D. Grothe, en de Ambachtsschool van de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden
Stand (vanaf 1861) in Amsterdam. 1I
Na 1863 werden enkele technische opleidingen door particulieren of
verenigingen opgericht, die aansloten op de nieuwe lagere en middelbare
scholen:
1864: de Twentsche Industrie en Handelsschool, een combinatie van een
HBS met aansluitende specialisatie ten behoeve van de textielindustrie;
1878: de Tilburgsche Textielschool;
1878: de Kweekschool vq6r Machinisten in Amsterdam;
1888: de Vakschool voor Zuivelbereiding te Bolsward;
1893: de School voor de Suikerindustrie te Amsterdam;
9. A.M.e. Lemmens en G.P.l. VerbOJlg, 'Natuurlijke en synthetische kleurstoffenproductie in Nederland in de 1ge eeuw' , irt : Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en
Techniek, I (1984). Joh . de Vries, 'De problematiek der Duits-Nederlandse economische
betrekkingen in de 1ge eeuw', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 78 (1965).
10. Goudswaard, a. W., 241.
II. Idem, 198 vlg.
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1909: de Middelbare Technische School te Dordrecht (afdelingen werktuigbouw, electrotechniek, scheepsbouw, suikertechniek).
Aldus werd 1angzaam gewerkt aan de opleiding van technici, hier en
daar ook met de mogelijkheid om op den duur leidende functies te bek1eden.
Terwijl men zou vermoeden dat de vraag naar specifiek opgeleiden in
allerlei takken van nijverheid zeer groot was, zijn er toch maar weinig
opleidingen van de grond gekomen. De reden kan zijn dat in langzaam
veranderende bedrijven de mogelijkheid bestond om ter plekke personen vertrouwd te maken met de eisen die aan functies in het midden- en
hoger kader werden gesteld. Een andere mogelijkheid is dat men er, ondanks de behoefte, niet in slaagde om de functie-eisen zo scherp te omschrijven dat daarmee een opleiding met toekomstperspectief kon worden ingericht. Juist vanuit deze achtergronden zijn de op1eidingen voor
de suikerindustrie uitzonderIijk.
Toen in 1864 de Koninklijke Academie in Delft werd omgezet in de
Polytechnische School (PS) - die overigens de status had van een Middel bare School - werd benadrukt dat hier de opleiding moest plaatsvinden van aanstaande industrieIen en fabrikanten, nl. de technologen (dat
wil zeggen, scheikundig ingenieurs) en ingenieurs in de civiele techniek,
werktuigkunde, mijnbouw en scheepsbouwkunde. 12
De technologiestudie was een drie-jarige cursus, een jaar korter dan
de overige technische studies, en vormde volgens Thorbecke een aanvulling op de HBS.13 Toch kwam de stroom van ingenieurs naar de nijverheid maar langzaam op gang. In 1879 waren 27 ingenieurs (nog geen 70/0
van het totaal) werkzaam in de nijverheid, 20 van hen als directeur of
eigenaar van een bedrijf. 14 Zoals verderop in dit artikel zal blijken was
het studieprogramma voor technologen aan de Po1ytechnische School,
maar ook aan de Technische Hogeschool, veel te algemeen en theoretisch van opzet om zonder meer geschikte personen voor hogere functies
in speciale industrieen op te leveren.
Pas in 1905, toen de PS tot TH promoveerde, ontstond de mogelijkheid dat privaatdocenten, d.w.z. docenten die door anderen dan de TH
werden betaald, colleges over een bepaalde bedrijfstak verzorgden. In
1907 richtte J.c. Boot, technoloog en voormalig directeur van het
Proefstation der Klattensche Cuituurmaatschappij, een verzoek tot de
curatoren van de TH om te worden toegelaten als privaatdocent voor
het yak lavasuikerindustrie. Dat werd toegestaan omdat het college er12.
13.
14.

Idem, 225.
Idem, 246.
H.W. Lintsen, lngenieurs in Nederland in de 1ge eeuw (Den Haag 1980) 190-191.
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van overtuigd was 'van hoeveel belang het is dat technologen zich voor
deze industrie bekwamen'. 15
Boot bekleedde deze functie tot mei 1912, toen hij vroeg om de toelating in te trekken. Over de opzet van zijn cursus of over studentenaantaIlen is echter niets bekend . Dit is de enige periode geweest dat in Delft
zo expliciet aandacht werd geschonken aan de suikerindustrie. De 'tabel
der lessen' voor de afdeling scheikundige technologie uit 1914/5 laat
zien dat in de Algemene Cursus aandacht werd geschonken aan
bietsuiker- en rietsuikerfabricage, suikerraffinage, spiritusfabricage,
springstoffen, cokerijen en teerdestillatie. 16
Hoewel het niet de bedoeling is om hier een uitgebreide analyse te geyen van het nut van 'Delft' voor verschillende industrieen die in de 1ge
eeuw opkomen of ontstaan, blijkt dat de suikerindustrie nog lang de
voorkeur gaf aan meer specifiek en praktisch opgeleide personen om hogere functies in het bedrijf te bekleden. Wij zuIlen nu eerst de suikerindustrie in haar drie sectoren nader bekijken en vervolgens de opleidingen die het geschoolde personeel voor die bedrijven afleverden.

Afb. I. Inlerieur van een moderne rielsuikerjabriek op Cuba, ± 1870. V.I.n.r.: aandrijving voor de rielwalsen, 12 sapzuiveringskelels op de slellage, 20 verlicale kelels, pompen,

12 vacuum-kookinslallaties, kristalliseerbakken en - uiterst rechls - centrifuges.
Bron: Louis Figuier, Les merveilles de I'induslrie (Paris 1875).

15 .
16.

ARA, archief TH Delft, inv. nr . 1236, p . 245.
ARA, archief TH Delft, inv. nr . 697.
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Afb. 2. Binnenaanzicht van het hoofdgebouw van een van de grootste Franse suikerfabrieken, ± 1870. V.1.n.r.: vacuiim-kookpannen, pompen, twee etages met zuiveringsbakken.
Rechts op de grond een grote sappomp.
Bron: Figuier, a. w.

De rietsuikerindustrie

Van de 17e eeuw tot het midden van de 1ge eeuw had de rietsuikerfabricage op Java nauwelijks enige verandering ondergaan. Vernieuwingen
als door stoom aangedreven rietmolens of met stoom verwarmde
vacuum-kookpannen, die in de jaren 1830 elders weI geintroduceerd
werden, vonden pas rond 1850 op Java toepassing en dan nog ging het
om sporadische gevallen. Vooral onder invloed van de afnemende bescherming door het cultuurstelsel na 1870 en de gelijktijdig opkomende
concurrentie van de bietsuiker in Europa werden de rietsuikerfabrieken
gedwongen tot modernisering. Goedkopere en massalere produktie van
ruwe suiker van een constante en hoge kwaliteit was nodig om te overIeven. Aangezien de meeste rietsuikerfabrieken hun eigen riet verbouwden, werd van de fabrikanten geeist dat ze zich op zeer uiteenlopende
terreinen bekwaamden. In een roman uit 1883 erkent de hoofdpersoon,
een rietsuikerfabrikant, zijn onmacht om iets te do en ten einde de suikercultuur winstgevender te maken, 'daar het mij ontbrak aan voldoende kennis van werktuigkunde en chemie, terwijl mijn kennis van de cultuur niet eens zo ver ging dat ik kans zag de plantwijze, die ik voelde
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dat niet goed was, op afdoende wijze te verbeteren'. 17
In het midden van de 1ge eeuw was de gewenste kennis omtrent rietteelt en het fabricageproces weI hier en daar aanwezig en ze werd ook
zeer gestaag uitgebreid, maar het was geenszins zo dat aIle fabrikanten
op Java daarvan gebruik maakten of konden maken. Wei werd geprobeerd om op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen in
Europa, door er personen heen te sturen en informatie te verzamelen l8
en eventueel cursussen aan Duitse opleidingen te volgen. Bovendien waren de technici die soms met de in Amsterdam vervaardigde installaties
meekwamen, goed gei"nformeerd en opgeleid in het montagevak. Tussen
1886 en 1890 werden op Java drie proefstations voor m.n. de rietteelt
opgericht en vanaf 1889 werden jaarlijks Suikercongressen gehouden,
die een internationale faam genoten. 19
Het aantal suikerfabrieken lag rond de 200, zodat het voorstelbaar is
dat de modernisering van deze bedrijfstak een grote behoefte creeerde
aan technici als machinisten, controle-scheikundigen, landbouwkundigen en eventueel personen met de kwaliteiten om zelf verbeteringen te
ontwikkelen.
In het begin van de 20e eeuw werd een rietsuikerfabriek ongeveer als
voigt bemand: de directie berustte bij een 'administrateur', die zoweI de
rietteelt als de suikerbereiding en de verdere zakelijke aangeIegenheden
overzag. Een fabricagechef had de dagelijkse bedrijfsleiding, met naast
zich een hoofdmachinist met een of twee 2e machinisten en een controlescheikundige, de 'chemiker' . 20 Het uitvoerend personeel bestond uit inlanders.
De werkomstandigheden op Java waren moeilijk. AIle installaties
moesten vanuit Europa worden aangevoerd en aan de fabrieken waren
de mogelijkheden om grote verbeteringen aan te brengen maar zeer beperkt. Enerzijds stelde deze situatie hoge eisen aan de constructeurs van
de installaties, anderzijds waren het vooral de machinist en die met de
gegeven middelen een optimaal resultaat moesten bereiken. Daarom
had in de praktijk een machinist met scheikundige kennis betere kansen
om tot fabricage chef te promoveren dan een scheikundige met werktuigkundige kennis. 21 Een bijkomende factor was, dat het suikersap uit
17.

P.A. Daum , Uit de suiker in de tabak (Den Haag 1977 5 ) 185 (oorspr. versch .

1883 / 4).

18. H.Ch.G .J . van der Mandere, De Javasuikerindustrie in heden en ver/eden (Amsterdam 1928) 1-19.
19. De Suikerindustrie, Ie jaargang, afl. 13, 7.
20. De Suikerindustrie, Ie jaargang, afl. 4, 2-3 .
21. Ibid.; J .C. Boot, 'De Suikerindustrie op Java', in: Jaarverslag Technologisch Gezelschap 16 (190617) 44-46 .
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het riet verkregen werd door het mechanisch procecte van walsen en persen, een techniek die veel aandacht kreeg en waar veel aan 'gesleuteld'
werd.
Het is hier niet mogelijk om een precies beeld te geven van de snelheid
waarmee de omschakeling van traditionele op moderne produktietechnieken zich voltrok, maar gezien het aantal cursisten uit Nederland en
Indie dat na 1880 de bestaande opleidingen in Europa bezocht, was de
rietsuikerindustrie in die jaren een uitstekende carrieremogeIijkheid, zoweI voor werktuigkundigen als voor suikerscheikundigen en landbouwkundigen. Daarbij valt op dat v66r 1900 nauweIijks ingenieurs in de industrie werkzaam waren, terwijl maar een heel enkele universitaire
scheikundige aan een proefstation verbonden was. Op Java recruteerde
men zijn eigen top-kader uit de lagere functies. Machinisten en chemikers konden na een aantal jaren fabrieks-ervaring fabricagechef worden
en vanuit deze positie, na een paar jaar werk in de riettuinen opkIimmen
tot administrateur. 22 Gezien de afstand tussen Java en de Europese
opleidingen en centra van wetenschap was het noodzakeIijk om selfsupporting te zijn in het hand haven en vergroten van de kwaliteit van
technici, bedrijfsleiders en administrateurs. 23

De bietsuikerindustrie

Geheel anders dan de ontwikkeling op Java, van een oud en traditioneel
proces naar een gemechaniseerd en vernieuwend grootbedrijf, verliep de
introductie van de beetwortelsuikerindustrie in Nederland. In 1747 was
door de Berlijnse apotheker Achard ontdekt dat uit de beta vulgaris een
stof verkregen kon worden die dezelfde scheikundige samenstelling leek
te hebben als rietsuiker. Ruim veertig jaar later zag de Pruisische koning
Friedrich Wilhelm III de voordelen van een binnenlandse suikerindustrie: onafhankelijkheid van het buitenland en van de kolonien, minder import en een impuls voor de eigen landbouw.24
De hele kwestie van een Europese suikerproduktie werd urgent to en
Napoleon in 1806 het Continentale Stelsel afkondigde en aIle rietsuikerimporten verboden werden . Enkele jaren later bevorderde hij de fabricage van bietsuiker in Frankrijk door de oprichting van suiker-

22 . P. Honig, 'De scheikundige en de lavasuikerindustrie' , in: Chemisch Weekblad 25
(1928) 433-434.
23 . In de Soerabaya werden rond 1900 ook twee particuliere suikerscholen opgericht,
maar deze zullen hier niet behandeld worden.
24. 1. Baxa und G . Bruhns, Zucker im Leven der Volker (Berlin 1967).
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industriescholen en de instelling van fabricagepremies . Hoewel ook Nederland werd verplicht om bepaalde hoeveelheden bieten te verbouwen
en daaruit suiker te produceren, hadden Napoleons stimulerende activiteiten hier nauwelijks succes: na 1815 kwamen de suikerimporten van
Java weer op gang en verdween het laatste bietsuikerfabriekje. 25
In Duitsland en Frankrijk daarentegen bleef men experimenteren en
produceren. Daar ontstond - geholpen door voordelige belastingmaatregelen voor dit onder de accijnswetten vallende bedrijf - in de loop van
de jaren 1830 en 1840 een redelijk bloeiende en zich snel ontwikkelende
bietsuikerindustrie. In Nederland ondervond men daar weinig concurrentie van, omdat de Javasuiker beschermd werd door de Nederlandse
accijnswetgeving. 26 In 1852 werd echter de wet veranderd, waarbij men
rekening hield met de mogelijkheid van binnenlands geproduceerde ruwe suiker. Mocht het zover komen, dan zouden aanvullende belastingmaatregelen worden genomen. 27
Inderdaad ging zes jaar later, in 1858, in Zevenbergen de eerste beetwortelsuikerfabriek van start. Het initiatief was gekomen van de heren
De Bruyn, ondernemers te Amsterdam. Niet aIleen hadden dezen in de
jaren 1840 enkele kleine Amsterdamse suikerraffinaderijen gecombineerd tot de grote en moderne Nederlandsche Suikerraffinaderij, maar
ook hadden ze zich begeven op het terrein van de gasfabricage en in
Amsterdam de tweede gasfabriek opgericht. 28 Hun voorbeeld in Zevenbergen, dat na enkele jaren succesvol werkte, werd snel nagevolgd: in
1868 waren er 18, in 1873 waren er 30 beetwortelsuikerfabrieken in Nederland. 29
Voor hun tijd golden de suikerfabrieken in Nederland als zeer groot
en modern. Het waren bedrijven die gedurende de campagnes, van medio september tot medio december, continu draaiden met honderden
mannen en vrouwen in een tweeploegen dienst. Het overgrote deel daarvan verichtte echter volledig ongeschoolde arbeid zoals bietensjouwen.
Een overzicht dat rond 1907 werd gernaakt van de kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse industrie, geeft ook de cijfers van een drietal suikerfabrieken. Aan de moderne suikerfabriek in Halfweg waren, exclusief directie en bedrijfsleiders, 213 mens en verbonden, van wie er 8 door
ervaring waren 'geschoold', en 11 met een of andere technische opleiding. Bij deze elf zijn de drie machinisten inbegrepen. Voor de twee an25 .
26.
27 .
28.
29.

A. Hallema, Van biet tot suiker (Baarn 1948) 19-26.
De Jonge, a. w., 39.
Hallema, a. w., 42-44.
Th . van Tijn, Twintig jaar Amsterdam (Amsterdam 1965) 73-76.
Suikerfabriek-suikerraffinaderij Wittouck 1872-1952 (Breda 1953) 62-65.
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dere suikerfabrieken, in Geldermalsen en Gorinchem, liggen de verhoudingen tussen geschoold en ongeschoold werk nauwelijks anders. 30 Te
oordelen naar een aantal fabricagehandboeken uit de tweede helft van
de 1ge eeuw, is er weinig reden om aan te nemen dat in de periode rond
1870 veel meer geschoold personeel nodig was.
Omdat er in de eerste jaren van bietsuikerindustrie in Nederland nauwelijks gespecialiseerde kennis aanwezig was, gingen Nederlanders ervaring opdoen in Duitsland, en - voor zover mogeIijk - daar cursussen en
opleidingen volgen. In Duitsland, maar ook in Frankrijk en Bohemen
werd onophoudelijk gewerkt aan optimalisering en een beter beheersing
van het produktieproces. Onder andere werd gezocht naar methoden
om controles op diverse punten in het proces uit te voeren, waarbij chemische analyse van suikersappen en bijprodukten een belangrijke rol
speelde. 31
Ongeveer in 1871 nodigde de suikerfabrikant S.C.1. Heerma van
Voss in Leur een ver familielid uit om analyses bij hem aan de fabriek
te verrichten. Het was de Delftse techno logie-student 1.H. van 't
Hoff. 32 Aldus ontstond het eerste controle-laboratorium in de Nederlandse suikerindustrie. Hoewel Heerma van Voss in eerste instantie door
zijn coIlega's niet serieus werd genomen, maakten zijn verbeterde fabrieksresuitaten dat zijn voorbeeld na enkele jaren werd nagevolgd. Mogelijk heeft daarbij een rol gespeeld, dat als gevolg van een oververzadigde arbeidsmarkt voor chemici in Duitsland na 1875, de zgn.
campagne-chemikers tegen niet al te hoge lonen van daar konden worden betrokken. 33 Er zijn nI. geen aanwijzingen dat in die periode veel
Nederlandse scheikundigen daarvoor beschikbaar waren.
Terugblikkend op de eerste jaren na zijn afstuderen in 1872 schetste
de technoloog Westerouen van Meeteren de situatie in die tijd. 34 'Een
baan als volontair in eene nieuw gebouwde fabriek. Daar begon ik te begrijpen, hoezeer mij aIle praktijk ontbrak - ik dacht aIles te weten en
als 't er op aan kwam wist ik niets. Het gelukte mij daarop als betalend
volontair op eene duitsche fabriek geplaatst te worden. Daar haalde ik
mijne schade in, werd chemicus aan dezelfde fabriek, onderdirecteur
aan eene andere, directeur in Nederland, en was op dat oogenblik juist
30. Th . van der Waerden, Geschooldheid en techniek (Amsterdam 1911) 276-283.
31 . A. Herzfeld, Riickblick aUf die Entwicklung des Instituts fiir Zuckerindustrie (Berlin
1917) 9-10.
32. Hallema, a. w. , 229. Van 't Hoff zou in 1904 de eerste Nobe1prijs voor de scheikunde
krijgen.
33 . E. Homburg, ' De inschakeling van chemici in de kleurstofindustrie', in: H. van den
Belt e.a., De ontwikkeling van de kleurstojindustrie (Nijmegen 1984) p. 153 .
34. Tijdschrift van de Maatschappij voor Nijverheid (1903) 581-584.
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26 jaren oud. (... ) In mijn tijd was een gestudeerd chemicus in eene suikerfabriek nog een nagenoeg ongekende luxe. Men dresseerde zelf - altijd als men zeU chemicus was - een jongen voor 't ruwe werk en deed
het fijne zeif. (... ) Dergelijke jongens hebben zich soms opgewerkt tot
z.g. fabrieks-scheikundigen, zonder ooit werkelijk zelfstandig eene chemische analyse te kunnen doen en begrijpen.' Een andere belangrijke
functie in het bedrijf was die van 'suikerkoker'. Westerouen van Meeteren leerde dit vak, onder de belofte om het aan niemand, tenzij tegen
betaling, te leren. Machinisten leerden het specifieke van de sui kerindustrie 'het best in eene machinefabriek die suikerfabrieken monteert en
verder door praktijk in de fabriek zelve'.
In tegenstelling tot de rietsuikerindustrie hoefde de beetwortelsuikerindustrie minder te woekeren met ervaren of geschoold personee1. Vlak
over de grenzen waren er mogelijkheden om kennis te vergaren of om
- desnoods voor korte tijd - technici of bedrijfsleiders te contracteren.
Men was ook minder afhankelijk van machinisten. In Indie werd het riet
ontsuikerd door het mechanisch te walsen of te vermaIen; de ontsuikering van bieten gebeurde na ± 1875 vooral met het diffusie-proces, dat
op een natuurkundig principe berust. Bovendien maakte de nabijheid
van gespecialiseerde machinefabrieken met hun eigen technici, dat men
bij grote veranderingen eenvoudiger hulp van buitenaf kon inroepen. In
Nederland waren het dan ook de 'chemikers' die de grootste kans maakten op promotie tot bedrijfsleider. 35
De suikerraffinaderijen

Ret raffinagebedrijf, waar aangevoerde ruwe rietsuiker en later ook
bietsuiker, werd bewerkt tot zuivere witte suiker, was sinds de 17e eeuw
in Amsterdam gevestigd en onderhield nauwe contacten met Java, maar
ook met een aantal kolonien van andere landen. Tot het midden van de
vorige eeuw was de wereldsuikermarkt in Amsterdam gevestigd. 36
Rond 1830 werden in Engeland enkele verbeteringen van het produktieproces ingevoerd. 37 Deze bestonden voornamelijk in het verwarmen
van de kookpannen met stoom en koken in vacuum. Ret raffinageproces is n1. vooral een kwestie van het laten smelten van suiker, zuivering
35 . Dit blijkt ook uit een aantal biografieen van een aantalleidende figuren uit de bietsuikerindustrie. Hallema, a. w., 216-263 .
36. 1.J. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894 ('s-Gravenhage
1911).
37 . N. Deerr, The History of Sugar (London 1950) dl. II, hfst. XXX11I.
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van het sap met chemicalien, en het sap laten indikken en kristalliseren.
De nieuwe typen van installaties vergrootten de produktie per arbeidskracht aanzienlijk, en betekenden een daling van de kostprijs. De investeringen die daartoe gedaan moesten worden, konden door veel van
de kleine raffinadeurs in Amsterdam niet worden opgebracht, zodat tussen 1830 en 1840 een eerste concentratiebeweging door de bedrijfstak
ging. 38 Na 1850 nam het aantal raffinaderijen nog verder af, omdat ook
de met stoomkracht toegeruste bedrijven moeite hadden om internationale concurrentie af te slaan. 39 Bovendien werden enkele raffinaderijen
door brand verwoest en niet meer herbouwd. Na 1900 waren er nog vijf
zeer grate bedrijven over.
De directieleden van de raffinaderijen waren over het algemeen afkomstig uit raffinadeurs-families, op het eind van de 1ge eeuw vaak zelf
technologen of werktuigkundig ingenieurs, of anders terzijde gestaan
door technisch directeuren. Het is niet duidelijk of in deze bedrijven veel
controle-chemici werkzaam waren, maar de indruk bestaat40 dat de enige personen naast de directie die een school- of praktijkopleiding nodig
hadden, de suikerkokers en machinisten waren en dat de rautinecontroles door een van de deskundigen uit de directie werden aangeleerd
zoals Westerouen van Meeteren het schetste.

Opleidingen in het buitenland

In de tweede helft van de 1ge eeuw was de bietsuikerindustrie in Europa
volop in ontwikkeling, zodat ook de rietsuikerfabrieken gedwongen
werden om massaal te moderniseren om hun concurrentiepositie niet te
verliezen. In Duitsland, waar rond 1860 ongeveer 250 beetwortelsuikerfabrieken waren, werd al enige tijd gedacht aan de oprichting van een
centraallaboratorium om de technische kennis en nieuwe ideeen te bundelen. In 1866 richtte een scheikundige aan een suikerraffinaderij als
particulier zo'n instituut in Berlijn op, zowel om er onderzoek te doen
als om te komen tot een grotere eensgezindheid onder scheikundigen en
fabrikanten over de te hanteren controle- en meetmethoden waarmee
het produktieproces werd begeleid. Na een jaar werd het instituut overgenomen door de Verein fur Rubenzuckerindustrie im Zollverein. 41
38 . Reesse, a. W., Bijlage L.
39. De Jonge, a. W., 50 .
40. Gemeente-archief Amsterdam, archief Scholten, Van der Masch, Spakler, Tetterode, diverse inv. nrs.
41. Herzfeld, a. W., 2.
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Hoewel er niet speciaal aandacht werd geschonken aan de rietsuikerfabricage bezochten in de periode 1883-1910 minstens 52 cursisten uit
Nederland of Nederlands-Indie het Institut fUr die Zuckerindustrie, van
wie een tiental twee of meer curs us sen volgde. 42 Er bestond op Java
blijkbaar voldoende vraag naar de kennis die in Berlijn vergaard kon
worden om deze studiereizen te ondernemen.
Met .dit ene instituut was echter nog niet geheel in de behoefte van de
suikerindustrie voorzien. In 1872 richtten Friihling en Schultz in
Braunschweig de Schule fUr die Zuckerindustrie op. In een curs us van
iets minder dan een jaar werd de opleiding verzorgd van fabrieksscheikundigen, waarbij ook rekening gehouden werd met promotie naar directiefuncties, gezien de vakken suikerwetgeving, boekhouden en verzekeringswezen. Ondanks de hoge kosten (400 Mark, met bijkomende
kosten voor de verplichte stage als volontair aan een fabriek) bezochten
in de periode tot en met 1892 ook 118 Nederlanders de school, waarmee
zij het grootste contingent buitenlanders vormden. 43 Helaas zijn de gegevens ontoereikend om iets te kunnen zeggen over herkomst of loopbaan van deze leerlingen.
Het verschil tussen beide instellingen werd in 1892 door de Delftse
hoogleraar S. Hoogewerff beschreven in een brief aan Heerma van
Voss, die hem om advies gevraagd had voor de opleiding van zijn
zoon. 44 'am eenigszins - volgens recept - te leeren maken de analyses
in eene suikerfabriek voorkomende, is het lab. van Friihling & Schultz
te Brunswijk uitstekend; ( ... ) In Herzfeld's lab. te Berlijn [lnst. f. Zuckerind.] is daarentegen - bedrieg ik mij niet - voor den goed onderlegden scheikundigen, die van de suikerindustrie op de hoogte 4s, gelegenheid om de questions brulants die op het oogenblik aan de orde zijn: raffinosebepaling, aschbepaling, melasse-analyse, benevens bepaalde onderzoekingen van zekeren omvang te zien behandelen of uit te voeren'.

Kweekscbool voor macbinisten te Amsterdam
In Nederland duurde het aanzienlijk langer voordat werd gereageerd op
de bestaande behoefte aan personeel met een opleiding die aansloot op
de specifieke eisen van de suikerindustrie. Na een lange voorgeschiedenis kwam aan de Kweekschool voor Machinisten in 1897 een officiele
42. Namenlijsten bij Herzfeld, o. W., 35-45 . Gegevens over de peri ode v66r 1880 ontbreken.
43. Mededelingen van Prof. dr. E. Reinefeld, Braunschweig.
44. Gemeente-archief Etten-Leur, collectie Heerma van Voss, port. AI , nr. 21.
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cursus Suikertechniek tot stand. Hoewel op dat moment ook al de
School voor de Suikerindustrie bestond, wordt de K weekschool hier
toch het eerst behandeld, omdat ze allang voordien van belang was voor
de suikerindustrie.
Een commissie van zeven personen richtte in 1878 de vereniging
Kweekschool voor Machinisten op, een vereniging die zowel steun van
de regering als van de stad Amsterdam en van enkele honderden particulieren kreeg. 45 De school die nog in datzelfde jaar werd geopend, had
aanvankelijk een opleiding tot machinedrijver - die aansloot op de lagere school - en een opleiding tot machinist voor koopvaardij en industrie, die de lacune opvulde tussen de ambachtsscholen en de Polytechnische School. De eerste afdeling werd bij gebrek aan belangstelling
in 1881 weer afgestoten, maar de machinistenafdeling had een grote toeloop.
De leerlingen volgden op school gedurende twee jaar theorie- en praktijklessen, en moesten daarna 12 maanden in een fabriek werken. Ter
afsluiting werd een diploma-exam en afgelegd. Helaas ontbreken de
jaarverslagen over de periode 1878-1882 en 1883/4, maar vanaf 1881
blijkt uit de bewaarde leerlingenlijsten dat een deel van de praktijkmaanden door sommigen in suikerfabrieken werd doorgebracht. Maar
van een echte suikerafdeling is dan nog geen sprake. Het is echter niet
onwaarschijnlijk dat er al veel aandacht aan de suikerindustrie werd geschonken: in de bovengenoemde oprichtingscommissie zaten twee raffinadeurs, P .H. Holtzman en ingenieur J. Peelen en een Indische suikerfabrikant, J .G.C.A. de Vogel, terwijl de raffinadeur W. Spakler vanaf
1881 naast dit drietal in het bestuur zat en examens afnam van degenen
met een praktijkstage in een suikerfabriek. Pas in 1885 werd een eerste
docent voor scheikunde benoemd. Hoewel het bewijsmateriaal ontbreekt, mag worden aangenomen dat zijn aanstelling verband houdt
met een geconstateerd gebrek aan chemische kennis en praktikumervaring bij de machinisten die in de suikerindustrie terecht waren gekomen.
In de jaren 1878-1894 werkten 105 van de 740 leerlingen van de
Kweekschool enige tijd op suikerfabrieken in Nederland of in het buitenland. De meesten van hen brachten de overige maanden van hun stages door op machinefabrieken waar installaties voor de suikerindustrie
werden gemaakt. Het is daarbij overigens opvallend dat slechts bij zeer
hoge uitzondering een stage aan een raffinaderij werd gelopen.
Het lijkt erop dat de leerlingen snel hun studie-activiteiten afstemden
45 . P .1. de Zwart en H .B. Voorthuyzen, Gedenkboek van de HTS-Amsterdam (Amsterdam 1978) 9.
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op de behoeften van de industrie, sneller dan de directie van de school
het onderwijs aanpaste. Hoewel ook Spakler en enkele andere
bestuursleden al in een vroeg stadium hadden gewezen op noodzakelijke
veranderingen, trad er pas in 1895 een wijziging Op.46 'Jarenlang werd
het voorbereid, maar verschillende bezwaren vertraagden de uitvoering
van het plan om een scheiding te maken tussen de opleiding tot machinist en de opleiding tot werktuigkundige, fabrikant, enz., waardoor in
de algemeene zin het woord 'Techniker' gebezigd wordt. De school werd
in de eerste plaats opgericht voor machinisten, en zij leverde voor 't merendeel technici' .47 Daarom werd de machinisten-opleiding afgezonderd
van een nieuwe, formele afdeling 'Technici'. Zo wilde men voorzien in
een 'behoefte, die tot nu toe zovelen noopte aan een Technicum in
Duitschland te zoeken wat in Nederland niet te vinden was: een vakschool voor suikertechnici, electriciens en werktuigkundigen in 't algemeen.,48 De toelatingseis werd op minimaal drie jaar HBS gesteld, en
het eindexamen voor de suikertechnici bestond uit de vakken suikerfabricage, suikerchemie, praktijk, algemene werktuigbouw, kennis van
werktuigen, technologie en constructietekenen.
In september 1897 werd dr. J. Docters van Leeuwen benoemd tot docent voor de vakken scheikunde, suikerchemie en suikerfabricage. Toch
voldeed na een aantal jaren de cursus in zijn oorspronkelijke opzet
blijkbaar ook niet meer. Het jaarverslag over 1908/9 meldt dat het gebleken is 'dat de leerlingen, bestemd voor de suikerindustrie, meer en
meer gaan inzien dat zij beter doen, den geheelen werktuigbouwcursus
te doorloopen en daarna die voor suikerfabricatie te volgen, die zij dan
in een halfjaar kunnen doormaken'. Voor het verkrijgen van het einddiploma moest ook nog negen maanden praktisch worden gewerkt: 'De
leerlingen moeten die tijd verdelen tusschen een fabriek van machinerien
voor suikerbereiding en een campagne in een suikerfabriek'.
Van de bijna 1800 gediplomeerden die tussen 1878 en 1918 de Kweekschool verlieten, hebben er in het 'oude curriculum' 112 stage gelopen
aan een suikerfabriek, en 254 in het nieuwe stelsel een diploma aan de
suikerafdeling gehaald. Ongeveer de helft van deze leerlingen was uit Indie afkomstig, en is daar waarschijnlijk ook weer naar teruggekeerd.

46. Archief HTS-Amsterdam en Gedenkschrift ter Gelegenheid van het 50-jarig Bestaan
der Middelbare Technische School 'Amsterdam' tevens Kweekschool voor Machinisten
(Amsterdam 1928).
47 . Jaarverslag 1894/5.
48. Jaarverslag 1895/ 6.
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School voor de suikerindustrie
In 1893 werd op Java de Kweekschool voor Machinisten nog niet als serieus alternatief voor de Duitse scholen beschouwd. Men klaagde n1.
over het ontbreken van een adequate opleiding in Nederland. 49 Maar
niet aileen in Indie zag men dat probleem. Van 't Hoff, to en hoogleraar
in Amsterdam, stelde ± 1892 aan zijn jongere vakgenoot G. Hondius
Boldingh voor, om dit gat in de markt te dichten. Hondius Boldingh
was zelf chemic us met een grote belangstelling voor het maatschappelijk
nut en de praktische toepassing van scheikunde. 50 In 1892 richtte hij samen met zijn collega l.K. van der Heide in Amsterdam een handelslaboratorium op, waar ook sinds 1893 aan derden de gelegenheid werd gegeyen om zich 'praktisch in de scheikunde te bekwamen' .51
Volgens een rondschrijven van juni 1893 waren prof. dr. l.H. van 't
Hoff, prof. dr. l.W. Gunning, prof. dr. S. Hoogewerff en dr. l.H.H.
Hiilsmann bereid om inlichtingen te verstrekken over de instelling waar
Hondius Boldingh en Van der Heide 'in het bijzonder aandacht vestigen
op de landbouwscheikunde en suikerchemie, met het oog waarop zij
zich met fabrikanten hier te lande en administrateurs in Indie in verbinding stellen, ten einde hen, die bij hen hunne opleiding ontvingen, een
plaats als volontair of employe te verzekeren. ,52
De eerste cursus van de School voor de Suikerindustrie ging in maart
1894 van start. Aanvankelijk bestond de opleiding uit een voorbereidende cursus van twee maanden, een campagne aan een suikerfabriek en
een hoofdcursus van vier maanden. De voorbereidende cursus was aIleen bedoeld ter voorbereiding op de campagne, de hoofdcursus kon aIleen gevolgd worden door personen met campagne-ervaring. In 1898
werd nog de mogelijkheid geopend om een vervolgcursus te volgen,
waarin gedurende twee maanden extra aandacht werd besteed aan 'eenige hoofdstukken uit de suikerfabricage' , maar ook aan praktisch en theoretisch onderwijs in de analyse van petroleum, goud, steenkolen en onderzoek van levensmiddelen. 53
De belangstelling voor de school was zodanig dat er na 1894 geen Ne49. Archie! voor de lavasuikerindustrie 1893, afl. I.
50. Zijn rede bij de ambtsaanvaarding als buitengewoon hoogleraar in de pharmaceutische en analytische scheikunde, microchemie en toxicologie aan de Universiteit van
Amsterdam (maart 1909) was getiteld: 'De maatschappelijke waarde van ons Hooger Onderwijs in de scheikunde' .
51. w.e. de Graaff, 'G . Hondius Boldingh', in: Chemisch Weekblad 15 (1918)
1602-1608.
52. Suikerstichting Nederland, Amsterdam, archief School voor de Suikerindustrie.
53 .Prospectus School voor de Suikerindustrie, 1904.
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derlandse leerlingen meer te vinden waren aan de school van Friihling
en Schultz in Braunschweig. In het eerste cursusjaar waren er vier leerlingen, in het tweede jaar 14 en in het derde jaar bezochten 41leerlingen
de School voor de Suikerindustrie. Na perioden met wat schommelingen
steeg het aantal cursisten tot 59 in 1910 en 67 in 1914.
Een overzicht van de herkomst van het totaal aantal gediplomeerden,
van 1894 tot en met 1914, geeft het volgende te zien:
HBS (3e, 4e of 5e klas)
Polytechnische Schoo liTH
Kweekschool voor Machinisten
Landb.(Hoge)school Wageningen
en Tropische Landb.sch. Oeventer
Elders en onbekend

304
44
77
86
347

Totaal

858

Het blijkt dat het bij de ex-Ieerlingen van de Kweekschool voor Machinisten gaat om 20 leerlingen die de Kweekschool wegens onvoldoende
vorderingen hebben moeten verlaten. Ongeveer 30 anderen volgden tijdens of kort na hun succesvolle Kweekschool-studie (oude en nieuwe
stijl) de hoofdcursus en soms nog de vervolgcursus. Carrieremogelijkheden zoals hierv66r geschetst zullen de reden zijn geweest van de combinatie van beide diploma's.
Oe diversiteit in achtergronden is opvallend, van 3e klas HBS tot TH.
Een van de gevolgen daarvan is te vinden in de redactionele artikelen
van De Suikerindustrie, het blad dat vanaf 1901 werd uitgegeven door
de Bond van Oud-Ieerlingen van de Sch(lol voor de Suikerindustrie. Gedurende de eerste zeven jaar werd daarin gediscussieerd over het karakter van het blad: een gezellig reiinistenblaadje of een vrij wetenschappelijk vaktijdschrift. Uiteindelijk 'won' de laatste stroming.
De leden- en adreslijsten in dit blad vormen haast de enige mogelijkheid om de loopbaan van een deel van de gediplomeerden te volgen. Een
deel, want maar ongeveer 351J,10 van hen werd lid van de Bond. Van deze
Bondsleden blijkt dat in de loop der jaren vrij constant: 55% naar Indie
gaat; 11 % in Nederland blijft en een vaste, of jaarlijks tijdelijk terugkerende, baan in de beetwortelsuikerindustrie heeft; 30% in Nederland
blijft, maar zonder aanwijsbare band met de suikerindustrie of naar de
Verenigde Staten, Ouitsland of elders gaat, soms om daar 'in de suiker'
terecht te komen. Een klein aantal van de oud-Ieerlingen klom in de
loop der jaren op tot bedrijfsleider of directielid van een suikerfabriek
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in Nederland, maar ze begonnen allen als 'campagne-chemiker'.
De indruk bestaat dat de suikerindustrie in Nederland veel gebruik
maakte van de verplichting die de leerlingen hadden om gedurende een
campagne, vaak tegen betaling, praktisch laboratoriumwerk te doen.
Na enig inwerken konden zij de routine-controles waarschijnlijk probleemloos verrichten.
De opzet van de School was direct ontleend aan de Braunschweigse
opleiding maar in Amsterdam werden geen vakken gegeven als boekhouden en suikerwetgeving. Het accentverschil tussen de vierjarige
Kweekschool voor Machinisten en de een-jarige School voor de Suikerindustrie is duidelijk: waar de Kweekschool sterk de nadruk legde op de
mechanische kant van de fabricage, werden aan laatstgenoemde de chemikers opgeleid. Gedurende enkele uren per week werden weI lessen
over werktuigen gegeven, maar van enige praktijk-oefening op dat gebied was geen sprake.
De MTS te Dordrecht
In 1909 werd in Dordrecht de Vereeniging voor Middelbaar Technisch
Onderwijs te Dordrecht opgericht. AI in een zeer vroeg stadium was
besloten om aan de MTS die men wilde openen drie afdelingen te verbinden: werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde en suikerindustrie.
Later werd ook electrotechniek toegevoegd. Het idee om ook een specialisatie suikertechniek te openen was afkomstig van de technoloog A. van
Oven. Deze was werkzaam op een scheikundig laboratorium in Dordrecht en had zitting in het bestuur van de Vereeniging. In een van de
eerste vergaderingen stelde hij voor om in te spelen op de 'belangrijke
suikerindustrie in noord-west Brabant, die waarschijnlijk een aanzienlijk contingent leerlingen zal leveren'. Andere bestuursleden maakten
bezwaar tegen de extra kosten die zo'n afdeling mee zou brengen. Maar
- zo betoogde Van Oven - een laboratorium zou toch al op de MTS aanwezig moeten zijn voor de andere afdelingen, en in het door de gemeente
waarschijnlijk toe te wijzen gebouw, een oude HBS, was al een laboratorium. 54
Het leerplan dat werd opgesteld, was erop gericht om de leerlingen zoweI chemische als werktuigbouwkundige kennis en vaardigheden bij te
brengen. Bovendien moest minstens een campagne worden meegemaakt, en daarna zouden de leerlingen enkele maanden stage aan een
machinefabriek moeten doorlopen. Aanvankelijk omvatte de driejarige
54.

Archief HTS Dordrecht, notulen vergadering 17 maart 1909.
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studie in aIle trimesters de vakken scheikunde, bietsuikertechniek en mechanische technologie, terwijl maar de helft van de tijd aandacht werd
besteed aan rietsuikerfabricage. Kort voor 1920 verviel het onderscheid
tussen riet- en bietsuikertechniek en stond het yak suikertechnologie gedurende de hele stu die op het programma. ss
Van de eerste twee docenten voor scheikunde en technologie was er
een, ir. H.A.C. van der Jagt, uit de Javasuikerindustrie afkomstig, S6 de
ander was voordien leraar geweest. Deze scheikundige, drs. G.P. Brouwer, werd in 1914 opgevolgd door een pas gepromoveerd technoloog,
dr. ir. H.1. Waterman. Deze had geen speciale band met de sui kerindustrie, maar zijn kennismaking in Dordrecht met de diverse aspecten
van de suikerproductie heeft voor de Nederlandse suikerindustrie
gunstige gevolgen gehad. Waterman werd in 1919 hoogleraar in Delft en
deed in de daaropvolgende veertig jaar veelen baanbrekend onderzoek
ten behoeve van deze industrie. S7
De belangstelling voor de nieuwe opleiding was van de kant van de
leerlingen niet overweldigend groot, 6 gegadigden voor de cursus in 1911
(tegen 15 voor werktuigbouw en electrotechniek, drie voor scheepsbouw), terwijl in 1920 met 10 nieuwe leerlingen een hoogtepunt werd bereikt. Ondanks het bestaan van de twee Amsterdamse opleidingen stimuleerden Indische ondernemingen leerlingen om naar deze MTS te
gaan, en verstrekten beurzen voor de vakken werktuigbouw en suikertechniek. Enkele van de nabijgelegen suikerfabrieken, vooral de C06peratieve fabriek in Puttershoek, boden aan de cursisten voldoende stagemogelijkheden.
In zijn Delftse afscheidsrede herinnerde Waterman aan het nut dat
deze en andere middelbare opleidingen hadden voor de industrie: 'Tengevolge van de in die tijd heersende opvattingen waren de in Delft afgestudeerde technologen niet zozeer in de gelegenheid hun talenten op
bevredigende wijze te ontplooien. Wat de Technische Hogeschool met
zijn opleiding beoogde kwam niet geheel tot zijn recht. Toentertijd vereiste de aard van het werk in het algemeen geen hogeschoolopleiding;
MTS-ers konden in sommige bedrijven, zoals in de rietsuikerindustrie
op Java, dezelfde rangen bereiken als de scheikundig ingenieur'. S8

55. Arehlef en leerlingenlijsten HTS Dordrecht; Jaarverslagen 1911-1922.
56. Ledenlijsten Technologiseh Gezelsehap.
57. Mededeling ir. R.E. Waterman, Delft; zie ook: C.J . Asselbergs, 'Waterman en de
suikerteehnologie', in: De Oogst. Een overzicht van het wetenschappelijk werk van Prof
dr. ir. H.I. Waterman (Delft 1959).
58. H.1. Waterman, 'Ontwikkeling van de ehemisehe industrie en het ehemiseh teehniseh
onderzoek' , in: Chemisch Weekblad 55 (1959) 310.
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Het Technologisch Gezelschap

Blijkens het voorgaande bleven Polytechnische School en TH nog lang
in gebreke bij de afstemming op de industriele behoeften. Daarom werd
van studentenzijde geprobeerd om goede contacten met de industrie op
te bouwen en wederzijds begrip te vergroten. In 1890 besloten enkele
studenten om een vereniging van 'aanstaande technologen, technologen
en industrieelen' op te richten, het Technologisch Gezelschap. Het doel
was drieledig: het houden van voordrachten op scheikundig en technologisch gebied, het regelen en bespreken van excursies in overleg met docenten en 'het zich in connectie stellen met de voornaamste fabrikanten
en industrieelen om hen in kennis te stellen met de werkkring van den
a.s. Technoloog'. S9 Eerste voorzitter werd U.J. Heerma van Voss, zoon
van de suikerfabrikant te Leur. Tot de eerste leden behoorden de technologen A. Spakler en Van der Veen, beide verbonden aan grote raffinaderijen in Amsterdam. Voor fabrieken bestond de mogelijkheid om
buitengewoon lid te worden, waardoor men het recht had om lezingen
bij te wonen. AI snel werden negen suikerfabrieken of -fabrikanten lid,
naast enkele gasfabrieken, bierbrouwerijen, gist- en spiritusfabrieken
e.d. De interesse van de Nederlandse suikerfabrieken liep in de loop der
jaren wat terug, maar ze vormden toch de meest gelnteresseerde bedrijfstak.
Door het Technologisch Gezelschap werd een groot aantal lezingen
georganiseerd over onderwerpen die met de riet- of bietsuikerfabricage
of met de suikerraffinage te maken hadden. Sprekers waren meestal afgestudeerde technologen die in die bedrijven werkten. 60 Toch blijkt uit
het archief van het Technologisch Gezelschap dat slechts een zeer enkele
keer een suikerfabrikant naar Delft kwam om een lezing te aanhoren.
Waren er in 1879 vijf ingenieurs, waaronder twee werktuigbouwkundigen, werkzaam in de suikerindustrie, in 1905 had den 21 technologen
een functie als scheikundige of directeur: zeven in Indie, acht in de bietsuikerindustrie, twee in het raffinagebedrijf en vier bij proefstations of
op laboratoria die met de suikerindustrie in verb and stonden. 61 Voor de
technologen die rond 1900 in Nederland in de directies zaten, is de red en
duidelijk aanwijsbaar waarom zij - men zou haast zeggen ondanks hun
opleiding - in die hoogste posities terecht kwamen. Vrijwel zonder uitzondering hadden zij familieleden, meest vaders, die directeur waren in
die sector. Omdat deze ingenieurs dus van jongs af aan al vertrouwd wa59.
60.
61.

Jaarverslag Technologisch Gezelschap 1891.
Jaarverslagen Technologisch Gezelschap 1891-1920.
Jaarverslag Technologisch Gezelschap 1905.
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ren met het suikerbedrijf, was het grootste nadeel van 'Delft', het tekort
aan praktijk-ervaring, ondervangen. De enkeling die van andere herkomst was, volgde eerst cursussen aan de School voor de sui kerindustrie.
Het belang van het Technologisch Gezelschap is in die jaren vooral
geweest dat er informele contacten bleven bestaan tussen technologen
die al in de industrie werkzaam waren en studenten en hoogleraren in
Delft. Het lijkt er niet op dat het Gezelschap als eyeopener heeft gewerkt
voor industrielen die tot dan toe niets met de Polytechnische School te
maken hadden gehad en die vervolgens toch maar technologen in dienst
namen.
Conclusie
Vooral door de ontwikkelingen in de rietsuikerindustrie zijn in Nederland aanzetten gegeven tot middelbaar chemisch-technisch onderwijs.
Van de bietsuikerindustrie ging weinig stuwende kracht uit, mogelijk
omdat ze voldoende had aan de al in een vroeg stadium gelmporteerde
kennis. Door de Vereniging van Beetwortelsuikerfabrikanten in Nederland is ook geen aandrang uitgeoefend om een school op te richten. 62
Evenmin was een speciale opleiding een essentiele voorwaarde voor het
raffinagebedrijf om te overleven, het aantal raffinaderijen was al zo
sterk teruggelopen. Helaas ontbreekt het archiefmateriaal om aan te
kunnen geven hoe lang de hervormingen aan de Kweekschool voor Machinisten al sluimerden, en hoe de discussies daarover verliepen. Wellicht heeft de oprichting en het succes van de School voor de Suikerindustrie bijgedragen tot de veranderingen.
Hoewel de behoefte aan geschoolden in Indie al geruime tijd v66r
1893 bestond en ook in Nederland bekend moet zijn geweest, is de
School voor de Suikerindustrie het resultaat van 'hulp' uit een onverwachte hoek, n1. van universitaire scheikundigen. De betekenis van deze
opleidingen va or de riet- en ook bietsuikerindustrie is ontegenzeggelijk
zeer groot geweest. Het campagne-karakter van de productie maakte het
mogelijk dat een aantal van de gediplomeerden zich door zelfstudie
steeds verder op de hoogte kon stellen van praktische en theoretische
ontwikkelingen op hun werkterrein. In de bestudeerde periode is nog

62. Gemeente-archief Etten-Leur, collectie Heerma van Voss, port. Q.
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geen sprake van een 'oneerlijke concurrentie' van Delftse ingenieurs op
basis van hun ingenieurs-titel. 63
Het overzicht van de industriele opleidingen laat zien dat het daarbij
vooral gaat om grote en moderniserende bedrijfstakken. AIleen de
Kweekschool voor Machinisten zou beschouwd kunnen worden als een
algemene opleiding ten behoeve van aIle industrieen. Toch zijn enkele
sectoren van het grootbedrijf niet vertegenwoordigd, bijvoorbeeld de
gasfabricage,64 aardappelmeel en strokartonindustrie. Het zou de moeite waard zijn om na te gaan wanneer en waarom middelbare opleidingen
ten behoeve van andere bedrijfstakken ontstaan. Een veelheid van factoren zal daarbij een rol spelen: complexiteit van het productieproces,
functieverdeling en -hierarchie binnen de bedrijven, noodzaak tot voortgaande optimalisering van de productie.
Aangezien een groot deel van de leerlingen van de School voor de Suikerindustrie niet gevolgd kan worden in hun verdere loopbaan, het gaat
tot 1919 om bijna 700 gediplomeerden, rijst het vermoeden dat een belangrijk neveneffect van deze School is geweest dat er een groep van
'middelbare chemici' ontstond die bij andere industrieen de functies van
laborant, analyst of bedrijfsscheikundige heeft kunnen innemen.

63. Voor de relatie tussen status en positie van ingenieurs op andere gebieden, zie Lintsen, Q. W.
64. Vanaf 1907 was er wei een privaat-docent aan de TH voor het yak Gasbedrijf.

Electrotechniek aan de Technische
Hogeschool te Delft 1875-1940
F. DE lONG

Inleiding
Aandacht voor de technische wetenschappen is in verb and met de industriele ontwikkelingen rond 1900 zeker op z'n plaats. De kleurstofindustrie, de electrotechnische industrie en in een latere fase de vliegtuigindustrie zijn voorbeelden van zogenaamde 'science-based' industrieen.
Ingenieurs en het technisch-wetenschappelijk onderwijs worden geacht
in deze industrieen een essentiele funktie te vervullen.
In dit artikel wil ik het wederkerige in de relatie tussen hoger onderwijs en industrialisatie aannemelijk maken. Ik zal daartoe nagaan hoe
de electrotechniek als een nieuwe technische opleiding opkomt, emancipeert en institutionaliseert in reactie op technische en maatschappelijke
ontwikkelingen. Wanneer electrotechniek aan de TH-Delft een zelfstandige afdeling geworden is, voIgt daarop al snel de specialisering met aIle
daarbij behorende voor- en nadelen. Het wetenschappelijk onderzoek
verzelfstandigt. Het optreden en de positie van de voorgangers c.q. de
hoogleraren verandert. De orientatie van de electrotechniek op de behoeften van de industriele maatschappij spreekt niet langer vanzelf; zeker niet, zolang de arbeidsmarkt of het onderzoeksbeleid hier geen aanlei ding toe geven.

Electrotechniek aan de Polytechnische School (1864-1905)
In de 1ge eeuw kende men maar een type Hoger Onderwijs: het universitair onderwijs. De Koninklijke Akademie 'ter opleiding van burgelijk
ingenieurs, zoo voor 's lands dienst, als voor de nijverheid en van
kweekelingen voor den handel', ingesteld in 1842, viel dan ook onder
het Middelbaar Onderwijs, evenals haar opvolger, de in 1864 opgerichte
Polytechnische School. Na een ware emancipatiestrijd onder lei ding van
een sterk opkomende generatie civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs, kwam in 1905 de Technische Hogeschool tot stand; en wei op
gelijk nivo met de universiteiten.
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De Polytechnische School kreeg bij de start in 1864 een nieuwe
Ieerstoel: toegepaste natuurkunde. Het is onder deze IeerstoeI binnen de
afdeling der 'Algemene Wetenschappen' dat men het begin moet zoeken
van het onderwijs in de electrotechniek. Vanaf 1873 zat op deze leerstoel
de oud-onderwijsinspecteur 1. Bosscha (1831-1911). In navolging van
Von Liebig in Duitsland wilde hij het natuurkunde-onderwijs een meer
experimenteel karakter geven met practica in een laboratorium. Bosscha
bewerksteIligde ook dat reeds in 1874 een 2e docent werd aangetrokken,
de h.b.s.-Ieraar en civiel ingenieur 1.A. Snijders (1844-1922). Deze behandel de de theorie van electriciteit en magnetisme, doceerde licht en
warmte en gaf theorie en constructie van dynamo's en geleidelingsnetten. Met ingang van het cursusjaar '88/'89 werd dit onderwijsgebied
aangeduid als 'toegepaste electriciteitsleer' en sprak men van 'lessen in
de electrotechniek' zonder dat een wijziging in het onderwijs plaats
vond. Het nieuwe natuurkundegebouw dat in 1904 met grote ins panning
van Snijders tot stand kwam werd aangeduid als het gebouw voor natuurkunde en electrotechniek.

AFB . I Gebouw voor natuurkunde en electrotechniek (1904) met links de woning van
Prof. Snijders.
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Waar de oudere Bosscha de wis- en natuurkunde trouw bleef, ontwikkelde de jongere Snijders zich weldra tot een groot voorstander en propagandist van een zelfstandige opleiding in de electrotechniek. Bij de
minister drong hij hierop aan door middel van zeer uitvoerige rapporten
over de vooruitgang van de electrotechniek in het algemeen en de relatieve achterstand in Nederland. Waar hij maar kon vestigde hij de aandacht op deze kwestie. Zijn voorzitterschap van de door hem in 1895 opgerichte Nederlandse Vereniging voor Electrotechniek' gaf hem daarvoor voldoende gelegenheid. Snijders' deelname als regeringsvertegenwoordiger aan internationale (normalisatie)-congressen versterkte zijn
gezag.
Terwijl de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs in het verenigingsorgaan De Ingenieur streed voor erkenning en verheffing van de Polytechnische School tot Technische Hogeschool, maakte Snijders zich met enige geestverwanten2 sterk voor een zelfstandige afstudeerrichting electrotechniek binnen het technisch-wetenschappelijk onderwijs. Met verwijzing naar Duitsland voorzag hij een zich uitbreidend arbeidsterrein. Op
het gebied van ventilatie, verwarming en akoestiek zou de electrotechnisch ingenieur volgens Snijders een uiterst positieve maatschappelijke
bijdrage gaan leveren aan wat werd aangeduid met 'sanitary' engineering. Aan optimisme en chauvinisme ontbrak het niet: 'onze jongelieden, Delftenaren van Hollandse afkomst zullen als deskundigen blunders moeten voorkomen in de stroomversnelling der industrialisatie'. 3

Electrotechniek aan de TH (1905 tot 1940)

Bij de start van de TH in 1905 werd de mogelijkheid gecreeerd om af
te studeren als electrotechnisch ingenieur binnen de afdeling 'Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Electrotechniek'. Het studieprogramma was tot het derde jaar gelijk aan dat van de werktuigkundigen.
Daarna volgde de specialisatie. Vier hoogleraren werden er in 1905 benoemd voor electrotechniek: J. Snijders (algemene en theoretische);
C.L. van der BiIt (zwakstroom, opvolger sinds 1904 van Bosscha); C.
Feldmann en G.J. van Swaay (beiden sterkstroom). In 1940 was het toI. Deze vereniging is in 1899 opgegaan in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, waar
de afdeling Electrotechniek werd opgericht.
2. L. Dufour, 'Het onderwijs in de electrotechniek', Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 24 (1871) 439. J. Stroinck, 'Het onderwijs in de electro-techniek', De
Ingenieur 2 (1887) 6 artikelen.
3. J .A. Snijders, 'Electrotechnisch onderwijs aan de Polytechnische School te Delft',
Studenten-Almanak (1889) 43.
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tale docentencorps van de afdeling Electrotechniek: zeven hoogleraren
(onder wie een buitengewone en een bijzondere); een lector; een privaatdocent en enkele assistenten.
De algemene en theoretische electrotechniek kwam na Snijders in
handen van gepromoveerde natuurkundigen met onderzoekservaring bij
Teylers Stichting resp. G.J. Elias (1870-1951) en B. v.d. Pol (18891959). Laatstgenoemde was tevens verbonden geweest aan het Natuurkundig Laboratorium van de N. V. Philips. Deze theoretici publiceerden
relatief weinig maar weI op hoog, internationaal, niveau. In redactieraden, commissies en bij representatieve aangelegenheden traden ze niet
op de voorgrond.
Zwakstroom omvatte vaar 1940: telegrafie, telefonie en radio. Telegraaf en telefoon vroegen in deze fase vooral om practici waar de TH
en daarbinnen de jonge loot der electrotechniek het juist als hun opdracht zagen theoretici af te leveren. De radiotechniek kwam op sinds
1920.
In snel tempo werd zij populair, verschenen er talloze tijdschriften en
verenigden zich grote aantallen amateurs. Juist dit decentrale, amateuristische en ook weI kommerciele karakter van de radiotechniek leek ervoor te zorgen dat de TH afstand nam. Een vergelijkbare afwachtende
houding vertoonde de TH ten opzichte van automobieltechniek en vliegtuigtechniek. De hoogleraar C.L. van der Bilt (1875-1947), een civiel ingenieur opgeklommen binnen de afdeling telegrafie van Waterstaat,
werd tot 1920 voornamelijk belast met basisonderwijs. Zijn publicaties
bestonden uit leerboeken en tel kens herziene collegedictaten over telefonie. Aan een groot aantal tijdschriften was hij als redacteur verbonden:
De Ingenieur, het Polytechnisch Weekblad, het TijdschriJt voor Electrotechniek en die Elektrotechnische Zeitung. In staatscommissies betreffende PIT-zaken was hij de aangewezen man. Misschien waren het
me de deze bestuurlijke aktiviteiten die hem in 1929 in de Tweede Kamer
brachten. Hij bleef daarbij aan de TH verbonden als privaatdocent in
de radiotelegrafie. In de jaren dertig, na Van der Bilt, werden drie electrotechnische ingenieurs van het eerst~ uur, na een korte periode in de
praktijk, terug gehaald naar de TH om er het onderzoek in de
zwakstroom van de grond te tillen. De eerste, W.Th. Bahler (18921983), werd benoemd tot hoogleraar op het terrein van de automatische
telefonie waarop hij ook was gepromoveerd. De tweede, L.H.M.
Huydts (1890-1974), werd lector in de experimentele hoogfrequentietechniek na sinds 1918 als conservator bij de afdeling Electrotechniek te
hebben gewerkt. Ais derde werd N. Koomans (1879-1945) aangetrokken
als buitengewoon hoogleraar. De gepromoveerde Koomans combineerde dit met een functie bij de PTT, waar hij hoofd werd van het radiola-
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boratorium.
De ontwikkeling van de zwakstroom werd aan de TH, zeker tot 1930,
niet gestimuleerd. V66r 1930 had de enige docent geen promovendi. Hij
ontwikkelde aktiviteiten op een zeer breed terrein en stapte tenslotte
over naar de politiek. Zijn drie onderling sterk verschillende opvolgers
ontpopten zich als Delftse sp~cialisten met ieder hun eigen achterban_
De zwakstroom in 1920 nog als een zelfstandige studierichting bepleit, 4
raakte als omschrijving van een vakgebied al spoedig in onbruik om na
1945 onhanteerbaar te blijken.
Overduidelijk is dat het zwaartepunt van de electrotechniek tot 1940
lag bij de sterkstroom. Rondom de hoogleraar Feldmann ontwikkelde
zich daar een ware school. Ongetwijfeld zijn hiervoor oorzaken aan te
geven gelegen binnen de techniek dan wei bij de persoon Feldmann zelf.
In wat voigt willen wij de schoolvorming vooral schetsen in relatie tot
de electrificatie van Nederland onder supervisie van de overheid.

Sterkstroom: een sterke positie

Tussen 1900 en 1930 werd over Nederland in versnellend tempo het electriciteitsnet geweven. Naast technische problemen speelden hierbij economische, juridische en politi eke kwesties. AIleen al de vraagstelling
centralisatie - decentralisatie bracht de afzonderlijke overheden met elkaar in conflict. Bij deze operatie deed men veelvuldig een beroep op
de TH voor advies, controle en metingen. Met advisering aan overheidsinstellingen had niemand binnen de TH enige moeite. Er bestonden zelfs
formele procedures voor. Waar de electriciteits(voorziening) geassocieerd werd met nationale welvaart, culturele vooruitgang en verlichting
voor de gehele bevolking kwamen de weinige deskundigen temidden van
deze zegepraal al gauw op een zeker voetstuk te staan, vergelijkbaar met
dat van waterstaatsingenieurs en van spoorwegingenieurs in eerdere fasen van de ontwikkeling van het ingenieursberoep.
De in 1905 benoemde hoogleraar C. Feldmann (1867-1941) bleek buitengewoon goed te pass en op een dergelijk voetstuk. Een uitgebreid gedenkboek met een indrukwekkende lijst van publikaties legt hiervan getuigenis af. 5 Hij komt hieruit naar voren als een arbeidzame man die een
degelijke Duitse opleiding paarde aan een zeer veelzijdige internationale
4. 1.M. Steffeiaar, 'De opieiding tot zwakstroomingenieur', De Ingenieur 35 (1920)
885-888.
5. Gedenkboek aangeboden aan proj.dr. ing. C. Feldmann bij zijn aftreden aan de Technische Hogeschool te Delft (Delft 1937).
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ervaring. Eenmaal aan de TH was hij o.a. aktief in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de Handelshogeschool te Rotterdam, de Octrooiraad, de Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, de Raad
van Arbeid en het Delfts Hogeschoolfonds. Ere-voorzitter was hij van
de Electro-technische Vereniging van Studenten (ETV), maar ook van
de International Electrotechnical Committee (1EC). De electriciteitscentrales en met name de Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven (VDEN sinds 1913) hebben zijn aanwezigheid ervaren op congressen, bijeenkomsten en in commissies. Bij feestelijke aangelegenheden was Feldmann van de partij en speechte heel wat af. Nauw was hij
betrokken bij de twee meest gezaghebbende Nederlandse tijdschriften
Electrotechniek en De Ingenieur.
In interviews presenteerde Feldmann zich steeds als de bescheiden
man op de achtergrond, dienaar van het algemeen belang en wetenschappelijk kameraad voor een ieder die zich wilde verdiepen in de electrotechniek. Kwam Feldmann eenmaal zelf aan het woord over de ontwikkeling van de electrotechniek dan kwam hij steevast met een van personen en prestaties doorwrocht verhaal waaruit moest blijken hoezeer
de vooruitgang van de electrotechniek autonoom en onweerstaanbaar
voort ging. Voor het stell en van kritische vragen en het leggen van
dwarsverbindingen met de tijdsomstandigheden of ontwikkelingen elders in de maatschappij was daarbij aanzienlijk minder ruimte. Een stijl
van redeneren die aan de TH niet vreemd was maar die binnen de afdeling Electrotechniek sterk overheerste. Naast Feldmann werd in 1925
zijn assistent de werktuigbouwkundige E.G.F. Thierens (1882-1967) tot
hoogleraar benoemd. Thierens had de grote uitbouw van electriciteitscentrales in de praktijk meegemaakt o.a. als ingenieur bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf te Leiden en Delft. Daarbij had hij het belang ingezien van efficiency, rationalisatie en kostenberekening wat hij ook in
zijn inaugurale rede techniek en economie benadrukte.
Zijn arbeidsterrein omschreef hij eens als 'centralentechniek'. In publicaties verwees hij gaarne naar het omstreeks 1931 in Duitsland gelntroduceerde vak 'ElektriziHitswirtschaft'. De jongere hardwerkende
Thierens - aktief in twaalf normalisatiecommissies - stond landelijk
maar zeker ook internationaal in de schaduw van de grote organisator
en allround figuur Feldmann. Specialisatie maakte zo'n universele functie ook niet langer mogelijk. We zien dit bevestigd door Feldmanns opvolger: H.G. Nolen, geboren in 1890, gespecialiseerd en gepromoveerd
in de bouw van transformatoren.
De tweede hoogleraar die in 1905 werd benoemd in de electrotechniek
ten behoeve van de sterkstroom was de civiel ingenieur G. J. van Swaay
(1867-1945). Zijn taak lag op het gebied van de toepassing en het meten.
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Zijn brede beiangstelling bracht hem tot politieke en bestuurlijke aktiviteiten. In 1922 verliet hij de TH om Minister van Waterstaat te worden.
De electriciteitsvoorziening was op dat moment een van de meest bediscussieerde onderwerpen binnen dit departement. Van Swaay heeft zich
nooit op die wijze met de afdeling der Electrotechniek verbonden als de
eerdergenoemde Feldmann. WeI heeft zijn optreden het imago van de
(electrotechnische) ingenieur verhoogd in Haagse kringen. Voor de opvolger van G. J. van Swaay lag een al weer meer gespecialiseerde opdracht klaar namelijk: electrische metingen en hoogspanningstechniek.
Benoemd werd de gepromoveerde werktuigbouwkundige H.S. Hallo
(1879-1966). Hij publiceerde in uiteenlopende tijdschriften vooral onderzoeksverslagen; aanvankelijk aIleen, later samen met anderen.
Tenslotte was er sprake van een team van leerlingen annex researchassistenten voor wie Hallo her en der geld wist te bemachtigen. 6 De
totstandkoming van het hoogspanningslaboratorium in 1938 gold als
een van zijn grootste verdiensten. Het gezag van Hallo buiten de TH
evenaarde dat van Feldmann, ook al was het duidelijk anders en meer
afkomstig uit de sfeer van het laboratorium.
De sectie sterkstroom vormde in de periode v66r 1940 de kern van de
afdeling electrotechniek. De electrificatie van Nederland heeft in hoge
mate bijgedragen aan het aureool waarmee de groep zich graag sierde.
Naarmate de electriciteitsvoorziening vorderde, vroeg men om gespecialiseerde docenten. Het accent verschoof daarmee naar onderzoek. Voor
generalisten onder de hoogleraren bleek een politieke loopbaan een reeel
alternatief.

Dienstverlening
Het natrekken van de dienstverlenende functie van de TH is een zeer ingewikkelde zaak, vooral wanneer het gaat om dienstverlening buiten de
overheidssfeer. Duidelijk is dat er diensten werden verleend en ook dat
de betrokkenen dit liever niet aan de grote klok bingen. Uit correspondentie blijkt dat er meer dienstverlening bestond dan in de jaarboeken
tot uiting kwam. 7
Vanaf 1920 streefde de overheid er naar om de dienstverlening boven
water te krijgen, te definieren en aan regels te binden onder druk van
bezuinigingen en de wildgroei van dure onderzoeksinstituten. De TH
ondernam in de jaren 30 stappen tot registratie van de dienstverlening
6. 'Delfts Hogeschoolfonds', De lngenieur 94 (1982) 48.
7. F. de Jong, Dienstverlening door de TH tot 1940 (Delft 1983) intern rapport.
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beginnend onderaan de hierarchische ladder bij de nevenfuncties van
bedienden. In 1937 gaf de TH zelfs een nota uit 'betreffende het verrichten van betaalde onderzoekingen in de laboratoria van de TH' . 8 Onderscheid werd hierin gemaakt tussen het niet-persoonsgebonden keuringswerk en het onderzoekswerk. De dienstverlening mocht niet ten koste
gaan van het onderwijs. Ook mocht het geen oneerlijke concurrentie
zijn van bestaande instituten. Inkomsten moesten worden overgemaakt
op 'de postrekC!ning der TH'. Op papier een werkelijk revolutionaire
ontwikkeling. Correspondentie toont aan hoe met woorden veel omzeild
kon worden. Het is daarom dat een studie naar de dienstverlening zich
niet mag beperken tot de omschreven functies en schriftelijk vastgelegde
opdrachten. Informele netwerken rondom (leidende) personen zijn en
waren minstens even belangrijk. 9
Bij de afdeling Electrotechniek yond in ieder geval veel advieswerk
plaats ten behoeve van de (semi)overheid. De sterkstroom-mensen ontleenden hieraan niet zelden een zekere status en soms een entree naar een
politieke loopbaan. OpvaUend is de minimale dienstverlening van de afdeling aan, of zelfs belangstelling voor het technisch onderwijs op lager
nivo; met uitzondering misschien van de periode v66r 1905. Cursussen
installatietechniek 'verzorgd door de Vereniging tot Bevordering van
Electrotechnisch-Vakonderwijs in Nederland (VEV opgericht in 1915)
waren geheel het werk van de electrotechnische werkgevers samen met
de Verenigde Directeuren van Electriciteitsbedrijven de VDEN. Dat veel
electrotechnische ingenieurs werkten bij het technisch (avond)onderwijslO is aan niets te merken in het tijdschrift De Ingenieur.
Dienstverlening in de richting van het onderwijs lag niet voor de
hand. Lesgeven buiten de TH, met de nadruk op het bijbrengen van regels, beschouwde men minder passend bij de creatieve instelling eigen
aan ingenieurs. In dit opzicht week de afdeling Electrotechniek niet af
van de rest van de TH.
Met de vakpers bestond weI een hechte relatie die zich in veel gevallen
voortzette binnen de met die tijdschriften verbonden beroepsorganisatie. Feldmann was tot zijn dood redactielid van het Tijdschrift voor
Electrotechniek en als afgevaardigde van de TH toegevoegd aan de re-

8. Archief TH Delft, inv. nr 931 Stukken betreffende onderzoekingen verricht door de
Technische Hogeschool voor personen en instellingen buiten de Technische Hogeschool,
1917-1951. 10-11-1937 Bepalingen betreffende het verrichten van betaalde onderzoekingen
in de laboratoria van de Technische Hogeschool.
9. N. Disco en H . Lintsen, 'De vervlechting van ingenieursberoep en industrie' Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 343.
10. Steffelaar, t.a.p., 886.
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dactie van De Ingenieur. Van der Bitt schreef veel in het Polytechnisch
Weekblad. Kwantitatieve vergelijking is hier echter niet mogelijk o.a.
door de grote toename en differentiatie van de tijdschriften. WeI is er
in de loop van de tijd een kwalitatieve verschuiving te zien. De voorgangers Snijders en Bosscha gebruikten de pers in de breedte om propaganda te maken voor de opleiding en er de kwaliteit van uit te dragen. Feldmann was een gezaghebbend, toeziend redactielid van wiens hand vooral gelegenheidsstukjes verschenen zoals redevoeringen, congresverslagen, in memoriams en studiereisverslagen. De lezer zag Feldmann vele
representatieve taken vervullen en de eenheid van de 'wereld van de electrotechniek' personificeren. Bij tijd en wijle werd Feldmann dan ook in
een speciaal themanummer in het zonnetje gezet. De jongere generatie
van H.S. Hallo en H.W.L.B. Briickmann bracht in de eerste plaats verslag uit van hun onderzoek.
Tegenover advisering aan de industrie betoonde men zich officieel terughoudend. Feldmann liet weten het niet 'overeenkomstig zijn hoogleraarsfunctie' te vinden. Een conservator die trots verklaarde werk te
verrichten voor overheid en industrie kreeg hooglopende ruzie met het
bestuur van de afdelingY
Ook in de dienstverlenende aktiviteiten onderscheiden generaties van
wetenschappers zich van elkaar. Eind 1ge eeuw spanden de uit het onderwijs afkomstige Bosscha en Snijders zich in om het technischwetenschappelijk onderwijs van de grond te krijgen. Zij deden dit met
uitgebreide nota's aan de minister vol verwijzingen naar buitenlandse
onderwijsinstellingen. Het formuleren van maatschappelijke doelstellingen ging hen probleemloos af. Na deze grondleggers kwamen de allrounders Feldmann (naar eigen zeggen juridisch 'gecultiveerd' in de Octrooiraad), Thierens (economisch bijgeschoold), Van Swaay en Van der
Bilt (beiden thuis in de politiek). AIle vier gevormd in de praktijk leverden zij feilloos de ingenieur waar de praktijk om vroeg. Dit zagen zij
naast hun vele advieswerk als de maatschappelijke bijdrage bij uitstek
van de TH. Nci hen kwam de generatie van jonge, gepromoveerde electrotechnische of werktuigbouwkundige ingenieurs, aangetrokken voor
onderzoek op speciale gebieden (Hallo, Bahler, Huydts e.a.). Zij misten
het gezag van de ouderen. Hun contacten beperkten zich meer tot de
vakbroeders in de researchlaboratoria in plaats van tot de beleidmakers
zoals dat bij hun voorgangers het geval was. Met het formuleren van onderwijsdoelstellingen en maatschappelijke relevantie hadden zij aan-

11.

Archief TH Delft, inv. nr 931 correspondentie febr.-mei 1931.
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zienlijk meer moeite. Legitimering bleek in deze fase niet meer zo belangrijk. 12

))e arbeids~arkt

Het aantal electro-studenten aan de TH in de periode 1905-1940 verliep
als voigt:

GRAFIEK 1 Aantal ingeschrevenenen (A) en aantal eerstejaars (B) op de a/deling elektrotechniek 1905-1955
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bron: De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955 ('5 Gravenhage 1955) bijlage XXVIII

De enorme stijging van het aantal studenten in de periode 1914-1923
(meer dan 100070) was overeenkomstig het algemene patroon aan de TH.
De daling echter die daarna inzette, was later en geringer dan in andere
studierichtingen zoals werktuigbouwkunde en scheikunde.
Het arbeidsterrein van de electrotechnische ingenieurs breidde zich
v66r 1940 enorm uit door de electrificatie en de stijging van het electriciteitsverbruik met name door de grootindustrie en het railverkeer. Was
v66r 1910 een gecombineerde stu die van werktuigbouwkunde en electrotechniek nog gebruikelijk, in 1914 werd de combinatie als onnodig
12. L. Boon, De list der Wetenschap. Variatie en selectie: vooruitgang zonder rationaliteit (Baarn 1983).
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beschouwd. 13 Toen er tijdens de crisis van 1922 slapte heerste op de arbeidsmarkt voor ingenieurs, stak die voor electrotechnici daar positief
bij af.14 Volgens het rapport van de commissie Limburg (1936)15 werkte
het grootste aantal afgestudeerden bij de electriciteitsbedrijven. Daarna
volgde de electrotechnische industrie.
GRAFIEK 2 Electrotechnische ingenieurs in Nederland (1908-1934)
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bron: De toekomst der academisch gegradueerden, rapport van de commissie Limburg
(Delft 1936) grafiek 23 .

13 . De studie te Delft. Inlichtingen voor den student en toekomstigen student aan de TH
(Delft 1914).
14. Studie en Vooruitzichten (3e druk; Delft 1922), (4e druk Delft 1923), (5e druk Delft
1924).
15. De toekomst der academisch gegradueerden, rapport van de commissie Limburg
(Delft 1936).
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Electrotechnische ingenieurs waren vooral te vinden in (semi)overheidsdienst. In grate industrieen gebeurde het in de peri ode v66r 1940 in toenemende mate dat een electrotechnisch ingenieur werd toegevoegd aan
een team van deskundigen of dat hij een vrij geisoleerde, ondersteunende functie had in een hem vreemde bedrijfstak. Leiding geven was niet
langer inherent aan zijn functie. Deze verschuiving zagen we in een eerder stadium zich voltrekken bij de voorlopers van de electrotechnische
ingenieurs: de werktuigbouwkundigen.
Nieuwe vakgebieden (koeltechniek, lastechniek) maakten dat een deel
van de electrotechnici zich met andere specialisten verenigde, waardoor
de traditionele band van b.v. het Tijdschrift voor Electrotechniek en de
afdeling Electrotechniek binnen het KlvI losser werd.

Conclusie
In het voorafgaande zagen we de twee grondleggers Bosscha en Snijders
de technische studierichting der electrotechniek enten op de gevestigde
natuurkunde die juist in deze peri ode weinig dynamiek kende. 16 Uitvoerig benadrukten zij het theoretische van de nieuwe studie, de relatieve
achterstand van Nederland op dit gebied en de veelbelovende toekomstperspectieven.
De fase die hierop volgde richtte zich op erkenning en verzelfstandiging. Met succes gebruikte de grote organisator Feldmann daarvoor zijn
goede relaties met de overheid en zijn internationale contacten. Ook de
hechte beroepsorganisatie werkte eerst korte tijd buiten en later binnen
het erkende Koninklijk Instituut van Ingenieurs mee aan de statusverhoging van wat to en nog een samenhangend vakgebied heette te zijn.
Daarna drong zich de specialisatie op die naast uitbouw ook stagnatie
met zich mee bracht.
Als instelling van hoger onderwijs wilde de Technische Hogeschool
het theoretische hoog in haar vaandel houden. De eraan voorafgaande
Polytechnische School anticipeerde geheel en al op deze lijn. Specialisatie binnen een bestaand vakgebied werd aanvaard als door de 'vooruitgang' opgelegd. Institutionalisering yond het eerst plaats middels
leerstoelen veelal gevolgd door laboratoria. Specialisatie van de opleiding hield de Technische Hogeschool zo lang mogelijk af, daarbij zich
beroepend op het Akadernisch Statuut. Ook van een te directe afstemming op nieuw opkomende, deels nog onoverzichtelijke industrieen distantieerde men zich. Aangezien de TH Delft tot 1956 de enige TH in Ne16.

H . Casimir, Het toevol van de werkelijkheid (Amsterdam 1983) 40.
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derland bleef, kon zij deze ideeen beter vasthouden dan onderwijsinstellingen in andere landen waar op dit gebied concurrentie bestond.
De afdeling Electrotechniek stimuleerde vooral die specialismen die
of theoretisch interessant waren of die een positieve bijdrage leverden
aan het eigen imago. Onderzoek met commerciele en/of amateuristische
aspecten liet men bij voorkeur links liggen (bv. installatiebedrijf en electrotechnische apparatuur voor huishoudelijk gebruik). Het gevoel van
eigenwaarde scheen zich het best te ontplooien in de nabijheid van de
overheid en de zware industrie. Profilering was geboden ten opzichte
van de gevestigde oudere Delftse afdelingen civiele techniek en werktuigbouwkunde. Vit deze afdelingen recruteerde de afdeling Electrotechniek weI deskundigen maar het naar zich toehalen van aldaar
bestaande specialismen bv. electromotoren werd tegengewerkt. Andere
instanties buiten Delft waar de afdeling Electrotechniek zich tegenover
moest profileren waren in Nederland: universitaire laboratoria voor experimentele natuurkunde, industriele laboratoria, (rijks)proefstations
en onderzoeksinstellingen als Teylers' Stichting. In laatste instantie lagen specialismen verankerd in individuen in de meeste gevallen hoogleraren. Hoe deze leiders zich manifesteerden hing niet aIleen af van de
techniek of de persoon. Belangrijk was de speelruimte die zij kregen in
hun leeropdracht en de personele en materiele faciliteiten zoals een laboratorium.
Voor de hen toegekende autoriteit waren zij afhankelijk van hun wetenschappelijke achterban en de kringen waarin zij verkeerden c.q. toegelaten werden. Oud-Ieerlingen en hun werkgevers zorgden voor de reputatie. De productie van de afdeling Electrotechniek als geheel overziend, krijgt men de indruk dat er tot 1940 hard gewerkt is aan onderwijs en onderzoek en aan het uitdragen van de resultaten. Docenten publiceerden veel, besteedden grote zorg aan collegedictaten en voorzagen
een groot publiek van leerboeken. Kwa stijl waren er grote verschillen
tussen de generalist en van het eerste uur en de latere specialisten. In de
ontwikkelingsfase van eerst de electrotechniek en later van de afzonderlijke vakgebieden liet men geen gelegenheid onbenut de 'vooruitgang'
direct te relateren aan het desbetreffende gebied. Afhankelijk van het
publiek volgde al snel een schets van een flitsende toekomst voor iedereen dan weI speciaal voor de electrotechnisch ingenieur. Identificatie
met Lorentz, Kamerlingh Onnes en andere roemruchte voorgangers
hoorde helemaal bij het ritueel.
Bij het zelfstandig worden van de afdeling Electrotechniek in 1918
was de beroepspraktijk in feite al veel gedifferentieerder dan in de opleiding tot uiting kwam. De Eerste Wereldoorlog had hier zeker toe bijgedragen. Gespecialiseerde beroepsverenigingen, vaktijdschriften, mede-
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delingenbladen, conferenties en studieclubs zorgden na 1920 voor informatieverspreiding in uiteenIopende kringen waarvan electrotechnici
soms maar een deel uitmaakten. Vakbroeders konden vanaf die tijd
naast ingenieurs ook mensen zijn uit de universitaire wereld of uit de industrie. Kortom de door het tijdschrift Electrotechniek 17 nog lang volgehouden eenheid werd tot een facade.
Met de grote crisis van de industriele maatschappij in de jaren dertig
daalde het imago van de techniek en de ingenieur. Ook jonge electrotechnische ingenieurs moesten werkloos toezien 18 of meewerken aan de
aan kritiek onderhevige rationalisaties. Toen omstreeks 1930 de electrificatie van Nederland vrijwel was geklaard, verviel tevens de maatschappelijke luister waarmee de eerste generatie zich tooide. De discussie over
onderwijsdoelen en maatschappelijke stelling name ebde weg om plaats
te maken voor onderzoek. Enerzijds werden opdrachten van de overheid schaarser. Anderzijds zette de afdeling zich ook niet in voor een aktieve werving.
Het was in deze sfeer van consolidatie dat een organisatie als de Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven (VDEN) maar ook de
werkgeversorganisaties aan kracht wonnen. Zo organiseerde het Verbond van Electrotechnische Handel en Industrie (VEHI) in 1927 het derde electrotechnische congres aangeduid als het 'congres der eenheid'.
Omdat de uitvoering van de wet op het TNO vol gens autoriteiten op
electrotechnisch gebied te traag vorderde werd in datzelfde jaar gesticht
het 'Fonds der Electrotechnische Industrie ter bevordering van Natuurkundig Onderzoek' .19
Illustratief voor de afnemende inbreng van de afdeling electrotechniek is dat Delftse hoogleraren hier niet behoorden tot de initiatiefnemers, weI viel de naam Hallo toen men sprak over wat men nodig had
nl. 'mannen met liefde voor het onderzoek'. Bijzondere leerstoelen
(1930 electrotechniek J.C. van Staveren en 1934 verlichtingskunde S.B.
van de Werfhorst) kwamen niet naar Delft maar werden ondergebracht

17. Electrotechniek 1927-heden is een voortzetting van: Het tijdschrift voor Electrotechniek. Algemeen orgaan op het gebied van sterk- en zwakstroom (1918-1927) en
Sterkstroom (1923-1927) uitgever: J . Moorman Den Haag.
18 . Toekomst academisch gegradueerden, 497 (tabel XL) vermeldt: niet-actieve electrotechnische ingenieurs onder de 45 jaar.
1930: 58 op een totaal van 547 electrotenische ingenieurs
628
1931: 81
1932: 116
716
Aangezien het aantal niet-actieven boven de 45 jaar verwaarloosbaar klein is, betrof het
hier vooral de jongeren en pas-afgestudeerden.
19. Electrotechniek 1 (1927) 393 .
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bij de 'school van Ornstein' in Utrecht. In 1938 verloor de TH de
krachtmeting rondom de plaatsing van de KEMA.

De Oklahoma Central Railway;
een 'Nederlandse' spoorweg in de
Verenigde Staten
A.J . VEENENDAAL JR.

Inleiding

Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar de praktijk van het
vanuit Nederland beleggen in Amerikaanse spoorwegen. Dat er veel Nederlands geld gestoken was in spoorwegen in dat deel van de wereld, is
geen nieuws, maar minder duidelijk is hoe een dergelijke belegging in
de praktijk georganiseerd werd. De Oklahoma Central is weliswaar een
laat voorbeeld, maar vertoont toch voldoende overeenkomsten met eerdere gevallen om als case study te kunnen dienen. Bovendien is vrij veel
archiefmateriaal voorhanden om een afgerond beeld te kunnen geven.
Na een inleiding over Nederlandse beleggingen in het algemeen, zal in
het volgende de korte geschiedenis van de Oklahoma Central worden gegeven en tegelijk het mechanisme van deze belegging worden geschetst.

Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten

Beleggingen van Nederlandse kapitalisten in Amerikaanse waarden waren al sinds het einde van de 18e eeuw gangbaar. i De jonge Amerikaanse
republiek had spoedig na haar ontstaan de weg naar de Amsterdamse
kapitaalmarkt gevonden en ondanks de oOrlogssituatie was het geld
voor Jeffersons Louisiana Purchase van 1803 voor een groot deel uit
Amsterdam afkomstig. 2 Sindsdien waren Amerikaanse staatsleningen,
zowel van de federale overheid, als van de verschillende staten, hier grif
verkocht. Over het algemeen werden ze als zeer solide beschouwd, met
1. J .C. Riley, International government finance and the Amsterdam Capital market
174()'1815 (Cambridge 1980) 185-194; P .J. van Winter, Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest, 2 din. ('sOravenhage 1927-1933).
2. M.O. Buist, At Spes non Fracta. Hope & Co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work ('s-Oravenhage 1974) 188 vlg.
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uitzondering van de leningen uitgeschreven door de Geconfedereerde
Staten tijdens de burgeroorlog. Behalve binnen- en buitenlandse
staatsleningen en de aandelen van de Nederlandse Handel-Maatschappij
waren er overigens niet veel mogelijkheden voor de Nederlandse beleggers tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw. De ernissies van de
eerste Nederlandse spoorwegmaatschappijen waren aanvankelijk met
groot enthousiasme ontvangen, maar toen de resultaten bleken tegen te
vallen, hadden zij hun aantrekkelijkheid voor de Nederlandse belegger
spoedig verloren. 3 Veel andere binnenlandse of koloniale ondernerningen met een redelijk rendement waren er verder niet. Russische staatsleningen waren gezocht wegens hun soliditeit en gaven bovendien een vrij
hoge rente. Toen de eerste Russische spoorwegen hun leningen ook op
de Amsterdamse beurs begonnen te plaatsen, werden ze daar met vreugde begroet, omdat de Russische staat de rentebetaling garandeerde. Ook
meer riskante staatsleningen, zoals die van Turkije, waren door de hoge
rente voor de vaak sterk speculatief ingestelde beleggers wei aantrekkelijk.
Bij een dergelijke schaarste aan objecten met een goed rendement is
het niet verwonderlijk dat de eerste Amerikaanse spoorwegleningen op
de Amsterdamse beurs met animo verhandeld werden. De eerste spoorweg die in 1857 ter beurze genoteerd werd was de Illinois Central Railroad. Dit was een van de zogenaamde 'land grant railroads', die per
aangelegde mijl spoorweg een zekere oppervlakte land kregen toegewezen uit het publieke domein van de Verenigde Staten. 4 Trekpleister voor
de Nederlandse belegger was over het algemeen niet zozeer de soliditeit
van de belegging, maar de soms hoge rente van 7 a 8OJo, weI oplopend
tot 10%. Men zag het gevaar van beleggingen in vrij onbekende spoorwegen wei in, maar men waagde graag een gokje en nam daarbij het risico op de koop toe. sEen ware hausse in spoorwegleningen volgde op deze eerste. De crisis van 1873 in de Verenigde Staten bracht echter aan
het licht dat een groot deel van de hier te lande genoteerde Amerikaanse
spoorwegen niets waard was en de koersen daalden dan ook naar uiterst
lage waarden, soms niet meer dan 2 a 3%. Men was veel te goed van
3. S. Boom en P . Saal, 'Spoorwegaanleg en het beeld van de eerste helft van de negentiende eeuw', in: Economisch en Sociaal-Historisch laarboek 47 (1983) 5-25, en mededeling van drs. W. van den Broeke te Utrecht.
4. K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten (Amsterdam-Brussel
1948) 137, 456; zie over spoorwegen in het bijzonder: S.F. van Oss, Amerikaanschespoorwegwaarden (Groningen 1903). De Illinois Central stond bell:end ais een goed bedrijf en
keerde regeimatig dividend uit. J. Moody, The railroad builders. A chronicle oj the welding oj the States (New Haven 1920) 196-197.
5. Bosch, Beleggingen, 143 .
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vertrouwen geweest en had zijn geld zonder enige navraag in dubieuze
ondernemingen gestoken, met als gevolg grote verliezen voor de beleggers. 6 Toch zou men al spoedig, door speculatiezucht gedreven, opnieuw geld in Amerikaanse spoortjes gaan steken, maar nu met iets
meer overleg. Een gevolg van de crisis van 1873 en de daaruit voortkomende verliezen was dat Nederlandse beleggers, die hun geld in gevaar
zagen komen, zich gingen verenigen om zo hun belangen beter te beschermen. Ook werd het gewoon dat zij hun stukken in bewaring gaven
bij Nederlandse administratiekantoren, die over enige kennis van zaken
beschikten en daardoor soms invloed in het bestuur van de betrokken
spoorwegen konden uitoefenen. Een enkele maal werd zelfs een Nederlander in de leiding van zo'n in moeilijkheden verkerende maatschappij
benoemd. 7 Zo speelde bij de reorganisatie van de Union Pacific Railroad in de jaren 1893-1895 de Amsterdamse bankier A.A.H. Boissevain
een rol als vertegenwoordiger van de Europese obligatiehouders. 8 Dergelijke gevallen bleven echter een uitzondering.
Het aantrekken van kapitaal door Amerikaanse spoorwegen ging
meestal in de vorm van obligatieleningen. Aandelenemissies op de Nederlandse markt waren betrekkelijk zeldzaam en werden hier, terecht,
als sterk speculatief beschouwd. De koers van dergelijke aandelen was
dan ook meestal zeer laag en dividend werd zelden of nooit betaald.
Verreweg het grootste deel van het benodigde kapitaal werd verkregen
door het plaatsen van obligatieleningen (bond issues), meestal met een
onderpand in de vorm van een hypotheek op de aan te leggen spoorlijn
en het daarbij behorende rollend materieel. 9 Dergelij ke leningen waren
minder riskant en bij een goede bedrijfsvoering was de rentebetaling
geen probleem. Zodra echter een spoorweg wegens dreigend faillissement in handen van een 'receiver' kwam, werden de rentebetalingen
meestal onmiddellijk gestopt. Bij de daarop volgende reorganisatie konden vooral de kleine obligatiehouders soms aanzienlijke verliezen lijden,
doordat met hun belangen weinig of geen rekening werd gehouden.1O
Vereniging kon hier soms enig soelaas bieden. Crises in de Verenigde
6. idem, 163 v1g.
7. idem, 166 v1g.
8. D. Stuart, Railroad Reorganization. Harvard Economic Studies IV (Boston 1908)
242-248. Althanase Adolphe Henri Boissevain (1843-1921) was firmant van het Amsterdamse bankiershuis A . Boissevain & Co., later Pierson & Co . Nederland 's Patriciaat 14
(1924) 12-13.
9. Zie over het verkrijgen van kapitaal door Amerikaanse spoorwegen in het algemeen:
F .A. Cleveland and F.W. Powell, Railroad promotion and capitalization in the United
States (New York 1909).
10. Bosch, Beleggingen, 555 vlg.
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Staten, zoals die van 1893-1894, waarbij ook talrijke grote maatschappijen failleerden, veroorzaakten gevoelige verliezen voor Nederlandse
beleggers,11 maar ondanks deze tegenslagen kon een promotor als Arthur Stilwell voor zijn Kansas City, Pittsburgh & Gulf RR. (later Kansas
City Southern) aan het eind van de jaren negentig grote pakketten obligaties op de Amsterdamse beurs plaatsen, hoewel zijn onderneming een
weI uiterst speculatief karakter droeg. De spoorlijn kwam er uiteindelijk
weI, maar door de diverse reorganisaties schoten de Nederlandse beIeggers er een groot deel van hun geld bij in. Wat overbleef was een lange
reeks plaatsen met Nederlandse namen langs de lijn in het westen van
Arkansas en Louisiana. 12
Ondanks dit slechte voorbeeld wisten nieuwe of gereorganiseerde
maatschappijen na 1900, toen de Amerikaanse economie weer opleefde,
opnieuw miljoenen in Nederland los te krijgen voor aanleg van nieuwe
of verbetering van bestaande lijnen. Het overwicht van de spoorwegen
in het totaal van de Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten
groeide in deze jaren naar een hoogtepunt. Tot 1905 was zeker 90% van
het gehele Nederlandse kapitaal in de Verenigde Staten belegd in spoorwegen en slechts 1OOJo in staatsleningen en industrie. Meer dan 150 verschillende spoorwegmaatschappijen zijn genoteerd geweest aan de
Amsterdamse beurs. Na 1905 wordt het overwicht van de spoorwegen
geleidelijk aan minder, maar nog in 1914 was volgens een voorzichtige
schatting meer dan $ 300.000.000 aan Nederlands geld in Amerikaanse
spoorwegen gestoken. 13 De teruggang in de belangstelling voor de
spoorwegen werd vooral veroorzaakt door een daling in het rendement
van gemiddeld 7% naar niet meer dan 3 a 4%, terwijl de beleggingsmogelijkheden in andersoortige bedrijven toenamen. Grote Amerikaanse
industriele ondernemingen, openbare nutsbedrijven en oliemaatschappijen gaven meestal een hoger rendement. Toch bleven na 1900 nieuwe
'spoortjes' aantrekkelijk, ondanks, of misschien weI juist dankzij hun
sterk speculatief karakter. 14 De verschillende hierna te noemen spoorlijnen in Oklahoma, de Louisiana & Arkansas lS en ook de Oklahoma Central Railway zijn voorbeelden daarvan. De Amerikaanse beurs- en monetaire crisis van 1907, die ook in Amsterdam zijn weerslag had, bracht
de Nederlandse belegger grote verliezen en genas hem tenslotte voor-

II .
12.
13.
14.
15.

idem, 117 vlg.
K.L. Bryant jr., Arthur E. Stilwell, promotor with a hunch (Nashville 1971).
Bosch, Beleggingen, 479 .
idem, 339-343 en 353-354.
Van Oss' E//ectenboek 1905 (Groningen 1909) 1286-1287.
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goed van verdere gokjes in Amerikaanse spoorwegen. 16

Geschiedenis van Oklahoma
Oklahoma, pas laat als staat tot de Vnie toegelaten, had een geheel eigen
ontwikkeling doorgemaakt. 17 Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw werd het gebied gebruikt als bergplaats voor elders ongewenste Indianenstammen, die al of niet onder dwang, daarheen waren
verhuisd. 18 Dit zogenaamde Indian Territory bleef gesloten voor blanken, maar al gauw lieten blanke boeren uit de omringende staten begerige blikken vallen op dit zeer dun bevolkte, maar vruchtbare land. Clandestiene vestiging was het gevolg, en om aan deze ongewenste toestand
een einde te maken, sloot de federale regering in 1889 een aantal verdragen met de Indianen, waarbij deze hun rechten op het westelijk deel van
het territory verkochten. Dit gebied werd nu georganiseerd als Oklahoma Territory, met hoofdstad Guthrie (ten no orden van het huidige
Oklahoma City); in 1907 woonden er al bijna 800.000 mensen.
De Indianen behielden hun zelfbestuur in het oostelijk deel van het
Indian Territory, maar ook hier was het binnenkomen van blank en niet
tegen te houden. Indiaanse grootgrondbezitters verpachtten dikwijls een
gedeelte van hun land aan blanke boeren; kolenlagen die in het zuidoosten waren aangetroffen, konden alleen met hulp van blanke en zwarte arbeiders ontgonnen worden, en de bouw van spoorlijnen bracht er
een toevloed van immigranten. In 1893 woonden er naar schatting al
150.000 blanken tegen slechts 70.000 Indianen. De federale overheid
besloot geleidelijk aan toe te werken naar het vormen van een staat uit
beide territories. Het Indiaanse gemeenschappelijk grondbezit werd afgekocht en aan ieder stamlid werd grond in eigendom toegewezen, wat
zeer liberaal gebeurde. Het zelfbestuur werd afgeschaft, totdat tens lotte
op 16 november 1907 Oklahoma tot staat werd uitgeroepen en tot de
Unie toegelaten. De Indiaanse invloed op de regering van de nieuwe
staat bleef voorlopig groot.
Door de geschetste aparte ontwikkeling van Oklahoma was de bouw
van spoorlijnen hier ver achtergebleven bij die in de omringende staten.
16. Bosch, Beleggingen, 217 vlg .; 353-354. Johan de Vries, Een eeuw vol e//ecten. Historische schets van de Vereniging voor de E//ectenhandel en de Amsterdamse E//ectenbeurs
1876-1976 (z.p.z.j .) 103 .
17. E.E. Dale and M.L. Wardell, History o/Oklahoma (New York 1948); G. Foreman,
A history 0/ Oklahoma (Norman 1945); J .B. Thoburn, A standard history 0/ Oklahoma,
5 din. (Chicago-New York 1916).
18. Foreman, Oklahoma, 204.
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De eerste lijn dateerde weliswaar al uit de jaren zeventig, maar daarna
was de uitbreiding zeer langzaam verlopen. Een aantal grote maatschappijen beheerste het terrein: de Missouri, Kansas, Texas RR. (MKT) , 19
de Atchison, Topeka & Santa Fe RR. (Santa Fe),20 de Saint Louis & San
Francisco, ook kortweg Frisco RR, en de Chicago, Rock Island & Pacific RR. bouwden achtereenvolgens een aantallijnen door de territories,
die meestal slechts het doorgaande verkeer dienden. Alleen hier en daar
werd een zijlijn van lokaal belang aangelegd. Een echte 'boom' in
spoorwegaanleg begon pas in de eerste jaren van de 20e eeuw. De agrarische produktie steeg met sprongen en de boeren schreeuwden om betere
transportmogelijkheden. De kolenmijnen bij McAlester en Atoka hadden dringend behoefte aan betere afvoer per spoor en ook de ontwikkeling van de pas ontdekte olievelden bij Tulsa had een grote vraag naar
sneller transport tot gevolg. Tussen 1900 en 1910 groeide het spoorwegnet in Oklahoma van 2000 tot 6000 mijl. 21
Nederlandse beleggers hadden al vroeg een aandeel in deze 'railroad
boom'. De Santa Fe had in 1903 een deel van de 4070 obligatielening van
een in Oklahoma bouwende dochteronderneming op de Amsterdamse
beurs geplaatst, al ging het hier nog om een klein bedrag. De MKT
kwarn het volgende jaar met een 5% lening op de Amsterdamse beurs
ten behoeve van twee dochtermaatschappijen, die zijlijnen in Oklahoma
aanlegden. Al deze leningen werden hier grif opgenomen. 22 De Rock Island breidde haar net op bescheiden wijze uit door de aankoop van al
bestaande lijnen.
De Oklahoma Central Railway
Bij al deze zich in Oklahoma verdringende spoorwegen voegde zich nog
de Oklahoma Central Railway, in 1904 opgericht als de Canadian Valley
and Western Railway Company te Norman, Oklahoma Territory. In augustus 1905 werd de zetel van de maatschappij verplaatst naar Purcell,

19. De obligaties van de MKT waren voor meer dan de helft ($6.600.000) in Amsterdam
geplaatst. Foreman, Oklahoma, 206; LG. Clark, Then came the Railroads. The century
from steam to diesel in the Southwest (Norman 1958) 61-70. Zie over de aanvankelijk
slechte financiele toestand van de MKT en de onzekerheid van de Nederlandse beleggers
ook T.A. Huizenga, Amerikaansche spoorwegtoestanden No.3; De Missouri, Kansas en
Texas Spoorweg-Maatschappi) (Groningen 1873).
20. J. Marshall, Santa Fe, the railroad that built an empire (New York 1945) 220-223.
21. Clark, Railroads, 149-150.
22. Van Oss' Effectenboek 1904, 820, 1093-1095; Idem 1905, 822 en 1287.
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Indian Territory, en de naam gewijzigd in Oklahoma Central Railway.23
Het aandelenkapitaal was vastgesteld op $10.000.000 waarvan voorlopig slechts $2.640.000 werd uitgegeven, terwijl van de toegestane maximale obligatielening (met een rente van 5010) ook voorlopig slechts
$2.640.000 werd geplaatst, overeenkomende met $20.000 per mijl aan
te leggen spoorweg. De lijn begon in het kolengebied bij Lehigh, in het
zuidoosten van Indian Territory, en liep vandaar in noordwestelijke
richting via Ada en Byars naar Purcell. Vandaar ging het in westelijke
richting naar Chickasha. In Lehigh was er aansluiting op de Missouri,
Kansas, Texas RR., in Ada met de Saint Louis & San Francisco, in Byars en Purcell met de Santa Fe, en tens lotte in Chickasha met de Rock
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23. Een kopie van de acte van oprichting van de C.V. & W.R.G. is aanwezig in dossier
nr. 836, Oklahoma Central Railway, in het archief van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam . Mijn dank gaat uit naar de heer W.H. Gunst van de Afdeling Documentatie van genoemde Vereniging voor zijn hulp .
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Island. De totale lengte van de lijn zou 132 mijl (210 km) bedragen en
de aanleg moest vanuit Lehigh beginnen. 24
Initiatiefnemer en eerste president van de OCR was Dorset Carter, geboren in Texas in 1875 en sinds 1895 advocaat in Purcell. 2s Hij was de
grote motor achter de uitbreiding en modernisering van dat stadje, en
dankzij zijn initiatief kwam er een waterleiding, een electrische centrale
en een aantal ijsfabrieken tot stand. Al deze ondernemingen waren grote
verbruikers van steenkool, die echter aIleen via grote omwegen Purcell
konden bereiken. Carter ontwierp daarom de OCR als kortste verbinding met de kolenmijnen bij Lehigh. Behalve de industrie van Purcell
en andere steden langs de lijn, werd ook de Santa Fe als een grote potentiele klant gezien voor de kolenvoorziening van haar stoomlocomotieyen. Dit kolenvervoer zou voornamelijk oost-west gericht zijn, en men
hoopte met het vervoer van landbouwprodukten uit de zich snel ontwikkelende vallei van de Canadian River een goed even wicht in het vervoer
te verkrijgen. Langs het voorgestelde traject lag een aantal snel groeiende stadjes, zoals Chickasha, lO jaar oud en met ca. lO.OOO inwoners, een
regionaal centrum met vele banken en wat industrie, Purcell was ouder,
had nog maar 3500 inwoners, maar breidde zich snel uit. Er was een
aantal bloeiende agrarische industrieen, houtzagerijen en metaalfabrieken, die allemaal goede klanten voor de steenkolen beloofden te worden. Ada was 4 jaar oud, met ongeveer 5000 inwoners. De lijn had een
gemakkelijk profiel, met geringe hellingen en geen grote, dure bruggen.
Carters mededirecteuren waren zijn plaatsgenoten, de zakenlieden
W.H. Johnson, G.M. Rowntree en T.C. Woods. Omdat hun kapitaal
niet genoeg was, zocht men steun bij de Western Trust and Savings
Bank te Chicago, in de persoon van Joseph E. OtiS. 26 De Western Bank
nam een aanzienlijk deel van het aandelenkapitaal voor zijn rekening en
trad bovendien op als trustee van de te plaatsen obligatielening. Otis en
zijn vice-president H. Wollenberger namen zitting in het bestuur van de
nieuwe spoorweg. Verder kapitaal werd gevonden in New York bij de
bankiers Lisman & Co., voor wie F.J. Lisman 27 toetrad tot het bestuur,
24. Het prospectus van de OCR is afgedrukt in Vim Oss' Effectenboek 1907, 1609-1615.
Een origineel exemplaar is aanwezig in dossier 836 van het Archief van de Vereniging v.d.
Effectenhandel.
25 . Zie over hem Thoburn, Standard History, IV, 1346-1347. Naast zijn zakelijke activiteiten vond hij nog tijd de wetten van Indian Territory te codificeren .
26. Joseph Edward Otis (1867-1959), ijzer- en staalmagnaat, president van de Western
Trust & Savings Bank 1902-1911, directeur van talrijke andere ondernemingen, o.a. de
Santa Fe RR. Who was who in America, III (Chicago 1960) 657; Marshall, Santa Fe, 356.
27. Frederick 1. Lisman (1865-1940), afkomstig uit Duitsland, sinds 1881 in de USA,
1895-1930 hoofd van de firma F.J . Lisman & Co . te New York en directeur van talrijke
spoorwegmaatschappijen. Who was who in Amerikca, I (Chicago 1943) 734.
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en bij het Bostonse bankiershuis Jose Parker & Co., voor wie C.D. Parker toetrad .28 De machtige United States Steel Corporation toonde
eveneens belangstelling en benoemde J .S. Keefe, vice-president van de
American Steel & Wire Company, in het bestuur van de OCR. 29
Zoals gebruikelijk werd een onafhankelijk deskundige gevraagd om
de lijn in aanbouw te inspecteren en over de levensvatbaarheid ervan te
rapporteren. G.W. Ristine, consulting engineer te Chicago, kreeg de opdracht hiertoe. 30 Zijn rapport was gunstig: de aanleg zag er degelijk uit
(voor zover gereed), het in bestelling zijnde rollend materieel kwam uit
eerste klas fabrieken en de geraamde vervoersopbrengsten Ie ken hem
zelfs aan de lage kant. Daarom achtte hij de maatschappij volledig in
staat de rentelasten op te brengen. Deze lasten, bij een obligatieschuld
van $20.000 per mijl, kwamen op niet meer dan $1000 per mijl, terwijl
de geraamde vervoersopbrengst zeker $1400 netto per rnijl zou beq.ragen. Misschien zou er nog weI iets overblijven om dividend op deaandelen te betalen. Ristine was er ook in geslaagd de aanvankelijk vijandige
houding van de MKT en de Rock Island te doen veranderen, zodat voordelige vervoerscontracten konden worden afgesloten.

Nederlandse deelneming in de Oklahoma Central

Omdat ondanks al deze deelnemingen van grote ondernemers, het kapitaal van de nieuwe spoorweg blijkbaar nog niet voldoende werd geacht,
of ook weI omdat men het risico wat meer wilde spreiden, ondernam
Carter, net als Stilwell 10 jaar tevoren, een reis naar Europa om daar
het ontbrekende bedrag te vinden. Hij kwam in Nederland in contact
met Salomon F. van Oss, journalist en financieel deskundige en vennoot

28.

Chauncey David Parker (geboren 1873), president van de bankiersfirma C.D. Parker

& Co. te Boston. Who was who in America, V (Chicago 1973) 554.
29. De American Steel & Wire Company was in 1898 ontstaan uit een groot aantal klei-

nere maatschappijen en vormde sinds 1901 een van de voornaamste onderdelen van de
United States Steel Corporation. F. Schoepp, United States Steel Corporation. Haar geschiedenis en haar tegenwoordige toestand (Groningen 1911); W.T. Hogan, Economic
history of the iron and steel industry in the United States, I (Lexington, Mass. 1971)
257-265 .
30. George W. Ristine (1846-1918), voorheen directeur van verschillende spoorwegen,
sinds 1903 gevestigd als raadgevend ingenieur. Who was who in America, I, 1037. Zijn
rapporten zijn afgedrukt in Van Oss' Effectenboek 1907, 1612-1613.
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van de Haagse bankiersfirma Van Oss & Co. 3 ! Het is weI waarschijnlijk
dat Wollenberger het contact met Van Oss heeft gelegd, omdat zij al eerder samen zaken hadden gedaan. Van Oss gold als een bij uitstek deskundige op het gebied van beleggingen in Amerikaanse spoorwegen en
had verschillende publicaties hierover op zijn naam staan. Hij was enige
malen in de Verenigde Staten geweest en kende het Amerikaanse spoorwegbedrijf beter dan de meeste andere Nederlandse bankiers. Blijkbaar
zag hij weI wat in de Oklahoma Central en hij besloot deel te nemen in
het aandelenkapitaal en het plaatsen van een deel van de obligaties in
Amsterdam te bevorderen. Als tegenprestatie werd hij in het bestuur
van de nieuwe spoorweg benoemd. Om het stemrecht van de aandeelhouders te beperken tot de groep van grote belanghebbenden, waren de
aandelen van OCR op naam gesteld van een zogenaamde Voting Trust,
die vijf jaar lang, tot 15 december 1910, de dienst kon uitmaken. Voting
Trustees waren Otis, Wollenberger, Keefe en Van Oss, waaruit de overheersende positie van de Western Bank duidelijk bleek. Hoe groot de
Nederlandse deelneming is geweest, is moeilijk vast te stellen; volgens
een latere berekening zou het de bedoeling geweest zijn dat Van Oss
voor $1.000.000 aan bonds in Nederland zou plaatsen, waarbij hij, en
de andere emittenten, overigens zeker 11 % winst zouden maken. Zeker
is weI dat voor minstens $856.000 hier verkocht is.32
Zoals gebruikelijk gaf Van Oss, samen met de andere emittent, de
Amsterdamse bankiersfirma Van der Werff & Hubrecht, een prospectus
uit waarin werd meegedeeld dat vanaf 12 december 1906 op de Amsterdamse beurs een beperkt aantal van de 5% obligaties van de OCR tegen
een koers van 93 3/8% zou worden aangeboden. De stukken waren
$1000 groot en aflossing zou uiterlijk in 1945 geschieden. Onderpand
was een hypotheek op de spoorlijn zelf en het bijbehorende rollend materieel. De obligaties werden officieel genoteerd aan de Amsterdamse
Effectenbeurs.
31. Salomon Frederik van Oss (Vierlingsbeek 1868-Wassenaar 1949), journalist, 1888
correspondent van het Algemeen Handelsblad te Londen, 1889-1890 naar de USA ter
bestudering van de spoorwegen aldaar, 1891-1902 journalist in Engeland, 1894-1895 correspondent van de Pall Mall Gazette in Zuid-Afrika, 1902-1923 hoofdredacteur van de
'Nieuwe Financier en Kapitalist', commissionair in effecten en met A .M. van Oss en J.
Santilhano jr. vennoot van het bankiershuis Van Oss & Co te Den Haag, uitgever van Van
Oss' Effectenboek sinds 1903, 1914 oprichter en eerste hoofdredacteur van het weekblad
'De Haagsche Post', 1924 oprichter van het 'Haagsch Maandblad' . Naast het aI genoemde
Amerikaansche Spoorwegwaarden publiceerde hij op dit gebied ook nog American railroads as investments (New York 1893). BiograflSch Woordenboek van Nederland
(=BWN) II, (Amsterdam 1985) 413-414.
32. Brief van M. Middelberg aan G.A.A. Middelberg, Chicago, 27-07-1907. Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage (=ARA), 2e afdeling, Collectie Middelberg (=C.M.) nT. 12
G. Zie ook hierna noot 52.
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G.A.A. Middelberg als deskundige naar Oklahoma

Omdat Van Oss het rapport van de hier te lande onbekende Ristine
blijkbaar een onvoldoende aanbeveling achtte, ging op zijn verzoek een
Nederlands deskundige naar Oklahoma om poolshoogte te nemen. 33 Rij
vond G.A.A. Middelberg bereid dit karwei op zich te nemen. Middelberg was een vertrouwde naam in de Nederlandse spoorwegwereld en
mocht inderdaad deskundig genoemd worden. Hij was hoofdingenieur
van tractie bij de Hollandse Spoor geweest en vervolgens tot 1899 directeur van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij in
Transvaal. Onder zijn leiding was daar een prachtig bedrijf uit de grond
gestampt. Nu was hij als ambteloos burger terug in Nederland, maar
nog te jong om op zijn lauweren te rusten. Ret is waarschijnlijk dat Van
Oss Middelberg al kende uit Zuid-Afrika, toen hij daar verbleef als correspondent van een Engels blad en Middelberg in Pretoria zetelde als directeur van de ZASM. Middelberg ging op Van Oss' uitnodiging in en
besloot er een soort wereldreis van te maken: eerst naar de Verenigde
Staten ten behoeve van de OCR, daarna via Seattle naar Alaska om daar
een in aanbouw zijnde spoorlijn 34 te inspecteren, en vervolgens via New
York naar Suriname, waar twee van zijn zoons werkzaam waren.
Middelberg vertrok tegen het einde van 1905 en reisde eerst naar Chicago, waar hij met Otis, Wollenberger en Keefe besprekingen voerde.
Vervolgens ging hij met W.G. Walling, secretaris van de Western Bank,
en Ristine naar Chickasha. Op 10 december daar aangekomen, ontmoetten zij Carter en de hoofdingenieur MacWilley, en dit hele gezelschap ging per rijtuig via Purcell en Ada in vier dagen naar Lehigh. Op
dat moment was nog pas een mijl of twintig van de lijn bij Lehigh gereed, maar Middelberg kreeg een gunstige indruk van de streek die door
de OCR doorsneden zou worden en van de toekomstige mogelijkheden.
De bouw van de lijn werd uitgevoerd door de CanadiCln Valley
Construction Company, een speciaal voor deze gelegenheid opgericht,

33. Gerrit Adriaan Arnold Middelberg (1846-1916), studeerde werktuigbouw in Ziirich
en Hannover, 1876-1889 Chef van Tractie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij.,
1889-1899 directeur van de ZASM in Transvaal. BWN, I ('s-Gravenhage 1980) 389-390;
A.J. Veenendaal jr., 'Gerrit Middelberg, een veelzijdig spoorwegingenieur uit de 1ge
eeuw', Jaarboek voor de Oeschiedenis van Bedrijf en Techniek, I (Utrecht 1984) 231-255.
34. De Alaska Central Railway, van Seward 114 mijl noordwaarts naar Anchorage 10pend, was in financiele moeilijkheden; in 1914 werd de lijn door de regering in Washington overgenomen en verlengd tot Fairbanks, 470 mijllang. C. Martin, Gold Rush Narrow
Gauge (Corona del Mar 19742) 14. Middelberg ging naar Seward om te zien of de ACR
met Nederlands geld op de been zou kunnen worden geholpen. Zijn concept-rapport is
aanwezig in ARA, C.M., nr. 7 A.
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Afb. I Stoomgraajmachine van de Oklahoma Central Railway. Foto: Aigemeen Rijksarchief, Den Haag.

Afb. 2 Bankgebouw te Purcell. De kantoren van de Oklahoma Central Railway bevonden
zich op de eerste verdieping. Foto: Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
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volgens Middelberg zeer solide bedrijf, dat volledig in staat leek aan zijn
verplichtingen te voldoen. De kosten van aanleg schatte hij op $18.000
per mijl, terwijl de Construction Company volgens het contract aanspraak kon maken op $20.000, een redelijke winst. Zijn rapport eindigde aldus: 'Mijn conclusie is dus dat de OCR, wier voltooiing en exploitatie in het begin van 1907 als verzekerd mag aangenomen worden, reden
geeft te verwachten, dat de rente van 50/0 op de bonds ten bedrage van
20.000 dlr. per mij.I geredelijk zaI opgebracht worden en dat bedoelde
bonds derhalve aIle kans bieden eene goede geldbelegging te zullen blijken' .35
De mededeling over de Canadian Valley Construction Company is belangwekkend. Over het aIgemeen had dit soort bouwondernemingen een
slechte naam. Vaak waren ze, openlijk of bedekt, in handen van dezelfde personen of instellingen die ook optraden als promotors van de betrokken spoorlijn en die meestaI niet geinteresseerd waren in het werkelijk exploiteren van een spoorweg, maar aileen in het reaIiseren van snelIe winsten door middel van zo'n construction company. Vervolgens
werd de vaak slecht gebouwde lijn dan voor een appel en een ei overgedaan aan anderen, bijna altijd tot groot nadeel van de kleine obligatiehouders. 36 Van Oss kende deze praktijken natuurlijk ook en daarom
had hij in zijn prospectus uitdrukkelijk verklaard dat de belanghebbenden in de OCR geen belangen hadden in de Canadian Valley C.C. Dit
bleek achteraf volstrekt onjuist te zijn, maar was ook door Middelberg
kennelijk niet doorzien.

M. Middelberg als waarnemer naar Oklahoma
Voorlopig was er geen vuiltje aan de lucht. In december 1906 was de
bouw van de lijn gevorderd tot Byars en in maart 1907 werd Purcell bereikt. Het vervoer leek zich gunstig te ontwikkelen en het was zelfs nodig
gebleken een tweede dagelijkse personentrein in te leggen. Toch had
Van Oss blijkbaar zijn twijfels over de gang van zaken, want hij besloot
iemand te zoeken om de Nederlandse (lees Van Oss') belangen ter plaatse waar te nemen. Middelberg sr. bracht in januari 1907 nog een bliksembezoek aan de OCR, maar was niet bereid langer te blijven, zoals
Van Oss eigenlijk wilde. Zijn oudste zoon Martinus zag er weI wat in

35 . Middelberg's rapport is afgedrukt in Van Oss' EJJectenboek 1907, 1613-1615.
36. Clark, Railroads, 219-220; T.C. Cochran, Railroad leaders 1845-1890; the business
mind in action (Cambridge, Mass. 1953) 111.
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en werd door Van Oss aangenomen. Martinus Middelberg 37 (1872-1925)
was als werktuigkundig ingenieur in Delft afgestudeerd, vervolgens naar
Transvaal gegaan in dienst van de ZASM, had aIs vrijwilliger in het Boerenleger het begin van de oorlog daar meegemaakt, was daarna als directeur van de Cernavoda Petroleum Maatschappij in Roemenie geweest en nu sinds 1903 ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij op Java. Hij was daar een beetje uitgekeken en had
wei zin in het avontuur. Juni 1907 reisde hij samen met Van Oss naar
New York.
Daar aangekomen merkte Middelberg jr. al gauw dat het met de zaken van de OCR niet al te best gesteld was. Besprekingen met Lisman
gaven hem een aardig inzicht in de werkelijke toestand, wat hij van Van
Oss niet had gekregen. Wollenberger en Van Oss, hoewel oude zakenvrienden, streden verbeten om de macht en Keefe en Carter zagen toe.
Van Oss was boos omdat een (geheime) commissie van 5% op de door
hem geplaatste obligaties niet was uitbetaald door de Western Bank, terwijl Wollenberger dit had beloofd. Deze laatste verweet op zijn beurt
Van Oss dat hij een deel van de 'Nederlandse' bonds op de Amerikaanse
markt had proberen te slijten. Bovendien maakte de Canadian Valley
C.C. aanspraak op een bedrag van $268.000 boven de contractprijs,
waaraan ook Van Oss zijn deel zou moeten betalen. Middelbergs eerste
taak na aankomst in Oklahoma moest dan ook zijn om na te gaan of
deze extra betaling redelijk was, of dat er sprake was van knoeierij. In
een gloeiende hitte kwam hij op 25 juni 1907 in Purcell aan en ondanks
een smerig hotel zonder badgelegenheid en andere ongemakken, ging hij
meteen aan de slag. De lijn bleek in een vrij ontredderde toestand te verkeren. Het westelijk deel was nog niet klaar en van het bestaande traject
bleken hele stukken door gebrek aan ballast in de modder te zijn weggezakt. Terugrijdend na deze inspectie vermaakte het gezelschap zich met
revolverschieten vanaf het achterbalkon van het enige personenrijtuig
van de trein, iets waarin de conducteur grote bedrevenheid bleek te hebben.
Middelberg zag de oorzaak van de problemen in de manier waarop
het contract met de Construction Cy. was opgesteld; vol met fouten en
onduidelijkheden en zonder deugdelijke berekeningen. De extra kosten
wegens geleverd meerwerk leken inderdaad gemaakt te zijn en van
knoeierijen had hij geen spoor gevonden. De totale bouwkosten zouden
zeker op $24.000 per mijl komen, wat op zich niet te veel was, maar weI
37. Zie over Martinus Middelberg: De Ingenieur 41 (1926) 119 vlg. Een verslag van zijn
Amerikaanse reis is aanwezig in ARA, C.M. nr. 22. Brieven uit Amerika aan zijn vader
in C.M. nr. 12 O.
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veel meer dan Van Oss beloofd had. Aldus meldde hij aan Van Oss, die
ondertussen nog steeds 'met getrokken mes' tegenover Wollenberger
stond. Besloten werd dat Van Oss terug zou gaan naar Nederland en dat
de zaak verder door zijn advocaat en Middelberg zou worden behandeld. Het streven moest er op gericht zijn om de Western Bank uit de
leiding van het consortium te werken, waar ook Carter en Keefe veel
voor zouden voelen, maar Middelberg geloofde niet aan de uitvoerbaarheid van dit schone plan.
Op 26 juli 1907 yond in Chicago een conferentie plaats van aile betrokkenen, waar de zaak een geheel nieuwe wending kreeg toen bekend
werd dat de Santa Fe interesse in de OCR had. Men kwam tot de volgende overeenkomst: de Santa Fe zou de lijn (na voltooiing) overnemen
voor $310.000, $100 per aandeel van $1000 nominaal. De obligatieschuld van de OCR, groot na voltooiing $3.100.000 zou worden overgenomen, echter zonder garantie van rentebetaling. Tegen deze laatste bepaling rees nogal wat verzet, maar Lisman achtte het geen al te groot
bezwaar omdat de Santa Fe een goed en solvabel bedrijf was. Bovendien
paste de OCR zeer goed in het net van de grote maatschappij en deze
zou zeker geen $ 310.000 investeren zonder er ook daadwerkelijk profijt
van te trekken. 38 Aile partijen verklaarden zich tens lotte accoord met
deze voorwaarden en Van Oss zou telegrafisch om instemming gevraagd
worden. 39 Op deze manier zou men aardig aan de OCR kunnen verdienen, terwijl men bij verwerping van het aanbod met een blok aan het
been bleef zitten in de vorm van een onrendabele spoorlijn, die nog veel
geld zou kosten. Middelberg zag overigens de OCR nog steeds als een
in principe goed bedrijf, aileen werd volgens hem alles bedorven door
die 'vervloekte geldwolven en smousen' .40
De Santa Fe had echter geen haast, want men wist daar veel te goed
van de moeilijkheden binnen de OCR (Otis was immers ook directeur
van de Santa Fe) en men hoopte door een vertragingstaktiek betere
voorwaarden te verkrijgen, wat Middelberg al voorspeld had. 41 En inderdaad, na enige tijd kwam er een tegenvoorstel om de 5OJo obligaties
van de OCR bij overname te converteren in 4%. Dat werd door Keefe
absoluut geweigerd, tot woede van Van Oss, die een dergelijke conversie
weI aanvaardbaar achtte. De Western Bank stelde vervolgens voor dat
Van Oss en de Bank ieder nog 300 obligaties zouden opnemen om met
het zo verkregen geld de lijn af te bouwen, maar Van Oss weigerde nog
38.
39.
40.
41.

M.
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M.

Middelberg
Middelberg
Middelberg
Middelberg

aan
aan
aan
aan

G.A.A. Middelberg,
G.A.A. Middelberg,
G.A.A. Middelberg,
S.F. van Oss, kopie,

Oklahoma City, 22-08-1907.
Chicago, 27-07-1907 .
Oklahoma City, 22-08-1907 .
Chicago, 16-09-1907 .
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meer geld voor te schieten. 42
Toch bleek de deal met de Santa Fe nog niet geheel van de baan. Carter had na bemiddeling van Ristine aan Ripley, president van de Santa
Fe,43 een nieuw voorstel gedaan dat kans van slagen leek te hebben: de
SF zou de aandelen OCR overnemen voor $300.000 cash. Vervolgens
zouden de 50/0 obligaties geconverteerd worden in 4% Santa Fe obligaties, met gegarandeerde rentebetaling. Van Oss stemde, evenals de andere betrokkenen, toe in deze oplossing, maar nu stak de aandeelhoudersvergadering van de Santa Fe een spaak in het wiel. Men weigerde het
voorstel goed te keuren, enerzijds wegens juridische moeilijkheden die
voortvloeiden uit de nieuwe grondwet van de staat Oklahoma,44 maar
ook omdat wegens de uitgebroken beurscrisis even pas op de plaats gemaakt moest worden en geen nieuwe verplichtingen konden worden
aangegaan. 45 Daarmee was het lot van de OCR bezegeld; niemand wilde
of kon nog geld beschikbaar steIlen, zodat een faillissement onafwendbaar leek.
Tijdens een bezoek aan Ristine in diens kantoor in Chicago, in september 1907, gingen Middelberg de ogen open voor een groot aantal tot
nog toe slechts vaag vermoede feiten. Ristine, bitter gestemd omdat zijn
honorarium voor het uitgebrachte rapport nog steeds niet betaald was,
deed een boekje open over de machinaties achter de schermen: de heren
achter de OCR bleken dezelfden te zijn als die achter de Canadian Valley Construction Company! Carter, Keefe, Wollenberger en Walling
waren de werkelijke belanghebbenden bij de CVCC, en aIleen Van Oss
was door Wollenberger zorgvuldig buiten de deur gehouden. Over de
motieven van de heren had Middelberg geen twijfels: 'omdat men nu
eenmaal geen sporen voor zijn gezondheid bouwt' .46
Kort na dit bezoek aan Ristine, in oktober 1907, inspecteerde Middelberg de OCR voor het laatst en zijn indruk was nu veel gunstiger dan
de eerste keer. Er was veel gedaan aan verbetering van de baan, enkele
houten bruggen waren vervangen door ijzeren en het enige grote werk
wat nog ontbrak was de brug over de Washita River bij Chickasha en
een paar miji rails. Zonder al te grote kosten zou de Iijn voltooid kunnen
42. M. Middelberg aan G.A.A. Middelberg, Purcell, 17-10-1907.
43. Edward Rayson Ripley, van 1895 tot 1933 president van de Atchison, Topeka & Santa Fe Railway. Marshall, Santa Fe, 249-251.
44. Een bepaling in de nieuwe grondwet van Oklahoma verbood de verkoop van spoorwegeigendommen binnen de staat aan 'interstate' maatschappijen. Carter spande zich in
om deze bepaling te doen wijzigen, maar had pas in 1913 succes. Thoburn, Standard
History, IV, 1347.
45. M. Middelberg aan G.A.A. Middelberg, Purcell, 21-10-1907.
46. Verslag M. Middelberg, 53.
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worden. AIleen het personeel bleek grotendeels verlopen; de meesten
hadden elders een goed heenkomen gezocht.
De paniek van 1907 en het faillissement van de OCR

De grote financiele paniek van september-oktober 1907 aan Wall Street,
die snel naar Europa oversloeg, deed aIle hoop op een spoedige voltooiing van de OCR vervliegen. 47 Het vertrouwen in aIle Amerikaanse
spoorwegen was zodanig geschokt dat er met de beste wil van de wereld
geen geld te krijgen was, zeker niet voor noodlijdende bedrijven als de
Oklahoma Central. 48 De verliezen in Nederland aan de beurs geleden als
gevolg van de crisis waren zo groot dat Van Oss niet meer bereid, of
zelfs niet meer in staat zou zijn nieuwe bonds op te nemen, waardoor
de toekomst van de OCR er weI zeer donker kwam uit te zien. Middelberg jr., die had gedroomd van een carriere in Amerika, besloot naar
huis terug te keren. In een laatste brief luchtte hij zijn hart nog eens over
de dubieuze handelingen achter de schermen. 49 Het was allemaal dief en
diefjesmaat en wie de grootste schurk was, wist hij niet meer; volgens
Van Oss was Wollenberger de ergste, maar voor het omgekeerde was
ook veel te zeggen. Otis en Walling Ie ken er grotendeels buiten te staan.
Middelberg mocht Wollenberger eigenlijk wei, al zou hij hem nooit zijn
geld toevertrouwen, en ook Van Oss was geen kwade kerel en had hem
niet slecht behandeld. Die twee handige zakenlui zouden elkaar weI weer
weten te vinden, want ze hadden elkaar veel te hard nodig.
Nadat de verkoop van de lijn aan de Santa Fe was afgesprongen en
geld voor de voitooiing niet te krijgen was, raakte de OCR aan de
grond. Er waren problemen met de Construction Compo over de betaling van de extra kosten en een accoord tussen de partijen liep vast op
de onwil van Keefe, die teveel hooi op zijn vork genomen had en nu
door de crisis zwaar in de problemen zat. Er bleef niets anders over dan
het faillissement aan te vragen en een receiver te do en aanwijzen, wat
op 2 juni 1908 gebeurde. De per 1 juni vervallen rente werd niet meer
betaald. 5o In New York werd een comite ter bescherming van de belangen van de bondholders opgericht, waar o.a. Lisman en Parker zitting
C .W. Wright, Economic History of the United States (New York 1941) 876-878.
M. Middelberg aan G.A .A. Middelberg, Chicago, 31-10-1907; Joh. de Vries, Een
Eeuw vol Effecten, 103, schat het in Nederland op de Amerikaanse fondsen geleden verlies
op zeker 500.000.000 gulden.
49. M. Middelberg aan G.A.A. Middelberg, New York, 29-11-1907.
50. Van der Werff & Hubrecht aan de Vereeniging voor den Effectenhandel, 5 juni 1908.
Dossier 836, Archief Ver. Effectenh. A'dam.
47.
48.
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in namen; eerstgenoemde nam op zich ook de belangen van de Nederlandse obligatiehouders te behartigen. Van Oss steunde dit New Yorkse
co mite en vertrouwde zijn belangen aan Lisman toe. Belanghebbenden
werden uitgenodigd hun obligaties OCR in te wisselen tegen certificaten
bij de Columbia Trust Company te New York, in Nederland vertegenwoordigd door de Centrale Trust Compagnie te Amsterdam. 51
Omdat hiermee de specifiek Nederlandse belangen, behalve miss chien
die van Van Oss, onvoldoende gewaarborgd leken, riep de Vereeniging
voor den Effectenhandel te Amsterdam, daartoe aangespoord door de
Amsterdamse bankiers Jan Kalff & Co., op 14 september 1908 een vergadering van obligatiehouders bijeen, waar $ 317.000 aan bonds vertegenwoordigd was. Van Oss verdedigde daar het New Yorkse beschermingscomite, en met enig succes, want de overige belanghebbenden
besloten met 120 tegen 66 stemmen (Van Oss had 129 stemmen, maar
stemde blanco) voorlopig aIleen een commissie van advies in te steIlen,
waarin naast Van Oss een aantal bekende mens en uit bankierskringen
zitting nam, onder wie ook August Kalff, schoonzoon van G.A.A. Middelberg. Eventueel kon men dan later nog overgaan tot het oprichten
van een beschermingscomite, door Van Oss ontraden, omdat men toch
te weinig kapitaal zou vertegenwoordigen om werkelijk een vuist te kunnen maken. Zelf zou hij in ieder geval niet mee kunnen doen, omdat hij
zijn eigen belangen al aan Lisman c.s. had toevertrouwd.
Inlevering van de Nederlandse obligaties bij het New Yorkse comite
werd door de commissie van advies derhalve niet ontraden, zodat uiteindelijk op 15 november 1908, de uiterste termijn, het grootste dee! van
de Nederlandse bonds bij de Centrale Trust Comp. was gedeponeerd.
Lisman berichtte dat het New Yorkse comite in september 1908 al over
ca. $2.700.000 aan ingeleverde bonds beschikte, zodat toen nog ongeveer $400.000 in Nederland moest uitstaan. Sinds februari 1910 werden
de nieuwe certificaten van de Centrale Trust Compagnie officiee! genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs in plaats van de oorspronkelijke OCR obligaties. 52

51. Van Oss ' Effectenboek 1909, 1291 vlg. Belangrijkste partner in de Centrale Trust
Compo was J . Santilhano, medevennoot van Van Oss in diens bankiersfirma.
52. Op 3 september 1909 werd door Van der Werff & Hubrecht voor in totaal $852.000
aan certificaten notering aan de Beurs aangevraagd. Dit bedrag vertegenwoordigt dus vermoedelijk het Nederlandse aandeel in de bond issue van de OCR, minus de stukken die
nog in handen van Van Oss waren, die zijn belangen immers in New York had ondergebracht. De totale Nederlandse deelneming in de OCR moet dus boven de $1.000.000 gelegen hebben .
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Verder bedrijf en reorganisatie van de Oklahoma Central

Het bedrijf van de OCR zelf ging ondertussen door, met vallen en
opstaan. De lijn was nog steeds niet helemaal klaar, maar de receiver,
Asa E. Ramsay, die op 10 augustus 1908 bezit van de eigendommen van
de maatschappij had genomen, reorganiseerde het bedrijf zo goed en
kwaad als het ging. De exploitatie werd vereenvoudigd, maar de verliezen bleven nog, al waren er tekenen die op verbetering wezen. 53 Betere
aansluitingen met de Frisco te Ada en met de Rock Island te Chickasha
deden het vervoer toenemen, maar mede door het verbranden van een
houten brug leverde het boekjaar 1909/1910 (afgesloten 30-6-1910) nog
een verlies van ruim $30.000 Op.54 En er kwamen meer tegenslagen: een
mijnwerkersstaking in 1910 beroofde de maatschappij van haar belangrijkste bron van inkomsten, omvangrijke vernieuwingen bleken nodig
om de zaak draaiend te houden en droogten deden de oogsten in de Canadian Valley lager uitvallen dan geraamd. Een klant voor kolen waar
men zich veel van had voorgesteld, namelijk de Santa Fe voor haar
stoomlocomotieven, viel weg toen dat bedrijf steeds meer machines uitrustte voor oliestook en andere spoorwegen deden hetzelfde. 55 Geholpen door het opleven van de economie, slaagde Ramsay erin de ontvangsten te do en stijgen tot een batig slot van $40.000 over het boekjaar
191211913. 56 De Nederlandse beleggers had den echter aIle vertrouwen
in de maatschappij verloren. Rente was er sinds 1908 niet meer betaald
en de koers van de obligaties (sinds 1910 van de certificaten) zakte van
ruim 93 in 1907 tot onder de 20 in 1913 en zelfs tot minder dan 1070 een
jaar later.
Omdat een receiverschap bedoeld was als tijdelijk, moest er op een of
andere manier gereorganiseerd worden, vooral ook omdat de Santa Fe
wei bereid was opnieuw te praten over huur of koop van de lijn, nu ook
de juridische belemmeringen veroorzaakt door de grondwet van Oklahoma waren weggenomen. Lisman, als hoofd van het New Yorkse beschermingscomite stelde in mei 1914 een plan op, dat ook werd uitgevoerd: een nieuwe maatschappij, de Oklahoma Central Railroad, kocht
bij executoriale verkoop op 31 juli 1914 de eigendommen van de oude
OCR van de vertegenwoordigers der obligatiehouders ( = Lisman) voor

53. M.H. Merrill, 'The Oklahoma Central Railroad', The Chronicles of Oklahoma 59
(1982) 465-471.

54.
55 .

56.

Van Oss' Effectenboek 1911, 1296.
Clark, Railroads, 276 .
Van Oss' Effectenboek 1914, 1531.
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GRAFIEK 1 Koersverloop van de obligaties van de Oklahoma Central Railway aan de
Amsterdamse effectenbeurs (1906-1914). N.B.: vanaf 1910 is de koers van de certificaten
van obligaties opgenomen.
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50~----------------~~----------------~
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bron: Van 055' Effectenboek, 1907-1915/1916

$1.000.000. 57 De nieuwe maatschappij had een aandelenkapitaal van
$1.500.000, terwijl daarnaast werden uitgegeven een 5070 obligatielening
groot $1.200.000, en zogenaamde incomebonds tot een maximum van
$1.500.000. Deze laatste bonds gaven aileen rente (maximaaI6%) als de
winst van de onderneming een zekere grens zou overschrijden. Houders
57. Zie voor de reorganisatie van de OCR: Van Oss' Effectenboek 191511916, II,
704-705.
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van certificaten van de oude OCR kregen het recht voor elke oude bond
van $lOOO, met bijbetaling van $400 contant, nieuwe stukken te verkrijgen als voigt: $400 aan nieuwe 50/0 obligaties, $500 incomebonds en
$500 in aandelen. Geen al te beste regeling dus, omdat aIleen de obligaties rente gaven en de rest waarschijnlijk nooit een cent zou opleveren.
De Santa Fe zou de lijn pachten voor een vast bedrag, voorlopig voor
vijf jaar, met een optie op de koop van de lijn. In september 1917 maakte de Santa Fe inderdaad gebruik van de optie en kocht de Oklahoma
Central Railroad op. Daarmee zullen de obligatiehouders van de oorspronkelijke Oklahoma Central een kleine 30% van hun geld hebben teruggekregen. 58 Het is niet waarschijnlijk dat veel Nederlandse bondholders aan deze reorganisatie hebben deelgenomen; de nieuwe waarden
zijn nooit aan de Amsterdamse Beurs genoteerd geweest en de meesten
zullen hun verliezen hebben afgeschreven. Voor hen wist de Centrale
Trust Compagnie uiteindelijk nog een uitkering van 2 Y2 % los te krijgen,
namelijk $25 ofwei /59,50 na aftrek van kosten per certificaat van
$lOOO. Een kapitaal bedrag. 59
De Santa Fe exploiteerde haar nieuwe aanwinst als een toevoerlijn
voor het hoofdnet, maar de relatieve overbodigheid van de OCR werd
al spoedig aangetoond toen al in 1934 het gedeelte van Lehigh naar Ada
werd gesloten. Hetzelfde jaar volgde nog het traject Byars-Purcell,
kje
Purcell-Chickasha ging in 1941 dicht, zodat aIleen nog het kleine
Ada-Byars enige jaren in bedrijf bleef. 60 Wat tenslotte overblee an het
Nederlandse avontuur in Oklahoma waren twee plaatsen met bekende
namen: Middelberg (nu gespeld Middleburg), in Grady County, ten
oosten van Chickasha, in 1982 nog 35 inwoners tellenc!/en Vanoss, Pontotoc County, ten westen van Ada, nu nog 75 inwbners rijk. 61

Conclusie

Vit het voorgaande blijkt duidelijk hoe riskant beleggingen in de Verenigde Staten konden zijn. Zelfs een doorgewinterd effectenmakelaar als
Van Oss, met al zijn relaties en met zijn deskundigheid, heeft zich door
58. Van Oss' Effectenboek 191811919, 11,570; Clark, Railroads, 247, waar de OCR een
'locally financed' lijn wordt genoemd, wat in het licht van het voorgaande dus niet juist
blijkt te zijn.
59. Ongedateerd kranteknipsel in dossier 836, Archlef Ver. v.d. Effectenhandel,
Amsterdam.
60. Marshall, Santa Fe, 434-435.
61. Voor deze informatie dank ik mijn vriend Leverett L. Bogle, te Baton Rouge, Louisiana.
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een stelletje Amerikaanse geldwolven laten beet nemen. Hij zelf was er
van overtuigd dat Carter en Wollenberger er op uit waren om hem zoveel mogelijk geld afhandig te maken; daar staat dan wei tegenover dat
ook Van Oss geen filantropie wilde bedrijven, maar zijn eigen beurs wilde spekken. Zeker is wei dat in augustus 1906 door Van Oss al $650.000
in de Oklahoma Central was gestoken, terwijl het aandeel van de
Western Bank toen nauwelijks een tiende daarvan was. Volgens Van
Oss zouden Carter en Wollenberger de lijn van het Nederlandse geld
hebben willen bouwen, om zo het aandeel van de Western Bank grotendeels in eigen zak te kunnen steken. Een kwalijke verdachtmaking, of
school er een grond van waarheid in? De Middelbergs, vader en zoon,
waren het hierin wei met Van Oss eens. 62 De Oklahoma Central is een
van de laatste dubieuze beleggingen in Amerikaanse spoortjes aan de
Amsterdamse Beurs geweest, waarbij de zaken voor de deelnemers
slecht afliepen, ondanks de hulp van deskundigen als de Middelbergs.
lfoeveel gemakkelijker moet het in de negentiende eeuw dan niet geweest zijn voor gewetenloze lieden om de speculatiezieke Nederlanders
een paar rniljoen lichter te maken? S.F. van Oss zelf zal er weinig onder
geleden hebben; hij had zich inmiddels ruimschoots schadeloos gesteld
door speculaties in de olievelden van Oklahoma, daarbij afgaande op de
adviezen van Martinus Middelberg. Hij trok zich spoedig na deze affaire terug uit de effectenwereld om zich geheel aan de journalistiek te wijden.

62. G.A.A. MiddeJberg aan M. Middelberg, Loenersloot, 14-10-1907. ARA, C.M . nr.
21 A; M . Middelberg aan G.A.A. Middelberg, New York, 29-11-1907. ARA, C.M. nr.
12 G.

De huisvesting van Werkspoor-

arbeiders in Zuilen 1

T.K. BAAS

Inleiding
De Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel N.V. - 'Werkspoor' - in Amsterdam verkeert rond de eeuwwisseling in een zodanig gunstige ekonomische positie, dat uitbreiding
van het bedrijf noodzakelijk wordt. Aangezien deze uitbreiding niet op
het eigen terrein in Amsterdam kan plaatsvinden, besluit de direktie een
deel van de fabriek elders te vestigen. De keus valt op de gemeente Zuilen ten t;loorden van de stad Utrecht. Daar start na enkele jaren van
voorbereidingen in 1915 de produktie van rollend materieel voor spooren tramwegen.
In het bedrijf in Zuilen zullen gedurende vele jaren tussen de vijfhonderd en vijftienhonderd arbeiders werken, afhankelijk van de orderpositie. Een deel van het Amsterdamse Werkspoor-personeel zal mee moeten verhuizen naar Zuilen en voor hen ontstaat onmiddellijk de behoefte
aan huisvesting in de buurt van de fabriek. In dit artikel zal bekeken
worden hoe er is voorzien in de behoefte aan woningen voor de in Zuilen
werkzame Werkspoor-arbeiders en -beambten. Aan de orde zullen achtereenvolgens komen de initiatieven van direktiezijde met de N. V.
Bouwvereniging 'Elinkwijk' en de aktiviteiten van de arbeiders zelf middels de woningbouwverenigingen 'Zuilen' en 'Eigen Haard'. Ook zal er
aandacht besteed worden aan de houding van de gemeenten Zuilen en
Utrecht bij de totstandkoming van woningen voor het Werkspoorpersoneel.

1. Dit artikel is voor het grootste gedeelte gebaseerd op onderzoek, dat door R. Soeter
en Tj. Baas ten behoeve van hun doktoraalskripties sociaal-ekonomische geschiedenis is
verricht naar de ekonomische en sociale ontwikkeling op en in de omgeving van de twee
grote - inmiddels verdwenen - Utrechtse metaalbedrijven 'Werkspoor' en 'De Muinck
Keizer'. De betreffende onderzoekers hebben zich ook beziggehouden met de invloed van
beide bedrijven op de woningbouw in de omgeving.
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Afb. I . Gezicht in de Lessepstraat bij de Daalsedijk; woninggroep van de woningbouwvereniging 'Zuilen'.

Werkspoor te Zuilen
Sedert 1890 maakt de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel een peri ode van grote bloei door. Het bedrijf,
dat in 1827 van start is gegaan en in de jaren '70 en '80 van de 1ge eeuw
een zware inzinking heeft gekend, maakt in ruime mate gebruik van de
forse expansiemogelijkheden in de metaalnijverheid, die ontstaan zijn
als gevolg van de toenemende investeringsaktiviteit van zowel het partikulier bedrijfsleven als de overheid. 2 De produktie bestaat uit konstrukties (bruggen, overkappingen, enz.), spoor- en tramwagons en sedert
1902 ook dieselmotoren. De produktiekapaciteit blijkt al vrij snel na de
2. J .A . de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam
1968) 178.
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eeuw-wisseling te klein te zijn. In aIle afdelingen van de fabriek is er een
overvloed aan werk, 'zodat het ons niet meer is mogen gelukken aile onderhanden zijnde orders op tijd uit te voeren,.3 Bovendien gaan verschillende belangrijke opdrachten aan de neus van het bedrijf voorbij.
Door aile drukte is de levertijd van de produkten te lang geworden. De
Werkspoordirektie besluit dan ook in 1912 de produktie-kapaciteit van
het bedrijf te vergroten en de fabriek uit te breiden. Het eigen terrein
te Amsterdam biedt geen uitbreidingsmogelijkheden meer en men
besluit een deel van de fabriek elders te vestigen. Het oog valt uiteindelijk op een terrein in de gemeente Zuilen, dat gelegen is aan het MerwedekanaaI en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam.
De gemeente Zuilen ligt vrij centraal in Nederland. De grond is er relatief goedkoop, zodat reservering van ruime terreinen voor mogelijke
uitbreiding in de toekomst mogelijk is. Verder beschikt het verkozen terrein over zeer goede transportverbindingen met vrijwel aile plaatsen in
Nederland en met het Ruhr-gebied in Duitsland. Ook de verbinding met
het moederbedrijf in Amsterdam is goed. Tot slot biedt de nabijheid van
de stad Utrecht een mogelijk reservoir van arbeidskrachten evenaIs het
mogelijkheden biedt nog aan te trekken arbeiders van elders te huisvesten.
In 1912 koopt Werkspoor het genoemde terre in in Zuilen aan en in
1913 wordt er met de bouw van de wagonmakerij en de smederij begonnen. Voor de heersende normen en stand van techniek in die tijd wordt
er een zeer moderne en goed geoutilleerde fabriek neergezet. De produktie zou februari 1914 van start gaan met een klein aantal werklieden dat
naarmate de bouw van het bedrijf verder vorderde zou worden uitgebreid. Wanneer de fabriek geheel gereed is en in volle werking - d.i. in
de zomer van 1916 - zullen er volgens direkteur Muysken zo'n duizend
a twaaIfhonderd man werken. Daarvan zijn er dan ruim driekwart volwas sen en ongeveer zeshonderd gehuwd. 4
Nu zijn er voor de fabrikage van wagons en rijtuigen geschoolde arbeiders nodig: bankwerkers, lassers, houtbewerkers, bekleders en schilders. Deze vaklieden verwacht de Werkspoor-direktie niet of nauwelijks
in Zuilen of in de aangrenzende gemeente Utrecht te vinden. Het is over
het algemeen aI moeilijk geschoolde metaalbewerkers in Nederland te
vinden aan het begin van de twintigste eeuw, laat staan voor een dergelijk gespecialiseerd produkt als spoor- en tramwagons. Er is in Utrecht
3. Werkspoor 1827-1952, Gedenkboek uitgegeven ter ge/egenheid van het 125-jarig
bestaan van Werkspoor (Amsterdam 1952) 14.
4. Gemeente Archief Utrecht (GAU), bouwdossier wbv. 'Zuilen' , verslag van het
gesprek tussen Muysken en burgemeester Fockema Andreae, d.d. 9 juli 1913.
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weI een kleine metaaIindustrie aanwezig, maar deze bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote bedrijven die op hun beurt ook gespeciaIiseerd zijn in bepaalde eigen produkten. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat een gedeelte van het Werkspoor-personeel te horen
krijgt, dat zij mee zaI moeten verhuizen. 5
Met meeverhuizen wordt dan ook letterlijk aan 'verhuizen' gedacht.
Pendelen tussen Amsterdam en de fabriek te Zuilen is uit den boze. De
reiskosten bedragen /0,90 per week en zijn voor rekening van de arbeider zelf. De Werkspoor-direktie heeft nog weI rijpelijk overwogen de arbeiders een tegemoetkoming in de reiskosten te geven, 6 maar dat is bij
overwegen gebleven. Bovendien zou het daarbij slechts om een tijdelijke
regeling gaan. Er zijn ook nog andere bezwaren. Het werk in Zuilen begint om vijf uur, haIf zes. Oat betekent om vier uur 's morgens op. Is
het werk dan om vijf uur gedaan dan is men pas weer om zeven uur,
half acht thuis. Overwerk is er voor de arbeiders niet meer bij en juist
dat overwerken is van groot belang voor het Werkspoor-bedrijf. Door
middel van snelle levering hoopt men konkurrentie voor te kunnen blijyen en de orderportefeuille gevuld te houden. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat het permanent heen en weer reizen vermoeidheid en
ziekte in de hand werken en dat heeft op zijn beurt weer effekt op de
arbeidsprestatie en de produktie-resultaten.
De Amsterdamse Werkspoor-arbeiders van de smederij en de wagonmakerij besluiten voor het overgrote deel mee te verhuizen naar Zuilen.
Zij krijgen daarvoor een dag vrij met behoud van loon en verhuiskostenvergoeding - /25,- voor gehuwden en / 10,- voor ongehuwden
_.7 De vraag is aileen waarheen? De kleine plattelandsgemeente Zuilen
met een inwoneraantal van ongeveer duizend mensen is niet voorbereid
op een dergelijke invasie. In het nabijgelegen Utrecht bestaat vlak voor
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een ernstig woningtekort. Er
zullen dus nieuwe arbeiderswoningen gebouwd moeten worden. Zowel
van de kant van de direktie als van de kant van het personeel worden
daartoe initiatieven genomen.

N.V. Bouwvereniging 'Elinkwijk'

In het jaarverslag van Werkspoor over 1913 wordt vermeld, dat 'ten einde de arb eiders aan goede, gezonde woningen te helpen, op initiatief der
5.
6.
7.

lubileum wbv. 'Zuilen', Utrechts Dagblad, d.d. 19 maart 1938.
Werkspoor Fabriekscourant, d.d. 9 mei 1914.
idem.
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Directie een maatschappij (is) opgericht, die in de nabijheid van de fabriek een tuinwijk sticht, genaamd "Elinkwijk" ,.8 Weliswaar wordt
het aandelenkapitaal van de N.V. Bouwvereniging op naam gedeeltelijk
door de fabrieksdirekteuren persoonlijk, gedeeltelijk door buitenstaanders - waaronder de heer Elink-Schuurman - verschaft, uit artikel 14
van de statuten blijkt echter dat in belangrijke aangelegenheden de
goedkeuring wordt vereist van het bedrijf Werkspoor. 9 De heer Muysken, direkteur van Werkspoor en belanghebbende in de bouwvereniging, licht in een gesprek met de Utrechtse burgemeester Fockema Andreae de plannen van 'Elinkwijk' toe. 'De plannen der direktie zijn bescheiden van omvang: zij strekken ertoe om op een terrein waarap de
fabriek optie heeft en dat de eigenaar - de heer Elink Schuurman - haar
voor een zeer lage prijs in handen heeft gegeven - het bed rag werd mij
niet genoemd - onder voorwaarde dat er een soort tuindorp op zal worden gesticht, geleidelijk tweehonderd it tweehonderdvijftig woningen te
bouwen; deze bouw zal in geen geval vlug geschieden, op zijn hoogst
zuIlen er veertig woningen per jaar worden gezet'. 10
Voor de plannen, vertelt Muysken verder, heeft de bouwvereniging
nu zo'n/50.000,- bij elkaar, te weinig om veel te doen. De fabriek kan
geen grate bedragen aan de woningbouw bijdragen daar ze al zo'n anderhalf it twee miljoen gulden nodig heeft gehad om de werkplaatsen in
Zuilen neer te zetten. De woningen in het tuindorp zullen nauwelijks in
de behoefte kunnen voorzien 'te minder omdat hare woningen, die vijftig vierkante meter oppervlakte zuIlen beslaan en ieder een stuk grond
van ongeveer honderdvijftig vierkante meter zullen hebben, een huurprijs zullen hebben van /3,10 it /3,90 en dus slechts voor beter gesitueerde werklieden zuIlen kunnen dienen' .11
Het animo onder de werklieden om naar Zuilen of Utrecht te verhuizen is volgens Muysken groot. Men hoopt zo een etage-woning voor een
eensgezinswoning te kunnen verwisselen. Er zullen weliswaar enkele
werklieden in Amsterdam blijven, maar niet veel. Waarschijnlijk februari 1914 zal de fabriek met een klein aantal werklieden beginnen, wat
dan naarmate de bouw vordert verder zal worden uitgebreid. Is de hele
fabriek eenmaal in volle werking dan zullen er ongeveer duizend it
twaalfhonderd mensen werken.
8. M.H. Damme, De nieuwe fabriek bij Utrecht Werkspoor, De Ingenieur no. 37 (Den
Haag 1916).
9. F. Bakker Schut,Industrie en Woningbouw: een technisch-economische beschouwing
over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw (Delft 1933) 250.
10. GAU, bouwdossier wbv. ' Zuilen', verslag van het gesprek tussen Muysken en burgemeester Fockema Andreae, d.d . 9 juli 1913.
II. idem.

BAAS HUISVESTING VAN WERKSPOORARBEIDERS

215

Op 18 november 1914 wordt de bouw van de eerste veertig woningen
aanbesteed. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden wordt de bouw van dit komplex woningen pas in 1916 voltooid. Op dat moment werken er 890 mensen in
de fabriek te Zuilen. Maar er wordt in het daarop volgende jaar flink
doorgebouwd en aan het eind van 1917 staan er op het 'Elinkwijk'terrein 188 woningen. Aan de geplande 300 huizen is men vanwege de
oorlogstoestanden niet toegekomen en uitbreiding blijft nodig. Het probleem ligt volgens het bestuur van de vereniging echter hierin, dat 'behoorlijke arbeiderswoningen niet meer te bouwen zijn tegen een prijs die
een binnen het financiele kunnen der arbeiders vallende huur mogelijk
maakt' .12
Het is om deze reden dat het 'Elinkwijk'-bestuur aan de gemeente
Utrecht vraagt of het in aanmerking kan komen voor een deel van de
/500.000, die door de regering is uitgetrokken voor de partikuliere woningbouw. Het bedrijf Werkspoor wil zelf weI /500,- per woning bijdragen voor ten hoogste 150 huizen. Dit bedrag gevoegd bij de dertig
procent steun van de regering zou het bouwen van de resterende woningen mogelijk maken. Het 'Elinkwijk' -bestuur krijgt een negatief antwoord op zijn aanvraag. Wil de vereniging in aanmerking komen voor
regeringssteun, dan dient zij eerst de statuten zodanig te veranderen, dat
zij een zogenaamde 'toegelaten' vereniging is geworden in de zin van de
Woningwet van 1901, dat wil zeggen 'uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting' . 13 De gemeente Utrecht, die in dat geval
als garantsteller dienst zou moeten doen voor eventueel te verkrijgen
voorschotten, stelt bovendien nog een aantal andere voorwaarden. De
bouwgrond van de vereniging moet eigendom van de gemeente Utrecht
worden en de vereniging is verder verplicht een financieIe verantwoording aan de gemeente Utrecht te overleggen. Eigenlijk wil de
Werkspoor-direktie de bouwvereniging zoveel mogelijk in eigen handen
houden, maar ze besluit uiteindelijk over dit bezwaar heen te stappen
teneinde de gewenste overheidssteun te kunnen ontvangen.
Wanneer 'Elinkwijk' dan op 28 oktQber 1919 eindelijk als 'toegelaten' bouwvereniging in aanmerking komt voor regeringssteun kan er
nog niet gebouwd worden. Allerlei problemen dienen zich aan: de gemeente Zuilen wil op geen enkele wijze medewerking verlenen, er ontstaat onenigheid tussen de gemeente Utrecht en het verenigingsbestuur
12. GAU, bouwdossier N.V. 'Elinkwijk', brief Elinkwijkbestuur aan het kollege van
B&W van Utrecht, 15 mei 1915.
13. GAU, bouwdossier N.V. 'Elinkwijk', brief minister van Binnenlandse Zaken aan het
kollege van B&W van Utrecht, 29 juni 1918.
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over de prijs van de bouwgrond en tenslotte, na lang wachten, blijkt in
1921 het door 'Elinkwijk' aangevraagde bouwvoorschot voorlopig buiten behandeling te zijn geplaatst. 14 Intussen is het personeelsbestand bij
Werkspoor Zuilen, dat in de jaren 1917, 1918 en 1919 tussen de zevenhonderd en achthonderd arb eiders geschommeld heeft, toegenomen tot
ruim duizend arbeiders.
'Elinkwijk' besluit op de bouw bezuinigingen te gaan aanbrengen en
zelf verder naar financiele middelen te zoe ken om haar plannen ten uitvoer te brengen. Ook wordt er besloten de huren te verhogen van /7,35
- in 1918 en 1919 hebben al eerder huurverhogingen plaatsgevonden per week naar maximaal /9,80 per week. Eind 1922 ontvangt de gemeente Utrecht dan een brief van de bouwvereniging 'Elinkwijk', waarin zij meldt dat zij zichzelf van kapitaal heeft kunnen voorzien en dat
in de eerste nood tegemoet is gekomen. 15 Intussen is zij er ook in
geslaagd vierenvijftig woningen aan haar komplex toe te voegen. 'Elinkwijk' beschikt nu over 240 woningen, waar in totaal 967 mensen wonen. Enkele jaren later in 1924 worden nog eens twaalf woningen opgeleverd.
Het geheel van aktiviteiten van de bouwvereniging 'Elinkwijk' overziend dienen zich toch enkele vragen aan. Het meest voor de hand ligt
natuurlijk de gedachte aan financieIe steun aan arbeiderswoningbouw
of woningbouw door Werkspoor zelf, schrijft burgemeester Fockema
Andreae in het verslag van zijn gesprek met direkteur Muysken. Wanneer het dan zo voor de hand ligt dat Werkspoor zelf voorziet in de woningen voor zijn arbeiders waarom wordt er dan een bouwvereniging
door partikulieren opgericht? Waarom zijn de plannen dan zo klein van
opzet en dUUf, waarom moet er zo nodig een tuindorp gebouwd worden?

Fabriekswoningbouw
Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven of direkties van bedrijven woningen ten behoeve van hun personeel (laten) bouwen. 16 In Engeland
vindt het eerst woningbouw door fabrikanten plaats. Later volgen initi-

14. GAU, bouwdossier N.V. 'Elinkwijk', brief B&W van Utrecht aan 'Elinkwijk', 17
oktober 1921.
15. GAU, bouwdossier N.V. 'Elinkwijk', brief Elinkwijkbestuur aan het kollege van
B&W van Utrecht, 4 november 1922.
16. Een overzicht van arbeiderswoningbouw door ondernemers geeft: F. Smit, 'Fabrikanten, de smaakmakers van de stedenbouw', Wonen-TAIBK 1975, nummer 5, 5-21.
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atieven in Frankrijk, waar onder het regime van Napoleon II ook de
staat zich aktief met arbeiderswoningbouw bemoeit, en Duitsland. 17 In
Nederland wordt in de 1ge eeuw in vergelijking met het buitenland
slechts weinig door fabrikanten gebouwd. In de jaren dertig van de 1ge
eeuw wordt door de Nederlandse Handel Maatschappij in Twente het
textieldorp Nijverdal opgezet 18 en in 1864 sticht de firma Regout in
Maastricht de 'St. Anthoniusbouw'. 19 Ruim twintig jaar later voIgt J .C.
van Marken, direkteur van de 'Delftse Nijverheid' - een aantal bedrijven in Delft waaronder als bekendste de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek - met het 'Agneta-park' .20 De sociale en ekonomische verhoudingen zijn over het algemeen nog van dien aard, dat arbeiderswoningbouw hetzij een verlicht soort van filantropie is, hetzij een vorm van
gedwongen woningnering. 21 Hierbij vertoont zich het beeld van de fabrikant als weldoende doch strenge vader voor zijn arbeiders.
Wanneer aan het eind van de 1ge eeuw de sociale en ekonomische verhoudingen duidelijk veranderen nemen de initiatieven om tot fabriekswoningbouw te komen toe. Snelle fabrieksuitbreidingen doen een harmonische groei van het bedrijf onmogelijk worden wanneer de fabriek
zelf niet aktief deelneemt aan de huisvesting van haar arbeiders. Daarbij
komt dat de groeiende industrie veelal landelijke gebieden tot nieuwe
standplaats kiest en daar bezit de kleine woningvoorraad slechts een geringe elasticiteit. Van filantropie kan ook nauwelijks meer sprake zijn.
De sociale verhoudingen zijn zodanig veranderd dat de arbeiders geen
liefdadigheid meer wensen. Bovendien kan de direkteur van een fabriek
zich tegenover aandeelhouders en kommissarissen slechts strikt ekonomische maatregelen en geen proefnemingen van filantropische aard permitteren. 22
Welke zijn dan die strikt ekonomische faktoren en overwegingen die
de bedrijfsleiding er toe brengen zich met arbeiderswoningbouw in te laten? Want dat die bemoeienis er geweest is blijkt uit het volgende korte
willekeurige rijtje: de Woningstichting 'Thuis Best' voor de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, de in 1913 opgerichte N.V. Bouwmaatschappij 'Heyplaat' van de Rotterdamse Droogdok Mij., de 'Hengelose
Bouwvereniging' opgericht door de gebroeders Stork en enkele andere
17. Zie o.a . F. Engels, Over het woningvraagstuk (1887, nederlandse uitgave 1970).
18. Smit, 'Fabrikanten' 7.
19. J. Nycolaas, Volkshuisvesting, een bijdrage tot de geschiedenis van woningbouw en
woningbouwbeleid (Nijmegen 1974) 22.
20. W. de Vries, 'J.C . van Marken en het "Agneta-park" te Delft,' Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1978) 3-34.
21. Bakker Schut, Industrie en woningbouw, 17.
22. idem, 18, 19.
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ondernemers, die in 1911 het tuindorp "t Lansink' sticht. Verder houden de spoorweg-maatschappijen en de staatsmijnen zich ook direkt of
indirekt met de woningbouw van het eigen personeel bezig. 23 De heer F.
Bakker Schut heeft in zijn dissertatie, getiteld Industrie en WoningbOUW,24 een vrij voUedig overzicht gegeven van de mogelijke motieven
en overwegingen van de industrie om zich met arbeiderswoningbouw te
bemoeien. De belangrijkste motieven en overwegingen zullen hier in het
kort behandeld worden en tegelijkertijd zal bekeken worden in hoeverre
deze een rol gespeeld kunnen hebben bij de initiatieven van de
Werkspoor-direktie.
In het algemeen kan men stellen dat de omvang en met name de groei
van een bedrijf, de vestiging in een landelijk gebied waar de voorraad
woningen gering is en het achterblijven of uitblijven van woningbouwaktiviteiten van de overheid een bedrijf noodzaakt zich met de arbeiderswoningbouw te bemoeien. Woninggebrek en daarmee het gebrek
aan arbeiders zou de ontwikkeling van het bedrijf immers schaden.
Daarbij is dan een onderscheid te maken in direkt ekonomische motieyen - winsten door produktievermeerdering, besparing loonkosten,
besparing transportkosten, beperking van het verloop en ziekte en verhoogde arbeidsprestatie - en indirekte ekonomische motieven: verbetering arbeidersgehalte, verhoging veiligheid, beloning van arbeidskracht
en trouw.
Voor Werkspoor is de verbetering van het arbeidersgehalte verreweg
het belangrijkste motief om zich met de arbeiderswoningbouw te bemoeien. Het bedrijf heeft goed opgeleid kaderpersoneel en geschoolde
metaalarbeiders nodig. Die zijn in het eigen bedrijf in Amsterdam aanwezig en niet in Utrecht of Zuilen. Zij zullen mee moeten verhuizen en
voor hen zullen woningen gebouwd moeten worden want pendelen lijkt
een onmogelijke zaak. Daarnaast biedt het voorkomen van pendelen
nog meer voordelen: besparing op de transportkosten, die onwillekeurig
een druk uitoefenen op de loonkosten, minder verloop en minder ziekte,
hetgeen samen met de mogelijkheid voor overwerk tot betere produktieresultaten zou kunnen leiden.
Naast het afwegen van deze motieven zijn er nog een aantal andere
faktoren die overwogen dienen te worden voordat men op arbeiderswoningbouw overgaat. Hoe staat het bijvoorbeeld met de financiele mogelijkheden van het bedrijf? Het bedrijf is groot, de bestaansduur is gegarandeerd door de twee grote Nederlandse spoorwegmaatschappijen - zij
23. F. Smit, 'Fabrikanten, 16-18.
24. F. Bakker Schut, Industrie en woningbouw: een technisch-economische beschouwing over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw (Delft 1933).
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garanderen beide 4070 rente van het aandelenkapitaal B -, de winstcapaciteit en mogelijkheid tot kapitaalverkrijging zijn groot. In elk geval is
haar positie zodanig dat het Utrechtse gemeenteraadslid d' Aulino Bourouill het volgende opmerkt: '22 mei j.l. (1914) keert Werkspoor 7% dividend uit aan haar aandeelhouders, verleden jaar had ze op de balans
onder aktiva een bedrag van meer dan /60.000,- (reserve-fonds gekreeerd uit vroegere winsten); naast haar aandelen A (drieeneenhalf miljoen gulden) heeft ze nog andere aandelen B in ornloop met een dividend
van 5%; 'iedere grote fabriek sticht arbeiderswoningen en aanvaardt aIle risiko's' .25 Hier tegenover staat natuurlijk Muyskens verklaring, dat
Werkspoor zich weliswaar met de bouwvereniging 'Elinkwijk' heeft ingelaten, maar dat ze verder weinig kan doen, omdat ze juist anderhalf
tot twee miljoen gulden in de verplaatsing van de smederij en de wagonmakerij heeft gei'nvesteerd.
Een andere faktor van belang is de mogelijkheid de bouwkosten te
drukken. Voor Werkspoor gaat deze vlieger namelijk op. De grondprijs, die de bouwvereniging de grondeigenaar Elink-Schuurman moet
betalen, is uitermate laag: 49 cent per ca. Die lage grondprijs staat weer
in verband met de voorwaarde waaronder de grond verkocht is, er zou
aIleen een tuindorp op gebouwd mogen worden. De woningbouwvereniging 'Zuilen' van de Werkspoorarbeiders moet in die zelfde tijd grond
aankopen voor /2,20 per ca.
De ligging van het bedrijf ten opzichte van de bevolkingscentra is een
punt van aandacht: hoe groter de centra en hoe groter het aantal in de
onmiddellijke omgeving van het bedrijf, des te minder noodzaak voor
het bedrijf zich met arbeiderswoningbouw te bemoeien. Nu is Utrecht
een zeer grote stad in de nabijheid van de fabriek Werkspoor, maar zij
blijkt vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog niet of nauwelijks in
staat te zijn de Werkspoorarbeiders te huisvesten. Voor de woonkern
van het dorpje Zuilen geldt dit nog in veel grotere mate. Het gemeentebestuur van Zuilen laat ook duidelijk weten geen initiatieven tot arbeiderswoningbouw te willen nemen. Over zijn redenen hiervoor zal later
meer gezegd worden.
Naast deze faktoren, die een min of meer positieve invloed hebben op
het besluit van Werkspoor om zich in te laten met de arbeiderswoningbouw, zijn er ook een aantal faktoren, die een negatieve invloed op dat
besluit hebben uitgeoefend. Een daarvan is de stabiliteit van de bedrijfsbezetting en de samenstelling van het personeel. Werkspoor heeft een
grote groep vaklieden nodig, maar naast deze kategorie arbeiders neemt
zij regelmatig grote aantallen ongeschoolde arbeiders aan wanneer er
25.

GAU, Gemeenteraadsverslag-Gedrukte Verzameling 18 juni 1914.

220

JoGBT 2(1985)

grote orders uitgevoerd moeten worden. Is de order gereed en is er geen
ander werk dan wordt deze laatste groep arb eiders weer ontslagen. Het
bedrijf gaat er van uit dat deze groep arbeiders uit Utrecht en omgeving
zal komen en voelt zich niet geroepen ook voor hen huisvesting te verzorgen. Voor een konjunktuur-gevoelig bedrijf als Werkspoor is het risiko van een onjuist gedimensioneerde woningvoorraad te groot: te veel
of te grote huizen, die bij slechte tijdomstandigheden de financiele positie van het bedrijf kunnen verzwakken als gevolg van huurderving, te
zware lasten e.d.
'Elinkwijk' is dus met name bedoeld voor de beamten en geschoolde
arbeiders van Werkspoor. Hiermee heeft de fabriek geprobeerd een
vaste kern van beter geschoolde en gesitueerde mens en aan het bedrijf
te binden. Toch kunnen ook niet aIle geschoolde arb eiders uit Amsterdam in het wooncomplex van 'Elinkwijk' gehuisvest worden. Dat
Werkspoor voor een groot deel van hen niet gebouwd heeft, zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit, dat voor hen het tuindorp te duur
is en dat zij zelf initiatieven genomen hebben om in hun huisvesting te
voorzien middels de woningbouwvereniging 'Zuilen'.

Woningbouwvereniging 'Zuilen'

Wanneer de Werkspoor-arbeiders in Amsterdam te horen krijgen dat de
wagon- en konstruktie-afdeling verplaatst zal worden naar Zuilen en dat
het de bedoeling is dat een gedeelte van hen meeverhuist, vragen zij zich
uiteraard af hoe zij in Utrecht of Zuilen aan een woning kunnen komen.
In het schaftlokaal van Werkspoor te Amsterdam vindt op 19 januari
1913 een vergadering plaats op initiatief van de heren Oorthuys, Zachte
en Abbeve, personeelsleden van Werkspoor en tevens leden van de fabrieksraad. Doel van de vergadering is het oprichten van een bouwvereniging van Werkspoorarbeiders, die naar Zuilen zullen gaan. Er wordt
gesproken over de nadelen van het heen en weer reizen: het zou te veel
tijd en inspanning vergen. Bovendien zou het een te grote belasting voor
het gezinsbudget gaan vormen. Een eigen bouwvereniging heeft daarbij
het voordeel dat men niet in handen van huisjesmelkers en woekeraars
valt, hetgeen aIleszins mogelijk wordt geacht gezien de kleine woningreserve in Utrecht op dat moment. Op deze vergadering zijn honderdertig
werklieden afgekomen en zesenvijftig van hen worden meteen lid van de
aldaar opgerichte woningbouwvereniging. 26
26. Archief woningbouwvereniging 'Kombinatie '77' te Utrecht, verslag ledenvergadering 16 januari 1913.
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Het voorlopige bestuur van de woningbouwvereniging gaat direkt aan
de slag en bezoekt het dorpje Zuilen. Zij treedt in kontakt met een makelaar in onroerend goed - de heer Ritmeester van 'Zuilensch Grondbezit' - en neemt zelfs al een optie op een stuk grand van tien hektare. Op
de ledenvergadering van 12 februari 1913 graeit het aantal led en tot
honderd mensen en krijgt de woningbouwvereniging de naam 'Zuilen'.
De financiering van de woningbouw is voor 'Zuilen' het grootste probleem. Men klopt aan bij het gemeente-bestuur van Zuilen maar de burgemeester weigert pertinent elke medewerking te verlenen. Vervolgens
stapt het bestuur van 'Zuilen' op de Werkspoordirektie af. Dat is op 29
mei 1913. Men wil van direkteur Muysken weten of er al meer bekend
is over de datum en de wijze van verhuizen. Verder wordt er om een bijdrage in de financiering van de woningbouwplannen gevraagd. Het
gesprek tussen 'Zuilen' en direkteur Muysken verloopt stug. Muysken
vindt de grand van de heer Ritmeester te duur. Bovendien zou nu de
grond er omheen duurder worden en bij wil niet, dat de heer Ritmeester
nu de kans krijgt de prijs van de grand verder op te drijven. Trouwens,
de heer Muysken heeft zelf plannen voor woningbouw en weI voor een
tuindorp. Dan ontstaat er onenigheid tussen de Werkspoor-direkteur,
die zijn tuindorp-plannen wil doorzetten, en het bestuur van 'Zuilen',
dat zijn plannen voor een tuindorp in het geheel niet ziet zitten. Aan het
eind van het onderhoud deelt Muysken mee, dat hij nog niet weet of hij
de woningbouwvereniging zal steunen of niet. 27
Het bestuur van 'Zuilen' begint nu te den ken over een lening van de
Rijkspostspaarbank (70070), een Veendamse bankinstelling (20%) en de
heer Ritmeester zelf (10%). Behalve genoemde instellingen wil men ook
het gemeente-bestuur van Utrecht gaan benaderen. Aangezien er in
Utrecht woningnood heerst en Utrecht mettertijd een groot deel van de
gemeente Zuilen - dat deel waar de fabriek van Werkspoor en de eventueel te bouwen arbeiderswoningen op liggen - zou annexeren, denkt
het bestuur weI belangstelling te kunnen opwekken. De Fabrikagekommissie 28 van de Utrechtse gemeente-raad voelt weI voor de plannen
van 'Zuilen', maar ze is voorzichtig en vraagt de Werkspoor-direktie om
inlichtingen. Men wil weten of er weI voldoende behoefte bestaat bij de
Werkspoorarbeiders om naar Zuilen te verhuizen, of de bestaansduur
van het bedrijf enigszins gegarandeerd kan worden en wat de direktie

27. Archief woningbouwvereniging 'Kombinatie '77' te Utrecht, verslag gesprek met di·
rekteur Muysken, 29 mei 1913.
28. Vergelijkbaar met de Kommissies van Ekonomische Zaken en van Volkshuisvesting
tegenwoordig.
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van de woningbouwvereniging en haar bestuur vindt. 29 Muysken stelt in
een eerder genoemd gesprek tussen hem en burgemeester Fockema Andreae de burgemeester gerust ten aanzien van de eerste twee punten. Ten
aanzien van het laatste punt merkt hij op, dat de gemeente weinig risiko
zal lopen door de woningbouwvereniging 'ZuiIen' te steunen. Laat ze
weI eerst honderd huizen bouwen, merkt hij op, want ook deze vereniging zal eerst in de praktijk kunnen zien welke woningen het best voldoen en hoe de zaak Ioopt. De onderneming schijnt de heer Muysken
zeer weI rendabel: 'de werklieden van zijn fabriek verdienen bijna allen
ten minste/15,- a/16,- per week, velen verdienen/20,- per week;
een huurprijs van /2,75 per week kunnen zij dus zeer goed betalen. De
personen, die het bestuur der vereniging vormen staan gunstig aangeschreven; enkelen van hen zijn bijzonder geschikte persoonlijkheden, zij
behoren allen tot de goede werklui'. 30
De gemeente Utrecht besluit met de woningbouwvereniging in zee te
gaan. De tijd dringt. De vereniging telt intussen reeds 215 leden en het
is te voorzien dat nog meer werklieden zich zullen aansluiten. Men wiI
eigenlijk direkt beginnen met de bouw, maar er doen zich problemen
voor die voor vert raging zorgen. Die problemen hebben met name te
maken met het feit, dat de gemeente Utrecht steun verleent aan woningbouw buiten haar eigen grenzen. EindeIijk, in het begin van 1915, komt
de goedkeuring van de minister. De minister vindt het een goed initiatief
aangezien het feit er Iigt, dat als de gemeente Utrecht niets doet er helemaal niets gebeurt. 31 WeI zal er aan de regels van de woningwet tegemoet dienen te komen. Dat betekent, dat wiI de woningbouwvereniging
'ZuiIen' een 'toegelaten' vereniging worden ingevoIge de Woningwet zij
zelf 20/0 van het totale bouwkapitaal ais beginkapitaal moet inbrengen.
De woningbouwvereniging heeft op dat moment als beginkapitaal: 380
(Ieden) x 2 x/25,- (aandeel) is /19.000,-. Dat is lang niet voldoende.
De architekt van het te bouwen woonkomplex meldt dat de laagste inschrijving op de bouw altijd nog een bedrag van /753.883,- laat zien.
De Utrechtse wethouder van Openbare Werken stelt zich in verbinding met Werkspoor en vraagt of het bedrijf de bouwvereniging van een
lening kan voorzien. Op die vraag krijgt de gemeente in juni 1916 antwoord: 'zijn B&W bereid voor onze belangen ten opzichte van de ge-

29. GAU, bouwdossier N.V . 'Elinkwijk', brief van het kollege van B&W van Utrecht
aan de direktie van Werkspoor, d.d. 30 juni 1913.
30. GAU, bouwdossier wbv. 'Zuilen', verslag gesprek tussen Muysken en burgemeester
Fockema Andreae, d.d. 9 juli 1913.
31. Archief woningbouwvereniging 'Kombinatie '77' te Utrecht, brief minister van Binnenlandse Zaken aan het kollege van Utrecht d.d. 27 maart 1915.

BAAS

HUISVESTING VAN WERKSPOORARBEIDERS

223

noemde bouwvereniging te waken, speciaal ook door hun goedkeuring
te onthouden aan begrotingen waarop niet tenminste 11500,- aan aflossing en bovendien 5070 voor ons is uitgetrokken, dan zijn wij bereid
de vereniging het benodigde kapitaal, 2070 van acht ton, te verschaffen. 32
De woningbouwvereniging 'Zuilen' heeft met bouwen niet gewacht
tot de Werkspoor-direktie met de lening over de brug komt. In mei
1915, vlak na de ministeriele goedkeuring, is het bouwbestek opgesteld
en in augustus 1915 neemt de bouw zijn aanvang. Eind 1916, 30 september om precies te zijn, wordt het eerste komplex van 'Zuilen' opgeleverd. Er staan dan 361 woningen en 7 winkels. De huren van de huizen
liggen tussen de 12,85 en de 13,25 per week. De winkels worden verder
verhuurd aan de k06peratieve konsumptievereniging 'Oostenburg',
eveneens een initiatief van de Werkspoor-arbeiders uit Amsterdam. De
verhuring van de woningen verloopt redelijk gedurende de oorlogsjaren.
Af en toe is er sprake van huurderving, maar niet in die mate dat de vereniging daardoor in moeilijkheden komt. WeI zijn er veel klachten over
de manier waarop de huizen bewoond worden: er schijnen veel vernielingen voor te komen en hier en daar zijn er problemen met het rein en
zindelijk houden van de huizen.
Na de Eerste Wereldoorlog komt het bestuur van 'Zuilen' met nieuwe
plannen. Ditmaal voor een komplex van 88 woningen. Ook nu weer verloopt de uitvoering van de plannen uitermate traag en dit is des te onaangenamer daar de fabriek Werkspoor in de eerste jaren na de oorlog
grote uitbreiding van produktie- en produktiekapaciteit doormaakt. Pas
eind 1920 wordt 'Zuilen' bouwgrond toegewezen en in 1924 komt het
tweede komplex klaar. Oat is gelijk met het gereedkomen van een komplex woningen van een andere woningbouwvereniging van Werkspoorarbeiders, de woningbouwvereniging 'Eigen Haard'.

Woningbouwvereniging 'Eigen Haard'
De woningbouwvereniging 'Eigen Haard' wordt op 2 april 1919 opgericht door de 'Christelijke Vereniging ter bevordering van de sociale
weist and Rehoboth'. Doel van de vereniging is de bouw en in standhouding van een komplex woningen in het noord-westelijk deel van Utrecht
in verb and met een groot tekort aan goede arbeiders- en middenstandswoningen. Niet geheel duidelijk is of de oprichting aIleen of mede veroorzaakt is door de behoefte aan een vereniging met een eigen christelij32. Archief woningbouwvereniging 'Kombinatie' 77' te Utrecht, brief Werkspoordirektie aan het kollege van B&W van Utrecht, 5 juni 1916.
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ke signatuur. Een andere vraag is of de led en van deze nieuwe vereniging
uitsluitend bij Werkspoor werkzaam zijn. Uit de bestuurssamenstelling
blijkt dat vier van de vijf bestuursleden personeelsleden van Werkspoor
zijn. Drie van hen zijn bovendien nog beambten.
'Eigen Haard' maakt snel bouwplannen voor 64 woningen. Volgens
het bestuur is het aantal gegadigden voor de te bouwen woningen overstelpend. Het afwikkelen van de plannen verloopt echter uitermate
traag. Pas in 1923 kan er met bouwen begonnen worden en op 21 februari 1924 komt het woonkomplex gereed. De huren van de woningen liggen tussen de /6,40 en de /6,95 per week. Men kan aannemen, gezien
de samenstelling van het bestuur en de hoogte van de huren, dat het percentage beambten en beter gesitueerde werklieden onder de bewoners
vrij groot is.
Tot slot dient nog opgemerkt te worden, dat ook bij de initiatieven
van deze Werkspoor-arbeiders de gemeente Utrecht wederom een aktieve rol gespeeld heeft. Alvorens over te gaan op de konklusie van dit artikel zal er in het kort ingegaan worden op de houding van zowel de gemeente Utrecht als de gemeente Zuilen bij de totstandkoming van de arbeiderswoningbouw rond de Werkspoor-fabriek.

Gemeente Zuilen en gemeente Utrecht

In verband met berichten in de krant over de komst van een gedeelte van
de fabriek Werkspoor uit Amsterdam heeft de inspekteur der volksgezondheid een onderhoud aangevraagd met B&W van de gemeente Zuilen. Hij deelt mee, dat 'het een gewoon verschijnsel is dat als ergens een
grote fabriek wordt gebouwd, waarop veel arbeiders werk vinden er ook
spoedig arbeiderswoningen in die omgeving te verwachten zijn,33 en dat
het verstandig zou zijn om een bebouwingsplan te vervaardigen. De Zuilense burgemeester voelt daar niets voor. Het terrein waar de fabriek gevestigd wordt ligt dicht tegen de grens van Utrecht aan en is voldoende
door verkeerswegen doorsneden. 'Boven dit mag de vraag overwogen
worden of het wenselijk is om deze kleine gemeente een betrekkelijk
grote uitgave te laten doen voor het maken van bebouwingsplannen, die
door de zeer waarschijnlijk komende grenswijziging met Utrecht vermoedelijk geen praktisch effekt zullen hebben. ,34
Van nu af aan wordt het Zuilense gemeente-bestuur niet meer met
rust gelaten. De heer Van Aarst, chef van een van de Werkspoor33.
34.

I

GAU, notulen B&W gemeente Zuilen, 5 juni 1912.
idem.
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afdelingen, komt mede namens vele beambten en werklieden spreken
over arbeidershuisvesting. Van Aarst deelt mede dat er een groep werklied en zich in Zuilen wil vestigen en dat zij nu krachtens de Woningwet
voor woningbouw de geldelijke steun van gemeentewege wensen. 35 De
burgemeester wijst de heer Van Aarst erop dat het aan grote twijfel onderhevig is of de raad een zo grote verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen om een onderneming te gerieven die de gemeente zeker geen
voordeel zal brengen en dat het dan ook veeleer is aangewezen, dat de
fabriek de woningbouw bevordert. De heer Van Aarst keert onverrichter zake terug naar Amsterdam. Dat overkomt overigens ook het
bestuur van de woningbouwvereniging 'Zuilen'. Ook zij krijgen nul op
het request, wanneer zij om steun vragen.
Zowel B&W van Zuilen als de gemeenteraad zijn van mening, dat bemoeienis met de woningbouw voor Werkspoor-arbeiders te grote financiele offers zal vragen van de kleine plattelandsgemeente. Bovendien
wijzen ze erop, 'dat het voor een gemeente als Zuilen uit de aard van
de zaak niet zonder bezwaar is belangrijke financiele steun te verlenen
teneinde de vestiging van een grote nieuwe arbeidersbevolking te bevorderen, vooral wanneer zoals ten deze het geval is, de fabriek gebouwd
wordt en hare arbeiders zich voorstellen te vestigen op terrein, dat gaan de plannen tot grenswijziging in de vorm waarin zij zich thans bevinden door - over niet te lange tijd binnen de gemeente Utrecht zal komen te liggen.'36
Deze afwijzende houding van de gemeente Zuilen en de naderende
grenswijziging drijven de Werkspoor-arbeiders en dan met name de woningbouwvereniging 'Zuilen' in de armen van de gemeente Utrecht.
Voor de gemeente Utrecht geldt, dat als zij er niets mee te maken wil
hebben dat niet lukt zodra de grenswijzigingsplannen doorgang zullen
vinden. B&W en de Fabrikage-kommissie reageren dan ook positief op
de steunaanvraag van de woningbouwvereniging 'Zuilen', nadat zij over
een aantal vragen gerust gesteld zijn.
'In de jongste tijd toch heeft zich voor deze gemeente een toekomst
geopend, waarin zij als centrum van nijverheid zich langs nieuwe vroeger niet te voorziene lijnen zal ontwikkelen. Terecht wordt van vele zijden aangedrongen op bevordering van deze verschijnselen van nieuwe
bloei en terecht zou kunnen gewaarschuwd worden voor het voeren van
een gemeentelijke politiek, die de strekking, althans de uitwerking heeft,
deze ontwikkeling tegen te houden. ,37 Er is sprake van toenemende nij35 .
36.
37.

GAU, notulen B&W gemeente Zuilen, 16 november 1912.
GAU, gemeenteraadsverslag-Gedrukte Verzameling april 1914.
idem.
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verheid, het bedrijf Werkspoor heeft zich gevestigd en andere ondernemingen zullen volgen. Wil de gemeente dit, 'dan brengt deze wil de onafwijsbare plicht mee tevens zorg te dragen, dat de fabrieksbevolking
waarmee Utrechts zielental door nieuwe industrieen wordt vergraot een
goed onderkomen vindt. ,38 De gemeenteraad van Utrecht besluit dan
ook goedkeuring te verlenen aan het voorstel van B&W om de woningbouwvereniging van Werkspoor-arbeiders financieel en organisatorisch
te steunen.

Konklusie

Aan het begin van dit artikel is de vraag gesteld op welke wijze voorzien
is in de behoefte aan woningen voor de in Zuilen werkzame Werkspoorarb eiders en beambten. Bij de beantwoording van die vraag is de aandacht uitsluitend gericht geweest op de uit Amsterdam meeverhuizende
personeelsleden. Zij vormen het kader, dat de nieuwe vestiging nodig
heeft. Zij zijn het, die nieuwe woningen nodig hebben, liefst zo dicht
mogelijk in de buurt van de fabriek. Er kan gevoeglijk vanuit gegaan
worden dat de minder geschoolde, ongeschoolde en losse werklieden uit
Utrecht en omgeving, die bij Werkspoor werk vinden, reeds over een
woning beschikken.
De fabrieksleiding van Werkspoor neemt het initiatief tot oprichting
van de NV Bouwvereniging 'Elinkwijk' en maakt plannen voor de bouw
van een tuindorp. De plannen zijn klein van omvang. Te klein om aile
uit Amsterdam meeverhuizende arbeiders te huisvesten. De fabriek kan
volgens de direktie gezien de gedane investeringen in de nieuwe vestiging
geen financHHe steun geven aan grater opgezette plannen. Intussen zijn
er ook initiatieven van de kant van de arbeiders ontplooid. Zij richten
de woningbouwvereniging 'Zuilen' op en kloppen bij direkteur Muysken aan voor financiele steun voor hun plannen. Zij krijgen nul op het
rekest. Tijdens een onderling gesprek hierover ontstaat onenigheid tussen de Werkspoor-direkteur, die zijn tuindorp-plannen wil doorzetten,
en het bestuur van woningbouwvereniging 'Zuilen', dat deze tuindorpplannen niet ziet zitten. De huren van de te bouwen huizen in het tuindorp zouden namelijk veel te hoog komen te liggen.
Dus in plaats van meer huizen met lag ere huren te bouwen kiest de
fabrieksdirektie voor het tuindorp met minder huizen en hogere huren.
Daaruit mag voorzichtig gekonkludeerd worden dat de fabrieksleiding
vooral gelnteresseerd is om slechts het kader van het personeel, de
38 .

idem .
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beambten en beter gesitueerde werklieden zoals direkteur Muysken ze
noemt, te huisvesten. Hoewel het vanuit bedrijfsekonomisch oogpunt hand haven en verbeteren arbeidersgehalte - uitermate belangrijk zou
zijn geweest om in de woningbehoefte van aIle meeverhuizende Amsterdamse werklieden te voorzien heeft de fabrieksleiding deze verantwoording naast zich neergelegd. Zij heeft het grootste deel van deze verantwoording in handen gegeven van de werklieden zelf en indirekt in de
handen van de lokale overheid, in dit geval de gemeente Utrecht.
Wat betreft de initiatieven van het Werkspoor-personeel: de woningbouwvereniging 'Zuilen' weet in de periode 1915-1924 met zeer aktieve
steun van de gemeente Utrecht twee grote woonkomplexen tot stand te
brengen, waar het merendeel van de uit Amsterdam afkomstige arbeiders een huis kan betrekken. In een later stadium voegt zich hierbij ook
nog de woningbouwvereniging 'Eigen Haard', opgericht door met name
Werkspoor-beambten.
Behalve 'Elinkwijk', 'Zuilen' en 'Eigen Haard' worden in de buurt
van de Werkspoor-fabriek ook woningen gebouwd door andere verenigingen, te weten 'Prinses Juliana' en 'Utrecht'. Door deze aktiviteiten
ontstaan er vanaf 1915 ten noorden van de stad Utrecht op het gebied
van de gemeente Zuilen een aantal nieuwe wijken, die als geheel de
naam 'Nieuw Zuilen' meekrijgen.

Een poging om Europa te redden: het
International Management Institute,

1927-1934
E.S.A. BLOEMEN

Inleiding

Weinig mensen zullen ooit gehoord hebben van het 'International Management Institute', of zoals de Franse naam luidde, het 'Institut de
l'Organisation Scientifique du Travail'. In de korte tijd van zijn
bestaan, van 31 januari 1927 tot 1 februari 1934, wist deze in Geneve
gevestigde instelling zich slechts in een beperkte kring bekendheid te verwerven. Toch was het niet gering geweest wat de twee initiatiefnemers
met de stichting van het International Management Institute (IMI) voor
ogen had gestaan. Een van hen, de gefortuneerde Amerikaanse zakenman Edward A. Filene had in 1924 een boek gepubliceerd, 'The Way
Out', waarin hij een economische wereldcrisis en een nieuwe wereldoorlog voorspelde als het Europese bedrijfsleven zich niet snel ging moderniseren. l Rij zag het instituut als een uitstekend mid del om de geborneerde Europeanen met de Amerikaanse methoden vertrouwd te maken. De tweede initiatiefnemer, de Fransman Albert Thomas, directeur
van de International Labour Office (ILO), hoopte dat het IMI ertoe zou
bijdragen dat de in zijn ogen achterhaalde klassenstrijdgedachte zou
verdwijnen en plaatsmaken voor een nieuwe mentaliteit van eensgezindheid onder arbeiders en werkgevers.
Dat het niet gelukt is deze fraaie doelstellingen te verwezenlijken is inmiddels bekend. Zoiets is ook geen geringe opgave met een budget van
32.000 dollar plus wat van de ILO geleend personeel. Ret is dan ook niet
zozeer de mislukking die een onderzoek naar de geschiedenis van het
IMI interessant maakt, als weI de ideeen die aan het werk van het instituut ten grondslag hebben gelegen en de mensen die voor die ideeen
stonden. Filene mag een wat excentrieke miljonair zijn geweest, hij had
veel gezag in de groep van liberale Amerikaanse zakenlieden en
I. Edward A. Finele, The Way Out, A Forecast of Coming Changes in American Business and Industry (New York 1924).
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businessexperts en onderhield uitstekende contacten met Europese ondernemerskringen; Albert Thomas was niet aIleen de eigenzinnige
'Monsieur Ie Directeur' van de International Labour Office, hij was tegelijk ook de voornaamste persoonlijkheid op de rechtervleugel van de
Europese sociaal-democratie.
Filene en Thomas hadden met elkaar gemeen dat zij grote verwachtingen hadden van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van management die in die jaren onder de vlag 'scientific management' furore
maakten. Zij verschilden echter van mening over de vraag langs welke
weg Europa het best gemoderniseerd kon worden. Voor de socialist
Thomas was het van het grootste belang de steun van de arbeidersbeweging voor zijn plannen te krijgen terwijl voor Filene de ondernemer het
centrum van het universum was. Een ander probleem was dat Filene
weinig begrip kon opbrengen voor de bureaukratische traagheid en het
politieke en nationalistische geharrewar waar het oude continent in zijn
ogen aan leed. Daar stond tegenover dat veel Europeanen, ook in de
kringen van het IMI een soms onverholen minachting ten toon spreidden voor de cultuurloze 'nouveaux riches' van de overzijde. Het is deze
ontmoeting tussen twee elkaar beurtelings aantrekkende en afstotende
industriele culturen en tussen twee politieke visies waarop wij in het volgende betoog de nadruk zullen leggen.

De beloftes van het 'scientific management'
De oprichting van het IMI moeten we zien in het licht van de beweging
voor scientific management. De term 'scientific management' werd voor
het eerst in 1910 in de Verenigde Staten gelanceerd. De aanleiding was
vrij banaal. De advocaat Louis Brandeis probeerde de publieke opinie
voor zich te winnen in een rechtszaak tegen spoorwegmaatschappijen
die hun vrachttarieven verhoogd hadden. Hij probeerde aan te tonen
dat de spoorwegen inefficient georganiseerd waren en riep daarvoor als
getuigen de scientific managers op. Deze deskundigen, die zich bezighi elden met het adviseren van bedrijven, vormden nog maar een klein
groepje. De centrale figuur was zonder meer Frederick W. Taylor. 2 Deze profetische figuur was de auteur van de twee eerste standaardwerken
op dit gebied, 'Shop Management' en het manifestachtige 'The Princi-

2. De beste biografie over Taylor is van D. Nelson, Frederick W. Tay/or and the Rise
oj Scientific Management (Madison 1981).
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'Mr. F. W. Taylor inspecting concrete work'

pIes of Scientific Management.,3 Tot op de dag van vandaag wordt er
hevig gediscussieerd over de vraag hoe de leer van de 'vader van het
scientific management' moet worden gei"nterpreteerd en gewaardeerd. 4
Binnen het kader van dit artikel kunnen wij aan deze discussie voorbijgaan en volstaan met het naar voren halen van twee punten . Taylor
pleitte voor het zo exact mogelijk analyseren van het produktieproces op
de werkvloer om fouten op te sporen en verbeteringen aan te brengen
om zo machines en arbeidskracht optimaal te kunnen benutten. Een belangrijke taak dacht hij toe aan zogeheten 'planning departments' die
de orderstroom moesten reguleren en de precieze dagtaken van iedere
arbeider moesten vaststellen. Een dergelijke aanpak zou tot geweldige
produktiviteitsverhoging leiden, mits er aan een tweede voorwaarde
werd voldaan. Arbeiders en werkgevers moesten inzien dat zij dezelfde
belangen hadden: 'prosperity for the employer cannot exist through a
long term of years unless it is accompanied by prosperity for the employe, and vice versa.,5 Zij moesten zich volledig voor elkaar inzetten.
Dan zouden beide partijen krijgen wat zij het liefste wilden: hoge lonen
respectievelijk lage arbeidskosten. Taylor besefte dat er nog weI iets
moest veranderen voor dit besef doorgedrongen zou zijn. Over de arbei3. Shop Management (New York 1910), The Principles oj Scientific Management (New
York 1911 , gebruikt uitgave 1917).
4. Tekst op de graftombe van Taylor: 'The Father of Scientific Management' .
5. Taylor, Principles, 10.
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ders was hij optimistisch. Hij was ervan overtuigd dat zij hun uiterste
best zouden doen, zodra zij merkten dat zij meer gingen verdienen en
dat die hogere verdiensten blijvend waren. Een belangrijke sta-in-deweg waren echter de vakbonden. Volgens Taylor waren de vakbonden
in belangrijke mate verantwoordelijk voor de grootste waanvoorstelling
die er onder arbeiders bestond, namelijk dat zij de hoeveelheid arbeid
per dag moesten beperken om hun werkgelegenheid te beschermen. Taylors stelling was dat juist bij de bedrijven die niet moderniseerden banen
verloren gingen. Op de lange duur bezien werd dit echter meer dan gecompenseerd door de bedrijven die weI met hun tijd meegingen. Omgekeerd kreeg Taylor in de laatste jaren van zijn leven (hij stierf in 1915)
het verwijt te horen dat hij een slavendrijver was, die van geschoolde arbeiders automaten probeerde te maken. Met stakingen en een beroep op
het Congres probeerden zij invoering van wat het Taylor-stelsel ging heten onmogelijk te maken. De slechte naam die het Taylor-stelsel in deze
jaren in de VS kreeg, waaide snel over naar Europa. In Engelse en Franse vakbondskringen vielen verhalen te beluisteren over een 'getayloriseerde' fabriek, waar aIle arbeiders door het moorddadige tempo omgekomen waren. Ook zou de beroemde modelarbeider van Taylor,
Schmidt, na korte tijd aan de overdreven inspaningen zijn bezweken. 6
Deze geruchten misten bijna iedere grond van waarheid. 7
Minstens even moeilijk als het overtuigen van de arb eiders was het om
de werkgevers voor scientific management te winnen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. Invoering volgens het boekje vereiste
een voorbereiding van jaren. Weinig werkgevers wilden zo veel investeren voor een onzeker resultaat. Bovendien gaf Taylor grote bevoegdheden aan het planning department. Dit zou betekenen dat werkgevers een
deel van hun macht uit handen zouden moeten geven. De belangrijkste
reden in het kader van dit artikel is echter dat er alternatieve ideeen
bestonden en uitgeprobeerd werden om de loyaliteit jegens de onderneming en daarmee de inzet van de werknemer te verhogen. Personeelsvoorzieningen, personeelsbegeleiding en bedrijfsraden waren middelen
waarmee in die jaren geexperimenteerd werd. Zaken waarover Taylor
zich altijd wat schamper uitliet.
Taylor had in zijn geschriften altijd gesteld dat een reorganisatie aan
hoge en nauwkeurige eisen moest voldoen voordat hij er zijn naam aan
6. Judith A. Merkle, Managemen t and Ideology. The Legacy of the International Scientific Management Movement, (Berkeley and Los Angeles/London 1980) 224.
7. Het schijnt zo te zijn dat Henry Noll, de ware naam van Schmidt, later zijn baan en
huis verloor door buitenmatig drink en, maar of dat iets met Taylor te maken heeft is de
vraag. Nelson , a. w. 98.
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wilde verbinden. Na zijn dood bekommerden zich daar weinigen meer
om. Taylor-stelsel en 'personnel management' werden op een hoop gegooid met standaardisatie en lopende band-werk Ii la Ford. Spraakmakend werd in Amerika de 'Committee on Elimination of Waste' die de
bestrijding van economische verspilling van de kleinste werkvloer tot op
het hoogste nationale niveau onder een noemer bracht. 8 De term 'scientific management' werd nog weI gebruikt, maar op een uiterst losse manier.
Edward Filene ging op genoemde manier te werk. Bij de oprichting
van het IMI sprak hij over scientific management, maar in zijn boek
'The Way Out' had hij het over de noodzaak 'to Fordize America' lOnder iets anders te bedoelen. Filene, eigenaar van een keten warenhuizen
in Boston, ging er prat op dat hij in zijn onderneming een vergaande
vorm van demokratisering had doorgevoerd. Hij legde er daarbij de nadruk op dat deze maatregel, door de verhoogde inzet van het personeel,
voor hem bijzonder winstgevend was geweest. 9 Filene beloofde net als
Taylor een grotere welvaart aan de werknemers, alleen met dit subtiele
verschil dat die hogere welvaart niet zozeer door hogere lonen als weI
door lagere prijzen tot stand gebracht zou moeten worden. De ondernemers hield hij voor dat hun winst afbankelijk was van de koopkracht
van de massa. Voorwaarde voor het bereiken van deze doelstellingen
was dat de industrie alom op massaproduktie overging. Bovendien was
het no dig het distributiesysteem te verbeteren door nutteloze tussenhandelaren uit te schakelen en op massaverkoop over te schakelen. Het zal
duidelijk zijn dat hij hier een belangrijke sociale functie voor de warenhuizen zag weggelegd. Voorbij was nu de tijd van 'policies of exploitation that smack of the antisocial wastefulness of the pioneer.' 10 Massaproduktie en massadistributie vereisten een wetenschappelijke benadering van de zaak. Een wetenschappelijke aanpak leidt tot winst met sociale vooruitgang als bijprodukt.
De zonnige toekomst die Filene voor mogelijk hield dreigde echter
verstoord te worden. Voor de steeds stijgende Amerikaanse produktie
was Europa naar zijn mening een onmisbare afzetmarkt. Echter, Europa had zich nog steeds niet hersteld van de wereldoorlog. Erger nog, de
Franse bezetting van het Ruhrgebied en de Duitse hyperinflatie waren

8. Committee on Elimination of Waste in Industry of the Federated American Engineering Societies, Waste in Industry (New York 1921).
9. Als extra argument om zijn collega-werkgevers te overtuigen voerde hij aan dat als
er geen industriele demokratie geboden werd, de mensen zouden proberen buiten de industrie om hun zin te krijgen, namelijk in de politiek, zoals in Engeland. Filene, a. w. 145 .
10. Filene, a. w. 37 .
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tekenen dat het weer de verkeerde kant opging. Stabilisering was van het
grootste belang. De koopkracht moest omhoog om de Amerikaanse
produkten te kunnen kopen. Daartoe moest Europa zelf meer, beter en
op grotere schaal gaan produceren. Dit betekende voor Filene dat het
nodig was, om rampen te voorkomen, Europa op te voeden in de nieuwe
Amerikaanse inzichten.
Naar analogie van Rockefeller en Carnegie beschikte Filene over zijn
eigen Fund om zijn dadendrang te kanaliseren. Dit zogeheten Twentieth
Century Fund werd beheerd door een 'Board of Trustees', waarin een
aantal Harvard-professoren en industrielen zitting had den genomen.
Belangrijkste persoon na Filene in de raad was Henry S. Dennison, die
bekend stond als een van de meest vooruitstrevende ondernemers van de
VS. Hij had in zijn bedrijf een winstdelingssysteem doorgevoerd en een
'management-sharing plan' waarbij de werknemers mee konden stemmen bij de keuze van hun directeuren. Hij probeerde het moreel van zijn
personeel te verhogen door 'teamwork, honourable dealing and the use
of the scientific method' (een volgorde waar Taylor van zou gruwen).ll
Hij was een aktief lid van de Taylor Society en van de American Management Association. Met Filene zou hij namens het Twentieth Century
Fund zitting nemen in het bestuur van het 1M!.
Albert Thomas was al voor de eerste wereldoorlog door zijn vriendschap met Louis Renault in contact gekomen met een van de meest succesvolle toepassingen van de wetenschappelijke organisatie van de arbeid in Europa. 12 Ais bewonderaar van de Verenigde Staten las hij zoveel mogelijk over de ontwikkelingen in dat land op het gebied van industrie en arbeid. Zijn ideeen over de mogelijkheden van scientific management werden vooral tijdens de oorlog gevormd toen hij, eerst als
staatssecretaris en later als minister, belast was met de produktie van
oorlogsmateriaal. In die functie stond hij voor de taak de produktie
sterk op te voeren, ondanks het feit dat de meeste geschoolde arbeiders
naar het front waren gestuurd. Veel vrouwen, die nog nooit eerder in
een fabriek gewerkt hadden, werden nu in het produktieproces ingeschakeld. Dankzij zijn organisatievermogen en zijn bezielende geest
slaagde hij er inderdaad in de Franse oorlogsproduktie te verbeteren.
Hoewel het vader land nu voor alles ging probeerde hij toch ook de belangen van de arbeiders in het oog te houden. Toen in januari 1917 de
industrie getroffen werd door grote stakingsakties nam hij de gelegen-

L. Urwick (ed.), The Golden Book of Management (London 1956), 197.
Martin Fine, 'Albert Thomas: a Reformer's Vision of Modernization', Journal of
Contemporary History 12 (1977), 548.
11.
12.
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heid te baat om een van zijn plannen door te zetten.13 In de onder
staatstoezicht opererende fabrieken stelde hij arbitragecommissies in
om conflicten tussen werkgever en arbeiders op te lossen. Ook benoemde hij vertrouwenslieden voor de arbeiders, tegenover wie zij hun klachten en wensen konden uiten. Bovendien wist hij het ministerie van arbeid over te halen in de grote industriegebieden gemengde commissies
in te stellen, samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
vakbeweging en overheid om over zaken te praten als loonsystemen en
arbeidsomstandigheden. Thomas had grote verwachtingen van deze instellingen. Op deze manier zou de georganiseerde arbeidersklasse betrokken kunnen worden bij de in zijn ogen noodzakelijke overschakeling van de Franse industrie op massaproduktie en scientific manage~
ment. Het was voor hem van het grootste belang de arb eiders hierbij te
betrekken. Zo kon het bewustzijn groeien dat beide partijen, ondanks
tegengestelde belangen, uiteindelijk op elkaar aangewezen waren. 14 Het
is intussen moeilijk vast te stellen wat Thomas nu precies onder scientific management verstond. In een van de vele 'voorwoorden' die hij in
zijn leven schreef citeert hij een uitspraak van zijn ILO-onderdirecteur
Butler: 'scientific management is at bottom nothing more than a minute
attention to detail and an intelligent application of the ordinary rules of
common-sense.'IS Thomas lijkt het hiermee weI eens te zijn, maar,
waarschuwt hij, het toepassen van gezond verstand op industriele vragen vereist veel methode en wilskracht en misschien ook weI een beetje
vermetelheid. Het lijkt erop dat Thomas zich aangetrokken heeft gevoeld door de prestatie van de Amerikaanse industrie en door de ideologie van eensgezindheid van het scientific management maar zich verder
in de precieze verboden en geboden van Taylor weinig verdiept heeft.
De arbitragecommissies, regionale commissies en het systeem van vertrouwenslieden die Thomas in 1917 ingesteld had zouden de oorlog niet
overleven, evenmin trouwens als de politieke cariere van Thomas. De
Franse socialistische partij raakte tijdens de revolutionaire woelingen
van 1917/18 in radicaal vaarwater, terwijl Thomas meer dan ooit overtuigd was van de noodzaak van vreedzame samenwerking tussen ondernemers en arbeiders. Als directeur van de ILO mocht hij vanaf 1920
prober en zijn idealen op internationaal niveau vorm te geven.

13. Filene, a. w. 549.
14. zie voor Thomas' denkwereld ook B. W. Schaper, Albert Thomas, dertig jaar sociaal
reformisme (Leiden 1953).
15. P . Devinat, Scientific Management in Europe, ILO, Studies and Reports, Series B,
no . 17 (Geneva 1927) X.
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De stichting van het International Management Institute
In december 1922 vertrok Thomas voor een reis naar de Verenigde Staten. 16 Het was voor hem een grote teleurstelling geweest dat de VS geen
lid waren geworden van de ILO. Deze reis was daarom vooral bedoeld
om belangstelling te wekken voor het werk in Geneve. Wat dat betreft
werd de reis een mislukking, maar weI kwam hij in contact met Filene
en de beheerders van zijn Twentieth Century Fund. Vanaf dat moment
begon stapje voor stapje het idee te rijpen van een samenwerkingsverband om het scientific management in Europa te verbreiden. Thomas
had zich laten vergezellen door Paul Devinat, een jonge stafmedewerker, belast met de relaties met de werkgevers. Devinat kreeg bij thuiskomst opdracht zich speciaal met het scientific management bezig te
houden. In april 1925 reisde Devinat opnieuw naar de VS. Daar onderhandel de hij in Boston met de leden van het Twentieth Century Fund.
Het bleek dat Filene de maanden daarvoor met de gedachte gespeeld
had de ILO te passeren en in zee te gaan met de Internationale Kamer
van Koophandel. Mogelijk lag enig wantrouwen ten aanzien van de
ILO, die in ondernemerskringen vaak gezien werd als een verlengstuk
van de internationale arbeidersbeweging aan deze aarzeling ten
grondslag. Person voorzitter van de Taylor Society en vriend van Dennison had Filene daarvan weten af te houden. Devinat kon beloven dat
het IMI een zelfstandig instituut mocht worden en een aparte villa ter
beschikking zou krijgen. Na enige dagen kon Devinat aan Thomas melden dat de kogel door de kerk was: 'Voila Ie succes. Cela signifie pour
vous 'participation americaine'.' 17
Er werd besloten de zaak niet de overhaasten. Devinat kreeg van het
Twentieth Century Fund geld en van Thomas toestemming om zich een
jaar te wijden aan onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van
scientific management in Europa. 18 Hij schreef er een dik en zeer optimistisch rapport over dat begin 1927 verscheen en als eerste visitekaartje
voor het jonge instituut gebruikt kon worden. 19 Thomas kon intussen
aan de slag om zijn eigen bestuur te overtuigen. In april 1926 kreeg hij
een brief van Oudegeest, lid van de werknemersdelegatie in het ILO-

16. Schaper, a. w. 262 .
17. Archives Bureau International du Travail, Geneve (voortaan aangeduid met ABIT),
Papiers Albert Thomas, afdeling Questions Sociales, map Organisation Scientifique du
Travail (voortaan aangeduid met AT, OST), brieven Devinat aan Thomas 7-4-1925 en
12-4-1925).
18. ABIT, The International Management Institute. First Annual Report, 1929, 2.
19. Devinat, a. w.
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bestuur. Oudegeest wees in zijn brief op de noodzaak om in het belang
van de arbeiders de Europese achterstand op economisch en technisch
gebied op de Verenigde Staten ongedaan te maken. 20 We kunnen ons afvragen of Oudegeest helemaal zelfstandig op het idee was gekomen om
die brief te schrijven. Een paar we ken later diende Sokal, Pooise regeringsgedelegeerde en later bestuurslid van het IMI op de jaarlijkse conferentie van de ILO een resolutie in waarin gesteld werd dat de bestudering van de problemen rond industriele organisatie tot de essentieIe taken van de ILO behoorde. Thomas kon nu, aan aIle kanten gedekt, voor
de dag komen met het voorstel te participeren in de oprichting van een
instituut dat zich speciaal met deze zaken zou gaan bezighouden. Op 26
oktober 1926 kreeg hij hiervoor toestemming. De officiele oprichtingsvergadering van het IMI vond op 31 januari 1927 te Geneve plaats.
In de daaraan voorafgaande periode was er nog veel vergaderd over
organisatorische kwesties. Filene en Dennison waren enige keren overgekomen naar Europa en Butler had hen opgezocht in de VS. Een punt
dat de nodige aandacht kreeg was de naamgeving van het nieuwe instituut. De beide partijen waren het er aanvankelijk over eens dat de woorden 'scientific management' zowel in de Engelse als in de Franse naam
moesten worden vermeden. Die zouden bij de arb eiders nog te gevoelig
liggen en associaties wekken met het Taylorstelsel. Omschrijvingen als
'Industrial Intelligence' of 'Industrial Organisation' en 'organisation rationelle du travail' maakten opgang maar werden weer verworpen. 21 De
bezwaren tegen 'scientific management' wogen voor het Franse taalgebied tenslotten toch niet zwaar genoeg. Men koos voor 'organisation
scientifique', de klassieke vertaling, geijkt door de grote Franse Taylorpropagandist Henri Chiitelier in zijn uitgave van de 'Principles of Scientific Management. ,22 Met de Engelse naam sloot men aan bij de in die
tijd opkomende tendens het omstreden woordje 'scientific' weg te laten
en uitsluitend over management te spreken. 23
Een ander probleem dat opgelost moest worden was de samenstelling
van het bestuur van het instituut. Om niet bij voorbaat weerstanden op
te roepen leek het verstandig het Conseil International d'Organisation
Scientifique (CIOS) bij het bestuur te betrekken. Het CIOS was een or20. ABIT, N 40112/01, brief Thomas aan Filene dd. 7-9-1926.
21. ABIT, AT, OST, 'note' Devinat aan Thomas, z.d.; HBB (= Butler), verslag ' private
conversation with Filene and John Fahey', z.d .
22. H . von Haan, Rationalisierung als Weltbewegung (Ziirich 1949) 24.
23. De grootste Amerikaanse beroepsvereniging heette de American Management Association en de Taylor Society ging na de fusie met de Society of Mechanical Engineers op
in de Federated Management Societies, in 1935 weer omgedoopt in de Society for the Advancement of Management. Zie Haan, a. w., 22.
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ganisatie die zich bezighield met propaganda voor scientific management en weI vooral door het organiseren van internationale congressen.24 Het eerste congres had in 1924 in Praag plaatsgevonden, het tweede een jaar later te Brussel en een derde stond voor 1927 in Rome op
stapel. De doelstellingen van het CIOS en het IMI vielen voor een groot
deel samen. Het verschil was dat het IMI in tegenstelling tot het CIOS
verzekerd was van de nodige inkomsten. Anderzijds waren bij het CIOS
nationale comites ter bevordering van scientific management aangesloten uit acht landen, waaronder Frankrijk, Belgie en Italie. Het IMI
moest de juiste contacten nog zien te leggen. Daarom was het voor het
IMI niet onaantrekkelijk het CIOS bij het bestuur te betrekken. Nu
deed zich echter het probleem voor dat een belangrijk land als GrootBrittannie geen lid was en dat Duitsland geen lid mocht zijn. Om die landen weI bij het IMI te kunnen betrekken werd voor een ingewikkelde
bestuursstructuur gekozen. Het Twentieth century Fund en het ILO leverden ieder drie bestuursleden, het CIOS een en deze zeven zochten samen nog eens vijf experts op het gebied van scientific management aan
om tot het bestuur toe te treden.
Het instituut zou geleid worden door een directeur en een onderdirecteur. Het was allang een uitgemaakte zaak dat Paul Devinat directeur
zou worden. Wat betreft de onderdirecteur werd bepaald dat die benoemd zou worden op voordracht van het Twentieth Century Fund. De
kandidaat die naar voren geschoven werd was Percy Brown, een jonge
Amerikaanse ingenieur. Butler beschreef Brown als intelligent en enthousiast, 'unlikely to thrust his views down the throats of European
employers too much.'25 Butler, die zelf tamelijk gereserveerd tegenover
scientific management stond, waarschuwde er weI voor dat het een
Taylor-enthousiasteling was en zeer Amerikaans in zijn opvattingen.
Het bestuur nam de voordracht van Brown over.

Het eerste jaar
Het eerste jaar van het International Management Institute stond in het
teken van het vaststellen van de te volgen werkwijze en van de World
Economic Conference.
Over de globale doelstellingen van het instituut was men het makkelijk eens geworden. In de statuten stond te lezen dat het IMI als taak
had de ontwikkeling van scientific management te bevorderen als essen24.
25.

Devinat, a. w., 223.
ABIT, AT, OST, verslag 'private conversation with Filene and John Fahey' , z.d.

238

JsGBT

2(1985)

tiele factor voor economische stabiliteit en sociale vooruitgang. Daarvoor zou het informatie verzamelen en verspreiden, onderzoek do en en
diensten verlenen, contacten leggen tussen personen en instellingen en
deelnemen aan aktiviteiten van internationale en nationale lichamen. 26
Genoeg werk dus. De vraag was waar men moest beginnen en wat prioriteit moest krijgen. Hier bleken al snel verschillen van inzicht te bestaan
tussen de Amerikaanse en Europese bestuursleden. Van Amerikaanse
zijde werd aangedrongen op tempo.27 Het Twentieth Century Fund had
voorlopig aIleen nog maar subsidie toegezegd voor een jaar en wilde aan
het eind van dat jaar de balans opmakeri. Filene zag donkere wolken boyen Europa samenpakken en was van mening dat er geen tijd meer te
verliezen was. Het beste middel leek hem om de ondernemers direct te
benaderen en aanwijzingen te geven voor verbeteringen in hun bedrijyen. De ondernemers zouden ontdekken dat zij lo voordeliger konden
produceren, de concurrenten zouden merken dat zij te duur waren en
de methoden navolgen en de arbeiders zouden vanzelf de voordelen aan
den lijve ondervinden. Dennison zette zich persoonlijk in voor dit 'field
work' zoals het in de wandelgangen van het IMI ging heten. In oktober
1927 legde hij in gezelschap van Brown bliksembezoeken af aan zestig
bedrijven in twaalf landen. 28
De Europese partners waren niet zo overtuigd van het nut van deze
benadering. Zij vreesden dat de ondernemers zich hierdoor voor het
hoofd gestoten lOuden voelen en dat de arb eiders niet zo simpel te overtuigen waren. Thomas verkondigde bij her haling dat het van het grootste belang was om eerst een nieuwe mentaliteit onder de mensen te brengen. 29 Edmond Landauer, bestuurslid van het IMI en secretarisgeneraal van het CIOS, betoogde op de bestuursvergadering van 18 mei
1927, waar de Amerikanen toevallig niet aanwezig waren, dat propaganda het belangrijkste doel van het instituut moest worden. 30 Hij vertelde
geconstateerd te 'hebben hoe weinig mensen wisten wat scientific management was. Het IMI kon ook moeilijk in de plaats treden van de ondernemer. De toe te passen methoden zijn immers van fabriek tot fabriek
verschillend, aldus deze voormalige textielfabrikant. Mentaliteit was
ook voor hem het sleutelwoord.
26 . Historical Survey of the Contributions of the International Labour Organisation to
the Study of Management, seventh international management congres (Washington 1938)
4.
.
27 . ABIT, N 401121210, proces-verbal 2e session cons. de dir. 7-9-1927 .
28. ABIT, N 4011214/ 01, vergadering Brown, Sokal, Butler 21-5-1928; vers1ag commissie Sokal en Butler, 1-6-1928.
29. ABIT, AT, OST, brief Thomas aan Secretin, 22-9-1927 .
30. ABIT, AT, OST, derde vergadering comite executif 18-5-1927.
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Zo verstreek het eerste jaar zonder dat men het over het programma
eens werd. Intussen werden weI verschillende aktiviteiten gestart. Belangrijk was het uitbrengen van een eigen bulletin. Vanaf augustus 1927
verscheen het maandelijks in het Engels, Frans en Duits. Het eerste jaar
werd het vooral gevuld met aktiviteiten die in verschillende landen op
het gebied van scientific management plaatsvonden. AI snel werd er ook
veel ruimte besteed aan boekbesprekingen, samenvattingen van elders
verschenen artikelen en literatuuroverzichten. De belangrijkste gebeurtenis van 1927 was de World Economic Conference van de Volkenbond.
Op uitnodiging van de economise he sectie van het secretariaat van de
Vol ken bond had het IMI twee deskundigen aangewezen om deel te nemen aan de voorbereiding van het congres. Vooral dankzij het ijveren
van een van hen, de Italiaan Francesco Mauro, president van het IMI
en tevens van het CIOS, nam het congres een resolutie aan waarin gepleit werd voor rationalisatie (lees: scientific management}.31 'The Conference consideres that one of the principal means of increasing output,
improving conditions of labour and reducing costs of production is to
be found in the rational organisation of production and distribution. ,32
Doel van rationalisatie was volgens de resolutie onder andere het bereiken van maximale efficientie van de arbeid tegen minimale inspanning,
het vermijden van verspilling van grondstoffen en energie en het uitschakelen van nutteloze tussenhandelaren. Rationalisatie moest lei den
tot grotere stabiliteit van de samenleving en een hogere levensstandaard;
tot lagere prijzen en goederen die beter aan de behoeftes waren aangepast; voor de producenten tot hogere en stabielere winsten die gelijk onder hen verdeeld werden. Het is zeer de vraag of iedereen die op het congres aanwezig was de implicaties van deze resolutie volledig tot zich
heeft laten doordringen. 33 Het IMI zag het in ieder geval als een grote
stap voorwaarts. Europa leek rijp voor de bestorming.

Bestuurscrisis
De verovering van Europa door het scientific management ondervond
in 1928 ernstige vertraging door een bestuurscrisis. Onderdirecteur Percy Brown diende op 18 mei 1928 zijn ontslag in en leverde daarbij een
31. H. von Haan deelt mee, dat men op deze conferentie 'den Ausdruck rationalisation
mit organisation scientifique zielbewusst gleichsetzte', a. W., 26.
32. Bulletin of the International Management Institute, Geneve aug. 1927, no. 1 Supplement A.
33 . In de uitgebreide verslaggeving in De Nederlandse Werkgever is nauwelijks aandacht
voor deze resolutie te vinden.
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uitvoerig rapport over zijn beweegredenen. 34 Hij beschuldigde Devinat
van wanbeheer, oneerlijkheid en onbeschoft gedrag. Het geschrokken
bestuur stelde ijIings een commissie van onderzoek in, bestaande uit
Butler en Sokal. Devinat, daarnaar gevraagd, verklaarde geen enkele reden te zien om zelf ook zijn ontslag in te dienen. Een week later, op 24
mei vroeg hij echter plotseling alsnog in het belang van het onderzoek
van zijn functie ontheven te worden. Het bestuur hield de twee verzoeken in afwachting van de uitslag van het onderzoek in beraad.
Sokal en Butler presenteerden hun bevindingen in een uiterst summier
eindverslag aan het uitvoerend comite. 35 Hierin verklaarden zij geen
ernstige feiten op het spoor te zijn gekomen. Het beheer van het instituut was zeker geen schoolvoorbeeld van goed management geweest,
maar dit was niet voldoende reden voor ontslag. Toch adviseerden zij
weI tot ontsIagverlening over te gaan omdat er sprake was van 'imcompatibilite des humeurs' en omdat het hele systeem van dub bel Ieiderschap niet werkte.
Met de bewering dat er sprake was van botsende karakters is zeker
niet te veel gezegd. De brieven die Brown aan zijn beschermheer Dennison zond getuigen daarvan. 36 Het is een lange klaagzang over het dictatoriale karakter van Devinat. Dennison schreef vaderIijke, kalmerende
brieven terug en stuurde af en toe ook een vermanend epistel aan Devinat. 37 Interessanter dan het feit dat de directeur en zijn onderdirecteur
met elkaar ruzie maakten is de kwestie waarover zij ruzie maakten. Het
bleek namelijk dat zij zeer verschillende visies hadden op het te volgen
beleid. Devinat volgde in het algemeen de Europese lijn van propaganda
maken om een nieuwe mentaliteit te creeren. Hij deed dat het liefst in
de stiji van de diplomaat, reizen makend en sprekend met de groten der
aarde. Landauer formuleerde het een paar jaar later zo: 'M. Devinat
souffrait a ce moment-Ia d'un acces violent de Genevite, revant de faire
de l'Institut une sorte de deuxieme BIT et de lui-meme une sorte de second Albert Thomas. ,38 Op basis van andere indrukken lijkt dit een behoorlijk adequate beschrijving van de ambities van Devinat. Brown zat
geheel op de Amerikaanse lijn. Hij bezocht zoveel mogelijk fabrieken,
ondanks het feit dat zijn directeur hem te kennen gaf daar niets in te
zien. Omgekeerd had Brown zich vreselijk geergerd, dat hij met Devinat
34. ABIT, N 4011214/01, rapport van Brown aan Sokal en Butler, 21-5-1928; Confidential correspondence between Mr. Dennison, Devinat et Brown, Enquiry 1928 etc.
35. ABIT, N 4011214/01, verslag commissie Sokal en Butler, 1-6-1928.
36. ABIT, N 4011214/01, brieven 15-4-1927,20-5-1927, 19-11-1927, 13-1-1928.
37. ABIT, N 4011214/01, Dennison aan Brown, 2-5-1927, 19-12-1927; Dennison aan
Devinat 19-12-1927.
38. ABIT, AT, OST, brief Landauer aan Urwick 20-11-193\.
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mee moest op een trip naar Normandie, alleen maar om een lezing van
een half uur te houden voor een middelbare school. 39 Het verweer van
Devinat dat het een elite school betrof voor kinderen van Franse industrielen vermocht op hem geen indruk te maken. 40
De strijd over het beleid van het instituut heeft Devinat uiteindelijk
zijn baan gekost. Intern en tegenover de Europese leden van het bestuur
maakte Devinat geen geheim van zijn voorkeuren. Tegenover de Amerikanen deed hij echter alsof hij zijn hart aan het field work verpacht
had. 41 Deze taktiek kwam aan het daglicht door het gebeuren rond een
vergadering in de herfst van 1927 in Berlijn. Op deze vergadering waar
het beleid ter discussie stond waren Filene en Dennison afwezig. Sokal
had er een aanval op het field work gedaan en Devinat had Brown in
verdediging genomen. Dit had Sokal verbaasd omdat Devinat hem voor
de vergadering was komen opzoeken met het verzoek zich krachtig tegen
field work uit te spreken. 42 Hij was nog verbaasder toen hij als lid van
de commissie van onderzoek een brief in handen kreeg van Devinat aan
Dennison met een bijzondere uitleg van het gebeuren. 43 Daarin moest
hij lezen dat hij een te bekrompen geest had om iets van field work te
begrijpen maar dat Devinat hem nog weI zou ompraten. Het feit dat ook
de andere aanwezige bestuursleden in denigrerende termen over de tong
gingen zal hem slechts weinig getroost hebben. Tot overmaat van ramp
meld de zich ook nog een getuige, een Pooise tolk, die aanwezig was geweest bij een gesprek tussen Devinat en een Pooise minister. 44 De tolk
kwam vertellen dat Devinat om financiele steun van de Pooise regering
had gevraagd om zich van de Amerikaanse invloed te kunnen bevrijden.
De commissie hechtte weinig geloof aan Devinats ontkenning.
Op 5 juni accepteerde het uitvoerend comite de beide ontslagaanvragen. Aileen Brown werd daarbij bedankt voor zijn bewezen diensten. De
commissie zat er vervolgens ook nog achterheen dat Devinat bij de ILO,
die hem aan het IMI had uitgeleend, ontslagen werd. De politieke ambities van Devinat bleven ongebroken. Na de tweede wereldoorlog vinden
we hem terug als lid van het Franse parlement en als staatssecretaris in
meerdere kabinetten. 45

39. ABIT, N 401/214/ 01, rapport van Brown aan Sokal en Butler, 21-5-1928.
40. ABIT, N 401/214/ 01, rapport van Devinat aan Sokal en Butler, 23-5-1928.
41. ABIT, N 401/214/ 01, Devinat geeft deze tactiek toe in gesprek met Sokal en Butler,
31-5-1928.
42. ABIT, N 401/214/01, confidential note Butler aan Thomas, 27-9-1928.
43 . ABIT, N 401/214/ 01, brief Devinat aan Dennison, 9-11-1927 .
44. zie noot 42.
45 . A1s lid van de Parti Radical-Socialiste, zie Who is who in France, 1969.
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Een nieuwe directeur
Na anderhalf jaar was het IMI weer terug op het beginpunt. De vraag
was of het nog zin had om door te gaan. Thomas aarzelde. Hij zag gevaren dat het IMI zich te veel bezig ging houden met zaken die eigenlijk
tot de competentie van de ILO behoorden.46 Hij vond het niet erg als
het instituut zich vanuit de invalshoek van rationalisatie bezig hield met
werkloosheid of industriele verhoudingen maar het probleem in zijn geheel hoorde thuis bij zijn eigen organisatie. Ook yond hij dat het IMI
dat zo enthousiast was over de relatie met de economische sectie van de
Volkenbond daar ook weI eens om geld mocht aankloppen. Uiteindelijk
ging hij toch akkoord met continuering en bleef hij tot zijn dood in 1932
een standvastig verdediger van het IMI tegenover soms kritische geluiden in zijn eigen bestuur. 47
Filene en Dennison wilden niets liever dan doorgaan, maar dan met
een directeur die zij konden vertrouwen. 48 Zij schoven met succes de Engelse Major L. Urwick naar voren, een vriend van Dennison. 49 Urwick
was op dat moment persoonlijk secretaris van de om zijn progressieve
opvattingen bekend staande chocoladefabrikant Seebohm Rowntree. 5o
Urwick had in Engeland bekendheid gekregen door het organiseren van
Management Research Groups. Het idee van Management Research
Groups was afkomstig van Dennison. Deze had in 1924 in Boston de
Manufacturers' Research Association opgericht. De bedoeling was dat
ondernemingen gezamenlijk onderzoek deden naar en ervaringen uitwisselden over hun methoden van management. Urwick zou het IMI gebruiken als platform om deze beweging meer internationale bekendheid
te geven.
Urwick kreeg een half jaar de tijd om nieuwe plannen te maken voor
de toekomst van het instituut. Hij kwam in die periode tot dezelfde conclusie die zijn Arnerikaanse broodheren al eerder had den getrokken.
Het instituut moest zich meer en directer gaan rich ten op de industrielen
en zakenlieden. 51 Veel tijd om rustig aan een nieuw beleid te werken
heeft hij niet gekregen. De economische crisis zou weldra zijn donkere
schaduwen over het instituut werpen. Alvorens te belichten welke gevolgen de crisis voor het IMI had en hoe het IMI op de crisis reageerde willen wij nagaan wat er terecht kwam van de voorgenomen plannen.
46. ABIT, AT, OST, Thomas, note personnelle, 14-8-1928.
47. ABIT, AT, OST, Thomas, note person nelle, 20-11-1931.
48. ABIT, N 4011214/ 02, HBB (Butler) aan Filene, 27-7-1928, IMI Reorganisation.
49. ABIT, N 40112/ 4/ 02, Urwick aan Bunge, 13-8-1928.
50. Urwick, a. w., 155.
51. ABIT, IMI, First Annual Report, II.
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Nieuw beleid
Een van de gekozen middelen om beter contact te krijgen met de ondernemerskringen was het verlagen van de drempel om lid te worden. Devinat had zijn hoop gevestigd op massale deelname van regeringen die in
ruil voor 50.000 Zwitserse francs de status van 'contributory member'
konden krijgen. 52 De belangstelling was nihil. AIleen de Belgische regering had zich gemeld als 'participating member', wat stond voor 5.000
franc. 'Associate members', de goedkoopste categorie, moesten 500
franc betalen. Urwick vereenvoudigde het systeem en verlaagde de prijzen. Er bleven twee categorieen over, een van 5.000 franc en een van 100
franc . Dit leidde tot een sterke groei van het aantalleden, bijna uitsluitend van de laatste categorie. Op het hoogtepunt in 1931 waren er 719
'associate members' .53
Om de leden meer bij het 1M! te betrekken begon Urwick met het organiseren van congressen. Het eerste congres vond in de zomer van 1930
plaats. Het onderwerp was 'budgetary control'. Het congres werd bijgewoond door 210 gedelegeerden, voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven. Volgens Urwick leidden de bijeenkomsten ertoe dat de methode van budgetary control, die tot dan nauwelijks in Europa bekend
was, nu snel populair werd.54
Het tweede congres, een jaar later, was aan twee onderwerpen gewijd:
de voor- en nadelen van rationalisatie en de Management Research
Groups.55 Bijna 200 afgevaardigden uit twintig verschillende landen gaven acte de presence. De keuze van de twee onderwerpen was verre van
toevallig. De Management Research Groups waren de belichaming geworden van het field work waar de Amerikanen zo aan hechtten. Percy
Brown was indertijd al begonnen met het organiseren van een internationale groep van grote warenhuizen. Deze aktiviteit was toen echter in
de discussies over het te voeren beleid buiten beschouwing gebleven. Urwick kende er nu een hoge prioriteit aan toe. Op zijn reizen maakte hij
overal propaganda voor wat in Nederland 'bedrijfsstudiegroepen' genoemd werd. 56 En met succes. Voor het congres begon bestonden er al
49 bedrijfsstudiegroepen, waarbij inbegrepen de vier Amerikaanse en

52. zie noot 38 .
53 . Historical Survey, 5.
54. idem, 7.
55 . idem, 7, 8.
56. L. Urwick, Experience with management research groups in Great Britain (Amsterdam 1928). NIVE-publicatie no. 19; Bedrijfsstudiegroepen (Amsterdam 1928), NIVEpublicatie no . 8.
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drie internationale groepen. 57 Nederland liep toen met twaalf groepen
aan kop. Na het congres kwamen daar nog eens veertien nieuwe studiegroepen bij. Over de betekenis van de Research Groups voor het verspreiden van scientific management hebben wij helaas nauwelijks gegeyens tot onze beschikking. Wat Nederland betreft is het zo, dat sommige
groepen al snel in oeverloos gepraat verzandden terwijl anderen enthousiast rapport uitbrachten en een ervan, Stumoka (moderne kantoortechniek) tot op de dag van vandaag nog bestaat. 58
De keuze van voor- en nadelen van rationalisatie als onderwerp had
direct te maken met de economische crisis. Als gevolg van de crisis met
zijn enorme werkloosheid kwam rationalisatie vooral in kringen van de
arbeidersbeweging in een ongunstig daglicht te staan. Door het laten
aannemen van een weI zeer defensief getoonzette resolutie probeerde
U rwick de kritiek de wind uit de zeilen te nemen: '... rationalisation
does not constitute in itself a miraculous remedy, and its value is determined by the intentions and good sense of those who apply it; it is not
an invention or a new method to be adopted or rejected at will, but simply the presentation in doctrinal form of a natural tendency to progress
which is as old and as imperishable as economy itself. ,59
Naarmate de economische crisis voortduurde werd de kritiek echter
heviger en bij gelegenheid kreeg ook het IMI zelf aanvallen te verduren.
O'Rahilly, lerse regeringsvertegenwoordiger bij de ILO, merkte tijdens
een conferentie van deze organisatie in Geneve op: 'It is a curious illustration of our weakness and confusion on fundamental principles
that on the other side of the partition in this hall in which we are meeting
there are graphs and illustrations published by the International Management Institute - subsidized, I understand by this Office - which tell
people how to produce more unemployment by putting in new machinery.'60 Keer op keer zag Urwick zich daarom genoodzaakt zich in zijn
bulletin te verdedigen tegen deze (in zijn ogen) misvattingen. Hij gebruikte daarbij een drievoudige verdedigingslinie. 61 In de eerste plaats
betoogde hij dat niet het werk het centrale onderwerp van discussie
moest zijn, maar koopkracht. Als de mensen overal ter wereld op het
inkomensniveau waar ze aan gewend waren konden blijven, of ze nu
werk hadden of niet, zouden de meeste materiele en morele problemen
vanzelf verdwijnen. Daarom was iedere maatregel die de produktie op57 . ABIT, IMI, second international discussion conference, Geneve 1-4 juli 1931, Xl.
58 . Notulen Algemene Vergadering NIVE, 28-6-1930.
59. Historical Survey, 8.
60. Bulletin of the International Management Institute, juli 1932, 105.
61. idem, mei 1931, juli 1932, oct. 1932: hier weergegeven betoog juli 1932.
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voerde een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Na deze theoretische, zo niet utopische redenering deed hij een stapje terug door toe
te geven dat er mensen waren die misbruik maakten van de nieuwe wetenschap. Maar net zoals de chemie als wetenschap niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het feit dat er mensen zijn die gifgas maken, is het niet redelijk scientific management voor de werkloosheid verantwoordelijk te stellen.
Zijn derde argument maakte in feite de vorige twee overbodig. Volgens Urwick was het helemaal niet bewezen dat rationalisatie werkloosheid veroorzaakte. In de landen waar mechanisatie het verst was voortgeschreden was, het percentage van de bevolking dat in de industrie
werkzaam was het grootst. Hij noemde de Verenigde Staten en Belgie
als voorbeeld. Groot-Brittannie, dat met een verouderde industrie was
blijven zitten, kende de grootste problemen.
AI zijn artikelen, lezingen en rapporten konden niet voorkomen dat
het woord rationalisatie een steeds ongunstiger klank begon te krijgen.
De crisis had daarbij ook tot gevolg dat de steun voor het IMI zelf begon
af te brokkelen.
Het einde van het IMI

Het bedrijfsleven, waar het IMI zich sterk op was gaan orienteren, begon het te laten afweten. In 1931 had het instituut de meeste leden geteld; daarna liep het aantal gestaag terug. Urwick probeerde er de moed
in te houden door te verkondigen dat het ledenverloop minder was dan
verwacht gezien de ervaring van vergelij kbare instellingen. 62 Oat was
een schrale troost. De financiele situatie werd steeds slechter. Ieder jaar
moest er weer op de begroting bezuinigd worden. De tweede conferentie
van 1931 zou tevens de laatste zijn. Begin 1932 werd er openlijk over opheffing gesproken. De bijdrage uit Amerika (waarschijnlijk een privebijdrage van Dennison) was fors teruggebracht. 63 Het minimumbedrag
dat Urwick in gedachten had werd daardoor niet meer gehaald. Dit zou
betekenen dat de ILO zijn bijdrage zou moeten verhogen, maar de kans
daarop was vrijwel uitgesloten. In het bestuur van de ILO viel steeds
meer kritiek te beluisteren. Thomas moest Urwick melden dat er bij een
aantal overheidsvertegenwoordigers en zelfs bij werkgevers zo niet vijandschap dan weI reserves en ongerustheid over de effectiviteit en het
nut van het instituut bestond. 64 De ogen werden eens te meer gericht op
62. ABIT, The International Management Institute, Fourth Annual Report, 1932, l.
63. ABIT, AT, OST, G.F. aan Thomas, 26-2-1932; ABIT, The International Management Institute, Third Annual Report, 1931 , l.
64. ABIT, AT, OST, brief Thomas aan Urwick, 19-1-1932.
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de economische sectie van de Volkenbond, maar de onderhandelingen
kwamen nooit goed van de grond.
Toch kon Urwick achteraf, in het jaarverslag over 1932, tevreden geluiden laten horen. Het bestuur van de ILO en het Twentieth Century
Fund hadden in april resoluties aangenomen waarin zij zich moreel verplichtten het instituut tot en met 1937 te blijven steunen. 65 Bovendien
was het Twentieth Century Fund met een extra schenking van 5.000 dollar gekomen om de gaten in de begroting van het jaar 1932-'33 te dichten. Niet aIleen financieelleek de zaak weer wat rooskleuriger, Urwick
constateerde ook een duidelijk toenemende belangstelling voor management vraagstukken. De nationale organisaties hadden met minder geld
moeten rondkomen, maar dat was gecompenseerd door het grotere enthousiasme. 'In a word, the whole movement has received fresh impetus. The watchword for 1932 adopted by the Belgium National Committee is characteristic: it is "tenir" or "see it through" .'66
AIle optimisme ten spijt zou het jaarverslag over 1932 het laatste worden dat het IMI uitbracht. De grote klap kwam toen in juli 1933 de dollar fors gedevalueerd werd. De dollar verminderde zo'n 40 pro cent in
waarde. Voor het budget van het IMI, dat de helft van zijn inkomsten
in dollars kreeg, betekende dat een aderlating van 20 procent. Urwick
wist nog van geen wijken. Hij kwam meteen met plannen om de aktiviteiten te beperken. Ook wilde hij iedereen inclusief zichzelf ontslaan om
vervolgens tegen een lager salaris weer aan te nemen. Bij anderen leek
de val van de dollar vooral een excuus te zijn om de sluimerende gevoelens van ontevredenheid eindelijk naar buiten te brengen. Butler, na de
dood van Thomas de nieuwe directeur van de ILO, reisde naar Londen
om met Filene en Urwick te overleggen. 67 Hij nam de gelegenheid te
baat om te proberen de koers van het IMI te veranderen. De kleine verslagen van technische toepassingen in bepaalde industrieen hadden volgens hem geen enkele zin, niet voor de arbeiders, niet voor de werkgevers en zelfs niet voor de regeringen. De grote lijnen van de ontwikkeling van scientific management en vooral het verband met de sociale
vooruitgang werden uit het oog verloren. Het hele programma was nu
naar zijn mening gericht op de belangen van de CIOS. Butler stelde voor
om van de crisis te profiteren door het maandblad om te zetten in een
driemaandelijks blad waarin vooral aandacht zou zijn voor de grote lijnen, dat wil zeggen, voor de sociale aspecten van scientific management.
65. ABIT, IMI, Fourth Annual Report, 1932, 2.
66. idem, I.
67 . ABIT, N 401121210, Butler, note pour M. Pone, 8-7-1933, Reunions du Comite
OST.
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In de overtuiging dat Filene achter zijn plannen en kritiek stond, reisde
hij weer terug naar Geneve.
Niets was echter minder waar. Dat bleek de volgende maanden toen
er onderhandeld moest worden over een nieuw programma. Filene hield
vast aan een strakke interpretatie van de afspraak dat het IMI zich vooral bezig zou houden met de technische en management aspecten en de
ILO met de sociale aspecten van de rationalisatie. 68 Butler reisde nog
naar de Verenigde Staten om tot overeenstemming te komen, maar hij
trof een halsstarrige Filene. Deze noemde nu het opkomend nationalisme als reden om er mee op te houden. Internationale organisaties
konden in zo'n klimaat niet gedijen.
Op 2 december 1933 kwam het uitvoerend comite van het IMI bijeen.
Die ochtend was er een telegram van Filene ontvangen waarin hij na veel
mooie woorden aankondigde per 1 januari 1934 met de subsidie te stoppen. 69 Voor Butler was het nu ook een gedane zaak. Hij wilde er, conform eerdere afspraken, aIleen nog een maand bij om alternatieven te
kunnen onderzoeken. Urwick wilde echter nog steeds niet opgeven. Op
persoonlijke titel en zonder reiskostenvergoeding vertrok hij ijlings naar
de VS in een laatste poging Filene om te praten. Eerst overlegde hij met
een klein co mite onder leiding van Dennison maar zonder Filene. Deze
heren bleken gelnteresseerd in een compromis om in 1934 de helft van
het geld te besteden aan een onderzoek naar technologische werkloosheid waar de ILO op aandrong en de andere helft aan onderzoek over
de theorie van industriele organisatie. Het hierop volgende gesprek met
Filene werd echter een deceptie. Tot verbijstering van Urwick had Filene
Percy Brown meegenomen die prompt een negatief advies gaf. Filene
weigerde ieder compromis en stelde zich extreem nationalistisch Op.70
Het gevolg was dat het International Management Institute op 31 januari 1934 voorgoed zijn deuren sloot.

Siotbeschouwing
Het International Management Institute heeft Europa niet kunnen redden. Het kon de crisis niet voorkomen en to en die er was werd het instituut er zelfs van beschuldigd haar mede veroorzaakt te hebben. De oorlog kwam er ook. Het verhevigde nationalisme van de jaren dertig was
voor Filene een van de redenen de geldkranen dicht te draaien. Het heeft
68.
69.
70.

Bulletin of the International Management Institute, dec. 1933, 165 .
ABIT, N 4011212 / 0, Comte Rendu Reunion Comite, 2-12-1933 .
ABIT, N 4011212/ 0, Report of the Director on his visito to the US.
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echter weinig zin het werk van het IMI in het licht van deze twee calamiteiten te beoordelen. Beter is het te kijken naar zijn primaire doelstelling, het verbreiden van de ideeen van het scientific management waaronder het kweken van een nieuwe mentaliteit van eensgezindheid tussen
arb eiders en werkgevers.
In de jaren dertig heeft het Europese bedrijfsleven op grote schaal gerationaliseerd. De wens en vaak de noodzaak om vanwege de economische crisis te besparen op arbeids-, materiaal- en energiekosten was hiervan de hoofdoorzaak. Ondernemers hadden daar ook niet perse ingewikkelde theorieen voor nodig. Aan de andere kant is het aantoonbaar
dat steeds meer ondernemers zich lieten winnen voor het systematisch
analyseren en verbeteren van hun bedrijfsorganisatie. De opkomst van
de organisatie-adviesbureaus getuigt hiervan.
Het IMI was maar een van de instellingen die de taak op zich had genomen het scientific management uit te dragen. Daarnaast waren er de
nationale organisaties, vaak meerqere per land. Op internationaal niveau was ook nog het CIOS werkzaam dat via personele banden met het
IMI was verbonden. Overal verschenen boeken en artikelen van wetenschappers, journalisten, ondernemers enz. die meenden hun eigen
steentje te moeten bijdragen. Het is onmogelijk uit te maken hoeveel betekenis binnen deze hele beweging aan de aktiviteiten van het IMI moet
worden toegekend. WeI kan vastgesteld worden dat het IMI met zijn
tijdschrift enkele duizenden mens en bereikte en met zijn congress en enige honderden met elkaar in contact bracht. De meeste van hen waren
ondernemers. Sommigen van hen betoonden zich grote pleitbezorgers
van moderne organisatiemethoden zoals Seebohm Rowntree, de Tsjechische schoenfabrikant Bat'a en Olivetti.
De minachting voor de ordinaire Amerikanen, nationalistische gevoelens en het geloof in eigen kunnen waren nog een belemmering voor de
groei van het scientific management. Na de oorlog toen de Amerikanen
met hun nieuwe imago van bevrijders in het kader van de Marshallhulp
'technical assistance' boden waren deze weerstanden grotendeels verdwenen.
De eigen Europese tradities zorgden er ook voor dat hier nog meer
dan in de Verenigde Staten scientific management een smelt pot werd
waarin alle mogelijke opvattingen over management met elkaar gemengd werden. luist het IMI, dat zijn geldschieter de ILO tevreden
moest houden, benadrukte daarbij de noodzaak voor ondernemers een
sociaal beleid tegenover hun werknemers te voeren. Een wat wrang
voorbeeld daarvan is het bepleiten van goede afvloeiingsregelingen voor
overtollig geworden arbeiders.
De sociale ondertoon van de publicaties van het IMI en de nauwe rela-
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tie met de ILO kunnen ertoe bijgedragen hebben dat de arbeidersbeweging zich niet, zoais zeer goed denkbaar was geweest, massaal tegen het
hele rationalisatieproces gekeerd heeft. Vele socialistische voormannen
probeerden door een onderscheid te maken tussen goede en verkeerde
rationalisatie de oplevende sentimenten tegen iedere produktiviteitsverhogende maatregel te onderdrukken.
De oprichters van het International Management Institute hadden
grootse idealen. Al die zeven jaar heeft het IMI die idealen als een soort
geloof uitgedragen. Bij de opheffing van het instituut bleek uit het politieke testament van Urwick dat dit geloof nog altijd levend was: ' ...
though the Institute ... may cease temporarily at a moment of a desiIIusion and economic difficulty, rationalisation cannot cease in the minds
of those men and women who prefer truth above more transitory things
and an understanding of natural law to the lawlesness of human misunderstandings .... It is the only guide to prosperity, stability and economic peace.'7!

71.

Bulletin oj the International Management Institute, dec. 1933, 167.

De ultracentrifuge: op zoek naar
patronen in technologische
ontwikkeling door een vergelijking van
twee case-studies
B.ELZEN

Wat is een ultracentrifuge?
centrifuges
Karakteristiek voor een centrifuge is een trommel (de rotor) die met hoge snelheid roteert. In de rotor aanwezig materiaal zal tijdens centrifugeren meedraaien en tegen de wand worden gedrukt. Dit principe wordt
onder meer gebruikt in de bekende centrifuge voor het drogen van wasgoed waarbij in de rotor kleine gaatjes zijn aangebracht. De was wordt
droger doordat ten gevolge van het centrifugeren het water door deze
gaatjes wordt geperst.
Niet aIleen in het huishouden maar ook in de wetenschap zijn centrifuges veel gebruikte apparaten. Ook daar worden centrifuges gebruikt
om verschillende materialen van elkaar te scheiden. Meestal gaat dat
echter niet zo eenvoudig als het scheiden van hemden en water omdat
men vaak deeltjes wil scheiden die maar weinig verschillen in grootte.
Wil men troebel water waarin klei-deeltjes zweven zuiveren, dan wordt
het al moeilijk om de gaatjes in de wand van de rotor zo klein te maken
dat het water er weI door heen kan maar de klei niet. Bij wetenschappelijke experimenten richt men daarom vaak het instrument zo in dat geen
gaatjes in de wand van de rotor no dig zijn. Men maakt gebruik van het
effekt dat, hoewel aIle materiaal tegen de wand van de rotor wordt gedrukt , de zwaardere deeltjes daarbij grot ere krachten ondervinden dan
de lichtere. Gevolg daarvan is dat de zwaardere deeltjes relatief dichter
bij de wand van de rotor zitten terwijl de lichtere deeltjes zich meer in
het midden bevinden. In het voorbeeld van het troebele water zal aIle
klei tegen de wand van de centrifuge worden gedrukt.
Ind ien men dit troebele water in een glas op tafel zet, zal hetzelfde
verschijnsel optreden. Onder invloed van de zwaartekracht zal de klei
langzaam naar beneden zinken. Het belangrijke verschil met een centrifu ge is dat scheiding daarin sneller gaat omdat de krachten groter zijn .
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In een droogcentrifuge treden bijvoorbeeld krachten op die ruim 1000
maal zo groot zijn als de zwaartekracht. Men zegt dan dat in de centrifuge een gravitatieveld van 1000 g (g is de versnelling van de zwaartekracht) wordt opgewekt.
De krachten in een centrifuge worden groter ais de draaisnelheid van
de centrifuge hoger wordt. Omdat het scheiden van stoffen sneller gaat
bij grotere krachten neemt het scheidend vermogen van de centrifuge
toe met de rotatiesnelheid. Hoe goed stoffen kunnen worden gescheiden
hangt verder af van het verschil in massa van de te scheiden deeltjes. Ais
dat verschil kleiner wordt, wordt het scheiden moeilijker. Het scheiden
van klei en water is ook mogelijk onder invloed van de zwaartekracht,
maar als het massaverschil tussen de vaste deeltjes en de waterdeeltjes
erg klein is, kunnen ze niet door de zwaartekracht worden gescheiden.
In dat geval kunnen aIleen zeer snelle centrifuges de daarvoor benodigde
krachten leveren.

Ultracentrifuges
Dergelijke zeer snelle centrifuges worden ultracentrifuges (VC's) genoemd. Met ultracentrifuges kunnen rotatiesnelheden van 50.000 r.p.m.
(revolutions per minute) of meer worden bereikt terwijl dat voor een
droogcentrifuge ongeveer 2800 r.p.m. is. In ultracentrifuges kunnen
daardoor, afhankelijk van de grootte van de rotor, krachten worden opgewekt van 100.000 g tot 1.000.000 g.
In figuur 1 is schematisch een ultracentrifuge weergegeven. De namen
van de meest karakteristieke onderdelen zijn daarin aangegeven. Een
aspekt vereist wellicht nog nadere uitleg. Doordat de rotor snel roteert
ondervindt hij veelluchtwrijving, waardoor de maximale snelheid wordt
beperkt. Die wrijving kan echter worden verkleind door de atmosfeer
rond de centrifuges onder kontrole te houden: bijvoorbeeld door de rotor in vakuum te laten draaien of door de ruimte rond de rotor te vullen
met een licht gas.
In Nederland wordt de naam ultracentrifuge meestal geassocieerd met
de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. Hier worden verschillende uraniumdeeltjes van elkaar gescheiden. Zo ontstaat een mengsel dat in vergelijking met het oorspronkelijke materiaal meer lichtere uranium-235
deeltjes bevat. Deze 'verrijking' is nodig omdat het zwaardere uranium238 niet en uranium-235 weI ais brandstof voor een kernreaktor kan dienen. De technologische details van dergelijke VC's vallen weliswaar onder een geheimhoudingsregiem maar een aantal karakteristieke kenmerken zijn weI openbaar. Deze kenmerken zijn (vergelijk figuur 1):
- aandrijving door middel van een elektromotor,
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Principeschema van een ultracentrifuge

Lager

Rotor

- - Gekontroleerde atmosfeer

-

cylindervormige rotor die draait om een vertikale as,
aan de bovenkant een magnetisch lager,
rotor draait in vakuum,
kontinue toe- en afvoer van te scheiden en gescheiden materialen
door de holle as.
Vanaf het midden van de jaren '50 heeft men zich in het FOMlaboratorium voor Massaspektrografie te Amsterdam onder leiding van
Jacob Kistemaker beziggehouden met het ontwikkelen van de UCtechnologie. Na ongeveer 15 jaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk is
in 1970 besloten deze technologie op industriele schaal toe te passen.
Dat er in 1955 nog 15 jaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk zouden
volgen, doet vermoeden dat de UC-ontwikkeling in die tijd nog maar in
de kinderschoenen stond.
Dat blijkt echter slechts ten dele het geval te zijn. Ook al in de jaren
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'20 en '30 zijn er met bepaalde ultracentrifuges opzienbarende wetenschappelijke resultaten geboekt. Een van de betrokken onderzoekers, de
Zweedse chemicus Theodor Svedberg, had al in 1926 de Nobelprijs Chemie gekregen voor werk waarbij hij vanaf 1924 ultracentrifuges gebruikteo Indien men Svedberg in het midden van de jaren '30 zou hebben gevraagd een ultracentrifuge te beschrijven, dan zou hij dat hebben kunnen doen met figuur 2. Een aantal belangrijke kenmerken van deze UC
zijn:
- aandrijving door middel van een olie-turbine,
- uitgebalanceerde ovale rotor die draait om een horizontale as,
- speciaal ontwikkelde lagers die verend zijn 'opgehangen',

Fig. 2 Principeschema van de Svedberg-ultracentrifuge met o/ie-turbine aandrijving
Waterstof in

(]

0

Kamera

OJ

OJ

Ou

Ou

Waterstof uit
Verklaring letters:
OJ= Olie inlaat
Ou = Olie uitlaat
T = Turbine (klein schoepenrad)
L = 'verend' kogelJager
C = (sedimentaire) Cel
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Fig. 3 Vakuiim centrifuge van Beams en Picke/s
Bron: J. W. Beams and E.O. Pickels, 'The Production oj High Rotational Speeds ', Review oj Scientific Instruments, Vol. 6, Oct. 1935, p. 303.

K

Verklaring letters
TI = Luchtturbine
PI = Perslucht
Lb = Buslager
R = Rotor
V = Vakuumpomp
S = Stalen Snaar
V
K = (slip-) Koppeling
0 = Olie (voor smering lagers)
C = Collector (voor door de
lagers lekkende olie)

- rotor draait in een waterstofatmosfeer bij lage druk,
- de scheiding vindt plaats in een uitneembare (sedimentatie-) eel,
- wordt gebruikt voor wetenschappelijke experimenten op het gebied
van de eiwitchemie en de kollold-chemie.
Deze ultracentrifuge verse hilt in een groot aantal opzichten van die in
figuur 1. Blijkbaar kan een UC nogal verschillende vormen aannemen.
Nog komplexer wordt het als wij de Amerikaanse onderzoekers Jesse
Wakefield Beams of Edward G. Pickels in het midden van de jaren '30
lOuden hebben gevraagd een UC te beschrijven. Ze hadden ons figuur
3 kunnen tonen. Opvallende kenmerken van deze ultracentrifuge zijn:
- aandrijving door middel van een luchtturbine,
- ovale rotor die draait om een vertikale as,
- bronzen of koperen 'bus' -lagers,
- rotor draait in vakuum,
- wordt voor verschillende doelen gebruikt waaronder wetenschappelijke experimenten op het gebied van de eiwitchemie en de kolloldchemie.
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De op het eerste gezicht eenvoudig lijkende vraag 'wat is een ultracentrifuge' kan blijkbaar een aantal antwoorden opleveren die weinig met elkaar te maken lijken te hebben. In de genoemde drie gevallen lijken er
maar twee overeenkomsten te zijn: de naam van het apparaat en het feit
dat er 'iets' met hoge snelheid roteert in een gekontroleerde atmosfeer.

Invalshoek en methode
Men kan de vraag stellen hoe het komt dat de hiervoor beschreven apparaten zo verschillend zijn. Sommige historici zullen dit geen interessante
vraag vinden. Zij zullen betogen dat de verschijningsvorm van technologische artefakten bepaald wordt door een mengsel van toevalligheden en
technologische noodzakelijkheden. Het is dan nauwelijks belangwekkend dat de ultracentrifuge voor uraniumverrijking sterk verschilt van
de andere twee omdat er in enkele decennia ontwikkelingswerk natuurlijk veel kan gebeuren, terwijl er bovendien sprake is van een geheel andere toepassing. Verder worden de Beams-ultracentrifuge en de
Svedberg-ultracentrifuge weliswaar voor dezelfde doeleinden gebruikt,
maar gegeven allerlei toevalligheden in een technologisch ontwikkelingsproces is het niet verbazingwekkend dat beide UC's er sterk verschillend uit zien.
De methode die men hanteert voor de bestudering en beschrijving van
technologische ontwikkelingen in het verleden, bepaalt mede het soort
antwoord dat op bovenstaande vraag kan worden gegeven. Niet ongebruikelijk is bijvoorbeeld een geschiedschrijving waarbij het interne
technologische ontwikkelingstrajekt sterk centraal staat en waarbij externe toevalligheden vooral de rol vervullen van stimulans of belemmering van de technologische voortgang. 1 Meer sociologisch gerichte vragen zijn in zo'n benadering niet of nauwelijks aan de orde.
Een andere invalshoek heeft de sociaal-konstruktivistische benadering in het techniekonderzoek. 2 Een centraal kenmerk van deze benadering, waarbinnen ik ook mijn onderzoek plaats, is het principe van symmetrie: suksesvolle en falende innovaties moeten op dezelfde manier
verklaard worden. Een konsequentie hiervan is dat het sukses van een
apparaat niet verklaard kan worden door te zeggen dat 'het volgens de
natuurwetten werkt', evenmin als een falen kan worden verklaard door
I . Voor een overzicht van tradities in techniekonderzoek zie W .E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over technologische ontwikkeling?', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 1 (1984) 44-65, aldaar 48-54.
2. Zie voor een uitgebreide bespreking hiervan Bijker, a.w.
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te wijzen Op sociale omstandigheden die de ingenieur belemmerd hebben
in het 'ontdekken' van de in de natuur verborgen liggende oplossing. Of
een apparaat weI of niet werkt wordt bepaald door de betrokkenen in
'onderhandelingen' zoals het jargon van de recente wetenschaps- en
technieksociologie luidt. Maar niet aIleen de onderhandelingen over het
al dan niet 'werken' van een innovatie zijn in deze benadering objekt
van onderzoek. Zo heeft Michel CalIon in zijn studie van de Franse elektrische auto laten zien dat ook het onderscheid tussen 'wetenschap' en
'techniek' of dat tussen 'een technisch probleem' en 'een sociaal probleem' onderwerp van onderhandeling is en van tijd tot tijd anders komt
te liggen. 3 Door ons techniekonderzoek te richten op hoe dit soort onderscheid door de betrokkenen zelf wordt gemaakt, hopen we meer te
leren over techniekontwikkeling dan mogelijk is door onze eigen onderscheidingen als meetlat langs de geschiedenis te leggen.
Sedert een aantal jaren, en ten dele samenvallend met de sociaalkonstruktivistische benadering, is er ook een ontwikkeling te bespeuren
waarbij historici en sociologen technologische ontwikkelingsprocessen
in een breder kader trachten te plaatsen en daarbij tevens zoe ken naar
meer aIgemene verklaringen. 4 Een belangrijke vraag in dergelijke benaderingen is of in verschillende technologische ontwikkelingsprocessen
gemeenschappelijke patronen te onderkennen zijn en, zo ja, onder welke voorwaarden dergelijke patronen al dan niet optreden. Voor het herkennen van zulke patronen is het echter niet voldoende om de 'interne
logika' van een technologische ontwikkeling te bestuderen. Ook faktoren van meer sociale aard spelen een belangrijke rol en in de geschiedschrijving zal een breder spektrum aan faktoren moeten worden meegenomen.
De invalshoek van mijn onderzoek sluit hierbij aan. In dit artikel zal
ik de ultracentrifuge voor uraniumverrijking buiten beschouwing laten
en mij beperken tot de Beams en Svedberg ultracentrifuges. Daarbij zal
blijken dat het gaat om twee in een aantal opzichten sterk verschillende
ontwikkelingen. Omdat ik op zoek ben naar meer algemene patronen,
staat de vergelijking van beide ontwikkelingen centraal; niet zozeer een
3. M. Calion, 'Struggles and Negotiations to Define what is Problematic and what is
not', in: K.D. Knorr, R. Krohn and R. Whitley (eds.), The Social Process of Scientific
Investigation, Sociology of the Sciences Yearbook, dl. 4 (Dordrecht and Boston, Mass.
1980) 197-219.
4. Deze meer integratieve benadering stond ook centraal in een van 5 tot 7 juli 1984 aan

de T.H. Twente gehouden internationale workshop over 'New developments in the Social
Studies of Technology'. De tijdens deze workshop gepresenteerde papers zuBen begin
1986 onder redaktie van W.E. Bijker, T.P. Hughes en T.1. Pinch in boekvorm worden
uitgegeven bij MIT-Press (Cambridge, Mass.).
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vergelijking van de daaruit resulterende apparaten.
Om die vergelijking beter mogelijk te maken beschrijf ik de ontwikkelingen niet als twee aparte geschiedenissen, maar kies ik een drietal fases
van de ontwikkelingen als ingang. Die fases betreffen 'de oorsprong van
de ontwikkelingen', 'verder verloop van de ontwikkelingen' en 'diffusie
van de ultracentrifuges'. Vervolgens zal ik door overeenkomsten en verschillen in beide ontwikkelingen meer expliciet naar voren te halen,
trachten een aantal relevante faktoren in de ontwikkelingen te identificeren.

Oorsprong van de ultracentrifuge-ontwikkelingen

de Svedberg ultracentrifuge: 1912-1924
In 1912 wordt Svedberg benoemd als hoogleraar in de fysische chemie
aan de universiteit van Uppsala (Zweden). In de periode 1913-1923
bestudeert hij in samenwerking met verschillende medewerkers vooral
de fysisch-chemische eigenschappen van zogenaamde colloidale oplossingen. 5 Deze bestaan uit mikroskopisch kleine deeltjes die 'zweven' in
een oplosmiddel. AIle deeltjes, die groter zijn dan molekulen maar die
te klein zijn om met een gewone mikroskoop waar te nemen worden in
die tijd collolden genoemd. Daarbij wordt aangenomen dat aIle levende
wezens uit collolden bestaan en ook een groot aantal niet levende materialen worden tot de collolden gerekend: bijvoorbeeld lijm, steen, rubber en celluloid. 6 Een van de belangrijkste onderzoeksterreinen in de
colloidchemie betreft het bepalen van de grootte van deeltjes in een col101dale oplossing (ook weI 'sol' genoemd). Twee daartoe veel gebruikte
methodes zijn in die tijd de 'ultrafiltratie' -methode en een methode
waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'ultra-mikroskoop'. Met deze
methodes kan de gemiddelde grootte van de deeltjes worden bepaald.
Svedberg is echter niet aIleen geinteresseerd in gemiddelde groottes
maar hij wil ook de spektrale verdeling van die groottes weten: 7 hoeveel
deeltjes hebben welke grootte? Een van Svedbergs medewerkers ontwikkelt daarop rond 1915 een methode waarbij de colloldale oplossing zich
in een bekerglas bevindt. Door de zwaartekracht zullen de deeltjes lang5. S. Claesson and K.O. Pedersen, 'The Svedberg, 1884-1971', Biographical Memoirs of
Fellows of the Royal Society, dl. 18 (London 1972) 595-627, aldaar 598 .
6. T . Svedberg, 'A short survey of the physics and chemistry of colloids', Transactions
of the Faraday Society, dl. 16 (1920-21), Appendix: 'The physics and chemistry of colloids
and their bearing on industrial questions', 1-190, aldaar 2.
7. S. Claesson and K.O. Pedersen, 'Svedberg, The (Theodor)" Dictionary of Scientific
Biography (New York 1976), 158-164, aldaar 160.
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zaam naar beneden zinken (sedimenteren), waarbij de zwaardere deeltjes eerder neerslaan dan de lichtere. De gesedimenteerde massa als funktie van de tijd wordt gemeten, waaruit men vervolgens op grond van het
theoretisch verb and tussen deeltjesgrootte en valsnelheid de spektrale
verdeling van de groottes af kan leiden. 8
Vooral voor kleinere hoeveelheden materiaal is deze methode echter
niet erg nauwkeurig. Svedberg verbetert in 1922 de methode door de sedimentatie als funktie van de tijd op een andere wijze te registreren
waardoor de methode ongeveer 10 maal zo nauwkeurig wordt. 9 Hij is
dan in staat om deeltjesgroottes te bepalen tot ongeveer 150 nm (l
nm = een miljoenste mm) . Hoewel Svedberg geinteresseerd is in nog
kleinere deeltjes ziet hij geen mogelijkheden om de methode nog nauwkeuriger te maken. Na verloop van tijd komt hij echter op de gedachte
om een verdere verbetering niet te zoe ken in de meetmethode, maar in
een van de 'konstantes' van zijn methode, te weten de zwaartekracht.
Natuurlijk is de zwaartekracht op het aardoppervlak konstant, maar
met behulp van centrifuges kunnen (met de zwaartekracht vergelijkbare) gravitatiekrachten worden opgewekt die vele malen groter zijn dan
de zwaartekracht.
Het gebruik van centrifuges levert echter nieuwe problemen op. Een
van die problemen is volgens Svedberg dat het vrijwel onmogelijk zal
zijn om de gesedimenteerde massa als funktie van de tijd te registreren.
Hij ziet meer perspektief in het bepalen van de deeltjeskoncentratie als
funktie van de hoogte (de koncentratiegradient) in de sedimenterende
kolom. 10 Daarvoor moet volgens hem een of andere optische methode
worden ontwikkeld waarmee 'van buiten af' de sedimentatie kan worden bekeken zonder die te verstoren. Hij ontwikkelt vervolgens zelf een
dergelijke methode welke hij test door van een colloldale oplossing in
een bekerglas de koncentratiegradient te registreren. De aldus gevonden
verdeling van de deeltjesgrootte blijkt ruwweg overeen te komen met de
verdeling die wordt gevonden met de 'oude' methode om de gesedimenteerde massa te meten. Svedberg konkludeert daaruit dat ook de optische methode betrouwbare resultaten levert. 11
Svedbergs medewerkers in Uppsala zien in 1922 niet veel in de door
hem voorgestelde centrifugemethode. In die tijd wordt Svedberg door

8. S. Oden, 'On the size of the particles in deep-sea deposits', Proceedings of the Royal
Society of Edinburgh 36 (Sess . 1915-16) 219-236.
9. T. Svedberg and H . Rinde, 'The determination of the distribution of size particles in
disperse systems' , Journal of the American Chemical Society 45 (1923) 943-954.
10. Svedberg and Rinde (1923) a.w., 949.
11. idem, 950-953.

ELZEN

PATRONEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

259

J. Howard Mathews uitgenodigd om gedurende een half jaar gastcolleg'es te geven aan de universiteit van Wisconsin (VS) en om het onderzoek
in de collold-chemie aan die universiteit vorm te geven. 12 Daar vindt hij
weI enthousiasme voor zijn idee en en samen met J. Burton Nichols
konstrueert hij een eerste centrifuge waarbij de sedimentatie van de colloidale deeltjes fotografisch kan worden geregistreerd. Omdat de sedimentatie op een onvoorspelbare wijze wordt beinvloed door botsingen
van de deeltjes tegen de wand van de centrifuge (optreden van convectie)
is het echter niet mogelijk om het sedimentatieverloop als funktie van
de deeltjesgrootte te berekenen. Svedberg is ervan overtuigd dat dit probleem kan worden opgelost en op de bootreis terug naar Zweden maakt
hij de eerste schetsen voor een nieuw type centrifuge. Terug in Uppsala
werkt hij deze ideeen samen met Herman Rinde uit, een van zijn medewerkers.
Een eerste verbetering is dat men de sedimentatie laat plaatsvinden in
een cel met de vorm van een cirkelsektor (figuur 4; de oude cel had de
vorm van een buis). Omdat de in de centrifuge opgewekte gravitatiekracht vanaf het middelpunt naar buiten is gericht, betekent de sektorvorm dat er geen krachten op de zijwand van de cel werken. Daardoor
treden geen onvoorspelbare bewegingen meer op langs de wanden van
de cel. Deze cel wordt in een zware rotor geplaatst die is bevestigd op
de as van een bestaande centrifuge. Er treedt echter nog steeds convectie
op die volgens de onderzoekers of aan trillingen in de apparatuur of aan
opwarmen van de rotor te wijten is. Indien opwarming de oorzaak lOU
zijn, kan men proberen het grote warmtegeleidend vermogen van waterstof te gebruiken. Als men vervolgens de rotor in een waterstofomgeving laat draaien blijkt convectie inderdaad geen rol van betekenis meer
te spelen. 13
Begin 1924 gebruiken Svedberg en Rinde de centrifugemethode voor
een aantal experimenten met goud sols waarover in juli van dat jaar een
eerste artikel naar het Journal of the American Chemical Society wordt
gestuurd. In dit artikel benadrukken ze het belang van dit nieuwe apparaat: ' ... every possible measure should be taken in order to develop this
procedure to the point of greatest reliability for the determination of size and distribution of size of particles in very fine-grained sols. ( ... ) The
new centrifuge constructed by us allows the determination of particles
that cannot be made visible in the ultramicroscope. In analogy with the
naming of the ultramicroscope and ultrafiltration apparatus, we propo12. Claesson and Pedersen (1972) a.w., 600.
13 . K.O . Pedersen, 'the development of Svedberg's ultracentrifuge' , in: M .G . Lewis en
G .H . Weiss (red.), Fifty years 0/ the ultracentrifuge (Amsterdam 1976) 3-18, a1daar 5.
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Fig. 4 Svedberg-ultracentrifuge met elektromotor aandrijving
Bron: T. Svedberg en K.O. Pedersen, Die Ultrazentrifuge (Leipzig 1940) 75 en 80.
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Verklaring letters
R=Rotor
C = (sedimentatie-) Cel
E = Elektromotor
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Positionering van de sektorvormige cel (C) in de rotor (R) . De zijwanden van de cel vallen
samen met een lijn door het middelpunt van de rotor.

se the name ultra-centrifuge for this apparatus.'14
In figuur 4 is een schets van deze ultracentrifuge gegeven. De rotor
wordt aangedreven door een 1,5 pk elektromotor. De verbinding tussen
rotor en aandrijfas heeft een zekere speling waardoor de rotor zijn eigen
as van rotatie kan zoe ken en daarmee zelf-balancerend is volgens een
14. T . Svedberg and H . Rinde, 'The ultra-centrifuge, a new instrument for the determination of size and distribution of size of particle in a microscopic colloids', Journal of
the American Chemical Society 46 (1924) 2677-2693, aldaar 2677-2678 .
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principe dat ook in bestaande centrifuges werd gebruikt. Een aantal speciale voorzieningen voor de demping van trillingen en de grote massa
van de rotor (ruim 8,5 kg) houden de rotatiesnelheid zeer konstant. Verder zijn er maatregelen genomen om de temperatuur konstant te houden; rotatie in waterstof betekent dat minder opwarming optreedt dan
bij rotatie in lucht terwijl bovendien de in de lagers ontwikkelde warmte
beter wordt afgevoerd. Op verschillende plaatsen zijn verder thermokoppels aangebracht om het temperatuurverloop tijdens centrifugeren
te kunnen registreren. Met deze UC kan Svedberg de colloldale deeltjes
blootstellen aan krachten van ongeveer 5000 g.
Na de eerste experimenten met goud sols worden deeltjesgroottes die
met de centrifugemethode zijn gevonden vergeleken met de gemidde/de
waarde die volgens een betrouwbaar geachte alternatieve methode is
verkregen. Daarbij treden verschillen op van 10 tot 40070. 15 In een volgend artikel beschrijft Svedberg een experiment waarbij die verschillen
nog maar een paar procent bedragen. 16
In 1925 beschikt Svedberg dan als enige in zijn vakgebied over een apparaat waarmee hij de grootte-verdeling van zeer kleine deeltjes (in de
grootte-orde van enkele nm) in colloldale oplossingen kan bepalen. Opvallend daarbij is dat volgens de eerste resultaten de deeltjes veel minder
uniform in grootte blijken te zijn dan men tot op dat moment had aangenomen. Met zijn nieuwe methode kan Svedberg nieuwe problemen
onderzoeken. Deze problemen gaan vooral bepalen in welke richting hij
zijn ultracentrifuge verder wil ontwikkelen. Hij wil voor een groot aantal 'stoffen' de verdeling van deeltjesgroottes gaan bepalen waarbij zijn
aandacht onder meer uitgaat naar eiwitten.
de Beams ultracentrifuge: 1925-1932
In 1925 konstrueren twee Franse onderzoekers, E. Henriot en E. Huguenard, een apparaat waarmee op eenvoudige wijze zeer hoge rotatiesnelheden kunnen worden gehaald. De turbine (zie fig. 5a) bestaat uit een
stator waarin een kegelvormige uitsparing is aangebracht. De stator
wordt aangesloten op een persluchtvoorziening die via luchtkanalen in
de stator in de uitsparing luchtstromen genereert. In de rotor, die eveneens een kegelvorm heeft, zijn groeven aangebracht. Ais men nu de rotor in de stator laat zakken dan betekenen de luchtstromen en de groeyen dat de rotor gaat draaien. V66r die tijd hadden roterende lichamen
15. idem, 2687-2692.
16. T. Svedberg, 'Zentrifugierung, Diffusion und Sedimentationsgleichgewicht von Kolloiden und hochmolekularen Stoffen', Kolloid Zeitschrift-Zsigmondi Festschrift, 36
(1925) 53-64, aldaar 54.
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Fig. 5 Luchtturbine van Henriotl Huguenard (5a) en rotor voor het scheiden van
vloeistoJJen (5b).
Bron: E . Henriot et E. Huguenard, 'Les grandes vitesses angulaires obtenus par les rotors
sans axe solide', Le Journal de Physique et Le Radium, Serie VI, Tome VIII, Nov. 1927,
436 en 437.
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altijd een vaste verbinding met het aandrijfmechanisme. Daardoor ontstonden bij hoge snelheden vaak problemen ten gevolge van een niet
perfekte balancering: bij bepaalde kritische snelheden gaat de rotor hevig trillen. Bij de luchtturbine spelen deze problemen nauwelijks nog een
rol doordat de luchtstromen de rotor een fraktie van een millimeter boven de stator doen zweven. De rotor kan daarmee zijn eigen as van rotatie zoeken zodat zowel balancering als het doorlopen van kritische snelheden geen problemen van betekenis meer vormen.17
Met een dergelijke aandrijving weten Henriot en Huguenard rotatiesnelheden van meer dan 660.000 r.p.m. te bereiken: bijna een faktor 10
groter dan tot op dat moment 'mogelijk' was. Wat de toepassingen betreft suggereren zij dat de kleine rotoren hoI kunnen worden gemaakt
ten behoeve van het scheid en van vloeistoffen 18 (figuur 5b). Ook zou op
de rotor een spiegeltje kunnen worden geplaatst waarmee door de observatie van een gereflekteerde lichtstraal extreem hoge snelheidsmetingen
in zeer kleine tijdsintervallen gedaan kunnen worden. Dergelijke metingen zijn in de fysika zeer gebruikelijk en kunnen bijvoorbeeld dienen
voor het bepalen van de lichtsnelheid.
Aan het eind van de jaren '20 wordt dit idee in de Verenigde Staten
opgepikt door de fysikus Jesse Wakefield Beams, die zich in die tijd onder meer met optische verschijnselen bezighoudt. Nadat hij eerst de stabilisatie van de aandrijving heeft verbeterd,19 beschrijft hij in 1930 een
experiment waarbij hij een snel roterend spiegeltje gebruikt (figuur 6a)
voor het bepalen van het tijdsverloop van het verschijnen van bepaalde
spektraallijnen in een vonkontlading. 20 Aldus kan hij de kleurveranderingen van dergelijke vonken, die in zeer korte tijd optreden, registrereno Ook gebruikt hij dit apparaat voor het bepalen van de voortplanting van het 'oplichten' van een gasontladingsbuis. 21 Hij besteedt verder
veel aandacht aan het verbeteren van de stabilisatie en het bedieningsgemak van het apparaat en publiceert in 1930 een artikel dat uitsluitend

17. E. Henriot et E. Huguneard, 'Sur Ie realisation de tres grandes vitesses de rotation',
Comptes Rendues hebdomaires des seances de l'Academie des Sciences, 180 (1925)
1389-1392.
18. E. Henriot et H. Huguenard, ' Les grandes vitesses angulaires obtenus par les rotors
sans axe solide' , Le journal de Physique et Ie Radium, Serie 6, band 8 (1927) 433-443 .
19. E.O. Lawrence, l.W. Beams and W.O. Garman, 'An improved arrangement for obtaining high speeds of rotation', Physical Review, 31 (1928) 1112.
20. J .W. Beams, 'Spectral Phenomena in Spark Discharges', Physical Review, 35 (1930)
24-33 .
21. J . W. Beams, 'The Propagation of Luminosity in Discharge Tubes', Physical Review, 36 (1930) 997-100 1.
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Fig . 6a Luchtturbine van Beams met spiegeltje
Bron: J. W. Beams, 'An apparatus Jor obtaining high speeds oj rotation', Review oj
Scientific Instruments, Vol. 1, nov. 1930, 668

D

Verklaring letters
R=Rotor
PI = Perslucht
Kl = Luchtkanaal
K = Kranen (drukregelaars)
D = Drukmeters
S = Spiegeltje
K

Fig. 6b Rotor voor scheiding van v/oeistoJJen
Bron: J. W. Beams and A .J. Weed, 'A simple Ultracentrifuge', Science, Vol. 78, No.
1906, july 10, 1931, 45.

daaraan is gewijd. 22 Beams' aandacht verschuift van het doen van experimenten met dit apparaat naar het ontwikkelen van het apparaat zelf.
In 1931 schrijft hij in Science onder de titel 'A simple ultra-centrifuge':
22. 1.W. Beams, 'An apparatus for obtaining high speeds of rotation', Review oj Scientific Instruments, 1 (1930) 667-671.

ELZEN

PATRONEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

265

'It is hardly necessary to emphasize the value of the centrifuge to science
in general. Its numerous uses in so many fields of experimental investigation have made it almost a necessary laboratory tool. As a consequence of this wide usage considerable energy has been directed toward the
development of centrifuges with our modern high speed machines as a
result.'23
De luchtturbine is door Beams geschikt gemaakt als centrifuge door
de rotor hoI te maken. Hij heeft daarbij een aantal rotoren ontwikkeld
waarbij het te centrifugeren materiaal op verschillende wijze uit de rotor
kan worden gehaald als die eenmaal op snelheid is. In figuur 6b is daarvan een voorbeeld gegeven. Deze rotor wordt van tevoren met vloeistof
gevuld en vervolgens op snelheid gebracht. Na een zekere tijd bevinden
de zwaardere komponenten zich meer aan de buitenkant (D) terwijl de
lichtere komponenten meer in het centrum van de rotor zijn gekoncentreerd. Dan wordt langzaam een wat zwaardere substantie door de buis
AB in de rotor gebracht, waardoor de lichtere fraktie in het centrum van
de rotor door de buis EF in de kamer K wordt geperst. Nadat de rotor
tot stilstand is gebracht kunnen de gescheiden frakties worden afgetapt. 24
Er valt echter nog veel te verbeteren. Als beperkende faktoren noemt
Beams zelf de rotatiesnelheid, lagers, sterkte van de gebruikte materialen, het optreden van ongewenste trillingen en eenvoudige manieren om
kontinu te kunnen centrifugeren. 25 Beams noemt zijn apparaat evenals
Svedberg 'ultracentrifuge', waarbij de enige overeenkomst lijkt te zijn
dat er iets met hoge snelheid roteert. Een belangrijk verschil is dat de
Svedberg ultracentrifuge voor een specifiek doel wordt gebruikt, terwijl
Beams rotoren gaat ontwikkelen voor een breed skala van toepassingen.

Verder verloop van de ontwikkelingen
Svedberg: 1924-1937
Zoals ik eerder heb opgemerkt, is Svedberg ook gei"nteresseerd in het bepalen van de massaverdeling van eiwitdeeltjes. Samen het de patholoog
Robin Fflhraeus gebruikt hij de ultracentrifugemethode voor experimenten met eiwitten. Ais eerste eiwit nemen ze casei"ne (een melkeiwit)

23 . 1.W. Beams and A.l. Weed, 'a simple ultracentrifduge', Science, Vol. 74 (1931) 4446, aldaar 44.
24. idem, 45.
25. idem, 44-45.
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en vinden een breed spectrum van deeltjesgroottes (10 tot 70 nm).26 In
november 1924 wordt een volgend experiment gestart met hemoglobine
(een in het bloed voorkomend eiwit) . Midden in de nacht wordt Svedberg door Fahnieus, die het experiment observeert, uit bed gebeld met
de mededeling: 'The, ik zie iets helder worden' .27 Svedberg haast zich
daarop naar het instituut waar blijkt dat de bovenkant van de cel inderdaad helder begint te worden en dat deze door een vrij scherpe gekleurde
'rand' van de rest van de cel is gescheiden. Dat is zeer opmerkelijk omdat bij voorgaande experimenten de sedimentatie zich had gemanifesteerd door een langzaam toe- of afnemende intensiteit van de kleuring. Dit kwam doordat deeltjes met verschillende massa's ook met verschillende snelheden sedimenteren. Nu lijken aIle deeltjes even snel neer
te slaan, hetgeen erop zou kunnen duiden dat aIle hemoglobinedeeltjes
even groot zijn. Dat zou dan kunnen betekenen dat dit eiwit een 'welbepaald' molekuul is en wei met een molekuulmassa (M) van 66.800. De
gangbare opvatting in de chemie in die tijd is echter dat molekulen met
een M die veel groter is dan 1000 niet bestaan en dat grotere deeltjes
moeten bestaan uit agglomeraties van kleinere molekulen.
Ais Svedberg en Fahraeus in juli 1925 hun experiment en publiceren,
spreken ze van 'voorlopige metingen,28 en schrijven ze in een voetnoot:
'These experiments should be regarded more as an illustration of the
method than as a precise determination of the molecular weight of hemoglobine. A more refined technique of measurement will, we hope,
enable us to communicate such determinations later on. ,29
Svedberg konkludeert dat de deeltjes binnen de experimentele onnauwkeurigheid aIle dezelfde grootte hebben. Maar omdat aIle voorgaande experimenten een breed spektrum aan groottes had den opgeleverd wil hij de uniformiteit van hemoglobine graag testen met een meer
nauwkeurige experimentele methode. De enige mogelijkheid die hij
daarvoor ziet is gebruik te maken van een ultracentrifuge met een gravitatieveld van 70.000 tot 100.000 g.30 Dat betekent echter een 15- a 20voudige vergroting ten opzichte van zijn eerste UC. Svedberg ziet geen
mogelijkheden om de snelheid van de ultracentrifuge zover op te voereno
Hij neemt daarop kontakt op met F. Ljungstrom van de Ljungstrom
26. Claesson and Pedersen (1972) a .w., 601.
27. Claesson and Pedersen (1972) a.w ., 602.
28. T. Svedberg and R. FAhraeus, 'A new method for the determination of the molecular
weight of the proteins', Journal oj the American Chemical Society, Vol. 48 (1926) 430·
438, aldaar 430.
29 . idem, 436.
30. Pedersen (1976) a .w., 6.
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Stoomturbine Maatschappij in Stockholm. Deze suggereert om de centrifuge met olieturbines aan te drijven, waardoor de smering van de lagers zou vereenvoudigen. Ljungstrom laat een van zijn jonge ingenieurs,
Alf Lysholm, met Svedberg samenwerken bij het konstrueren en testen
van de ultracentrifuge die in de werkplaats van de Ljungstrom Maatschappij wordt gebouwd. In januari 1926 wordt in Svedbergs laboratorium voor het eerst met deze centrifuge proefgedraaid. De bereikte snelheid blijkt echter maar de helft van de beoogde snelheid te zijn. Door
de rotor in een waterstofatmosfeer bij lage druk te laten draaien kan 1015070 verhoging in snelheid worden bereikt. Vervolgens worden turbines,
turbinekamers en het olie-systeem veranderd en worden de lagers door
een nieuw type vervangen zodat de smering verbetert. Op 7 april 1926
wordt het oorspronkelijke doe! van ruim 40.000 r.p.m. gehaald, overeenkomend met een veld van 100.000 g in de cel. 3l
In september 1926 nemen Svedberg en Nichols het vraagstuk van de
uniformiteit van eiwitmolekulen weer op. Ook met deze nieuwe centrifuge is er vervolgens geen enkele aanwijzing dat er deeltjes met verschillende grootte aanwezig zouden zijn. 32 Svedberg gebruikt daarna zijn ultracentrifuge vooral voor de verdere bestudering van een groot aantal
eiwitten.
Tijdens dit werk wordt in november 1926 bekend gemaakt dat de Nobelprijs Chemie in dat jaar is toegekend aan Svedberg voor zijn werk
aan 'disperse systemen'. De Nobelprijs Natuurkunde gaat dat jaar naar
Jean Perrin voor vergelijkbaar werk, terwijl de uitgestelde Nobelprijs
Chemie van 1925 wordt toegekend aan Richard Adolf Zsigmondy, eveneens voor werk met colloldale oplossingen. 33 Dankzij de Nobelprijs kan
Svedberg daarna over belangrijke fondsen beschikken voor verder onderzoek. Daarnaast stelt de Zweedse regering geld en ter beschikking
voor de bouw van een nieuw laboratorium voor fysische chemie in Uppsala, waarop Svedberg een geheel nieuw ultracentrifuge laboratorium
kan ontwerpen dat in 1931 in gebruik wordt genomen.
Svedberg's werk wordt door zijn vakgenoten zeer gewaardeerd en onderzoekers uit verschillende landen komen gedurende enige tijd naar
Uppsala om met zijn ultracentrifuge experimenten te doen. Svedberg
zelf houdt zich vooral bezig met eiwitten en besteedt verder veel tijd aan
het verbeteren van zijn centrifuges. Een belangrijk doel daarbij is het
be rei ken van nog grotere gravitatieve!den om daarmee nog kleinere
deeltjes te kunnen bestuderen. Daarbij worden een groot aantal modifi31.
32 .
33.

Claesson and Pedersen (1972) a .w., 603.
Pedersen (1976) a .w., 7.
Claesson and Pedersen (1972) a .w., 604.
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katies getest, zoals vorm en diameter van de rotor, het gebruikte soort
staal, methode van balancering, vorm van de turbines, lagers en wijze
van smering. 34 Ret basiskoncept laat hij eehter onveranderd. Ais gevolg
van deze verbeteringen nemen de bereikte gravitatievelden als voigt toe:
Jaar

Bereikte
veldsterkte

1923

500 g

1924

5.000 g

1926

100.000 g

1931
1932
1933
1935

200.000
300 .000
400.000
500.000

g
g
g
g

Opmerkingen; belangrijkste verandering(en)
Svedberg/Nichols; pijpvormige rotor en eel,
elektromotor.
Svedberg/Rinde, eylindrisehe rotor, sektorvormige cel, waterstof-atmosfeer.
olie-turbineaandrijving, waterstof-atmosfeer
bij lage druk.
nieuw soort aandrijfolie.
ovale rotor.
ander soort staal.
diameter eellen verkleind van 30 naar 20 mm.

In 1935 heeft Svedberg verder met een kleinere rotor van lO cm diameter
zelfs 700.000 g bereikt. Omdat de cellen van deze rotor eehter ook kleiner moeten zijn (14 mm diameter) is het oplossend vermogen van deze
rotor sleehter dan van rotoren met een diameter van 18 em. De kleinere
rotoren worden daarom door Svedberg afgewezen. 35 In 1937 konkludeert Svedberg tenslotte dat hij zijn centrifuge heeft ontwikkeld tot de
grens van wat teehniseh mogelijk is. 36
Beams: 1933-1942

Met referentie naar het werk van Svedberg 37 ontwerpen Beams en zijn
medewerkers ook rotoren waarmee tijdens eentrifugeren het verloop
van de sedimentatie kan worden geobserveerd. Bij de rotor van figuur
7a bestaat de bovenkant uit een glazen plaat die bij de eerste experimenten eehter niet sterk genoeg blijkt te zijn. Door het glas een speciale hittebehandeling te geven kan de sterkte belangrijk worden verhoogd en
worden kraehten tot 250.000 g mogelijk. De rotor zelf was eehter gesehikt voor 400.000 g.38
34 . Pedersen (1976) a.w., 8-16.
35. Pedersen (1976) a.w., 13 .
36. Pedersen (1976) a.w., 15 .
37 . LW. Beams, A.J. Weed en E.G . Pickels, 'The Ultracentrifuge', Science, Vol. 78
(1933) 338-340, aldaar 339.
38 . Beams, Weed and Pickels (1933) a.w., 339-340.
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Fig. 7 Rotoren voor sedimentatieobservaties
Bron: J. W. Beams, A.J. Weed and E.O. Pickels, 'The Ultracentrifuge', Science, Vol. 78,
No. 2024, oct. 13, 1933, 339.
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Fig.7a
Verklaring letters
S = Sedimentatieruimte
G = Glazen plaat
L = Lichtbron
K=Kamera
Sh = Halfdoorlatende spiegel

I
[J
Fig.7b
Verklaring letters
R= Rotor
C = (sedimentatie-) Cel
PI = Perslucht
L = Lichtbron
K=Kamera

Een tweede type rotor t.b.v. sedimentatieobservaties is geschetst in
fig. 7b. Evenals de Svedberg ultracentrifuge heeft deze rotor aparte cellen waarin de sedimentatie plaatsvindt. De rotor wordt aangedreven
door twee turbines om aldus een grotere snelheid te kunnen ontwikkelen. Met een rotor van 9 cm diameter werd 100.000 g gehaald waarbij
de snelheid wordt beperkt door de kapaciteit van de luchtkompressor.
De cellen kunnen pas na veel aandacht voor de konstruktie eveneens
100.000 g weerstaan.
Naast de beperkingen van deze grote rotor vermelden Beams c.s. de
volgende voordelen van hun ultracentrifuges: 'First, it is simple and easy to construct; second the design may be widely varied to suit the need
of the experimenter, and still remain extremely stable; third, the cost is
very little if air pressure is already available; forth, the centrifugal forces
developed are as high as any materials (as yet tried) of the rotor will safely stand . .39
De Beams-centrifuges worden ook door andere wetenschappers opgepikt. De fysioloog E.N. Harvey is bijvoorbeeld gei'nteresseerd in het
39.

Beams, Weed and Pickels (1933) a .w., 340.
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bestuderen van levende cellen gedurende centrifugeren. In 1930 gebruikt
hij daarvoor een door hem zelf gekonstrueerde centrifuge, waarbij hij
met een mikroskoop cellen kan bestuderen die aan krachten van 2000
g blootstaan. 4o Nadat hij echter de Beams-centrifuge met hulp van
Beams zelf voor zijn doel heeft aangepast, kan hij 200.000 g halen .41
Naamgenoot H .W. Beams (Zoology Department, State University of
Iowa) gebruikt de door J. W. Beams ontwikkelde centrifuges eveneens
voor experimenten met levende cellen, maar dan vooral om te bestuderen hoe de cellen zich na centrifugeren herstellen. 42 J. W. Beams zelf zegt
in 1935 over de toepassing van zijn centrifuges: 'The ... airdriven rotors
... have been utilized already in quite a number of different experiments. It seems to be the best method known for spinning small mirrors
at very high speeds. Also it proves to be of considerable value as a centrifuge in biological experiments as is evidenced by the work of Harvey,
H.W. Beams and others. Optical schemes have been devised for viewing
the biological material while it is being centrifuged. A few successful experiments upon the sedimentation of small particles and molecules from
solution have been carried out. ,43
Het opwarmen van de rotor door wrijving wordt nu door Beams als
grootste tekortkoming van zijn centrifuges gezien. Verder is bij het
systematisch onderzoeken van het verband tussen de luchtdruk en de rotatiesnelheid gebleken dat bij grotere snelheden en grotere rotoren de
wrijvingsverliezen zeer snel toenemen hetgeen de rotatiesnelheid beperkt. Op zoek naar een oplossing voor deze problemen refereert hij
ook naar het werk van Svedberg: ' ... in many experiments for obtaining
the rate of molecular sedimentation, the air-driven rotor, surrounded by
air at atmospheric pressure, is less satisfactory than the very beautiful
but more expensive method of Svedberg. ,44
Hij kiest echter een iets andere weg. Waar Svedberg de rotor in een
lage druk waterstofomgeving laat roteren maakt Beams gebruik van een
vakuiim . Samen met Pickels, een van zijn medewerkers, beschrijft hij
40. E.N . Harvey and A.L. Loomis, 'a microscope centrifuge', Science, 72 (1930) 42-44.
41. E.N. Harvey, 'The microscope-centrifuge and some of its applications', Journal oJ
the Franklin Institute, Vol. 214 (1932) 1-23 en E.N. Harvey, 'The centrifuge-microscope
for super-centrifugal forces', Science, Vol. 75 (1932) 267-268.
42. H .W. Beams and R.L. King , 'Effect of Ultra-Centrifuging on the Cells of the RootTip of the Bean' , Nature, Vol. 135 (1935) 232; H.W. Beams and R.L. King, 'Survival of
ascaris eggs after centrifuging', Science, Vol. 84 (1936) 138 en H. W. Beams, 'The Air Turbine Ultracentrifuge, together with some results upon Ultracentrifuging the Eggs of Fucus
Serratus' , Journal oj the Marine Biological Association, Vol. 21 (1937) 571-588 .
43. l.W . Beams and E.G. Pickels, 'The production of high rotational speeds', Review
oj Scientific Instruments, Vol. 6 (okt. 1935), 299-308, aldaar 302 .
44. Beams and Pickels (okt. 1935) a .w., 302.
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deze centrifuge in 1935 in de tijdschriften Physical Review,45 Science46
en Review of Scientific Instruments. 47 De belangrijkste kenmerken van
deze centrifuge zijn aangegeven in figuur 3. De luchtturbine dient nu aIleen nog maar voor aandrijving. De eigenlijke rotor is in een vakuiimruimte geplaatst en is door middel van een stalen snaar en een koppeling
met de turbine verbonden. De koppeling voorkomt dat bij grote versnellingen of vertragingen de snaar gaat twisten en mogelijk zelfs breken.
De snaar roteert in twee bronzen of koperen bussen (de 'lagers') die een
fraktie van een millimeter groter in diameter zijn dan de snaar. Deze lagers worden kontinu gesmeerd met olie met een grote viscositeit, die teyens zorgt voor een afdichting van de vakuum-ruimte. Olie die door de
lagers lekt (ongeveer 1 cc per uur) wordt in een collector opgevangen.
Bij de eerste experimenten blijkt deze rotor uitermate trillingsvrij te
roteren. Nauwkeurige balancering van de rotor is niet nodig; ook bij een
rotor van 7,5 cm diameter waarin aan de rand een gat van 6 mm was
geboord, treden geen merkbare onregelmatigheden op. Met een turbine
van 50 gram is het mogelijk om een rotor van 800 gram te laten roteren
met een snelheid die maar weinig lager is dan de snelheid die met de turbine aIleen bereikbaar is. De snelheid wordt aIleen beperkt door de
sterkte van de voor de rotor gebruikte materialen. Een duraluminium
rotor van 9 cm diameter explodeert bij 132.000 r.p.m., overeenkomend
met een gravitatieveld van 900.000 g.48
Wat betreft de mogelijke toepassingen van de vakuum-centrifuge
schrijft Beams in 1935: 'No attempts will be made here to make a detailed list of the numerous uses of the apparatus described in this article
for obtaining high rotational speed in vacuum. The fact that rotors of
a wide range of sizes, shapes and weight can be spun smoothly in a really
good vacuum obviously adds greatly to their utility. Also the only parts
to wear out are the bearing which may be made replaceable. ,49 Foto 1
geeft een indruk van de diversiteit aan rotoren die Beam voor de vakuiimcentrifuge ontwikkelt.
Hij gaat zich vervolgens bezighouden met een nieuwe toepassing van
zijn ultracentrifuge, te weten isotopenscheiding. Isotopen bestaan uit
atomen van hetzelfde chemische element maar met verschillende massa.
Zo spreekt men van het isotoop uranium-235 en het isotoop uranium45. E.G. Pickels and l .W. Beams, ' High rotational Speeds in Vacuum', Physical Review, Vol. 47 (febr. 1935) 336-337 .
46. E.G. Pickels and l .W. Beams, ' High Rotational Speeds in Vacuo', Science, Vol. 81
(april 1935) 342-343 .
47 . Beams and Pickets (okt. 1935) a.w.
48 . Beams and Pickets (okt. 1935) a.w., 304.
49. Beams and Pickels (okt. 1935) a.w., 308.
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Foto 1 Rotoren voor de Beams vakuum-centrifuge
Bran: 1. W. Beams, 'High Rotational Speeds', Journal oj Applied Physics, Vol. 8, dec.
1937, 803.

238. Het idee om isotopen te scheiden met behulp van centrifuges was
al in 1919 geopperd maar door gebrek aan geschikte centrifuges als 'onpraktisch' van de hand gewezen. 50 Met zijn snelle vakuiimcentrifuges
kan Beams wei een aantoonbare scheiding bereiken, in eerste instantie
bij het scheiden van chloorisotopen. 51 Aan het eind van de jaren '30
wordt het scheiden van uranium-isotopen in verband met de mogelijke
konstruktie van kernwapens in de Verenigde Staten een belangrijk therna. Hoewel de opbrengst van de door Beams gekonstrueerde centrifuges zeer klein is wordt in 1940 besloten een proeffabriek met deze centrifuges te bouwen. In 1942 wordt deze fabriek echter gesloten omdat de
keuze viel op een andere technologie. voor uraniumverrijking: gasdiffusie. Ruim tien jaar later wordt de verdere UC ontwikkeling t. b. v. uraniumverrijking onder meer door Kistemaker weer opgepakt.
50. J. W. Beams and F.B. Haynes, 'The separation of isotopes by centrifuging', Physical
Review, Vol. 50 (1936), 491-492, aldaar 491.
51. J. W. Beams and L.B. Snoddy, 'The separation of mixtures by Centrifuging', Journal oj Chemical Physics, Vol. 5 (1937), 993-994.
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Diffusie van de ultracentrifuges

Svedbergs Ultracentrifuge
Hoewel Svedberg internationaal in hoog aanzien stond en zijn met de
ultracentrifuge behaalde resultaten stimulerend waren voor verschillende wetenschapsgebieden, heeft niemand zijn olieturbine-centrifuge nagebouwd. Van zijn eerste, relatief langzame ultracentrifuge zijn er weI
een aantal in andere laboratoria terechtgekomen. 52 AI deze centrifuges
zijn in Svedbergs werkplaats gebouwd en meegenomen door onderzoekers die gedurende enige tijd in Svedbergs' laboratorium hebben gewerkt.
Beams Ultracentrifuge
De op de koncepten van J. W. Beams gebaseerde centrifuges vinden weI
een grote verspreiding. Genoemd zijn reeds Harvey en H.W. Beams. Na
de ontwikkeling van de vakuiim-centrifuge neemt het aantal toepassingen verder sterk toe, by. voor het sedimenteren van virussen. 53 Vooral
interessant is dat er ook op basis van het Beams-koncept een centrifuge
wordt ontwikkeld waarmee dezelfde experimenten worden gedaan als
Svedberg doet. Deze centrifuge is ontwikkeld in het Rockefeller Institute for Medical Research door Biscoe, Pickels (die samen met Beams de
vakuiim-centrifuge heeft ontworpen) en Wyckoff. 54 Daarbij zijn de cellen waarin de eigenlijke sedimentatie plaatstvindt, en het optisch
systeem kopieen van de opstelling van Svedberg. Eind 1936 brengt de
in die tijd toonaangevende centrifugefabrikant in de wereld, de Sharples
Company the Philadelphia, een dergelijke centrifuge op de markt. 55
Ook vakgenoten van Svedberg kopen deze ultracentrifuge.

Vergelijking van beide ontwikkelingen

Wanneer we beide ontwikkelingen met elkaar vergelijken dan vallen een
aantal overeenkomsten op.
a . Beide onderzoekers ontwikkelen hun centrifuges door zowel 'technologische', 'natuurlijke' als 'sociale' faktoren te beinvloeden waarbij de52 . T . Svedberg und K.O. Pedersen (red .), Die Ultrazentrijuge, (Leipzig, 1940), VII.
53. J . Bauer and E.G . Pickels, 'A high speed vacuum centrifuge suitable for the study
of filterable visusses', Journal of Experimental Medicine, Vol. 64 (1936) 503-528.
54. J. Biscoe, E .G. Pickels and R.W.G. Wyckoff, 'An airdriven ultracentrifuge for molecular sedimentation' , Journal of Experimental Medicine, Vol. 64 (\936) 39-45.
55 . W.L. Marston, 'Centrifugals', Industrial and Engineering Chemistry, Industrial
Edition, Vol. 28 , No . 11 (1936), editorial supplement, 55-58, aldaar 58 .
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ze faktoren onderling sterk verweven zijn. Zo wordt rond 1920 aangenomen dat in de methode van Oden de versnelling van de zwaartekracht
een natuurlijk gegeven is dat niet belnvloed kan worden. Svedberg komt
dan op de gedachte dat de versneIling met behulp van centrifuges weI
degelijk te betnvloeden is.
Verder trachten Svedberg en Beams, zoals aIle onderzoekers, hun sociale omgeving te belnvloeden door bijvoorbeeld bij de verwerving van
fondsen die toepassingen te benadrukken waarin de geldgevers zijn gelnteresseerd.
Dit lijkt een tamelijk triviale konstatering. In het kader van de
sociaal-konstruktivistische benadering in het techniekonderzoek speelt
zij echter een belangrijke rol. Termen als 'heterogeneous engineering' 56
en 'system engineering' 57 verwijzen naar de praktijk van ingenieurs, uitvinders en technici: om een innovatie te 'kreeren' moeten zij niet aIleen
technische elementen in een ontwerp onder kontrole zien te krijgen,
maar ook sociale, ekonomische en natuurlijke. Het is een empirische
vraag of een bepaalde innovatie vooral door technisch manipuleren of
meer door bijvoorbeeld sociaal manipuleren tot stand is gekomen: het
antwoord op die vraag zal van geval tot geval verschillen.
b. Beide onderzoekers worden zelf belnvloed door hun omgeving. Deze
omgeving kan zowel van sociale als van natuurlijke aard zijn. Beams
ontwikkelt bijvoorbeeld de vakuiim ultracentrifuge omdat anderen convectie een probleem vinden. Svedberg zit in 1924 met het probleem dat
de sedimenterende deeltjes tegen de gravitatiekrachten in langzaam terugdiffunderen. Later wordt dit verschijnsel door hem gebruikt als een
essentieel gegeven in een van zijn experimentele methodes: hij heeft de
eerst tegenwerkende natuur tot een medewerker omgevormd. 58
Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen beide ontwikkelingen
te zien:
a. Bij Svedberg is de stimulans voor de ultracentrifuge-ontwikkeling gelegen in een specifieke toepassing. Bij Beams wordt de ontwikkeling
vooral gestimuleerd doordat met een eenvoudig aandrijfmechanisme
zeer hoge rotatiesnelheden kunnen worden gehaald. Beschouwen we de
ontwikkelingsgang bij Svedberg aan de hand van achtereenvolgens de fi56. 1. Law, 'Technology, Closure and Heterogeneous Engineering: the Case of the
Portuguese Expansion', verschijnt in het in noot 4 genoemde werk.
57 . T.P . Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, (London and
Baltimore 1983).
58 . Andere voorbeelden van dit soort situaties, en gevat in een algemeen kader, geeft B.
Latour, 'Translation versus Diffusion Model', paper voor de in noot 4 genoemde workshop.
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guren 4 en 2, dan zien we twee sterk verschillende apparaten die voor
min of meer hetzelfde doel worden gebruikt. Wat Beams betreft kunnen
we achtereenvolgens de figuren 6, 7 en 3 bekijken waarbij het aandrijfmechanisme steeds hetzelfde is, maar onder meer de rotor sterk verandert. Bovendien wordt de ultracentrifuge ook voor steeds verschillende
doelen gebruikt.
b. Sterk verwant met het eerste punt is dat de beide onderzoekers heel
verschillende aspekten van de centrifuge als problematisch ervaren en
daarmee ook op een verschillen.de wijze het effekt van aan de UC aangebrachte veranderingen evalueren. Voor Svedberg is een verandering aIleen een verbetering als deze niet ten koste gaat van andere aspekten van
zijn experimentele methode. De centrifuge waarmee hij het grootste gravitatieveld bereikt wordt door hem afgewezen omdat deze UC een slechter oplossend vermogen heeft. Voor Beams is iedere verbetering van een
bepaald aspekt van een centrifuge de moeite van het publiceren waard.
Iedere potentiele toepassing is interessant en kan voor hem interessante
problemen genereren.
c. Beide onderzoekers publiceren in verschillende soorten tijdschriften
waarbij de artikelen ook een verschillende struktuur hebben. Svedberg
publiceert vooral in (bio-)chemische vaktijdschriften zoals het Journal
oj the American Chemical Society, Journal oj Biological Chemistry,
Kolloid Zeitschrift en Biochemisches Zeitschrijt. De nadruk in de artikelen ligt vrijwel altijd op de experimentele resultaten waarbij de UC
wordt beschreven als onderdeel van de experimentele methode. Beams
publiceert meestal in tijdschriften die door een uiteenlopend wetenschappelijk publiek worden gelezen: Science, Review oj Scientific Instruments en Physical Review. Zijn artikelen leggen meestal nadruk op
bepaalde aspekten of veranderingen aan zijn UC waarbij hij terloops
een aantal (potentiele) toepassingen noemt. Slechts in een beperkt aantal
gevaIlen gebruikt hij zelf zijn UC als instrument in een experimentele
opstelling.
d. Svedberg zoekt, als hij op een gegeven moment 'vast zit', de medewerking van externe deskundigen: medewerkers van de Ljungstrom
Stoomturbine Maatschappij. Zij ontwerpen voor hem een ultracentrifuge volgens een geheel nieuw koncept en leveren daarna veel suggesties
voor verbeteringen. Beams ontwikkelt zijn ultracentrifuge met vrijwel
aIleen de hulp van zijn direkte medewerkers in zijn eigen werkplaats . AIleen voor zeer specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld een metaal met bepaalde eigenschappen, schakelt hij externe deskundigen in. De richting
van de ontwikkeling wordt daardoor vooral door Beams zelf bepaald.
e. Gedurende ongeveer tien jaar produceert Svedberg met behulp van
de olieturbine-ultracentrifuge belangrijke wetenschappelijke resultaten
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zander dat iemand zijn methode overneemt. De Beams UC's worden al
snel door derden nagemaakt en kort na de ontwikkeling van de vakuiimcentrifuge door een commerciele firma op de markt gebracht. Ook 'kollega's' van Svedberg kopen vervolgens deze ultracentrifuge.

Relevante faktoren

Ik heb mij ten doel gesteld relevante faktoren op te sporen in de ontwikkelingsprocessen van technologische artefakten. Op grond van de vergelijking van beide bovenstaande cases laten zich enkele belangrijke faktoren naar voren halen.
a. Ret maakt blijkbaar nogal wat uit welke betekenis de betrokken onderzoekers aan het artefakt toekennen. Op grond van die betekenistoekenningen zullen zij problemen aan het artefakt signaleren en die vervolgens trachten op te lossen. De betekenistoekenning bepaalt daarmee
sterk in welke richting het artefakt verder zal worden ontwikkeld. Daarbij is het dus van belang dat een artefakt niet ondubbelzinnig een bepaalde betekenis heeft, maar dat het er voor verschillende onderzoekers
verschillend 'uit kan zien'. Deze 'betekenis flexibiliteit' is daarmee een
belangrijke faktor in ontwikkelingsprocessen van technologische artefakten. 59
b. Ret inschakelen door Svedberg van externe deskundigen heeft de
verdere ontwikkeling van zijn ultracentrifuge sterk bepaald. Daarmee
haalt hij de in het betreffende bedrijf bestaande traditie op het gebied
van turbines en roterende systemen binnen, die vervolgens ook in de
voor hem gemaakte centrifuges terug zijn te vinden. Belangrijke elementen uit die traditie zijn bijvoorbeeld het gebruik van een horizontale as
en van zware lagers. Bij de door Svedberg gewenste hoge snelheden worden die lagers echter sterk opgewarmd, hetgeen ook opwarming van de
sedimentatiecel tot gevolg heeft. Rierdoor ontstaan hinderlijke convectiestromen. Omdat in de genoemde traditie het gebruik van roterende lichamen impliceert dat de lagers het hele gewicht van de rotor 'moeten'
dragen, valt opwarming echter niet te voorkomen. Ret opwarmingsprobleem moet 'dus' op het nivo van afscherming en geleiding worden opgelost met als uiteindelijk resultaat een waterstofatmosfeer bij lage
druk.
Beams zit daarentegen in een heel andere technologische traditie
waarbij al het werk in zijn eigen werkplaats wordt gedaan en min of
meer als motto lijkt te hebben: 'hoe simpeler hoe beter'. De luchtturbine
59.

Bijker, a .w., aldaar 61-64.
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heeft van origine een vertikale rotatieas en zweeft op een luchtkussen.
Ais Beams daar op een gegeven moment een grote rotor aan gaat hangen
heeft hij geen zware lagers nodig die het gewicht van de rotor moeten
dragen. Hij komt het hele opwarmingsprobleem vervolgens gewoon niet
tegen.
Een zekere traditie in het aanpakken van technische problemen bepaalt dus sterk hoe het artefakt er uiteindelijk uit gaat zien en vormt
daarmee tevens een belangrijke faktor in het ontwikkelingsproces. 60
c. Het kunnen ontwikkelen van technologische artefakten betekent
meer dan wat kunnen knutselen. De onderzoekers proberen ook om 'sociale' en 'natuurlijke' faktoren te bei"nvloeden en worden op hun beurt
zelf ook door dergelijke faktoren bei"nvloed. Die faktoren bepalen dan
mede hoe het ontwikkelingsproces zich voltrekt en hoe het artefakt er
uit gaat zien. Beams doet bijvoorbeeld zijn best om anderen te interesseren voor zijn ultracentrifuges. In hoeverre die anderen gei"nteresseerd raken is mede afhankelijk van de vraag of er een 'overlap' is tussen hun
'problemen' en de 'oplossingen' van Beams. Beams tracht een dergelijke
overlap te bereiken voor het 'vertalen' van zijn ultracentrifuge naar de
problemen van anderen. 61 De wijze waarop wordt getracht een overlap
tot stand te brengen tussen problemen en oplossingen is dan een relevante faktor die de richting van het ontwikkelingsproces mede bepaalt.
Slotbeschouwing

Uit het voorgaande moge blijken dat een vergelijking van technologische ontwikkelingen behulpzaam kan zijn bij het opsporen van relevan60. Zie voor een eerste uitwerking van het belang van een technische traditie of stijl :
W.E. Bijker, ' Collectifs technologiques et styles technologiques. Elements pour un modele explicatif de la construction sociale des artefacts techniques', in J.H. Jacot (coord.),
Travailleur Collectif et Relations Science-Production, (Editions du C.N.R.S. , Paris,
1984), 113-120 en W.E. Bijker, 'The Social Construction of Bakelite - towards a Theory
of Invention' , verschijnt in het in noot 4 genoemd boek . Voor een iets ander gebruik van
het begrip 'technological style', namelijk gekoppeld aan regionale verschillen, zie T.P .
Hughes, a. w.
61. Zie voor verschillende invullingen van het begrip 'translation' in dit verband: T.J.
Pinch and W.E. Bijker, 'The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other' , Social
Studies oj Science, Vol. 14 (1984) 399-441; M. Calion and J. Law, 'On Interests and their
Transformation: Enrolment and Counter-Enrolment', Social Studies oj Science, Vol. 12
(1982) 615-625 en B. Latour, 'Give me a Laboratory and I will Raise the World' , in K.D.
Knorr-Cetina and M.J . Mulkay (eds.), Science Observed - Perspectives on the Social Study oj Science, (London and Beverly Hills, Calif. 1983) 141-170.
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te faktoren in die ontwikkelingen. Juist het kontrast maakt duidelijk
welke faktoren een belangrijke rol hebben gespeeld. De hier geldentificeerde faktoren laten vervolgens zien dat de verschijningsvorm van beide ultracentrifuges niet aIleen verklaard kan worden door 'technologische' faktoren. Ook faktoren van meer sociale aard blijken de richting
van de ontwikkeling op een aantal punten essentieel te hebben beinvloed.
In veel studies over technologie-ontwikkeling wordt getracht de richting van de ontwikkeling te verklaren door de onderlinge beinvloeding
tussen het artefakt en zijn 'omgeving' vooral te zien als een eenrichtingsverkeer. Bovenstaande beschrijving van de ultracentrifuge-ontwikkeling
laat echter zien dat de 'omgeving' van de ontwikkeling en het artefakt
elkaar wederzijds beinvloeden. Er is sprake van interaktie. Willen we de
ontwikkelingsprocessen rond technologische artefakten beter kunnen
verklaren dan is het adequater om niet het primaat te leggen bij de technologie noch bij de omgeving, maar bij de wisselwerking daartussen.

Techniek en arbeid; dertig jaar
technische verandering in de
blikindustrie
A.l.W. CAMIJN en R.E.A. SCHREUOER

Inleiding

De toepassing van nieuwe technieken in het produktieproces verandert
doorgaans het karakter van de te verrichten arbeid. In het geval van mechanisatie nemen machines het werk gedeeltelijk over, terwijl er voor de
uitvoerende arbeid slechts resttaken overblijven. Bij automatisering verdwijnen ook die; voor de mens resteert de procescontrole.
In deze bijdrage zuIlen wij proberen na te gaan hoe gedurende de periode 1950-1980 deze processen zich voltrokken hebben binnen de blikembaIlagefabriek Thomassen & Orijver-Verblifa N. V. (TOV) te Oeventer. I
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van fabricagemethoden
van de zgn. driedelige conservenbus en de tweedelige drankenbus. De
conservenbus werd en wordt geproduceerd op de halfautomatische afdeling (HA) en op de volautomatische afdeling (VA). In 1972 wist TOV
als eerste met blik als grondstof het zgn. duntrekproces industrieel toe
te passen. Hiermee verwierf het in de loop van de jaren zeventig een
toonaangevende positie in de produktie van tweedelige drankenbussen.
Na een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse blikindustrie zuIlen wij ons bezighouden met de beschrijving
van de verschillende produktiemethoden. Oaarna zullen wij trachten
aan te geven welke consequenties de invoering van nieuwe produktietechnieken had voor de daarbij betrokken arbeiders. Oit zullen wij doen
aan de hand van de omgevings-, sociale- en taakfactoren. Tenslotte zal
aan de orde worden gesteld hoe beloningssystemen veranderden als gevolg van de introduktie van nieuwe fabrikagemethoden.

1. Een technische terugblik op arbeid . Een onderzoek bij Thomassen & Drijver-Verblifa
N.V. Niet uitgegeven doctoraal-scriptie. Rotterdam, 1984. A .1.W. Camijn, R.E.A.
Schreuder.
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Ontstaan en de ontwikkeling van de blikindustrie in Nederland

Blik is van oorsprong een produkt dat op ambachtelijke wijze wordt
voortgebracht. Het blikslagersambacht heeft zich ontwikkeld uit het
yak van lantarenmaker die voor de vervaardiging van lampen en lantarens dun plaatijzer gebruikte. Wanneer uit dit plaatijzer ook andere
voorwerpen worden gemaakt zoals kannen en bussen, ontstaat het berc.ep van 'bleck- of blicksloeger'.
De ambachtelijke produktie van blik heeft tot halverwege de 1ge eeuw
standgehouden. Daarna wordt de fabrikage grootschaliger aangepakt.
De massa-produktie doet zijn intrede. Eerst ontstaat de zgn. manufactuur. Kenmerkend voor de manufactuur is dat er sprake is van arbeidsdeling, maar dat er nog geen machines worden gebruikt. Zo'n situatie
treffen wij bijvoorbeeld aan bij een grote blikslagerij in Dordrecht, de
firma Wed. Bekkers. De eerste blikfabriek dateert uit 1860. Toen richtte
Scholte in Amsterdam een door stoomkracht aangedreven blikfabriek
op, waar - vijf jaar na oprichting - a1400 man werkten. Zijn voorbeeld
werd snel nagevolgd. Westermann legt er in zijn stu die naar de overgang
van ambacht naar grootindustrie van de blikverwerking, de nadruk op
dat het gebrek aan geschoolde en vakbekwame arbeiders leidt tot de
eerste mechanisaties in de blikindustrie. 2
Omstreeks 1900 wordt ook het lakken en vernissen - voor die tijd verricht door (geschoolde) arbeidskrachten - gemechaniseerd. 'Opnieuw
was het de steeds voortschrijdende mechaniseering, die het den ondernemers mogelijk maakten aldus het contingent ongeschoolden krachten te
vergrooten boven dat der geschoolde vakarbeiders.'3 De mechanisering
en verdere uitbreiding van de blikindustrie gaat hand in hand met afzetvergroting. De Nederlandse markt blijkt al gauw te klein, zodat export
noodzakelijk wordt. Na verloop van enige tijd worden de produkten
van de Nederlandse blikindustrie naar aile delen van de wereld verscheept.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog lijkt er een consolideringsfase in de blikindustrie aan te breken. De bewapeningswedloop had
de grondstoffenprijzen fors opgedreven, waardoor de winstmarges voor
de blikindustrie steeds smaller worden. Twee grote concurrenten in
Krommenie die elkaar tot die tijd hadden opgezweept - ' ... op haar
beurt was deze spanning weer oorzaak van nieuwe moderniseering, perfectioneering, rationaliseering, voor een nog snellere, nog grootere pro2. J .C. Westermann. Blik in het verleden. Geschiedenis van de Nederlandsche blikindustrie in hare opkomst van gildeambacht tot grootbedrijf. (Amsterdam 1939) 143 .
3. Westermann. a. W. , 49 .
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ductie ... ,4 - besloten toen de onderlinge concurrentie uit te schakelen.
Op 23 september 1923 voltrekt zich een fusie, waaruit de N. V. De Vereenigde Blikfabrieken (Verblifa) wordt geboren. Westermann spreekt in
dit verb and van het op gang komen van trustvorming die ' ... tenslotte
zeker de helft van de belangrijkste blikfabrieken in ons land omvatte.'5
Na de oorlog van 1914-1918 breekt er een periode aan waarin sprake
is van een zeer grote inhaalvraag. Het zal zeker geen toeval zijn dat juist
in die tijd een nieuwe concurrent zich aandient, de blikemballagefabriek
van Thomassen & Drijver te Deventer (1919). In een fase dat er in de
Nederlandse blikindustrie sprake is van vergaande specialisatie en rationalisatie, terwijl er ook een begin wordt gemaakt met mechanisatie, ontwikkelt het bedrijf van Thomassen & Drijver zich zo voorspoedig dat
het in 1929 tot de grootste zes blikfabrieken van Nederland behoort. Gedurende de jaren dertig blijft deze situatie ongewijzigd.
Na de Tweede Wereldoorlog kan het bedrijf zich snel herstellen. Ultimo 1964 fuseert TD met Verblifa en wordt op deze wijze verreweg het
grootste blikemballagebedrijf van Nederland. In 1970 wordt TDV overgenomen door het Amerikaanse Continental Can Company, met wie het
voordien al licencie-overeenkomsten had.

De driedelige conservenbus

de ontw;kkeling tot 1950
De conservenbus is lange tijd het belangrijkste produkt van TD(V) geweest en kan model staan voor het driedelige fabrikageproces . De driedelige bussenfabrikage omvat doorgaans vier stadia.
1. Het blik komt binnen, in platen of op een rol, en wordt in de gewenste afmetingen geknipt.
2. In de lakkerij/drukkerij worden de platen gelakt en indien gewenst
bedrukt.
3. In de volautomatische afdeling (VA) of de halfautomatische afdeling
(HA) vindt de omvorming en assemblage van romp en en bodems
plaats en worden de bussen ingepakt.
4. Ais laatste vindt de opslag plaats in het magazijn en het transport
naar de klant. De deksels worden los bijgeleverd.
Het zijn vooral de handelingen in het derde stadium die onze belangstelling hebben. Hierin hebben zich een aantal technische vernieuwingen

4.
5.

Westermann, o. W ., 58.
Westermann, o. W., 62.
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voorgedaan welke het mogelijk maken de invloed op de factor arbeid
te bestuderen.
Een conservenbus bestaat uit drie delen. De romp, de bodem en het
deksel. De romp wordt rondgevormd waarna de langsnaad wordt gesoldeerd of gelast. Hierna wordt de bodem op de romp gefelst en na vulling
gebeurt hetzelfde met het deksel.
Globaal ziet het fabrikageproces er rond 1920 als voIgt uit. 6 Het te
verwerken blik komt binnen in platen. Deze platen zijn dan meestal in
aparte lakkerij-bedrijven gelakt. Uit de platen worden stroken geknipt
op maat van de te vormen bus. Dit knippen gebeurt met een met de voet
aangedreven schaar, de zgn. trapschaar. Van de stroken worden de
hoekjes afgeknipt, het zgn. afpunten, om te voorkomen dat er op de
onder- of bovenrand bij het felsen dikteverschillen ontstaan. Hierna
wordt de strook rondgezet en voorzien van langsnaad. Deze naad wordt
gesoldeerd met de hand of machinaal (TD beschikt vanaf de start in
1919 over twee soldeermachines met een capaciteit van 500 bussen per
uur). De gesoldeerde romp wordt vervolgens ingesnoerd en gebordeld,
hetgeen inhoudt dat aan beide zijden van de bus een fIensje wordt gemaakt, waarop later het deksel kan worden gefelst.
De deksels worden door mid del van persen, uitgerust met vereiste formaat stempels, uit de stroken gestampt. Deze persen worden met de
hand bediend en mechanisch aangedreven. De qpstaande rand, noodzakelijk voor het felsen, wordt erop 'aangerold'. In het deksel wordt een
rubber rondje aangebracht t.b.v. de afdichting. AI deze handelingen gebeuren op aparte, handbediende machines en tussen iedere deelhandeling zit nog een fase van opslag en transport.
In 1934 wordt bij TD de eerste volautomatische bussenlijn voor ronde
conservenbussen gei'nstalleerd. Deze lijn heeft een capaciteit van 250
bussen per minuut. Met het in gebruik nemen van de automatische bussenlijn komt er een drastische verandering in het produktieproces. Allerlei deelhandelingen (zoals het rondzetten, solderen, bordelen ed.) verdwijnen als zelfstandige fasen uit het procs en de produktiesnelheid
neemt sterk toe.
Rond 1950 ziet het fabrikageproces voor ronde bussen er in principe
nog hetzelfde uit als na invoering van de automaat in 1934. Het blik
komt nog steeds in platen binnen, wordt gelakt (en eventueel gedrukt)
en gaat daarna naar de knipperij. Hier worden de rompen op maat geknipt en naar de VA getransporteerd. Een rompeninlegger zorgt voor de
voeding van de rompenautomataat. De automatische bussenlijn bestaat
6. Bij de beschrijving van de vroegere fabrikagemethoden is voornamelijk gebruik gemaakt van interviews .
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Afb . 1 Fabrikage gesoldeerde bus
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nu in feite uit vijf aaneengeschakelde delen. In de rompenautomaat
wordt de romp voorgevormd, daarna overgenomen door de soldeermachine waar de langsnaad wordt gesoldeerd. Voor het vormen van de verbinding tussen romp en deksel is een kleine flens, bordel genoemd, aan
de romp noodzakelijk. In de bordelmachine wordt de romp tussen een
tweetal stuikbordelkoppen gebracht waarna de bordels door stuiken
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worden gevormd. Ais laatste wordt dan het deksel op de romp gefelst.
Op de tekening is als deelhandeling het voren aangegeven. Voren
wordt gedaan om de bus te verstevigen. Er kan dan dunner materiaal
worden gebruikt terwijl de bus z'n sterkte behoud. Dit proces is echter
pas later toegepast (1968). Ook de verpakking op pallets zoals op de tekening aangegeven is in 1950 nog niet gerealiseerd. Het inpakken gebeurt dan nog met de hand. Met een soort york worden de bussen van
de lijn gepakt en in een zak geschoven .
De dekselfabrikage is in 1950 ook gemechaniseerd. In de dekselpers
worden uit stroken blik deksels gestampt. Dit ronde plaatje gaat naar
de aanroller om de felsrand op te brengen. Vervolgens wordt een rubber
rondje opgespoten en worden na droging de deksels ingepakt. Deels
gaan ze naar de bussenafdeling en deels naar het dekselmagazijn om ze
later mee te sturen naar de klant.

de ontwikkeling tussen 1950-1980
In de bussenlijn is er in 1950 dus sprake van een aaneenkoppeling van
een aantal deelbehandelingen. Toch is er nog veel handwerk. Met name
de voeding van de machines, het transport tussen een aantal deelbewerkingen en het inpakken in zakken gebeurt nog met de hand.
In 1955 verdwijnt de aparte knipafdeling. De schaar wordt in lijnverband gebracht met de rompenautomaat. Vergeleken met 1950 komt er
ook verandering in de lijnbemanning (van rompenautomaat tot inpakken). In 1950 heeft de lijn, dus exclusief knipperij, een directe bezetting
van 10 mensen. Een rompeninlegger, monteur, felsbediener en 5 inpakkers. Daarnaast zijn er nog een aantal controlefunkties. De lijncapaciteit bedraagt 330 bussen per minuut. Naast het al vermelde in lijn brengen van de knipperij komt er in '55 ook verandering in controle. Er
komt een aparte kwaliteitscontroledienst, zodat de directe lijnbezetting
met ongeveer anderhalve functie kan afnemen.
In 1960 kan d.m. v. het toepassen van bovenheadklemming en roterende vleugelaandrijving de lijnsnelheid worden verhoogd tot 380 bussen per minuut. Dit heeft echter tot gevolg dat het aantal inpakkers met
1 moet worden uitgebreid tot 6 mensen. Het inpakken gebeurt nog
steeds in zakken.
Tot 1960 werkt men met een enkele york waarmee 6 bussen tegelijk
kunnen worden opgepakt. Hierna gaat men werken met een dubbele
york zodat in een handeling meer bussen kunnen worden opgepakt.
Tussen 1960 en 1970 wordt er gewerkt aan het mechaniseren van het inpakken. Het zgn. blokpak wordt ontwikkeld, hetgeen tot gevolg heeft
dat het aantal inpakkers kan dalen van zes naar twee man. Bij blokpak
worden de bussen in lagen op pallets geschoven. Dit gebeurt met auto-
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matische palletieseermachines. Het dichtmaken en afplakken van de dozen blijft nog handwerk.
In 1976 wort de lijn verder gemechaniseerd. Met het toepassen van de
dekseluitpakmachine kan een halve man worden bespaard. De produktiekwaliteitscontroleur (1/3 funktie) verdwijnt ook van de lijn. Een lijnoperator krijgt nu lOwel kleine onderhouds- als controlefunkties. Een
monteur wordt verantwoordelijk voor twee lijnen. De lijnbezetting bedraagt nu totaal 5 mensen.
Met de toepassing van de rompentoevoerautomaat kan de funktie van
de blikinlegger worden geelimineerd . Het inpakken wordt geheel geautomatiseerd. Ook in het transport vinden belangrijke ontwikkelingen
plaats . In 1950 worden de vrachtwagens nog geheel met de hand gel aden. Later kan met de toepassing van heftrucks en transportbanden dit
werk worden gemechaniseerd.

De tweedelige drankenbus
In het begin van de vijftiger jaren wordt in de Verenigde Staten de tweedelige bus ontwikkeld via het zogenaamde duntrekproces. Zoals de
naam al zegt bestaat deze bus uit twee delen. De romp en de bodem
bestaan uit een stuk, het deksel is als in het driedelige proces.
In eerste instantie wordt de tweedelige bus vervaardigd uit aluminium, materiaal dat vanwege z'n zachtheid gemakkelijker te verwerken is.
De ontwikkeling van de tweedelige bus vindt plaats buiten de blikindustrie, namelijk in de grote aluminiumindustrieen die op lOek zijn naar
nieuwe toepassingsmogelijkheden voor aluminium. 7 Aangezien de aluminiumprijs in Europa te hoog is om rendabel bussen te maken, wordt
hier gezocht naar de toepassingsmogelijkheden van ander materiaal.
TDV is de eerste die er in slaagt met blik het duntrekken in een industrieel proces om te zetten. De doorbraak van de eenmalige drankenbus wordt voor een belangrijk deel mogelijk door de introduktie van het
'easy-opening'deksel, vervaardigd uit aluminium. Het fabrikageproces
van het tweedelige proces ziet er anna 1973 als voIgt uit:
Uit een gelakte plaat worden ronde plaatjes gestampt. Deze worden
tot een cup getrokken en daarna hertrokken en dungetrokken. Daarna
worden ze getrimd (d.i. recht afgesneden), vervolgens ontvet, witgelakt
en gedroogd. Daarna wordt de gewenste decoratie erop gedrukt en worden ze weer gedroogd (een belangrijk verschil met het driedelige proces
7. K. Wagner, 'Competition and productivity. A study of the metal industry in Britain,
Germany and the United States', Journal of Industrial Economics (1980) no. 1, p 19-26.
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Afb. 2 Fabricage tweede/ige bierbus
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is dat lakken en drukken gelntegreerd in het proces plaats vinden). Vervolgens worden ze ingesnoerd en gebordeld. Het inwendige spuiten en
drogen en vervolgens inpakken rondt het fabrikageproces af.
Het hele proces, vanaf de invoer van de platen blik tot en met het inpakken, vormt een ononderbroken geheel. Deze produktie met grote
snelheden (de eerste lijn maakt 600 bussen per minuut) van diepgetrokken bussen vergt een technisch gecompliceerde installatie. Een belangrijk verschil met de produktie van de driedelige is dat de afdelingsgewijze produktie wordt doorbroken. Het lakken en drukken is in het proces
gelntegreerd. Ook is er geen losse bodem. Uiteraard is er wei een losse
deksel die direct naar de klant gaat. Voordeel van dit gei:ntegreerde proces is dat de afstemproblemen en tussenopslag verdwijnen.
De technische gecompliceerdheid van de machines en het feit dat TDV
als eerste deze machines voor stalen bussen toepast, zodat er nog geen
ervaringen mee zijn, veroorzaakt mede dat van het bedieningspersoneel
hoge technische kwalificaties worden geeist. De beschikbare funkties
zijn die van produktietechnici en operators. Bovendien dwingt de techniek tot een nieuwe organisatie.
Bij de introduktie van het tweedelige proces spelen twee zaken een beIangrijke roI: a. het nieuwe proces veroorzaakt een pioniersfase; b. een
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technisch ingewikkelder proces vereist technische en organisatorische
aanpassingen.
Kenmerkend voor de pioniersfase is dat hier ookeen bepaalde mentaliteit bij hoort. Er is sprake van een informele organisatie met veel directe communicatie, improvisatie, weinig systematiek en een opeenhoping
van kennis bij 'oude' pioniers. Het zijn vooral mensen met belangstelling voor technische experimenten, de zgn. 'sleutelaars', die in de beginfase bij het project betrokken zijn. Op het moment dat het project meer
produktiegericht moet gaan werken is (produktie)personeel met een andere mentaliteit nodig. Dit vraagt een meer formele organisatie met duidelijke werkprocedures, voorschriften, geformaliseerde taken en verantwoordelijkheden. In plaats van 'sleutelaars' is er behoefte aan operators.

Hoofdlijnen van de besproken fabricagetechnieken

Tussen 1950 en 1980 vindt er een sterke verschuiving plaats van arbeidsintensieve naar kapitaalsintensieve produktie.
T ABEL I Indexcijfers van de groei van de investeringen (I) en de toeneming van het aantal werknemers (A), TDV 1950-1980 (1950= 100)
jaar

I

A

1950
1955
1960
1965'
19702
1975 3
1980

100
243
263
407
850
1053
1200

100
255
311
637
587
534
507

I. fusie Verblifa/ Sobemi
2. herstructurering
3. tweedelige fabricage van drankenbussen

In 1950 bestaat in de produktie nog vee I handwerk, met name bij het
inpakken en de assemblage. In 1980 is dit handwerk grotendeels verdwenen. Dit gaat gepaard met veranderingen in de funkties aan de lijn. In
1950 zijn bij de volautomatische afdeling de meeste funkties te bestempelen als geoefende arbeid. Het is kort-cyclisch en machinegebonden. 8
8. A .A .F. Brouwers. C.L. Ekkers. B. Kanters. Lopende band-, kort-cyclische-, machinegebonden arbeid (Den Haag 1981).
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Kort-cyclisch in die zin dat er sprake is van een kortdurende arbeidscyclus; in elke cyclus worden de taken op dezelfde wijze en volgens een
zelfde patroon uitgevoerd. Machinegebonden in die zin dat de arbeider
een verlengstuk van de machine is en dat het tempo bepaald wordt door
faktoren die buiten de werker gelegen zijn.
De fabrikage van de conservenbus heeft de volgende stadia doorlopen: 9
- produktie m.b.v. gemechaniseerd handgereedschap
- gemechaniseerde produktie
- gecompliceerde gemechaniseerde produktie
Met de invoering van het tweedelige produktieproces wordt de fase van
de geautomatiseerde produktie bereikt. Het tweedelige proces is vanaf
het begin een automatisch, zgn. stroomproces. De afdelingsgewijze organisatie, zoals bij de driedelige produktie is hierbij doorbroken.
Algemeen kunnen we zeggen dat het produktieapparaat, ook al vanwege
het steeds meer integreren en aaneenkoppelen van deelhandelingen,
technisch gecompliceerder is en minder flexibel wordt. Dit vereist o.m.
gemiddeld hogere technische kwalificaties van het bedieningspersoneel.
De ongeschoolde-geoefende arbeid verdwijnt langzamerhand van de
lijn. De funkties die hiervoor in de plaats komen, de zgn. operatorfunkties, omvatten naast het op gang houden van de machinerie, kwaliteitscontrole, klein onderhoud en het opheffen van kleine storingen.
Met het steeds betrouwbaar worden van de machines (minder storingen)
treedt er echter een verschraling op van de taakinhoud. Enerzijds worden technische vaardigheden vereist terwijl daar in afnemende mate een
beroep op wordt gedaan.

Vergelijking tussen de produktiewijzen

Zoals we gezien hebben is het proces van mechanisering bij TD(V) sinds
1950 volop aan de gang. In de 'Blikpers', bedrijfsorgaan van TD, IO van
juni 1956 verschijnt een artikel over automation. Hierin wordt o.m. een
inzicht gegeven in de verschillende produktieprocessen zoals die dan in
de TD-vestiging naast elkaar bestaan. In de TD-vestiging in Hoogeveen
wordt nog op zeer kleine schaal puur handwerk verricht bij de vervaardiging van speciale bussen (bijv. winkeltrommels). 'Alles wordt met de
9. ttutomatisering. Advies van de Sociaal Economische Raad over het arbeidsmarktbeleid (Den Haag 1968) 11.
10. De Blikpers is tot 1965 het interne personeelsorgaan van TO. Na de fusie met Verblifa verandert de naam van het personeelsorgaan in Pakpost.
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hand gebogen en in elkaar gezet en er komen aIleen heel eenvoudige gereedschappen aan te pas.' 11 Bij de halfautomatische fabrikage is dit
handwerk in meer of mindere mate gemechaniseerd. De automatische
produktie wordt bereikt door de inschakeling van zgn. bodymarkerlijnen. Deze lijnen produceren volautomatisch grote aantallen
(ca. 300 per minuut) standaardprodukten.
De volgende stap moet dan de automation worden. Hierin moet bereikt worden dat de machine zelf het opsporen, uitsorteren en verbeteren van fouten op zich neemt. 'Het doeI van de automation is nu te berei ken dat op volautomatische manier, zonder enig menselijke inmenging, uitsluitend 1000/0 goede bussen van de lijn komen.'12 Aan het slot
van het artikel wordt nog opgemerkt dat automation minder onbereikbaar is dan soms wordt gedacht. Toch laat de automatisering bij TDV
nog op zich wachten. In 1972 wordt de eerste tweedelige bussenlijn in
gebruik genomen. Deze procesachtige produktie benadert dat wat in
1956 met automation werd aangeduid.
Het nog steeds naast elkaar voorkomen van verschillende produktieprocess en in de onderzoeksperiode stelt ons in staat de invloed van technische vernieuwingen op de uitvoerende arbeid op een tijdstip (ca. 1975)
te vergelijken. Naast elkaar komen voor het halfautomatische-,
volautomatische- en tweedelige produktieproces. Voor een vergelijking
van de taakaspecten bij de direct uitvoerende arbeid kunnen we drie gebieden bepalen waarop we veranderingen kunnen analyseren:
a. Omgevingsfactoren. Dit zijn factoren die van invloed zijn bij de
waardering van de werkplek. Te den ken valt aan lawaai, stank, temperatuur, e.d.
b. Sociale faktoren. Deze faktoren behelzen voornamelijk de sociale relaties tussen coIlega's en onder- en bovengeschikten.
c. Taakfaktoren. Dit betreft die aspect en die direkt voortvloeien uit de
taak zeIf. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan machinegebondenheid.
Vit de vergelijkende analyse geven we hier de resultaten weer. In het
algemeen blijkt dat het aantal direkte manuren vereist per eenheid produkt afneemt naarmate de mechanisatiegraad hoger is (zie tabel 2). De
kapitaalsintensiteit brengt een intensivering van het werken in ploegendiensten met zich mee.

11.
12.

Blikpers, juni 1956, 296.
idem, 296 .
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TABEL 2 Manuren per lOS (bier)bussen

werkklasse 2 en 3
werkklasse 4 tim 7
totaal

driedelig (V A)
223
172
395

tweedelig

74
225
299

De keuze van een produktieproces blijkt in grote mate bepalend voor
het vereiste niveau van scholing van de produktiewerkers. We zien hier
dat bij de HA vrijwel geheel met ongeschoolden gewerkt wordt. De VA
kent vele ongeschoolde funkties met daarnaast ook funkties die een flinke mate van scholing vereisen. In het tweedelige proces wordt, m.n. in
de implementatiefase, voor het merendeel met geschoolden gewerkt.
Ook de sociale relaties worden voor een belangrijk dee 1 door het gekozen produktieproces vastgelegd. De faktoren die hierbij van belang
zijn, zijn machinegebondenheid, de werkklassificatie die uit de aard van
het produktieproces voortvloeit en de personele 0pvuIling. Bij de halfautomatische fabrikage is de machinegebondenheid het grootst. De
werkcyclus bedraagt daar enkele seconden. In de VA zien we een mengvorm. Een gedeelte van de taken is sterk machinegebonden en kortcyclisch. Andere zijn meer in de richting van procesbewaking en laten de
werker een grotere bewegingsvrijheid. De hogere graad van mechanisering heeft in de VA ook geleid tot een grotere geografische spreiding van
de werknemers, met als gevolg minder mogelijkheden tot onderlinge
communicatie, zoals die in de ploegen bij de HA wei mogelijk is.
In het tweedelige proces ligt de nadruk op procesbewaking en het opheffen van storingen. Dit betekent dat de machinegebondenheid gering
is. Naarmate de apparatuur verbetert zuIlen de perioden van uitsluitend
procesbewaking langer worden. Vanuit het produktieproces zijn er weinig belemmeringen voor onderlinge communicatie.
In het volautomatische (VA) proces is sprake van een sterke vermenging van funkties van uiteenlopende werkklasse. Gebleken is dat in het
gegeven produktieproces de communicatie tussen mensen uit verschillende werkklassen niet altijd even gemakkelijk verloopt. Hierbij komt
nog dat de schaarste aan ongeschoolde krachten geleid heeft tot het aantrekken van buitenlandse werknemers waardoor de communicatie nog
verder bemoeilijkt wordt.
Bekijken we de omgevingsfaktoren dan kunnen we zeggen dat het
tweedelige proces meer overlast geeft door vuil en stank. 13 Lawaai is bij
de VA en tweedelige van bijna gelijk belastend niveau. Het HA-proces
13. Volledigheidshalve dient hierbij vermeld te worden dat dit uitsluitend betrekking
heeft op de vestiging in Oss.
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blijkt in deze nog het minst ongunstig. Lawaai vormt een ernstige belemmering voor de communicatie, zeker wanneer dit samenvalt met geografische spreiding en machinegebondenheid zoals dat in de VA het geval is.

Mechanisatie werkklassen 213 funktie
In de jaren zestig wordt het probleem met de opvulling van funkties
voor ongeschoolden (werkklassen 213) steeds nijpender. In 1962 begint
TO(V) met de werving van buitenlandse werknemers voor de ongeschoolde taken. In 1969 is het percentage buitenlanders al gestegen tot
130/0 van het totale personeel, in 1980 is dat bijna 18%.14
Een intern rapport over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in
1971 toont aan dat in de toekomst nog grotere problemen te verwachten
zijn. Wanneer niet verder gemechaniseerd wordt en de produktiegroei
blijft zoals aangegeven in de lange termijnplanning '73-'77 (ongeveer
8% per jaar), zal het aantal arbeidsplaatsen met werkklassen (wk) 213
in vier jaar toenemen met 10%. Vit de studie blijkt verder dat het aanbod van ongeschoolden zal afnemen. In 1967 verlaat nog ongeveer 10%
van de Nederlandse jeugd de lagere school zonder een vervolgopleiding
te gaan volgen. In 1973 is dat percentage verminderd tot 5%. Verder
blijkt dat van de ongeschoolde Nederlandse arbeiders bij TOV ruim
50% boven de 55 jaar is.
Conclusie uit het arbeidsmarktonderzoek is dan ook dat het aandeel
van wk 213 arbeid elk jaar met 5% (= 110 man) moet worden teruggebracht. Verdere mechanisatie zal hiervoor de oplossing moeten bieden.
Het betreft hier resttaken die bij vorige mechanisaties zijn overgebleven,
zoals:
- inpakken van deksels, uitpakken van deksels en de toevoer naar de
felsmachines;
- toevoer van rompen vanaf de tandems chaar naar de rompenautomaat;
- inleggen van stroken in de stripfeedpers;
- bedienen van de stapelaar achter de lak- en druklijnen;
- handstampen en handfelsen.
Voor bepaalde taken blijkt mechanisering niet volledig mogelijk. Er
blijft dan een resttaak in de wk 2/3 over. 'Veelal verdient het de voorkeur te kiezen voor een zodanige mechanisatievorm dat de resttaak on14. Uit de jaarverslagen van 1950 tot en met 1980 van TD(V). Archief Thomassen &
Drijver-Verblifa.
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dergebracht kan worden bij een hoger geschoolde werknemer. Wellicht
betekent dit dat we moeten kiezen voor een hogere (en soms duurdere)
mechanisatiegraad.'15 Vervanging van ongeschoolde arbeid door techniek betekent dat het aantal geschoolde funkties zal toenemen. 'Een getoetste vuistregel stelt dat twee gemechaniseerde wk 2/3 funkties een
nieuwe klasse 4/5/6 funktie introduceren.' 16
Uit tabel 3 blijkt dat gekozen is voor de eliminatie van de wk 2/3
funkties. Dit blijkt overigens een langdurig proces. Bij de tabel dient wei
aangetekend te worden dat bij de verschuiving van wk 2 naar wk 3 sprake is van een aanzienlijke mate van funktie-inflatie. Door het samenvoegen van beide werkklassen wordt deze vertekening ondervangen.
TABEL 3 Indeling in werkklassen in % van het totale person eel

Jaar
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1982

2

46,9
30,2
30,7
26,7
23,7
21,1
21,1
17,4
16,0
11,1
3,3

3
15,2
15,8
16,0
18,6
19,0
18,2
18,2
18,5
20,7
24,1
24,8

2+3
62,1
46,0
46,7
45,3
42,7
39,3
39,3
35,9
36,7
35,2
28,1

Veranderingen in beloningssystemen

Tot hier toe bekeken wij welke technische vernieuwingen plaats vonden
en hun invloed hierbij op de direct uitvoerende arbeid. Ook is onderzocht welke gevolgen technische vernieuwingen hebben op het bedrijfsbeleid, met name op het gebied van beloning. De beperkte opzet van dit
artikellaat niet toe ook hier veel meer dan de conclusies van het onderzoek weer te geven.
Na 1945 voert de Nederlandse regering een strikte loonpolitiek. Het
College van Rijksbemiddelaars krijgt tot taak toe te zien op de uitvoering van deze politiek. Dit College toont zich een sterke voorstander van
de invoering van prestatiebeloning. Dit komt vooral voort uit het feit
dat prestatiebeloning direct gekoppeld is aan de produktiviteit, waardoor het prijspeil niet bei'nvloed wordt. Het is juist ook op het gebied
15.

Mechanisatie klasse 213 funkties, intern rapport 2110/ 1973.

16.

Idem, 10.
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van de prestatiebeloning dat bedrijven een eigen beleid kunnen voeren.
De meest opvallende verandering op het gebied van het loonbeleid bij
TDV in de periode 1950-1980 is de opkomst en het relatief snel weer verdwijnen van de prestatiebeloning. In hoeverre hebben technische vernieuwingen hierbij een rol gespeeld? Begin vijftiger jaren worden voor
een beperkt aantal afdelingen, m.n. de knipperij en de HA, de zgn. gemeten tarieven ingevoerd en in de loop van het decennium naar aIle produktieafdelingen uitgebreid. Het gemeten tarief is een vorm van prestatiebeloning waarbij de normen voor de kwantiteit of voor het tempo
d.m.v. meting tot stand komen.
Dit gemeten tarief gaat steeds minder voldoen, hetgeen in 1964 leidt
tot de invoering van het multifaktor groepsbeloningssysteem (mgsysteem). In het mg-systeem worden voor de premieberekening naast
kwantiteit en snelheid meerdere faktoren, zoals kwaliteit, efficiency en
overleg van belang. Al in 1968 wordt dit systeem vervangen door het
zgn. rendementsbeloningssysteem (rb-systeem) waarbij anders dan bij
het mg-systeem de rendementscijfers voor het hele bedrijf als norm voor
de berekening gelden. In 1972 verdwijnt ook dit systeem door de integratie van de arbeidsvoorwaarden tussen UUf- en maandloners die dan
wordt ingevoerd. Naast veranderingen in beloningssystemen, verandert
ook de variabele premie, zoals uit tabel 4 blijkt.
T ABEL 4

Beloningssystemen en variabele premiehoogten

periode

systeem

1950-'64
1964-'68
1968-'72
1972-

gemeten tarief
mg-systeem
rb-systeem
integratie

variabe1e premie
0-330,70
0-16%
0-10%
0%

Wat is nu de invloed van technische vernieuwingen op de veranderingen
in het loonbeleid? Bij TD wordt het eerste tariefstelsel ingevoerd in de
blikknipafdeling. Het betreft hier werk aan met de hand bediende machines. Platen blik worden met de hand ingevoerd waarna de schaar met
de voet wordt bediend. Het werktempo kan dus, binnen bepaalde grenzen, door de man aan de machine bepaald worden.
In de loop van de vijftiger jaren vinden bij het blikknippen een aantal
veranderingen plaats. De schaar wordt voorzien van een hydraulische
bediening waarmee de belnvloeding van de snelheid door de man al belangrijk ingeperkt wordt. In 1955 wordt het blikknippen ook nog in lijn
geplaatst (dit houdt in dat er geen aparte afdeling meer is voor het knippen maar dat de knipmachine direct gekoppeld is aan de machines voor
verdere verwerking). Het werktempo wordt nu dus afbankelijk van de
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snelheid van de gehele lijn. We zien hier dus dat in een beperkt aantal
jaren de mogelijkheden van de individuele werknemer om zijn werktempo te bepalen sterk zijn afgenomen. Bij de overgang van gemeten tarief
naar mg-beloning speelt de mechanisatie dus een duidelijke en belangrijke rol.
Ook bij de overgang van mg- naar rb-beloning (bij deze twee beloningssystemen verandert het principe weinig) naar een vast inkomen
zonder premie (1972) spelen de technische veranderingen een belangrijke rol. Moderne technieken maken het produktieproces steeds meer
aaneengesloten, waarbij het direct menselijk handelen steeds verder beperkt wordt. De machinebediener wordt operator van een aantal gekoppelde volautomatische machines. De overschakeling naar automatisering is in 1972 bij TDV echter nog in volle gang. Dit blijkt uit de pogingen om de werkzaamheden in funktieklasse 2/3 te elimineren welke in
die periode plaats vinden.
Het tijdstip 1972 voor de afschaffing van prestatiebeloning is in zeer
belangrijke mate bepaald door ontwikkelingen buiten TDV, m.n. de
CAO onderhandelingen op bedrijfstak niveau. Maar het proces is ook
bij TDV duidelijk zichtbaar. Technische vernieuwingen maken het in
toenemende mate moeilijker individuele bijdrage aan de tot ale produktiviteit te meten. De inhoud van de arbeidstaak verschuift, althans voor
het merendeel der directe arbeid, van materiaalbehandeling naar procesbewaking. De invloed van de arbeider op het tempo van het produktieproces neemt hierbij omgekeerd evenredig af. Hierbij komt ook nog dat
de invloed van de indirecte arbeid steeds sterker wordt op het totale produktieproces . Een en ander verklaart in belangrijke mate de overschakeling van prestatiebeloning middels gemeten tarief naar het systeem via
bedrijfsrendement. De totale afschaffing van de prestatiebeloning middels de integratie van arbeidsvoorwaarden, waarin een deling in de winst
is opgenomen, is een logisch doortrekken van deze ontwikkelingsgang.
De voorwaarde voor het toepassen van prestatiebeloning, namelijk de
belnvloedbaarheid van het produktieproces door de individuele werknemer of groepen werknemers, is door de voortgaande technische vernieuwingen van karakter veranderd.

Tot slot
In de onderzoeksperiode is een toename van de kapitaalsintensiteit te
zien met een daarmee gepaard gaande stijging van de arbeidsproduktiviteit. Tegelijk zien we een relatieve daling van het aantal arbeidsplaatsen
en binnen die arbeidsplaatsen een verschuiving van directe naar indirec-
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te arbeid. Hiermee wijkt TDV niet af van het totale beeld van de metaalindustrie in Nederland, met dien verstande dat het gemiddelde investeringsniveau bij TDV iets hoger ligL
Er doen zich bij TDV tussen 1950 en 1980 vele technologische vernieuwingen voor. De meeste daarvan zijn stapsgewijze aanpassingen en
laten zich moeilijk traceren.
Opvallend is de verschuiving van het halfautomatische (HA) naar het
volautomatische (VA) produktieproces en de introductie van het tweedelige proces. Het eerste speelt zich af in het begin van de jaren vijftig,
het tweede na 1970. De drie produktieprocessen blijven in onze onderzoeksperiode (om bedrijfseconomische redenen) naast elkaar bestaan.
Tussen 1950 en 1970 vinden technische vernieuwingen plaats vanuit
arbeidsbesparende motieven. Door aaneenkoppeling van machines verdwijnen veel transport- en machinevoedingsfunkties. Vit deze mechanisaties blijven resttaken over. Vooral na 1970 worden deze resttaken en
inpakwerkzaamheden gemechaniseerd C.q. geautomatiseerd.
De toenemende gecompliceerdheid van de produktieapparatuur vereist voor een aantal funkties een relatief hogere technische scholing. Zeker tot 1970 zien we hiernaast een groot aantal funkties van ongeschoold/geoefend niveau. Na 1970 begint dit aantal af te nemen.
Dit komt aardig overeen met het beeld dat Conen en Huygen 17
schetsten voor de totale Nederlandse industrie. Een polarisatie tussen
geschoolde funkties en ongeschoolde/geoefende funkties tot 1971.
Daarna een stabilisatie tot 1976 en vervolgens een afname van het aantal
ongeschoolde funkties. Deze stabilisering tussen 1971 en 1976 zien we
niet bij TDV. Dit is waarschijnlijk een gevolg van een bewust mecharusatiebeleid dat anticipeerde op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
De invloed die technische vernieuwingen hebben op de uitvoerende
arbeid is in onderstaande matrix nog eens schematisch in beeld gebracht. We vergelijken op een moment in de tijd (1975) de drie naast elkaar voorkomende produktiemethoden, de HA, VA en tweedelige. Deze produktiemethoden zijn (LO.v. elkaar) zowel toenemend in kapitaalsintensiteit als in technische gecompliceerdheid.
De matrix laat zien welke relatieve verschillen er bestaan bij de toepassing van de verschillende produktietechnieken. Hoe de matrix gelezen dient te worden, illustreren we aan de hand van een voorbeeld. De
machinegebondenheid als taakfactor is bij de HA groter dan bij de VA,
terwijl die bij de VA weer groter is dan bij de tweedelige. De complexiteit van een en ander blijkt voorts uit het feit dat machinegebondenheid
17. N.J.J .M. Bakker (red), Ongeschoolde arbeid: Ga er maar eens aanstaan! (Nijmegen
1981) 144.
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ook bij de sociale faktoren een rol speeit. Wij wijzen er overigens op dat
in de matrix gebruik gemaakt wordt van categorieen die in de praktijk
onderling sterk samenhangen en nauwelijks te scheiden zijn .
HaIfautomatisch

omgevingsfactoren
lawaai
warmte
vuil
sociale Jactoren
sociale verhoudingen
machinegebondenheid
funktie niveau
communicatie en buitenlandse
werknemers
taakJactoren
machinegebondenheid
taakinhoud
opleiding en scholing

VoIautomatisch

Tweedelig

o
+
+

+/ -

+

+

+/ +/ -

+/-

+

+
+

+/ +/ + /-

+
+/ +/ -

NB: 0 = geen metingen verricht.
Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat hier in de matrix een statisch
beeld wordt geschetst; de VA in 1950 is niet dezelfde als die in 1975.
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