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Techniek-geschiedenis; een 
historiografische beschouwing 

B.c. VAN HOUTEN 

Inleiding 

In zijn bijdrage tot het eerste jaarboek begroet van Schelven de verschij
ning daarvan 'als een stap tot verdere institutionalisering van het vakge
bied, in de zin van een afzonderlijke specialisatie binnen het veelkleurig 
veld van de geschiedwetenschap,.1 Met het eerste deel van deze uit
spraak kan ik voIledig instemmen, met het tweede deel daarentegen niet. 
Juist door de vorderingen is gebleken, hoe omvattend en heterogeen het 
yak, hierna techniekgeschiedenis genoemd, in feite is. Dat blijkt uit een 
overzicht van de internationale ontwikkeling. Een dergelijk overzicht, 
dat ook door van Schelven wordt bepleit, is bovendien informatief. De 
buitenlandse literatuur is namelijk omvangrijk en voor een deel moeilijk 
te achterhalen. 

Het volgend overzicht heeft overigens niet de pretentie van voIledig
heid. Het behandelt de ontwikkeling tot omstreeks 1980 en het beperkt 
zich om twee redenen tot (West-) Duitsland en de Verenigde Staten. In 
de eerste plaats, omdat het proces van institutionalisering daar is begon
nen en het verst is voortgeschreden en het yak er ook inhoudelijk de 
grootste vooruitgang heeft geboekt. De ontwikkeling in Engeland en 
Frankrijk heeft daarmee geen gelijke tred gehouden en de 'geschiedenis 
van de productiekrachten' in de communistische landen is niet aIleen 
een yak, maar ook een verhaal apart. 

Er is nog een tweede, meer practische reden om dit overzicht te beper
ken tot de ontwikkeling in Duitsland en de Verenigde Staten. Deze is na
melijk het uitvoerigst gedocumenteerd. Zowel over de Duitse als over de 
Amerikaanse techniekgeschiedenis is de laatste tijd een aantal historio
grafische en andere studies verschenen. Op de - in de literatuurlijst op
gesomde - publicaties is het hier volgend overzicht gebaseerd. 

I. A.L. van Schelven, 'Geschiedenis van de techniek : ook een vak apart', 
JbGBTl(1984), 19 
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Het ontstaan van de techniekgeschiedenis 

De eerste pogingen om zich rekenschap te geven van de maatschappelij
ke oorzaken en gevolgen van technische vernieuwingen dateren uit de 
18e eeuw. Veel ogenschijnlijk moderne probleemstellingen werden toen 
voor het eerst geformuleerd, maar raakten naderhand door de scherpe 
scheiding tussen natuur- en geesteswetenschappen in vergetelheid. Ais 
'vader' van de wetenschappelijke techniekgeschiedenis geldt algemeen 
de Gbttinger staathuishoudkundige Johann Beckmann (1739-1811). Ais 
grondslag van de kameralistische staatswetenschappen ontwikkelde hij 
het yak technologie als systematische kennis van de ambachten. Ten be
hoeve daarvan schreef hij, gei"nspireerd door Franse voorbeelden als de 
Encyc/opedie en de Descriptions des arts et metiers, een vijfdelig werk, 
getiteld Beytrage zur Geschichte der Erfindungen (1780-1805). Dit in
vloedrijke werk kan met enig recht worden beschouwd als het begin van 
de wetenschappelij ke techniekgeschiedenis. 

Aan de technische aspecten van de beschreven uitvindingen schenkt 
de auteur als niet-technicus weinig aandacht en volstaat hij doorgaans 
met verwijzingen naar de vakliteratuur. Zijn belangstelling geldt vooral 
de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van technische veranderin
gen. Zo vraagt hij naar de ontstaansgronden van uitvindingen, de oor
zaken van hun verbreiding, de verklaring van zogenaamde paralleluit
vindingen, de motieven van uitvinders, de samenhang tussen technische 
vernieuwing en wetgeving, tussen techniek en economie en tussen mens 
en arbeid. Hij geeft, kortom, het kader aan, waarbinnen (ook) thans de 
techniekgeschiedenis wordt beoefend. 

Beckmann yond een medestander in zijn vriend, de historicus August 
Ludwig Schlbzer, die betoogde, dat uitvindingen van evenveel belang 
zijn als politieke gebeurtenissen. Deze opvatting yond evenwel geen 
weerklank bij zijn vakgenoten. Een uitzondering was J.G Droysen, die 
naderhand in zijn Grundrisz der Historik trachtte de techniek in de ge
schiedenis te integreren. Voor het overige bleef de geschiedenis 'politiek' 
georienteerd en dat betekende, dat ze weinig belangstelling toonde voor 
de materiele cultuur. 

Het werk van Beckmann werd voortgezet door zijn leerlingen J .H.M. 
von Poppe en K. Karmarsch. Als technici verengden deze echter de pro
bleemstelling tot de immanente ontwikkeling van de techniek en lieten 
de wisselwerking met sociaal-economische factoren buiten beschou
wing. Zulks in tegenstelling tot Karl Marx, die in Londen ook studie had 
gemaakt van de technologie. In het eerste deel van Das Kapi/a/ en weI 
in het beroemde l3e hoofdstuk over 'Maschinerie und grosze Industrie' 
bepleit hij de ontwikkeling van een 'kritische Geschichte der Technolo-
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gie', want :'Die Technologie enthiiIlt das aktive Verhalten des Menschen 
zur Natur, den unmittelbaren Produktionsprozesz seines Lebens, damit 
auch seiner gesellschaftlichen Lebensverhaltnisse und der ihnen entquel
lenden geistigen Vorstellungen'. 

Belangstelling voor de relaties tussen techniek en maatschappij 
koesterden ook economen van de Historische School. Gustav Schmoller 
schonk niet aIleen aandacht aan de ecohomische betekenis van de tech
niek, maar bepleitte bovendien interdisciplinair onderzoek naar de wis
selwerking tussen technische, economische, politieke en sociale facto
ren. Zijn studie Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahr
hundert is daarvan een proeve en werd om die reden in 1975 herdrukt 
in de reeds Documenta Technica. Darstellungen und Quellen zur Tech
nikgeschichte. 

Ook in het werk van Werner Sombart speelt de techniek een belangrij
ke rol. In zijn hoofdwerk Der moderne Kapitalismus onderscheidt hij 
verschillende vormen van techniek, die hij in verb and brengt met de 
historische ontwikkeling. Tijdens het vroege kapitalisme veranderde de 
empirisch-traditionalistische techniek uit de middeleeuwen in een 
empirisch-rationalistische, die op haar beurt in het moderne kapitalisme 
plaats maakte voor de wetenschappelijk-rationalistische techniek. De 
relaties van de moderne techniek met andere deelgebieden van de maat
schappij worden uitvoerig onderzocht. Technik und Kultur, Sombarts 
bijdrage tot het eerste congres van de Deutsche Gesellschaft fiir Soziolo
gie in 1910, is een vroege poging om de techniekgeschiedenis theoretisch 
te funderen. Deze wetenschap heeft volgens hem vooral tot taak om de 
voorwaarden en de gevolgen van de techniek te onderzoeken. Ze dient 
derhalve na te gaan 'welche objektiven Bedingungen und welche trei
benden Krafte eine bestimmte Kulturgestaltung fiir die Entwicklung der 
Technik' heeft en welke invloeden 'die Technik auf die iibrigen Gebiete 
der mensch lichen Kultur auszuiiben vermag'. 

Hoewel Sombart voor een dergelijke techniekgeschiedenis nog 'nicht 
die geringsten Ansatze' zag, bestond ze toentertijd reeds! Ze was echter 
niet ontwikkeld door economen en sociologen, laat staan door historici, 
maar door ingenieurs. Hun belangstelling voor de (cultuur)geschiedenis 
van de techniek moet worden gezien tegen de achtergrond van het wil
helminische Duitsland met zijn 'neuhumanistisches Bildungsideal'. Bil
dung vindt plaats aan de universiteiten, waar 'zuivere' en 'vrije' weten
schap wordt beoefend. Wissenscha/t is meer dan science, omdat ze een 
zedelijke waarde heeft en de he Ie persoonlijkheid belnvloedt. Zij leidt 
namelijk tot Bildung, die tot uiting komt in Kultur, een innerlijke 
toestand, die moet worden onderscheiden van Zivilisation, die meer uit
erlijk en materieel is en het product van Ausbildung. Cultuur heeft be-
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trekking op het hogere, d. w .z. het ware, het goede en het schone, civili
satie daarentegen op het lagere, het zielloze, het doelmatige, het over
draagbare, het mechanische en het economische. 

Bijgevolg koesterde de Bildungsbiirger een afkeer van de techniek en 
een minachting voor de ingenieur, die hij als een parvenu en indringer 
beschouwde. In de 'Kampf des Ingenieurs urn Anerkennung in Staat 
und Gesellschaft' speelde ook de techniekgeschiedenis een roi. Daar
door hoopten de ingenieurs meer begrip te vinden voor de betekenis van 
de techniek voor de cultuur en voor hun eigen verdi ens ten voor de maat
schappij. Ze werden daarin aangemoedigd door de Verein Deutscher In
genieure (VDI), die sinds haar oprichting in 1856 heeft gestreefd naar 
erkenning van de techniek 'als eine zwischen Wissenschaft und Kunst in 
der Mitte stehende kulturhistorische Errungenschaft des menschlichen 
Geistes iiberhaupt und der deutschen Nation insbesondere'. 

De tegenstelling tussen Kultur en Zivilisation, Bildung en A usbildung, 
'zuivere' en 'toegepaste' wetenschap leidde ook tot een scherp onder
scheid tussen universitair en technisch (hoger) onderwijs. Hoewel dit on
derscheid naderhand door de meeste andere landen is overgenomen, is 
het van oorsprong specifiek Duits. Wetenschap, gekenmerkt door een 
'Einheit von Forschung und Lehre', werd enkel aan de universiteiten be
oefend. De technische hogescholen, die - veelzeggend - niet onder het 
ministerie van onderwijs, maar onder dat van handel ressorteerden, wa
ren daarentegen instellingen van (beroeps)onderwijs, die zich beperkten 
tot hoorcolleges, oefeningen en demonstraties. Enkel studenten in de 
chemie werden in staat tgesteld om zich - op beperkte schaal - te bekwa
men in onderzoek. Dit leidde tot een onhoudbare toestand als gevolg 
van de snelle ontwikkeling en differentiatie van de techniek en de op
komst van Duitsland als industriele mogendheid. Daarom moesten er 
steeds meer concessies worden gedaan aan de technische hogescholen 
die tenslotte in 1899 - ondanks heftig verzet van de universiteiten - het 
promotierecht kregen en daarmee de formele gelijkstelling met het aca
demisch onderwijs. 

De techniekgeschiedenis werd echter niet aIleen gestimuleerd door het 
streven naar emancipatie van de Duitse ingenieurs. Behalve culturele 
speelden ook practische motieven een roi. Dat blijkt o.m. uit de prijs
vraag, die de VDI in 1893 uitschreef voor een critische verhandeling 
over de ontwikkeling van de stoommachinebouw gedurende de laatste 
vijftig jaar in de belangrijkste industriestaten. 'Sie solI nach Moglichkeit 
ermitteln, welch en Anteil Wissenschaft wie Schule, und welchen die In
dustrie selbst an der Entwicklung des Dampfmaschinenbaues hat, und 
so eine moglichst klare Erkenntnis dariiber schaffen, welcher Anstren
gungen, wie vieler Arbeit seitens der mitten in der Industrie stehenden 
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Manner es bediirfte, urn den heutigen Standpunkt zu erreichen'. 

Institutionalisering van de techniekgeschiedenis in Duitsland 

De van verschillende kanten toegenomen belangstelling leidde rond de 
eeuwwisseling tot de institutionalisering van de techniekgeschiedenis als 
wetenschap. Deze kwam o.m. tot uiting in de publicatie van enkele mo
nografieen, de oprichting van een tweetal vaktijdschriften en van een 
technisch museum, alsmede in de instelling van een leerstoel. In 1899 
publiceerde de werktuigbouwkundig ingenieur Theodor Beck zijn Bei
triige zur Geschichte des Maschinenbaus, een tweedelig werk, dat een sa
menvatting was van notities, die in 1889 waren verschenen. Zijn twee 
jaar oudere broer, de succesvolle ijzergieter Ludwig Beck schreef een 
vijfdelige Geschichte des Eisens in technischer und kultureller Bezie
hung (1884-1905), waarin de samenhangen tussen techniek, wetenschap, 
politiek en cultuur werden nagegaan. In 1901 verscheen Conrad Mat
schosz' populair-wetenschappelijke Geschichte der Dampfmaschine, 
ihre kulturelle Bedeutung, technische Entwicklung und ihre grosze Miin
ner (in 1982 herdrukt als Gerstenberg Reprint), op grond van diepgaand 
bronnenonderzoek naderhand uitgebreid tot het tweedelige werk Die 
Entwicklung der Dampfmaschine (1908, bibliofiele herdruk 1983/4). 

In dezelfde tijd zagen ook enkele belangrijke lexicalische naslagwer
ken het licht, zoals L. Darmstadters Handbuch zur Geschichte der Na
turwissenschaften und der Technik (1914) en F.M. Feldhaus' Die Tech
nik. Ein Lexikon der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvol
ker (1914). In 1903 werd op initiatief van de ingenieur Oskar von Miller 
en met steun van de VDI het Deutsche Museum von Meisterwerken der 
Naturwisschenschaft und Technik opgericht. 

In 1909 vond de oprichting plaats van de Beitriige zur Geschichte der 
Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereins deutscher Ingenieure, met 
als redacteur Conrad Matschosz, alsmede van het Archiv fur die Ge
schichte der Naturwissenschaften und Technik. In hetzelfde jaar deed 
de techniekgeschiedenis ook haar intrede in het (technisch) hoger onder
wijs, overigens in de afdeling der werktuigbouwkunde en niet in die van 
de algemene wetenschappen. De T.H. Berlijn verleende aan Conrad 
Matschosz een leeropdracht en benoemde hem drie jaar later tot (bui
tengewoon) hoogleraar. De VDI zag daarin terecht 'neben der Anerken
nung seiner personlichen Leistungen auch ein Zeichen der steigenden 
Wertschatzung 0 deren sich die Geschichtsforschung auf dem Gebiete 
der Technik erfreut'. 

Het is geen toeval, dat in het voorgaande zo vaak de naam van Con-
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rad Matschosz is gevallen. Hij was ongetwijfeld de belangrijkste per
soonlijkheid op het gebied van de techniekgeschiedenis in de eerste helft 
van deze eeuw. Zijn opvattingen over de techniekgeschiedenis doen in 
menig opzicht nog steeds modern aan. Zijn betekenis ligt echter minder 
in zijn eigen onderzoek dan in zijn uiteenlopende pogingen om de tech
niekgeschiedenis als wetenschap te institutionaliseren. 

De werktuigbouwkundig ingenieur Conrad Matschosz (1871-1942) 
richtte zich in 1898 tot de uitgever Julius Springer met het voorstel om 
een reeks boeken over de geschiedenis van de techniek uit te geven. 'De 
behandeling zou volgens historische, technische en economische ge
zichtspunten moeten geschieden. Door de bijzondere ontwikkeling in 
historisch opzicht en door de beschouwing van de gevolgen in sociaal en 
economisch opzicht lijkt me de mogelijkheid gegeven de belangstelling 
van ontwikkelden in brede kringen te kunnen wekken'. 

Matschosz' eigen bijdrage was zijn reeds genoemde geschiedenis van 
de stoommachine. De VDI, die hem in 1906 in dienst had genomen, stel
de hem in staat deze studie op grond van bronnenonderzoek, z.i. de pri
maire taak van de techniekhistoricus, uit te breiden. Het zou het enige 
onderzoek blijven, dat Matschosz zelf verrichtte. Zijn postitie bij de 
VDI, die hem in 1913 benoemde tot plaatsvervangend directeur en in 
1916 tot directeur, een positie, die hij tot 1937 zou bekleden, liet hem 
geen tijd voor verder onderzoek. Des te meer gelegenheid bood ze hem 
echter om de institutionalisering van de techniekgeschiedenis te stimule
reno Ais redacteur van het jaarboek bevorderde hij niet aIleen het tech
niekhistorisch, maar ook het bedrijfshistorisch onderzoek. Ais docent 
kreeg hij erkenning voor de techniekgeschiedenis in het hoger onder
wijs . Als directeur van de VDI was hij betrokken bij de oprichting van 
technische musea. Jarenlang was hij bestuurslid van het Deutsche Mu
seum en redacteur van diens Abhandlungen und Berichte. In 1928 was 
hij bovendien een der oprichters van de Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
zur Erhaltung technischer Kulturdenkmaler. Hij was echter niet aIleen 
een pionier van de industriele archeologie, maar ook van technology as
sessment. In 1938 hield hij een pleidooi voor technische toekomstver
kenningen, in navolging van het Amerikaans regeringsrapport Techno
logical trends and national policy including the social implications of 
new inventions (1937). Op grond van zijn vele verdiensten werd Mat
schosz vlak voor zijn dood benoemd tot erelid van de VDI. 

Kort daarop staakte het jaarboek, dat sinds dee12211933 nog kortweg 
Technikgeschichte heette, zijn verschijning. Het zou pas in 1965, welis
waar onder dezelfde titel, maar als tijdschrift heropgericht worden. 
Daarmee begon een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Duitse tech
niekgeschiedenis, die overigens geen breuk zou betekenen met de opvat-
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ting van Matschosz. Deze opvatting was uitgesproken externalistisch2
• 

Matschosz' belangstelling gold vooral de maatschappelijke oorzaken en 
gevolgen van de technische ontwikkeling. De invloed van externe facto
ren blijkt volgens hem uit het veelvuldig voorkomen van meervoudige 
uitvindingen die op het psychologisch juiste moment worden gedaan en 
aantonen, dat de natuur een afk:eer heeft van monopolies. Technische 
vernieuwingen bevredigen echter niet aIleen maatschappelijke behoef
ten, maar veroorzaken ook economische en sociale veranderingen, die 
weer nieuwe behoeften do en ontstaan. 

Hoewel Matschosz ervan overtuigd was, dat de technische ontwikke
ling uiteindelijk de mensheid ten goede zou komen, was hij niet blind 
voor directe negatieve gevolgen, zoals werkloosheid en milieuverontrei
niging. Deze waren echter niet de schuld van de techniek, maar van staat 
en maatschappij, wier ontwikkeling geen gelijke tred had gehouden met 
die van de techniek. Achtergebleven was ook de morele ontwikkeling, 
die van de ingenieurs niet uitgezonderd. 'Wir mussen unsere Arbeit 
ethisch werten lernen, wir mussen mit dem gleichen Ernst verantwor
tungsvoIllernen, an der geistigen Kultur unserer zeit mitzuwirken. Wir 
mussen einer ethischen Synthese zustreben. Nur auf dies em Wege wer
den wir zu einer geschlossenen KuItur gelangen, die uns durch Ausbil
dung und BeHitigung un serer geistigen und sittlichen Krafte uber den 
Naturzustand erhebt'. De ingenieurs moet worden bijgebracht, dat ze de 
techniek niet om haar zelfs wille mogen beoefenen, maar via het be
drijfsleven het algemeen belang moeten dienen. 

Problematisch in deze opvatting is niet aIleen de technocratische visie, 
die erin doorklinkt, maar ook de vereenzelviging van techniek en be
drijfsleven. Deze laatste leidde er ook toe, dat Matschosz niet uitvindin
gen, maar succesvolle innovaties beschouwde als het eigenlijke object 
van de techniekgeschiedenis. Deze vindt haar legitimatie volgens hem 
vooral in het aantonen van de bijdragen van techniek en ingenieurs tot 
de ontwikkeling van de cultuur. De algemene miskenning van de tech
niek zelf heeft ertoe geleid, dat het onderzoek ervan door de historici, 
met uitzondering van Karl Lamprecht (en Franz Schnabel) is verwaar
loosd. De techniekgeschiedenis is even wei een belangrijk onderdeel van 
de algemene geschiedenis. Ze is 'die Geschichte der Arbeit und des Ar
beiters, des Kampfes der Menschheit mit der Natur urn ihre Stoffe und 
Krafte und des technisch-schopferischen Geistes. Sie ist ferner die Ge
schichte der vielfaItigen Wechselbeziehungen der Technik zur ubrigen 
Kultur, besonders zu den reinen Wissenschaften, zur Wirtschaft, zum 

2. Zie voor het volgende W. Konig, 'Programmatik, Theorie und Methodologie der 
Technikgeschichte bei Conrad Matschosz' . Technikgeschichte 50 (1983) 3,321 
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Volkstum und zum Ablauf der Weltgeschichte'. Haar komt 'die grosze 
Aufgabe zu, den Gegensatz zwischen den Geisteswissenschaften und der 
naturwissenschaftlich-technischen Richtung zu iiberbriicken und der 
auf allen Gebieten zu beobachtenden Spezialisierung ihre kulturzersto
rende Einseitigkeit zu nehmen'. 

Onderwijs in de geschiedenis van de techniek helpt de kloof tussen de 
'two cultures' te overbruggen. Ze confronteert studenten aan de techni
sche hogescholen met culturele problemen en brengt studenten aan uni
versiteiten meet begrip voor techniek bij. Soortgelijke overwegingen la
gen ook ten grondslag aan het ontstaan van de Amerikaanse techniekge
schiedenis. 

De institutionele ontwikkeling van de Amerikaanse techniekgeschiede
nis 

Tijdens de SHOT Bicentennial Meeting is er van verschillende kanten 
nog weer eens op gewezen, welke belangrijke rol de techniek heeft 
gespeeld in de wording van de Amerikaanse maatschappij. 'Technology 
became in America what it was not becoming in Europe', aldus Eugene 
Ferguson3

• Desondanks is er pas laat belangstelling ontstaan voor de ge
schiedenis van de techniek. De Amerikaanse historici hebben haar door
gaans genegeerd, omdat (ook) zij van mening waren, dat de geschiedenis 
zich bezig houdt met mens en en niet met werktuigen en machines. De 
enige, die al vroeg in enkele populair-wetenschappelijke werken zoals 
March o/the iron men (1938) en Engines 0/ democracy (1940) aandacht 
schonk aan de geschiedenis van de techniek was Roger Burlingame, 
amateur historicus en verkondiger van een nalef vooruitgangsgeloof. 
Een heel ander geluid spreekt uit Lewis Mumfords Technics and civiliza
tion (1934). Mumford kan met A.P. Usher, auteur van A history o/me
chanical inventions (1929), worden beschouwd als de belangrijkste 
voorloper van de Amerikaanse techniekgeschiedenis, waarvan de insti
tutionele ontwikkeling begint in 1958. 

Evenals in Duitsland ontstond ook in de Verenigde Staten de tech
niekgeschiedenis in kringen van ingenieurs(verenigingen). Aanleiding 
tot haar ontstaan was de onvrede met de bestaande ingenieursopleidin
gen. Al meer dan vijftig jaar werd door een aantal ingenieurs geklaagd, 
dat 'engineering colleges were designed to train rather than educate and 
that graduates had the outlook of a technician rather than that of a pro-

3. E. Ferguson, 'The American-ness of American technology' . Technology and Culture 
20 (1969) 1,6 
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fessional man'4. Daarom verleende de American Society for Enginee
ring Education in 1952 aan zijn Humanistic-Social Division de opdracht 
om de mogelijkheden van verbetering te onderzoeken. De leiding van 
het onderzoek berustte bij Melvin Kranzberg, hoogleraar in de geschie
denis aan het Case Institute of Technology. Het Report of the commit
tee on evaluation of engineering education5 kwam tot de aanbeveling 
om een vijfde van de studietijd te besteden aan niet-technische vakken. 
Hierbij werd opgemerkt, dat de studie van de geschiedenis van de tech
niek van bijzonder belang is voor de technische wetenschappen en der
halve aanmoediging verdient. 

Kranzberg stelde vervolgens een adviescommissie in voor techniek en 
samenleving, die tijdens haar tweede bijeenkomst in januari 1958 
besloot tot de oprichting van de Society for the History of Technology 
(SHOT). Voordien had men vergeefs verzocht om opname in de History 
of Science Society en toegang tot diens tijdschrift Isis. Dit verzoek was 
echter afgewezen bij monde van Henry Guerlac, voor wie kennelijk het
zelfde gold als voor zijn vermaarde vakgenoot George Sarton: 'I'm inte
rested in thinkers - not in tinkers'. Die afwijzende houding van de we
tenschapshistorici verklaart mede de grote aandacht, die de verhouding 
tussen wetenschap en techniek de komende jaren van de zijde der tech
niekhistorici kreeg. 

Tot de oprichters van de SHOT behoorden Thomas Hughes, Robert 
Multhauf, Lewis Mumford, de socioloog William Fielding Ogburn en 
de medievist Lynn White, jr. De centrale figuur was evenwel Melvin 
Kranzberg, die ook 22 jaar hoofdredacteur zou zijn van het tijdschrift 
van het genootschap, dat in 1959 werd opgericht en in de wandeling 'the 
Kranzberg papers' werd genoemd. Na ampel beraad werd daarvoor een 
al even ambitieuze als programmatische titel gekozen: Technology and 
Culture. Daarin komt het streven tot uiting om ook een bijdrage te leve
ren tot overbrugging van de kloof tussen the two cultures, zoals de titel 
luidt van het geruchtmakende boek van de Engelse fysicus en romancier 
C.P. Snow, dat in hetzelfde jaar was verschenen. 

Kranzberg licht in zijn openingsartikel deze keuze toe: 'It reveals the 
breadth of our definition of culture and indicates our awareness of the 
complex and intricate interrelationship of all aspects of technology. We 
use "culture" in the broad anthropological sense defined by Edward B. 
Tylor almost a century ago: "Culture is that complex whole which in
cludes knowledge, belief, art, morals, laws, custom, and any other ca
pabilities and habits acquired by man as a member of society". Techno-

4. dez., 'Toward a discipline of the history of technology, Technology and Culture 20 
(1974) 1, 15 
5. gepubliceerd in het Journal of engineering education 46 (1955/6) 1,26-60 
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logy itself is one of the most distinctive and significant of man's capabi
lities, and it is essential that we learn how it developed in order to analy
ze its relations with the other elements of culture,6. Bepleit wordt derhal
ve een interdisciplinair onderzoek van de geschiedenis van de techniek. 

Daarin verschilt de benadering fundamenteel van de Engelse, zoals 
die tot uiting komt in A history of technology van Ch. Singer e.a .. 
Kranzbergs bezwaar tegen dit werk is, dat het 'deals with technology on
ly within the framework of its own subject matter, as if it were insulated 
from the rest of society. Such a treatment derives inevitably from the 
definition of technology as "how things are done and made" . But many 
other questions immediately come to mind: Why are things done and 
made as they are? What effects have these methods and things upon 
other areas of human activity? How have other elements in society and 
culture affected how, what, and why things are done or made?' 
Dit soort vragen wilde het tijdschrift voor een breed publiek aan de orde 
stellen. Dat betekende een 'threefold educational mission, namely, to 
promote the scholarly study of the history of technology, to show the 
relations between technology and other elements of knowledge available 
and comprehensible to the educated citizen'. Daarbij werd niet aIleen 
aan Amerikaanse lezers gedacht. Van meet af aan is het internationale 
karakter van het tijdschrift beklemtoond. Het was niet aIleen mede 
bestemd voor buitenlandse lezers, maar het stond ook open voor buiten
landse auteurs. 

Uit de titel van het tijdschrift blijkt het streven van de oprichters om 
een nieuwe stijl van techniekgeschiedenis te ontwikkelen, door Kranz
berg contextual history genoemd en gekenmerkt door een integratie van 
technical design en cultural ambience, resp. context. Deze nieuwe bena
dering berust op een synthese van de internalistische en externalistische. 
'De technicus kan in zijn werk niet gelsoleerd worden van de maatschap
pij, die van dit werk gebruik maakt; tegelijkertijd oefent de interne 
structuur van de techniek een heel bepaalde invloed uit op haar feitelijke 
toepassingen, gebruik, gevolgen e.d. Daarom kan in de techniekgeschie
denis niemand volledig internalist of externalist zijn, maar moet hij iets 
van beide zijn,7. 

De nieuwe benadering vond slechts geleidelijk ingang, omdat ze zowel 
technische als historische deskundigheid verlangde. Aanvankelijk domi
neerden de internalistische studies en ze zouden zelfs nooit helemaal ver
dwijnen. Nog in 1979 werd een puur internalistische stu die door de 

6. M. Kranzberg, 'At the start', Technology and Culture 1 (1959) I, I' 
7. Aldus Kranzberg in een mondelinge toelichting aan LM. Staudenmaier, S.l. en door 
deze geciteerd in Technology's storytellers, Cambridge (Mass.) 1985, 16617 
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SHOT bekroond met de Dexter Prize. Daarnaast verschenen uitgespro
ken externalistische bijdragen, alsmede artikelen van sociologen, econo
men en andere niet-historici. Het tijdschrift publiceerde bovendien tal
rijke historiografische beschouwingen. Deze overheersten zelfs in de 
eerste jaargangen en zouden ook in 1974 nog eens een heel nummer vul
len. 

De contextualistische benaderingswijze lag ook ten grondslag aan 
Technology in western civilization (1967), het tweedelig handboek, dat 
Kranzberg samen met C.W. Pursell, jr. redigeerde.Dit boek, voortgeko
men uit een cursus voor het United States Armed Forces Institute bete
kent inderdaad een grote vooruitgang vergeleken met het werk van Sin
ger e.a. en ook met de door Maurice Daumas geredigeerde Histoire ge
nerale des techniques. Het laat ook het Russische werk van A.A. Swory
kin e.a. - Duitse vertaling onder de titel Geschichte der Technik (1964) 
- achter zich, ondanks het feit, dat dit zich ten doel stelt 'die sozial
okonomische Bedingtheit in der Entwicklung der Technik aufzuzeigen'. 

Toch zijn Kranzberg en Pursell niet geheel in hun opzet geslaagd. In 
hun boek wordt weliswaar ingegaan op de maatschappelijke context van 
de techniek, maar daarbij wordt eenzijdig aandacht geschonken aan de 
gevolgen van technische ontwikkelingen, zulks ten koste van maat
schappelijke oorzaken. De indruk wordt gewekt, aldus R.A. Buchanan 
in zijn bespreking8 dat de huidige stand der techniek het onvermijdelijke 
en bewust nagestreefde doel van aile - rechtlijnige - technische ontwik
kelingen is. Deze misvatting is een gevolg van het - vooral in de Verenig
de Staten heersende - vooruitgangsgeloof en het daarmee gepaard gaan
de technologisch determinisme. Pas een overwinning van deze opvattin
gen maakte de weg vrij voor een werkelijk onderzoek naar de wisselwer
king tussen techniek en cultuur. 

Het technologisch determinisme yond zijn klassieke formulering in 
het werk van de socioloog Wiliam Fielding Ogburn. Deze betoogt in So
cial change with respect to culture and original nature (1922), dat de 
techniek de oorzaak is van veranderingen, waaraan de maatschappij 
zich onvermijdelijk moet aanpassen. De problemen, die daarbij ont
staan, zijn een gevolg van het feit, dat het maatschappelijk aanpas
singsproces zich niet snel genoeg voltrekt en er daardoor een cultural lag 
ontstaat. Ogburn onderzocht vervolgens de maatschappelijke gevolgen 
van o.m. de radio en het vliegtuig. Samen met zijn collega Meyer Nim
koff ging hij na, welke veranderingen het moderne gezin had ondergaan 
als gevolg van recente technische ontwikkelingen. Ook hierbij werd na
gelaten om te onderzoeken, of de maatschappelijke veranderingen niet 

8. Technology and Culture 9 (1968) 3, 468-476 
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aan de technische vooraf waren gegaan. 
Ogburn was ook een van de auteurs van het Hoover rapport Recent 

social trends in the United States, alsmede van het onder Roosevelt in 
1937 uitgebrachte Technological trends and national policy, volgens In
ouye en Susskind 'the first modern technology assessment,9. Ogburn 
was de eerste voorzitter van de SHOT. Hij heeft echter niet meer kun
nen meewerken aan Technology and Culture, want hij overleed in 1959, 
vlak voor de verschijning van het eerste nummer, dat opent met een in 
memoriam en besluit met een uitvoerige necrologie. 

Ben weergalm van Ogburns opvattingen vinden we in een artikel met 
de veelzeggende titel 'Engineering education for social leadership'lO. 
Daarin schrijft E.W. Howland, oud-hoogleraar in de civiele techniek: 
'Nearly all immediate technical problems of overall scarcity are being 
solved. But new ones are arising almost as fast as the old ones disap
pear. And this is mainly, I believe, because the folkways and institutions 
of society - economic, political, and other - are not changing with suffi
cient rapidity to take full advantage of the improvement made possible 
by advancing technology'. 

Twee jaar eerder had de bekende econoom Robert Heilbroner in het 
tijdschrift reeds het technologisch determinisme verdedigd in een arti
kel, getiteld 'Do machines make history?,ll. Als motto voor zijn artikel 
koos hij de bekende uitspraak van Karl Marx: 'Die Handmiihle ergibt 
eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmiihle eine Gesellschaft 
min industriellen Kapitalisten'. - Die uitspraak is overigens niet aIleen 
aanvechtbaar, maar ook feitelijk onjuist. Zoals Marc Bloch reeds heeft 
aangetoond, lieten de feodale heren de handmolens juist vernietigen en 
vervangen door een centrale watermolen in elke plaats, zodat ze de 
graanopbrengsten van de schatplichtige boeren beter konden controle
reno Oat verklaart ook, waarom molenaars, als handlangers van de 
machthebbers eeuwenlang in laag aanzien stonden. 

Heilbroner begint zijn beschouwing met 'een erg moeiIijke vraag', nJ. 
'whether there is a fixed sequence to technological development and the
refore a necessitous path over which technologically developing societies 
must travel'. Hij beantwoordt deze vraag vervolgens bevestigend, ook 
al ziet hij in dat 'not all societies are interested in developing a technolo
gy of production' en ook al is hij zich bewust van de 'different pressures 
that different societies exert on the direction in which technology un
folds'. Er zijn echter drie argumenten, die pleiten voor het technolo-

9. A. Inouye and Ch . Susskind, 'Technological trends and national policy 1937: the first 
modern technology assessment', Technology and Culture 18 (1977) 4,593-621 
10. Technology and Culture 10 (1969) I , 1-10. 
II. Technology and Culture 8 '(1967) 3, 335-345 
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gisch determinisme: het bestaan van simultane uitvindingen, het ontbre
ken van 'sprongen' in de technische ontwikkeling en de intrinsieke voor
spelbaarheid van de technische vooruitgang. Op grond daarvan kan vol
gens Heilbroner worden gesteld, dat 'the technology of a society impo
ses a determinate pattern of social relations on that society'. 

Een gematigd, 'soft' determinisme wordt gehuldigd door Lynn Whyte 
jr. in zijn studie Medieval technology and social change (1962), die des
ondanks - en niet ten onrechte - lange tijd is beschouwd als een paradig
rna van de nieuwe techniekgeschiedenis. White beschrijft daarin de sleu
telrol van ue stijgbeugel bij het ontstaan van het feodalisme. Deze 
maakte een nieuwe wijze van oorlogvoering mogelijk, maar niet onver
mijdelijk, want 'a new device merely opens a door; it does not compel 
one to enter'. 

Ook de tegenstanders van het technologisch determinisme erkennen 
de stuwkracht, die van de technische ontwikkeling uitgaat. Thomas 
Hughes gebruikt daarvoor het beeld van het technological momentum. 
De techniek opent weliswaar deuren, maar -als er door een technische 
vernieuwing een deur open gaat, slaat er doorgaans een andere dicht. 
Een combinatie van factoren stimuleert wellicht bepaalde ontwikkelin
gen, maar snijdt tevens andere af. Joseph Needham heeft in Science and 
civilization in China laten zien, hoe zeer de technische ontwikkeling 
wordt belnvloed door haar culturele context. Uitvindingen als het gietij
zer, het buskruit en het zeewaardig schip leidden in China al evenmin 
tot het ontstaan van een kapitalistische maatschappij als tot een streven 
naar wereldheerschappij. 'This paradox of possessing power and not 
using it, so strange to the Western mind, is less a proof of the neutrality 
of technology than a warning against predicting that results of a particu
lar technical change in one culture entirely on the basis of another's ex
perience', aldus Ferguson 12. 

Vier jaar eerder had George Daniels in 'The big questions in the histo
ry of American technology,13 de frontale aanval op het technologisch 
determinisme reeds geopend; 'The big questions for us ( ... ) will all have 
to do with technology as a social phenomenon' en 'the biggest question 
of all has to do with the nature and direction of causation ( ... ). For the 
question of whether, on the whole, technology causes social change or 
social change causes technological change is one of the "big", and still 
unresolved, questions before us'. De eerste opvatting werd niet aIleen 
gehuldigd door sociologen als Ogburn, maar ook door de weinige histo
rici, die zich met de techniek bezig hielden. Deze zagen bijvoorbeeld de 

12. E. Ferguson, 'Toward a discipline of the history of technology' , i.e ., 25 
13 . Technology and Culture 15 (1970) I, 1-21 
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cotton gin als oorzaak van de verbreiding van de slavernij in het zuiden 
en daarmee als oorzaak van de Burgeroorlog. Ook beschouwden ze de 
typemachine als de oorzaak van de toegenomen werkgelegenheid voor 
vrouwen op kantoren en daarmee als oorzaak van hun 'bevrijding'. 

Daniels trekt beide verklaringen in twijfel. De slavenarbeid had al 
lang voor de invoering van de cotton gin verspreiding gevonden. In Ja
pan wareli\ er al vrouwelijke kantoorkrachten toen de vrouw nog niet 
'bevrijd' was en de typemachine nog niet gebruikt werd. Ook in Ameri
ka was het proces van 'bevrijding der vrouwen' al een generatie voor de 
invoering van de typemachine begonnen. De vrouwen hadden al eerder 
hun intrede in het arbeidsproces gedaan als gevolg van een tekort aan 
arbeidskrachten. Daniels is derhalve van mening, dat 'no single techno
logical innovation - and no group of them taken together in isolation 
from nontechnological elements - ever changed the direction in which 
a society was going before the innovation'. Evenals Jacob Schmookler 
acht hij het onwaarschijnlijk, dat nieuwe goederen en technieken ont
staan als er in de maatschappij geen vraag naar is. Anders gezegd: 'more 
significant than a "social lag" , there exists at any time a technological 
lag, a chronic tendency of technology to lag behind demand'. Het in
zicht, dat 'the preferences of people do have a lot to do with the deve
lopment of their technology', werpt ook een nieuw licht op de proble
men met betrekking tot de verspreiding en overdracht van technische 
kennis. 

Staudenmaier14 heeft er op gewezen, dat de aanhangers van het tech
nologisch determinisme ook degenen zijn, die de opvatting huldigen, 
dat techniek toegepaste wetenschap is en dat omgekeerd degenen, die 
zulks betwisten ook de autonomie van de technische ontwikkeling in 
twijfel trekken. De vraag of techniek identiek is aan toegepaste weten
schap komt uitvoerig aan de orde in de talrijke beschouwingen over de 
verhouding tussen wetenschap en techniek, een tijdlang het meest 
besproken onderwerp in Technology and Culture. Volgens Staudenmai
er , die de 272 artikelen uit de eerste 20 jaargangen van dit tijdschrift 
heeft geanalyseerd, hebben niet minder dan 141 betrekking op dit 
thema. 

Dat is niet zo verwonderlijk, want het is van vitaal belang voor de 
techniekgeschiedenis, die werd geboren uit een rib van de wetenschaps
geschiedenis. Als techniek inderdaad slechts toegepaste wet ens chap is, 
dan heeft een zelfstandige techniekgeschiedenis geen bestaansrecht, 
maar is ze een aanhangsel van de wetenschapsgeschiedenis. Daarom 

14. 1.M . Staudenmaier, S.l., a. n., 14213 



VAN HOUTEN EEN HISTORIOGRAFISCHE BESCHOUWING 27 

speelde het thema zo'n belangrijke rol in de beginfase van de Ameri
kaanse techniekgeschiedenis' 

Reeds in 1961 wijdde Technology and Culture een heel nummer van 
negen artikelen aan het thema. Ook de laatste aflevering van de zesde 
jaargang bevatte drie bijdragen over 'de historische relaties tussen we
tenschap en techniek'. De derde en laatste keer, dat het thema in alle uit
voerigheid aan de orde werd gesteld, was in 1976. Toen publiceerde het 
tijdschrift de Proceedings of the Burndy Library Conference over 'the 
interaction of science and technology in the industrial age'. In geen van 
de bijdragen werd techniek nog met toegepaste (natuur)wetenschap ge
lijk gesteld. (Naderhand zou zelfs het tegendeel worden beweerd. De 
Solla Price betoogde dat de huidige wetenschap zo zeer steunt op de vor
deringen van de moderne techniek, dat ze in toenemende mate toege
paste techniek wordt). 

De meeste deelnemers aan de Burndy Conference trokken zelfs de zin
volheid van het thema in twijfel. Robert Kohler, die de bijeenkomst had 
georganiseerd, kwam tot de conclusie, dat de verhouding tussen weten
schap en techniek ideologisch bepaald was. Otto Mayer was van me
ning, dat wetenschap en techniek in de loop der tijd beide zo ingrijpend 
veranderd zijn, dat het zinloos is om hun verhouding abstract te definie
ren. Edwin Layton herhaalde nog eens, dat techniek niet een toepassing 
maar een vorm van kennis is: wetenschap en techniek zijn mirror-image 
twins. 

Bijval kregen de Amerikanen ook van de Engelsman F.R. Jevons, die 
betoogde, dat 'science is not the mother of invention but nursemaid to 
it; that is, she helps innovation to grow up'. Op grond van al deze kri
tiek opperden de redacteuren van het themanummer, Nathan Reingold 
en Arthur Molella, in hun inleiding het voorstel, dat 'perhaps historians 
should approach their problems wiht a different set of categories - soci
al versus technological novelties, the routine versus the novel and quali
tative versus quantitative changes'. Dat betekende een verschuiving van 
de belangstelling. De voornaamste discussiepartners van de techniek
historici waren niet langer de wetenschapshistorici, maar de economisch 
historici. 

De verhouding tussen wetenschap en techniek werd als centraal thema 
vervangen door de innovatie. Onder innovatie in ruimere zin verstaat 
men een proces, dat uit een aantal opeenvolgende fasen bestaat, t. w. de 
uitvinding, het onderzoek, de ontwikkeling en de eigeniijke innovatie. 
Van deze fasen is die van de ontwikkeling het minst onderzocht. Voor 
de techniekgeschiedenis is ze even wei van bijzonder belang, want ze is 
bij uitstek het werk van ingenieurs. In 1976 wijdde Technology and Cul
ture een hele aflevering aan 'the development phase of technological 



28 JBGBT 3(1986) 

change'. In zijn inleiding bakent Thomas Hughes het begrip ontwikke
ling af van dat van de uitvinding en de innovatie. 'Because development 
is conditioned by circumstances more complicated than abstract inventi
ve activity, it harmonizes with the historical approach to problems, in 
contrast to the purely scientific. Because development involves the 
adaptation of an artifact or idea to its environment, the process is more 
subtle than the process of innovation, which usually involves manage
ment, sales and advertising attempting to manipulate the environment 
of market.' Daaruit voIgt ook een taakverdeling tussen economische ge
schiedenis en techniekgeschiedenis: 'Economic historians are particular
ly well suited to deal with innovation; the historian of technology should 
be attracted by the problem of tracing the unfolding or evolution by an 
idea or artifact.' 

De toenadering, die de Amerikaanse techniekhistorici in de jaren ze
ventig zochten bij economen en economisch historici, kwam ook tot uit
ing in huri toegenomen belangstelling voor het American system of ma
nufactures. Dit onderwerp trok aanvankelijk vooral de aandacht van 
economisch historici, zoals Nathan Rosenberg. Het waren eveneens eco
nomisch historici, die als eersten het onderwerp in Technology and Cul
ture aansneden. Paul Uselding schreef over 'Elisha K. Root, forging 
and the 'American System,,15 en Russell Fries over 'British response to 
the American system: the case of the smaIl-arms industry after 1860' .16 
Beide artikelen werden door de SHOT bekroond met de Abbott Payson 
Usher prize. Het thema werd echter allengs meer interdisciplinair en 
vooral ook techniekhistorisch benaderd. Dat gebeurde o.a. tijdens het 
symposium, dat in 1977 plaats vond in het Museum of History and 
Technology te Washington. De bijdragen werden in 1981 gepubliceerd 
door o. Mayr en R.C. Post onder de titel Yankee enterprise: the rise of 
the American system of manufactures. Recentelijk publiceerde David 
Hounshell over hetzelfde onderwerp From the American system to mass 
production 1899-1932. The development of manufacturing technology 
in the United States (1984). Thomas Hughes acht het niet uitgesloten, 
dat het thema 'American system' voor de Amerikaanse historici even 
belangrijk gaat worden als dat van de Industriele Revolutie voor de En
gelse. In beide gevallen bestaat de mogelijkheid om binnen bepaalde ge
ografische en chronologische grenzen verschillende technieken in hun 
maatschappelijke context te onderzoeken. 17 

15. Technology and Culture 15 (1974) 4, 543-568 
16. Technology and Culture 16 (1975) 3, 377-403 
17. Th. P . Hughes, 'Neue Themen und Ergebnisse der Technikgeschichtsschreibung in 
den USA', Geschichte und Gesellschaft 4 (1978) 2,267 
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In het onderzoek naar het American system wordt vaak tevens een an
der probleem aan de orde gesteld, nl. dat van de overdracht van techni
sche kennis. In de genoemde stu die van Fries wordt ingegaan op de 
vraag, waarom de overname en aanpassing van het 'American system' 
bij de productie van vuurwapens in overheidsbedrijven zo veel sneller 
verliep dan in particuliere bedrijven. Merritt Roe Smith heeft in Harpers 
Ferry Armory and the new technology: the challenge of change (1977) 
het probleem technology transfer grondig onderzocht en in zijn com
plexe culturele context geplaatst. De werknemers van Harpers Ferry Ar
mory, toentertijd gevestigd in de staat Virginia, verzetten zich in de 
eerste helft van de vorige eeuw tegen de invoering van nieuwe machines 
en productieprocessen, die in het overheidsbedrijf in Springfield reeds 
lang ingang hadden gevonden. Het ministerie van oorlog deed herhaal
delijk pogingen om Harpers Ferry de nieuwe techniek op te dringen, 
maar de overdracht werd door sociale-controlemechanismen succesvol 
verhinderd. De sociale context van Harpers Ferry omvatte scholen, ker
ken, bedrijven en andere groepen, die het natuurlijk verzet van de hand
werkslieden versterkten. Het handwerk had zijn stempel gedrukt op het 
leven in de kleine gemeenschap en deze vreesde, dat invoering van nieu
we technieken het hele sociale en culturele leven ter plaatsezou ont
wrichten. Daarmee weerlegt de schrijver tevens de gangbare opvatting, 
dat Amerikanen altijd zo positief hebben gestaan tegenover de techni
sche vooruitgang. 

Om twee redenen kan de studie van Smith worden gezien als een mijl
paal in de ontwikkeling van de Amerikaanse techniekgeschiedenis. In de 
eerste plaats is ze een gaaf voorbeeld van de contextualistische benade
ringswijze. Ze bevat namelijk niet aIleen een grondige analyse van de so
ciale en culturele context van de onderzochte wapenproductie, maar 
eveneens een minutieus (internalistisch) onderzoek van de gebruikte 
productietechnieken en de veranderingen, die zich daarin voordeden. In 
de tweede plaats werd de studie van Smith bekroond met de Frederick 
Jackson Turner Award van de Organisation of American Historians. 
Dat betekende de definiteve erkenning van de techniekgeschiedenis door 
de Amerikaanse historici. Het jaar daarop werd de Bancroff Prize toe
gekend aan een soortgelijke studie, nl. Anthony Wallaces Rockdale: the 
growth of an American village in the early industrial revolution (1978). 
Ook dit onderzoek berust op een combinatie van community study en 
internalistische techniekgeschiedenis. Anders dan Smith is Wallace ech
ter geen techniekhistoricus, maar cultureel-anthropoloog. Daaruit 
blijkt, dat de geschiedenis van de techniek niet langer het monopolie is 
van de techniekhistorici. 

Ook David Noble, hoewel hoogleraar in de techniekgeschiedenis aan 
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het MIT, beschouwt zichzelf niet als techniekhistoricus. Toch leverde 
hij met zijn America by design: science, technology and the rise of cor
porate capitalism (1977) (ook) een belangrijke bijdrage tot de techniek
geschiedenis. De schrijver bestrijdt de opvatting, dat de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek een autonoom proces is. Hij betoogt, dat 
in Amerika tussen 1880 en 1930 de technische ontwikkeling vooral is be
paald door structuur en doelstellingen van het georganiseerd kapita
lisme. Dit oefende een beslissende invloed uit op het onderzoek, het pa
tentsysteem en het technisch hoger onderwijs. De science-based in
dustries boden goede beroepsmogelijkheden voor ingenieurs, die door
drongen in het management. Dit leidde tot ingrijpende veranderingen in 
het onderwijs en het ontstaan van management science, human enginee
ring e.d. 

De studie van Noble trok ook de aandacht van de techniekhistorici. 
Dat blijkt uit de thema's, die ze in 1978 op hun jaarlijkse bijeenkomst 
aan de orde stelden. Behalve 'the technological theme in history' was 
dat 'technology and the rise of corporate America, 1880-1930'. Er was 
nog een derde thema, dat zich in de belangstelling mocht verheugen, n1. 
'technocracy, the interwar years: an attitude and a program'. In Duits
land stond dit onderwerp reeds langer in de belangstelling, zij het dan 
ook niet bij de Duitse techniekhistorici. 

De berleving van de Duitse tecbniekgescbiedenis 

Na de tweede wereldoorlog kwam in (West-)Duitsland de techniekge
schiedenis slechts aarzelend weer op gang. Reeds in 1947 richtte de VDI 
een Fachausschusz Geschichte und Philo sophie der Technik op. In 1950 
vormde ze een Arbeitsgemeinschaft fur Technikgeschichte en in 1957 
tenslotte de VDI-Hauptgruppe Technikgeschichte. Ook buiten de VDI 
vond de techniekgeschiedenis geleidelijk erkenning. In 1962 besloot de 
conferentie van onderwijsministers om in het onderwijs meer aandacht 
aan de gschiedenis van de techniek te schenken. In hetzelfde jaar werd 
op het 25ste congres van de Duitse historici een sectie Technik und Ge
schichte opgericht. Het jaar daarop stichtte de TH Miinchen een 
leerstoel voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de tech
niek. Tegelijk werd bij het Deutsche Museum een onderzoeksinstituut 
voor deze beide vakgebieden in het leven geroepen. Het jaar 1965 bete
kende een doorbraak. Toen werd aan de nieuwe universiteit van Bo
chum een leerstoel ingesteld voor economische geschiedenis en techniek
geschiedenis. Meerdere leerstoelen zouden volgen, maar geen ervan lag 
uitsluitend op het terrein van de techniekgeschiedenis; deze werd steeds 
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gecombineerd met economische, sociale geschiedenis of wetenschapsge
schiedenis. Bovendien werden de nieuwe leerstoelen doorgaans aan uni
versiteiten en niet aan technische hogescholen ingesteld. Het unieke van 
de leerstoel in Bochum was, dat deze ingenieurs de mogelijkheid bood, 
om aan een afdeling voor geschiedenis teO promoveren, een eerste begin 
van interdisciplinaire samenwerking. 

Eveneens in 1965 yond ook de heroprichting plaats van Technikge
schichte, zij het niet als jaarboek, maar als - driemaandelijks - tijd
schrift. Daaraan was een beraadslaging voorafgegaan, waaraan - voor 
het eerst- ook was deelgenomen door een aantal gezaghebbende histori
ci. In het eerste nummer werd de doelstelling van het nieuwe tijdschrift 
geformuleerd: 'die Zeitschrift ver6ffentlicht Beitrage iiber die geschicht
liche Entwicklung der Technik und Industrie sowie deren naturwissen
schaftlichen Voraussetzungen. Es ist ihr Ziel, die Gebiete in die Darstel
lung der allgemeinen Geschichte einzuordnen.' 

Vit deze doelstelling blijkt, dat men het streven van Conrad Mat
schosz wilde voortzetten. Met de wetenschappelijke leiding van het tijd
schrift belast werden Friedrich Klemm en Wilhelm Treue. Dat beteken
de eveneens een voortzetting van de traditie, die door Matschosz was ge
vestigd, nl. het onderzoek van de relaties tussen techniek en (andere de
len van de) cultuur. Klemm, directeur van de bibliotheek en het onder
zoekinstituut van het Deutsche Museum wilde - in zijn Technik. Eine 
Geschichte ihrer Prob/erne (1954), evenals in zijn Kurze Geschichte der 
Technik (1961, herdruk 1983) - 'insbesondere dartun, wie sich die eine 
Epoche bestimmenden geistigen Krafte auch auf die Technik auswirken 
und wle umgekehrt die Technik die Gesamstkultur beeinfluszt.' 

Ook Treue, in tegenstelling tot Klemm geen ingenieur, maar histori
cus en als zodanig hoogleraar aan de TH Hannover en in G6ttingen, 
verlangde 'dasz wir heute mit den Matschosz verehrenden und ihm fol
genden Technikhistorikern zugleich auf seiner urspriinglichen Linie 
bleiben und iiber sie hinaus streb en miissen' .18 Treue is niet aIleen de au
teur van een Kulturgeschichte der Schraube en een studie over Achse, 
Rad und Wagen maar bovendien van de bijdragen over 'Gesellschaft, 
Wirtschaft und Technik' in Gebhardts Handbuch der deutschen Ge
schichte. Behalve de techniekgeschiednis gold zijn belangstelling vooral 
ook de bedrijfsgeschiedenis - ook daarin trad hij in de voetsporen van 
Matschosz. Zijn assistentencolloquia, waarin hij jonge historici con
fronteerde met techniek - en bedrijfshistorische problemen, werden een 
broedplaats van techniekhistorici. 

18. W. Treue, 'Technikgeschichte und Technik in der Geschichte' , Technikgeschichte 32 
(1965) 1, 11 
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. Treue opende ook de discussie over object en methode der techniekge
schiedenis die in de eerste jaargangen van het nieuwe tijdschrift werd ge
voerd (niet door ingenieurs, maar door historici). Treue prees weliswaar 
de bijdragen van de techniekhistorisch gelnteresseerde ingenieurs, maar 
wees tevens op hun tekortkomingen. Hij verweet hen, dat ze zich - als 
gevolg van hun gebrekkige historische kennis - lieten leiden door eenzij
dig technische gezichtspunten en derhalve 'techniekgeschiedenis in enge
re zin' bedreven. Belangrijker,alhoewel erop voortbouwend, achtte hij 
een geschiedschrijving, die de rol van 'de techniek in de geschiedenis' 
onderzoekt. 19

• Aansluitend bepleitte de jonge techniekhistoricus Karl
Heinz Ludwig 'Technikgeschichte als Beitrag zur Strukturgeschichte' .20 

Evenals de sociale en economische geschiedenis dient ook de techniekge
schiedenis volgens hem vanuit een structuurhistorisch gezichtspunt te 
worden beoefend. Techniekgeschiedenis is meer dan een geschiedenis 
van belangrijke uitvindingen en ingenieurs, nl. een (structuur)geschiede
nis van de technische ontwikkeling. 

Ook de economisch historicus Knut Borchardt21 wees op de overeen
komsten tussen techniekgeschiedenis en sociale en economische geschie
denis. Hij verweet de techniekhistorici, dat ze zich blind staarden op be
langrijke uitvindingen en geen oog hadden voor hun toepassing en ver
breiding. De Bochumer techniekhistoricus Timm beoogde tens lotte een 
integratie van de techniekgeschiedenis in de algemene geschiedenis en 
bepleitte derhalve een uitbreiding van de traditionele (filologische) on
derzoeksmethoden met natuurwetenschappelijke en technische. Als kar
dinaal probleem voor de techniekgeschiedenis beschouwde hij het ont
breken van een bronnenkunde en bij gevolg van een methodologie, die 
haar tot een zelfstandige wetenschap kon maken. 22 

De integratie van de techniekgeschiedenis in de algemene geschiedenis 
werd in deze tijd van twee kant en daadwerkelijk bevorderd. Enerzijds 
was er een aantal jonge historici, dat zich in de techniekgeschiedenis be
kwaamde, anderzijds deden er zich in de geschiedwetenschap als zoda
nig veranderingen voor, die leidden tot meer begrip en belangstelling bij 
historici voor de techniek. Reeds in 1957 bepleitte Werner Conze een 
Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe fur 
Forschung und Unterricht. Vijftien jaar later - tijdens de bijeenkomst 
van het Deutsche Verb and technisch-wissenschaftlicher Vereine over 

19. W. Treue, Q. w. 
20. Technikgeschichte 33 (1966) 2 
21. K. Borchardt, Technikgeschichte im Lichte der Wirtschaftsgeschichte '. Technikge
schichte 34 (1967) 1, 1-13 
22. A. Timm, 'Geschichte der Technik und Technologie - Grundsiitzliches vom Stan
dort des Historikers', Technikgeschichte 35 (1968) 1, 1-13 
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Technikgeschichte; Voraussetzung fur Forschung und Planung in der 
Industriegesellschaft - noemde hij het verschijnsel techniek zelfs de 
grondslag van de geschiedenis als zodanig. 

Het jaar daarop proclameerde Hans-Ulrich Wehler een nieuwe bena
dering in de Duitse geschiedwetenschap. Deze is niet langer een 'verste
hende Geisteswissenschaft', maar een 'historische Sozialwissenschaft', 
die de verandering van de mens in zijn maatschappelijke verhoudingen 
in de tijd bestudeert. Alle terreinen van menselijk handelen en menselij
ke ervaring worden door haar onderzocht met behulp van de systemati
sche maatschappijwetenschappen. Daardoor kwam ook de techniek 
binnen het gezichtsveld, al werd ze door Wehler zelf met geen woord ge
noemd. Het door hem in 1975 opgerichte tijdschrift Geschichte und Ge
sellschaft wijdde echter in zijn vierde jaargang al een heel nummer aan 
'Technik und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert'. 

Deze nieuwe opvatting over de geschiedenis veranderde niet alleen de 
omvang, maar ook de aard van de belangstelling yoor de techniek. Dat 
blijkt ook uit de verandering, die de doelstelling van het tijdschrift 
Technikgeschichte onderging. Blijkens het impress urn publiceert het 
sinds 1976 'Beitrage iiber die geschichtliche Entwicklung der Technik in 
ihren wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi
schen Zusammenhangen'. Van een interdisciplinaire benadering was 
aanvankelijk echter nauwelijks sprake, Dat was weI het geval in de 
Amerikaanse techniekgeschiedenis, maar daarvan bleek men in Duits
land slecht op de hoogte. Het is tekenend voor het provincialisme van 
de Duitse techniekgeschiedenis, dat het een buitenstaander was, n1. 
Reinhard Riirup, die in 1972 als eerste een overzicht gaf van de interna
tionale ontwikkelingen in het vakgebied. Hij wees daarbij met nadruk 
op het interdisciplinair karakter van de Amerikaanse techniekgeschiede
nis, die door haar beoefenaars werd gezien als een sociale wetenschap. 
En hij vervolgde: 'In Duitsland zijn zulke benaderingen totnogtoe nau
welijks opgenomen. De in de eerste plaats door Treue, Ludwig en 
Timm gevoerde discussie over de huidige situatie in de Duitse techniekge
schiedenis is overwegend tot de critische uiteenzetting met de Duitse tra
ditie in dit yak beperkt gebleven, zonder tot een systematische theoreti
sche en methodische fundering van een moderne techniekgeschiedenis 
door te stoten.' Dit geruchtmakend artikel bleek een voorstudie voor de 
inleiding, die Riirup samen met Karin Hausen schreef voor de bundel 
Moderne Technikgeschichte (1975). Hoewel het de vraag is, of en in 
welk opzicht deze techniekgeschiedenis 'modern' was en of de selectie 
weI representatief was, tekenend is in elk geval, dat slechts twee van de 
zestien bijdragen waren geschreven door Duitsers en dan nog niet eens 
techniekhistorici. 
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Scherper en omvattender nog dan de kritiek van Rurup was die, welke 
de jonge socioloog Werner Rammert formuleerde in zijn - eveneens in 
1975 verschenen - studie Technik, Technologie und technische Intelli
genz in Geschichte und Gesellschaft. Oe schrijver verwijt daarin de 
Ouitse techniekhistorici niet alleen hun gebrekkige kennis van buiten
landse ontwikkelingen in hun eigen vakgebied, maar tevens die van rele
vante leerstukken en onderdelen uit de verschillende systematische 
maatschappijwetenschappen, alsmede de marxistische theorie over de 
ontwikkeling van de productiekrachten. Oat is volgens hem een gevolg 
van het feit, dat in Ouitsland de techniekgeschiedenis eenzijdig wordt 
beoefend door historisch getnteresseerde ingenieurs en historici met be
langstelling voor de techniek. Ze valt daardoor uiteen in een drietal rich
tingen, t. w. een technische, een cultuur- en een sociaalhistorische tech
niekgeschiedenis. Oeze heterogeniteit heeft het ontstaan van een samen
hangend onderzoeksprogramma verhinderd, hoewel aan aIle institutio
nele voorwaarden was voldaan. 

Behalve een institutionele is er echter ook een methodologische inte
gratie nodig. Oeze verlangt volgens Rammert een interdisciplinaire theo
rie op sociaalwetenschappelijke grondslag. Zijn eigen studie - 'eine 00-
kumentation und Evaluation historischer, soziologischer und okonomi
scher Forschung zur Begrundung einer sozialwissenschaftlichen Tech
nikforschung' - wil daartoe een bijdrage leveren. Hij bepleit in dit ver
band concentratie op een viertal verwaarloosde onderzoeksgebieden, 
t. w. de sociale geschiedenis van de verhouding tussen resp. mens en ar
beidsmiddel, ingenieur en maatschappelijke toepassing van technische 
kennis, technische vooruitgang en technische beroepsopleiding, alsmede 
techniek en wetenschap. 

Het pleit voor de Ouitse techniekhistorici, dat ze alert hebben gerea
geerd op de uitdaging van Rammert. Reeds in maart 1976 belegde de 
VOl een interdisciplinaire bijeenkomst Zu den Problemen und Zielen ei
ner historischen Funktionsbestimmung der Technik.23 Behalve kritiek 
was er ook waardering voor Rammert. Bijval kreeg hij uiteraard van 
zijn Bielefelder leermeester Peter Weingart, die de stelling verkondigde, 
'dasz nur ein adaquates Verstandnis des Phanomens "Technik", ihrer 
Entwicklung innerhalb der Gesellschaft und als Wissenssystem auf der 
Voraussetzung beruht, dasz sie als soziales Phanomen begriffen wird'. 
Oat laatste werd evenwel bet wist door de techniekfilosoof Gunter Ro
pohl.Oeze is weliswaar ook een voorstander van een interdisciplinaire 
theorie over de ontwikkeling van de techniek, maar ziet niet in, waarom 
deze beperkt moet blijven tot de sociale wetenschappen en uitgerekend 

23. De bijdragen zijn gepubliceerd in Technikgeschichte 43 (1976) 2 
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de techniek uitsluit. Aan elk techniekhistorisch onderzoek dient een 
exacte beschrijving van de techniek ten grondslag te liggen. Daarom 
geeft hij de voorkeur aan de algemene systeemtheorie als integratieka
der . Voor een interdisciplinair onderzoek van de techniek zoekt hij 
vooral steun bij technische disciplines als constructiewetenschap, 
systeemtechniek en technisch toekomstonderzoek. Deze vormen de 
bouwstenen voor de algemene technologie, of systematisch techniekon
derzoek, dat een voorwaarde is voor historisch (interdisciplinair) tech
niekonderzoek. 

Ook in de geschiedenis is men - volgens Ropohl - tot het inzicht geko
men, dat menniet kan onderzoeken 'wie es eigentlich gewesen ist' (Ran
ke), maar dat steeds 'Theorie das Netz ist, das wir auswerfen urn "die 
Welt" einzufangen (Popper)'. Bijgevolg grijpen de historische sociale 
wetenschappen terug op de systematische maatschappijwetenschappen. 
Naar analogie dient de techniekgeschiedenis te steunen op het systema
tisch techniekonderzoek. Ondanks de uiteenlopende pogingen van Ro
pohl en enkele anderen bestaat er echter nog steeds geen uitgewerkte al
gemene technologie. Daarom blijft het historisch onderzoek van de 
techniek - Rammert ten spijt - voorlopig nog multidisciplinair. 

Gelukkig zijn de Duitse techniekhistorici niet bezweken aan de 'me
thodologitis chronica et perniciosa', de kinderziekte, waaraan vooral in 
Duitsland zo veel wetenschappen hebben geleden. Ze zijn gewoon door
gegaan met het verrichten van onderzoek en hebben daarbij intussen op
merkelijke resultaten geboekt. Dat blijkt o.m. uit de bundel Technik
Geschichte, die in 1980 is uitgegeven door Ulrich Troitzsch en Gabriele 
Wohlauf. De bundel bevat behalve enkele historische bijdragen - van 
en over Beckmann, Marx en Engels, Theodor Beck, Matschosz en 
Klemm - voora! recente studies. Een vergelijking met de bundel van Ru
rup en Hausen dringt zich op en valt uit in het nadeel van de laatst ge
noemde. In tegenstelling tot deze bevat de nieuwe bundel uitsluitend bij
dragen, die door Duitsers zijn geschreven. De meeste auteurs behoren 
bovendien· tot de kring rond het tijdschrift Technikgeschichte. Vooral 
uit de bijdrage van Gunter Bayerl, 'Historische Wasserversorgung. Be
merkungen zum Verhiiltnis von Technik, Mensch und Gesellschaft', 
blijkt een geheel nieuwe benaderingswijze. Daarin wordt de aandacht 
niet gericht op technische innovaties, die in de moderne tijd het ontstaan 
van een grootschalig systeem van watervoorziening mogelijk maakten, 
maar op maatschappelijke en ecologische factoren, die zo'n systeem 
voordien dysfunctioneel maakten. 

De verandering in benaderingswijze - Henning Eichberg spreekt zelfs 
van een wisseling van paradigma - komt in een viertal tendenties tot uit
ing. De be lang stelling verschuift van technische topprestaties naar mas-
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sale technische processen. Technische ontwikkelingen worden niet lan
ger geisoleerd maar in hun sociale en ecologische context onderzocht. 
De aandacht richt zich minder op technische innovaties in de productie 
dan op de rol van techniek(en) in het dagelijks leven. De apologetische 
toon tenslotte is uit de techniekgeschiedenis verdwenen. De geschiedenis 
van de technische vooruitgang is een critische techniekgeschiedenis ge
worden. Voor deze verandering, die zich geleidelijk en bijna onopge
merkt voltrok, hebben de Duitse techniekhistorici geen verklaring. Ze 
is in elk geval am per een gevolg van theoretische en methodologische re
flecties. 

Opvallend is ook de openheid, die uit de nieuwe bundel spreekt. Dat 
blijkt o.a. uit het feit, dat er ook een (Oostduitse) bijdrage in is opgeno
men over het verschil tussen de (historisch-materialistische) 'geschiede
nis van de productiekrachten' en de ('burgerlijke') techniekgeschiede
nis. De bundel bevat ook een artikel, dat onder de titel 'Adam Smith 
and the concept of the feedback system' oorspronkelijk is verschenen in 
Technology and Culture. Het is geschreven door Otto Mayr, die na zijn 
studie in de werktuigbouwkunde en techniekgeschiedenis te Mtinchen 
directeur werd van het National Museum of History and Technology in 
Washington en in 1983 als hoofddirecteur van het Deutsche Museum te
rugkeerde naar Duitsland. Ais zodanig verpersoonlijkt hij de nauwe(re) 
relaties tussen de Duitse en Amerikaanse techniekgeschiedenis. 

De bundel van Troitzsch en W ohlauf was geschreven voor een breed 
publiek, dat ook in Duitsland een toegenomen be lang stelling voor de ge
schiedenis van de techniek aan de dag legt. Eveneens voor een breed pu
bliek bestemd was Die Technik. Von den Anjiingen bis zur Gegenwart, 
dat door Troitzsch samen met Wolfhard Weber in 1982 werd uitgege
yen. Dit werk, dat ondanks zijn omvang en fraaie uitvoering voor een 
uitzonderlijk lage prijs op de markt werd gebracht, yond op grote schaal 
verbreiding. Het kan echter niet worden gezien als de Duitse tegenhan
ger van de buitenlandse werken van Singer, Daumas en Kranzberg & 
Pursell; een dergelijk werk ontbreekt nog steeds. 

Ook het Deutsche Museum richt zich met het tijdschrift Kultur und 
Technik sinds 1977 tot een breed publiek. Het bericht 'tiber die Natur
wissenschaften und die Technik in Geschichte und Gegenwart und ihre 
kulturelle Bedeutung im weitesten Sinne des Wortes'. In 1979 verscheen 
Zur Kulturgeschichte der Technik. Aujsiitze und Vortriige van Friedrich 
Kemm, het eerste deel in de reeks Kulturgeschichte der Naturwissen
schajten und der Technik, die door het Deutsche Museum wordt uitge
geven. Sinds 1981 verschijnt deze reeks, die reeds meer dan twintig delen 
omvat, in Rowohlts Taschenbuch Verlag. De redactie schrijft over deze 
reeks: 'Technische Objekte sind nicht eindeutig, sondern vieldeutig. Die 
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humanen, asthetischen, sozial- und geisteswissenschaftlichen Bedeutun
gen zeigen sich nicht in technischer Funktionsbeschreibung. Auch die 
historische Abfolge technischer Objekte sagt hochstens etwas iiber de
ren innertechnologische Entwicklung, niehts aber iiber die sozio
okonomischen Voraussetzungen, die Einbeziehung und Konsequenzen 
der Technik. Diese iibergreifenden Beziige versucht die ( ... ) neue Buch
reihe ( ) zu beschreiben und zu illustrieren.' Ook daaruit blijkt, hoe zeer 
de Duitse techniekgeschiedenis ondanks alles trouw is gebleven aan de 
doelstellingen van haar grondleggers. 

Conclusie 

Het staat buiten kijf, dat de techniekgeschiedenis in de Verenigde Staten 
en West-Duitsland de afgelopen decennia grote vorderingen heeft ge
boekt. 'The history of technology now has a sense of identity and missi
on and has become a viable historical discipline', aldus Kranzberg bij 
zijn afscheid als hoofdredacteur van Technology and Culture. 24 Niet aI
leen de institutionalisering, maar ook de professionalisering is voortge
schreden, want 'professional historians of technoloy are in demand in 
academia, government, museums and industry'. 

Tussen de ontwikkeling in beide land en bestaan bovendien enkele 
frappante overeenkomsten. In beide land en ontstond de techniekge
schiedenis in kringen van ingenieurs(verenigingen). In Duitsland werd 
daardoor aanvankelijk vooral het onderzoek, in de Verenigde Staten 
daarentegen meer het onderwijs gestimuleerd. 
In beide landen gold de belangstelling voorts vooral de relatie tussen 
techniek en cultuur. In Duitsland was dat een 'verticaal', filosofisch be
grip van cultuur, dat de techniek uitsloot en de ingenieurs tot de 
'Barbaren-Kohorte' rekende. De Duitse ingenieurs trachtten door tech
niekhistorisch onderzoek aan te tonen, dat de techniek weI degelijk tot 
de cultuur behoorde en dat ingenieurs gelijkwaardig waren aan acade
mici. In de Verenigde Staten ging men uit van een 'horizontaal', 
cultureel-anthropologisch cultuurbegrip, dat ook de techniek omvatte. 
De techniekgeschiedenis zou de ingenieurs bewust moeten maken van de 
invloed, die de techniek op de overige cultuur uitoefent en omgekeerd 
de beoefenaars van de cultuurwetenschappen meer oog do en krijgen 
voor de betekenis van de techniek als cultuurfactor. 
Uit het voorgaande blijkt in elk geval, dat het verschil in benadering tus
sen ingenieurs en historiei niet samenvalt met het onder scheid tussen in-

24. M. Kranzberg, 'Passing the baton', Technology and Culture 22 (1981) 44, 696 
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ternalistische en externalistische techniekgeschiedenis. V olgens een 
gang bare opvatting onderzoekt de intern(alistisch)e techniekgeschiede
nis vooral de ontwikkeling van werktuigen, machines, productieproces
sen, producten en bedrijfstakken. Deze 'history of nuts and bolts' zou 
het oudst zijn en door ingenieurs ontwikkeld. De extern(alistisch)e tech
niekgeschiedenis daarentegen richt zich vooral op de maatschappelijke 
(oorzaken en) gevolgen van de technische ontwikkeling. Ze zou van re
centere datum zijn en haar beoefenaars vinden in de gelederen van de 
sociale wetenschappen. Het is ontegenzeggelijk juist, dat de wisselwer
king tussen technische en maatschappelijke veranderingen de laatste tijd 
in het middelpunt van de belangstelling staat. Ook voor de techniek 
geldt namelijk, dat de zorg om toekomstige ontwikkelingen de interesse 
voor het verleden stimuleert. Dat neemt niet weg, dat zich onder de in
ternalisten historici bevinden - in Frankrijk bijvoorbeeld - en dat onder 
de externalisten ingenieurs werden aangetroffen, zoals in Duitsland en 
de Verenigde Staten. De belangstelling, die ingenieurs koesteren voor de 
geschiedenis van de techniek was namelijk niet aileen van practische, 
maar ook van culturele aard. De practisch gelnteresseerden verwachtten 
van de techniekgeschiedenis direct nut voor de opleiding en het beroep 
van de ingenieur. Deze practische rechtvaardiging vindt men o.a. in En
geland, waar Arthur Titley in 1920 bij de oprichting van de Newcom~n 
Society de techniekgeschiedenis een belangrijke plaats toekende in het 
technisch onderwijs, omdat 'de ontwerper en uitvinder vee I van de ge
schiedenis kunnen leren'. Haar culturele rechtvaardiging daarentegen 
yond de techniekgeschiedenis vooral in de behoefte aan algemene vor
mingo Daarin weerspiegelden zich het streven naar culturele identiteit en 
maatschappelijke integratie van de ingenieurs, alsmede - vooral in 
Duitsland - de verdediging van de techniek en haar beoefenaars tegen 
een antitechnische cultuurcritiek. 

Intussen is men zowel in de Verenigde Staten als in West-Duitsland 
tot het inzicht gekomen, dat het onderscheid tussen internalistische en 
externalistische techniekgeschiedenis als zodanig onhoudbaar is. Beide 
probleemstellingen kunnen in de praktijk van het onderzoek niet zinvol 
van elkaar gescheiden worden. Daaruit voigt, 'dasz es im Grunde keine 
zwei oder gar mehrere Disziplinen Technikgeschichte gibt, sondern nur 
eine einzige, deren Schwerpunkt je nach Fragestellung verlagert 
wird' .25. De overwinning van het dualisme tussen internalisme - dat 
overigens in de industriele archeologie herleeft - en externalisme bete
kent ontegenzeggelijk een grote vooruitgang. 

25. U. Troitzsch und W. Weber, 'Methodologische Ueberlegungen fUr eine kiinftige 
Technikhistorie', in: W. Treue (Hrsg.), Deutsche Technikgeschichte, Gottingen 1977, 106 
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Men kan de techniekgeschiedenis namelijk niet (blijven) zien als een 
tweeledige activiteit, 1. w. een interne techniekgeschiedenis en de invoe
ging van de resultaten daarvan in een ext erne techniekgeschiedens. Zo'n 
taakverdeling tussen technici, die niets van geschiedenis weten en histo
rici, die geen kennis van de techniek hebben, leidt niet tot samenwer
king, maar tot kortsluiting. Techniekgeschiedenis verlangt zowel kennis 
van de techniek als van geschiedenis. Uiteraard varieert de vereiste des
kundigheid met het onderwerp (en het tijdvak) van onderzoek. Een stu
die over kerncentrales vereist ongetwijfeld meer technische deskundig
heid dan een onderzoek van de middeleeuwse techniek. Bij het laatste 
stoot men o.a. op de rol van de stijgbeugel, een voorbeeld van een uit
vinding, die voor de historicus interessanter is dan voor de ingenieur. 

Zowel in de Verenigde Staten als in West-Duitsland is er op uiteenlo
pend gebied techniekhistorisch onderzoek verrich1. Van de vele onder
zoeksthema's worden in overzichten doorgaans de volgende met name 
genoemd: de relatie(s) tussen wetenschap en techniek, het innovatiepro
ces en zijn afzonderlijke fasen (zoals de ontwikkeling), overdracht van 
technische kennis, 'nationale' stijlen in het industrialisatieproces, zoals 
de Industriele Revolutie en 'the American system of manufactures', bio
grafieen van grote uitvinders en ingenieurs, het technisch (hoger) onder
wijs, (de professionalisering van) het ingenieursberoep en de literaire 
verwerking van de techniek. Er zijn echter ook terreinen braak blijven 
liggen. Staudenmaier26 noemt zes terreinen, waarop in het verleden zel
den onderzoek is verricht: 

'failurestudies'. De techniekgeschiedenis is te zeer een geschiedenis 
(gebleven) van 'success stories', of - in de woorden van W. Konig - een 
'Technikgeschichte der Sieger'. Ten onrechte wordt vaak de indruk ge
vestigd, dat de huidige stand van de techniek van meet af aan doelbe
wust is nagestreefd. De geschiedenis van de techniek levert echter talrij
ke voorbeelden van technische oplossingen, die lang achterhaald leken, 
maar door veranderde randvoorwaarden en andere uitvindingen weer 
actueel zijn geworden. Zij- en dwaalwegen van de technische ontwikke
ling zijn dus allesbehalve irrelevant; 
- het werknemersperspectief heeft ook weinig aandacht gekregen. De 
gevolgen van technische vernieuwingen voor de geschooldheid, gezond
heid en autonomie van werknemers zijn onvoldoende onderzocht; 
- cuItuurconflicten als gevolg van overdracht van technische kennis 
zijn eveneens weinig belicht. Dat geldt in het bijzonder voor de rol van 
de techniek in het kolonialisme; 

26. J .M. Staudenmaier, S.J., 'What SHOT hath wrought and what SHOT hath not: re
flections on twenty-five years of the history of technology, Technology and Culture 24 
(1984) 4, 718 e.v. 
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- de niet-westerse techniek is ook een verwaarsloosd onderzoeksthe
rna. Dat is des te merkwaardiger omdat de problematiek van de ontwik
kelingslanden juist een stimulans is gebleken voor de belangstelling voor 
de geschiedenis van de techniek; 
- critische beschouwingen over het kapitalisme zijn ook zeldzaam. 
Ondanks de interesse voor de maatschappelijke context van de techniek 
is er weinig aandacht geschonken ~an de relaties tussen kapitalisme en 
technische ontwikkeling. De Amerikaanse techniekgeschiedenis is wei
nig maatschappijcritisch, hetgeen volgens Lindqvist een gevolg is van 
haar nauwe relaties met het technisch hoger onderwijs. 'The engineering 
schools prefer courses that are not negative to engineering and definitely 
not courses raising critical political questions,27; 
- vrouw en techniek is eveneens een verwaarloosd thema. Joan Roth
schild heeft nagegaan, dat in de eerste 24 jaargangen van Technology 
and Culture slechts vier artikelen aan deze thematiek zijn gewijd. Sinds
dien echter worden 'dynamo and virgin reconsidered'. Niet aIleen het 
onderzoek naar vrouwen, maar ook dat door vrouwen is drastisch toe
genomen. De vrouwelijke techniekhistorici hebben zich intussen vere
nigd in Women in Technological History (WITH). Een hunner, Ruth 
Schwartz Cowan ontving in 1984 de Dexter Prize voor haar stu die More 
work jor mother. 

Met deze nieuwe terreinen van onderzoek neemt de omvang en hete
rogeniteit van de techniekgeschiedenis nog verder toe. Des te klemmen
der wordt derhaIve de vraag, of ze wei een afzonderlijk speciaIisme kan 
(en moet) zijn. Velen betwijfelen dit. David Noble bekende aan Lindq
vist, dat volgens hem 'history of technology is a bogus discipline in so 
far as "technology" is a bogus concept, artificially abstracting out of 
context bits and pieces of human experience. These bits and pieces only 
make sense in context and, thus, a discipline in the history of technology 
which reinforces this abstraction, is, intellectually, wrongheaded. The 
justification for the discipline, therefore, becomes a purely professional 
- i.e. careerist - one. ,28 

Een van de weinigen, die nog gelooft in de mogelijkheid van een the
matische samenhang is Melvin Kranzberg. 29 Dat wekt verbazing, omdat 
hij van meet af aan voorstander is geweest van een interdisciplinaire be
nadering (en naderhand tevens van een 'participatory history', het resul
taat van een nauwe samenwerking van de techniekgschiedenis met ver-

27 . S. Lindqvist, The teaching of history of technology in USA - a critical survey in 
1978, Stockholm 1981, 23 
28. S. Lindqvist, a. w., 13 
29. M. Kranzberg, 'Let's not get wrought up about it' . Technology and Culture 25 
(1984) 4, 743 
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wante disciplines). Dat lijkt me moeilijk verenigbaar met thematische 
coherentie, want lOals Karl-Heinz Ludwig terecht heeft opgemerkt: 'Je 
mehr technikgeschichtliche Forschung ( ) interdisziplinar vorgeht, desto 
mehr musz sie notwendigerweise den "monodisziplinaren" Charakter 
verlieren und den Anspruch einer geschlossenen "Disziplin" aufgeben. 
Die "allgemeine" Technikgeschichte fiihrt regelmaszig zur Kombinati
on von Sozial-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte, zur Sozialgeschich
te der Technik, zur "Technik in der Geschichte" oder einfach zur Ge
schichte unter besonderer Berticksichtigung der Technik. ,30 De geschie
denis van de techniek is, kortom, te belangrijk om te worden overgela
ten aan de techniekhistorici. Het valt weliswaar toe te juichen, dat deze 
laatste elkaar hebben gevonden in een jaarboek, maar het zou jammer 
zijn als dat de overige historici een alibi lOU verschaffen om de techniek 
te (blijven) negeren. 

30. K.H. Ludwig, 'Entwicklung, Stand und Aufgaben der Technikgeschichte', Archiv 
fur Sozialgeschichte XVIII (1978), 217 
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De meekrapnijverheid: de ontwikkeling 
van de techniek als een 
proces van variatie en selectie 

J.W. SCHOT 

Inleiding 

Binnen de techniekgeschiedenis heeft de tegenstelling tussen een interne 
en externe benadering altijd een grote rol gespeeld. De voorstanders van 
een externe benadering verweten degenen die een interne benadering 
voorstonden, dat zij de techniek als een te gelsoleerd fenomeen bestu
deerden. De maatschappelijke invloeden en effecten werden genegeerd. 
Het gevolg was dat de techniek werd behandeld als gegeven door God, 
wetenschappers en ingenieurs. De internalisten verweten echter op hun 
beurt de externalisten dat zij probeerden de technische ontwikkeling te 
verklaren zonder enig inzicht te bezitten in de techniek zelf. Technische 
ontwikkeling werd door hen gereduceerd tot een passief en mechanisch 
reageren op maatschappeIijke verandering. De techniek werd gezien, 
om met Dosi te spreken, als 'a freely available black box'. 1 

Een voor de hand liggende oplossing voor bovenstaande tegenstelling 
is om de polen tot elkaars complement te verklaren: interne en externe 
factoren moeten in wissel werking met elkaar worden onderzocht. 2 In de 
praktijk blijkt echter dat toch vaak Of bij de externe Of bij de interne 
factoren het zwaartepunt wordt geIegd. De rest is slechts franje. 3 Ais er 
weI een poging wordt ondernomen om de wisselwerking gestalte te ge
yen, leidt dit, al dan niet gepresenteerd als een theorie of model, tot een 
opsomming van een reeks van interne en externe variabelen. Elk vol-

I. G. Dosi, 'Technological paradigms and technological trajectories; a suggested inter
pretation of the determinants and directions of technical change', Research Policy II 
(1982) 148-152. 
2. Zie o.a. A.L. van Schelven, 'Geschiedenis van de techniek: ook een vak apart', Jaar-
boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek I (1984) 20. . 
3. Tot deze conclusie kwam ook G. Rohpol, 'Historische und systematische Technikfor
schung', Geschichte und Gesellschaft, 4 (1978) 233. 
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gend onderzoek heeft als resultaat dat deze catalogus verder wordt ver
fijnd en uitgebouwd.4 

Deze pogingen hebben zeker vruchtbare resultaten gehad in die zin 
dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het inzicht in de complexiteit 
van de interactie tussen technische en maatschappelijke ontwikkeling. 
Het probleem dat blijft, is dat onvoldoende verklaard kan worden dat 
een zekere technische ontwikkelingjuist die en aileen die vorm kan aan
nemen in een bepaalde maatschappelijke context. 5 

De oorzaak hiervan ligt mijns inziens in het feit dat men het begrip 
'wisselwerking' geen inhoud heeft gegeven. Hierdoor worden interne en 
ext erne factoren bestudeerd als onafhankelijke krachten die mechanisch 
op elkaar inwerken. Men mist een medierende factor van waaruit beide 
ontwikkelingen in onderlinge relatie en wederzijdse doordringing tot el
kaar onderzocht kunnen worden. Want aIleen dan kan bovengenoemde 
verklaring gegeven worden. Ais medierende factor wordt hier het men
selijk handelen voorgesteld. 6 

Er is recentelijk door Bijker een onderzoeksmodel geformuleerd dat 
een eerste poging doet bovenstaand voorstel te conceptualiseren en ope
rationaliseren. Hij plaatst dit model echter niet in de discussie over wis
selwerking tussen interne en externe factoren. De inspiratie ervoor is 
voornamelijk geput uit een nieuwe benadering binnen de kennissociolo
gie, het sociaal-constructivisme. Dat model en dan vooral de kritische 
bespreking ervan vormt het onderwerp van de eerste paragraaf. In de 
daarop volgende paragrafen zal met behulp van het model, met in acht
neming van de geplaatste kanttekeningen, geprobeerd worden een ver-

4. Voor zo'n catalogus zie F. Rapp, 'Structural models in historical writing: the determi
nants of technological development during the industrial revolution' , History and Theory 
22 (1982) 327-346. 
5. Tot een soortgelijke conclusie kwamen C. Sabel en J . Zeitlin ten aanzien van de gege
yen verklaringen voor het industrialisatieproces. 'Historical alternatives to mass producti
on: politics, markets and technology in nineteenth century industrialization', Past and 
Present (1985) 139. 
6. Dit betekent niet dat we automatisch terugvallen in een soort evenementiele geschiede
nis, waarin de herolsche uitvinder centraal staat. Ook de structuur of het patroon in de 
technische ontwikkeling ontstaat en verandert door het menselijk handelen . Een structuur 
is een boven het individu uitgaande werkelijkheid, die niet valt te reduceren tot het han de
len van individuen, maar er op een specifieke manier weI toe ·valt te herkiden. Structuren 
ontstaan doordat individuen relaties aangaan met andere individuen. Deze relaties bestaan 
uit interacties, die kunnen leiden tot een stabiel geheel, wat een structuur genoemd kan 
worden. Een structuur vormt dus de uitkomst van een proces van doorgaande interactie. 
Ze wordt daarmee niet gevormd door individuen, maar tussen individuen . Voor een alge
mene nadere uitwerking van deze ideeen verwijs ik naar N. Elias, Wat is sociologie 
(Utrecht 1971) en F.B. Van der Meer, Organisatie als spel. Sociale simulatie als methode 
van onderzoek naar organiseren (Enschede 1982) 17-74. Boerderijcahier 830Z. 
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klaring te bieden voor de aard, het tempo en de manier waarop (in het 
midden van de 1ge eeuw) de overgang van de Nederlandse meekrapnij
verheid van een ambachtelijke naar een meer industrieIe produktietech
niek plaats yond. Zo kan de praktische bruikbaarheid van het model 
door en voor historisch onderzoek getoetst worden. 

Ret model Bijker: enkele kanttekeningen 7 

Techniek wordt door Bijker gezien als een sociale constructie. Dat wil 
zeggen dat de verklaring voor de richting van de technische ontwikke
ling gezocht moet worden in de betekenissen die de verschillende rele
vante groepen aan een bepaald technisch artefact toekennen. Deze bete
kenissen en de veranderingen hierin bepalen uiteindelijk de inhoud en 
richting van de technische ontwikkeling. Dit proces beschrijft hij met 
behulp van het begrippenpaar variatie en selectie. De eerste stap is de voor 
een bepaalde technische ontwikkeling relevante grpepen te onderschei
den. Vervolgens moeten de variatie aan problerrien en de hiervoor aan
gedragen oplossingen geidentificeerd worden. Selectie van een bepaalde 
oplossing door groepen betekent dan uiteindelijk de aanpassing van het 
technische artefact in die richting. 

Dit proces resulteert niet simpelweg in de innovatie. Het leidt slechts 
tot een bepaalde mate van stabilisatie. Dit wil zeggen dat er een bepaalde 
oplossing geselecteerd wordt voor een specifiek probleem, die algemeen 
aanvaard wordt. Met het gebruik van dit concept wil Bijker het dynami
sche karakter van het ontwikkelingsproces benadrukken. Een uitvinding 
is geen gelsoleerde gebeurtenis, maar een proces over een aantal jaren. 
De mate van stabilisatie behoeft ook geen lineair verloop te kennen. Zij 
kan toenemen en afnemen. Bovendien kan de mate van stabilisatie ver
schillen per groep. 

Bijker wil komen tot het formuleren van patronen en mechanismen 
ofwel regelmatigheden in het variatie en selectieproces. Hij geeft als voor-

7. W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over tech
niekontwikkeling?', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek I (1984) 44-
65; T.J. Pinch en W.E. Bijker, 'The Social Construction of Facts and Artefactes: or How 
the Sociology of Science and Sociology of Technology might Benefit Each Other', Social 
Studies oj Science 24, (1984) 399-441; W.E. Bijker, 'The Social Construction of Bakelite 
- Towards a Theory of Invention', in: W.E. Bijker, T.P. Hughes and T.1.Pinch (eds.), 
The Social Construction oj Technological Systems, New Directions in the Sociology and 
History oj Technology (Cambridge, Mass. 1986) De inhoud van het laatstgenoemde arti
kel heb ik pas leren kennen nadat dit artikel was geschreven. Ik zal er hier dan ook niet 
in kunnen gaan. Te vermelden valt dat Bijker hier in zijn ideeen op een veelbelovende ma
nier verder heeft uitgewerkt. De te plaatsen kanttekeningen blijven echter van kracht. 
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schot een tweetal mechanismen. Ten eerste het retorische mechanisme. 
Hiermee bedoelt Bijker dat in een discussie de problemen met retorische 
argumenten worden opgelost. Door reclame kan bijvoorbeeld eenvou
digweg geproclameerd worden dat een nieuw ontwerp volledig aan een 
bepaalde eis voldoet. Ais dit wordt aanvaard door de groepen is daar
mee het probleem uit de wereld geholpen. Ten tweede het mechanisme 
van herdefinitie van het probleem. Voor dit hergedefinieerde probleem, 
en niet voor het 'echte' probleem tot op dat moment, wordt een oplos
sing gegeven. 

Een beperking van het model is dat het aIleen een heuristische functie 
kan vervullen. Het kan daardoor weI het verloop van de technische ont
wikkeling inzichtelijk maken, maar het levert op zichzelf geen verkla
ring hiervoor. Het model vormt echter weI een belangrijke stap in de 
richting van zo'n verklarende theorie. Mijn kritiek richt zich niet hierop, 
maar op het feit dat het variatie- en selectieproces bijna geheel in het 
luchtledige geplaatst wordt en weI op twee manieren. Ten eerste wordt 
het niet nadrukkelijk genoeg geplaatst binnen zijn begin- en randvoor
waarden. Ten tweede wordt de plaats die de groepen innemen binnen 
het maatschappelijke systeem niet geanalyseerd. 

De randvoorwaarden zijn die ontwikkelingen waarop de diverse rele
vante groepen geen directe invloed kunnen uitoefenen; daarentegen heb
ben deze ontwikkelingen weI een directe invloed op het gedrag van de 
groepen. De beginvoorwaarden vormen de gestolde werkelijkheid van 
het moment waarop de analyse aanvangt. Aan deze werkelijkheid kun
nen de groepen niets meer veranderen. Zij zuIlen met de element en van 
deze werkelijkheid hun verdere toekomst moeten bouwen. Bijker geeft 
weI aan dat de randvoorwaarden van belang kunnen zijn. Hoe we dit 
moeten zien, wordt echter niet duidelijk. Niet uit zijn beschrijving van 
het variatie- en selectieproces, niet uit de voorbeelden die hij geeft en 
niet uit zijn schema's. 

De tweede kanttekening betreft Bijker's opvatting van het variatie- en 
selectieproces. De percepties van de groepen bepalen in zijn visie wat 
problematisch is en wat uiteindelijk een oplossing vormt. Hiermee ben 
ik het volledig eens. Om echter een perceptie te kunnen realiseren, zullen 
de groepen in een interactieproces met elkaar moeten treden. De midde
len die gebruikt worden in dit interactieproces, zuIlen niet aIleen discus
sies zijn, zoals Bijker lijkt te suggereren met zijn twee voorbeelden van 
stabilisatiemechanismen. Een veel gebruikt stabilisatiemechanisme in 
sommige gevallen is bruut geweld. Tussen beide zit nog een heel conti
nuum van andere middelen. Het is daarom niet voldoende om een ana
lyse te maken van de percepties van de groepen ten opzichte van het ar
tefact. Ook de machtsrelaties tussen de groepen ofwel het concrete 
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maatschappelijke systeem waarbinnen de groepen functioneren zal gea
nalyseerd moeten worden. Juist hierdoor zal verklaard kunnen worden 
waarom de ene perceptie weI en de andere niet wordt gerealiseerd. 

Een laatste opmerking is dat dit onderzoeksmodel slechts beperkt is 
toe te passen binnen de geschiedwetenschap. Het veronderstelt namelijk 
dat het mogelijk is om in de bronnen van aIle relevante groepen de per
cepties ten opzichte van alle variaties te achterhalen. Bovendien moeten 
deze percepties nog op verschillende moment en in de tijd gemeten kun
nen worden. Dit stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit en de kwantiteit 
van de bronnen. Zeker voor vroegere (pre-industriele) perioden zuHen 
er daarom vele witte vlekken bij de invulling van het model blijven 
bestaan. Daarnaast moet de onderzoeker erop bedacht zijn dat de bron
nen vooral de perceptie van bepaalde groepen weergeven. Dit betekent 
echter niet dat het model bij voorbaat niet bruikbaar is. Van geval tot 
geval zal bekeken moeten worden in hoeverre de problemen onoverko
melijk zijn. Creatief bronnengebruik zal voor een deel de problemen ze
ker kunnen oplossen. 

In de volgende paragrafen zullen eerst de begin- en randvoorwaarden 
en de positie van de relevante groepen geschetst worden. Daarna zal het 
variatie- en selectieproces worden blootgelegd. 

Begin- en Randvoorwaarden 

Meekrap was een landbouwprodukt waarvan de wortel de rode 
kleurstof lever de voor het verven van textiel en leer. Met geen andere 
grondstof kon men zo'n mooie kleur rood krijgen. Nederland had door 
de eeuwen heen een vooraanstaande positie in de meekrappoduktie. De
ze concentreerde zich vooral in Zeeland, maar ook op de aangrenzende 
zeekleigebieden in Zuid-HoUand en Noord-Brabant. Andere belangrijke 
producenten waren Frankrijk (Elzas), enkele Duitse streken en Italiaan
se staatjes. Door de beschikbare ruimte is het niet mogelijk om uitge
breid stil te staan bij de teelt en de bereiding. 8 Ik zal daarom slechts die 
zaken aanstippen die voor het vervolg van belang zijn. 

8. V~~r een systematische en diepgravende uiteenzetting over de teelt van meek rap is van 
belang: J .M.G. van der Poel, 'De teelt van meekrap', Ceres en Clio. Agronomisch Histo
rische Bijdragen 6 (1964) 129-165 . Voor een verhandeling over de bereiding C. Wiskerke, 
'De geschiedenis van het Meekrapbedrijf in Nederland' . Economisch-Historisch laarboek 
25 (1952) 43-65 . Dit blijft echter een beschrijving van buitenaf. De preciese werking van 
de deelsystemen wordt niet duidelijk . Voor een kritiek : J . W. Schot, 'De ontwikkeling van 
de techniek als een variatie- en selectieproces. De meekrapteelt en -bereiding in het licht 
van een alternatieve techniekopvatting', Rotterdam 1984 (doctoraal scriptie). 
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Atb. 1: De meestoof te Geersdijk aan de provinciale weg. Vooraan is de droogtoren te 
zien en achteraan de koude stooj. Opvallend aan deze meestoof is de rechthoekige vorm 
en het platte dak van de droogtoren. Zeeuws Documenlaliecenlrum, Middelburg. Folo W. 
Helm. 

De teelt van meekrap was zeer arbeidsintensief. Sprekend is de verge
Iijking met de tarwekostprijs. Die bedroeg voor een hectare over de peri
ode 1861-1870 in de Wilhelminapolder 75 gulden tegen 426 gulden voor 
een hectare tweejarige meekrap,9 Behalve hoge kosten bracht de teeIt 
ook grote risico's met zich mee. Het gewas was zeer gevoelig: strenge 
vorst, overtollige regen of te grote droogte konden de hele oogst doen 
mislukken. De teelt werd dan ook slechts ondernomen door boeren met 
enig kapitaal. 

De bereiding van de verfstof uit de wortel gebeurde in een zogenaam
de meestoof. Deze was meestal het gemeenschappelijke bezit van een 
aantallandbouwers, die een cooperatie of vennootschap vormden. De 
meekrap bleef tijdens het bereiden het eigendom van de landbouwer. Ie- · 
dere partij werd dan ook apart verwerkt, zodat iedere landbouwer zijn 
eigen partij zelf op de markt kon verkopen. Met het bereiden zelf had
den de meestoofeigenaren echter niets van doen. Hiervoor hadden zij 
een aantal arbeiders in dienst genomen, waarvan de droger de belang-

9. J .A. Mol, 'De meestoof "In de Vlugt" te Nisse', Historisch Jaarboek voor Zuid- en 
Noord Beveland 8 (1982) 67. 
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rijkste was. Hij bezat de algemene technische leiding en was verant
woordelijk voor de kwaliteit van het eindprodukt. De bereiding viel uit
een in drie hoofdbewerkingen: het drogen, het zuiveren en het stampen. 
Het drogen viel nog eens uiteen in twee deelbewerkingen: een voor- en 
een nadroging, waarbij de tweede hoofdbewerking, het zuiveren, tussen 
beide droogprocessen in viel. Bij dit zuiveren werden de voorgedroogde 
wortels met een dorsvlegel in kleine stukjes geslagen en vervolgens met 
behulp van zeven en een wanmolen ontdaan van aanklevende aarde. Het 
nu ontstane produkt, dat bestond uit kleine stukjes gedroogde en gezui
verde wortel, werd racine genoemd. Nadat de wortels een nadroging 
had den ondergaan, yond de laatste bewerking plaats: het stampen van 
de worteldelen tot poeder. Tijdens dit stampen werd een speciale proce
dure gevolgd, zodat er verschillende kwaliteiten meekrappoeder ont
stonden. De kwaliteit werd hierbij gemeten naar de mate van zuiverheid. 
De aanwezigheid van aarde had namelijk desastreuze gevolgen in het 
verfproces. 

De Nederlandse meekrap had zich door haar zuiverheid grote faam 
weten te verwerven. Om deze faam te waarborgen hadden eerst de ste
den, vervolgens provinciale staten en uiteindelijk de Nederlandse staat 
eeuwenlang het meekrapbedrijf omringd met een netwerk van wetten.10 

Deze schreven bijvoorbeeld voor hoeveel pro cent verontreiniging een 
bepaalde kwaliteit mocht bevatten. Ook verboden zij heel nadrukkelijk 
de verschillende kwaliteiten met elkaar te vermengen. De kleinschalige 
produktie in de stoven was voor haar afzet afhankelijk van de stapel
markt in Rotterdam. Deze vormde namelijk de verbindende schakel tus
sen vraag en aanbod. Het was voor de meestoofeigenaren een onmoge
lijke opgave om voor hun kleine partij meekrap van een bepaalde kwali
teit een geschikte koper te vinden. De stapelhandelaren daarentegen 
vormden grote en gevarieerde voorraden waarmee ze in principe op elk 
moment aan elke vraag konden voldoen. 11 De hiervoor besproken ele
menten, kleinschalige gedecentraliseerde produktie, centrale handel, en 
de overheidswetgeving vormden tesamen tot rond 1840 het Nederlandse 
produktiesysteem. 

De stapelmarkt echter was in de loop van de dertiger jaren in verval 
geraakt. 12 Dit was te wijten aan de opkomst van nieuwe centra (Londen, 

10. Voor een overzicht vanaf de Middeleeuwen: Wiskerke, De Geschiedenis, 85-123. 
11 . Over de werking van de stapelmarkt en haar functies, T.P. van der Kooy, Hollands 
stapelmarkt en haar verval (Amsterdam 1931). 
12. Over het proces van het verval van de stapelmarkt bestaan weinig empirische gege
vens. Bij mij bestaat de indruk dat de Rotterdamse meekrapstapel zich nog tot in de jaren 
dertig enigszins wist te handhaven . Deze indruk is gebaseerd op het feit dat de stapel han
delaren zelf dachten dat de stapelmarkt als zodanig was te behouden . Dit moet op enigerlei 
wijze verbonden zijn geweest met de dage1ijkse praktijk van hun werk . 
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Bremen, Antwerpen), waardoor de Rotterdamse stapelmarkt zijn cen
trale karakter verloor. Er was echter meer aan de hand. Door de op
komst in het begin van de 1ge eeuw in Frankrijk van een fabrieksmatige 
produktie, werd het stapelmarktprincipe overbodig. De Franse fabri
kanten verkochten hun produkten namelijk direct aan de katoendrukke
rijen en ververijen. Hiertoe waren zij in staat doordat ze zelf grote hoe
veelheden meekrap van een homogene samenstelling en kwaliteit produ
ceerden. De landbouwers moesten zich hierdoor beperken tot het telen 
van de wortels. 

De gevolgen van de Franse concurrentie werden pas duidelijk merk
baar rond 1840.13 Dit had echter niet alleen te maken met bovenstaande 
ontwikkeling, maar vooral ook met het in elkaar grijpen van twee ande
re ontwikkelingen. De eerste was de versnelde mechanisering van de ka
toendrukkerijen en het op gang komen van dit proces bij de ververij
en. 14 Hierdoor werden de Nederlandse kwaliteitsonderscheidingen meer 
en meer overbodig. Er werden grote hoeveelheden van dezelfde kwaliteit 
vereist. Dit werkte in het voordeel van het Franse produktiesysteem, 
hetgeen nog eens versterkt werd door de tweede ontwikkeling: het to ene
mend gebruik na 1840 van het al in 1828 in Frankrijk ontwikkelde mee
krappreparaat garancine. Het grote voordeel van garancine was dat het 
een 3 tot 3 Y2 maal sterker kleurende werking bezat dan het gewone mee
krappoeder. Problemen bij het gebruik en de hoge prijs in vergelijking 
met het meekrappoeder hadden eerder gebruik op grote schaal verhin
derd. 15 

De groepen 

De in Nederland bij het meekrapbedrijf betrokken groepen kwamen 
door deze ontwikkelingen voor een dringende economische noodzaak te 
staan om te reageren. Het gaat hierbij dan vooral om handelaren, de 
meestoofeigenaren, de arbeiders en de overheid. Deze groepen moeten 
niet als monolitische blokken beschouwd worden. Dit geldt in het bij-

13 . In aile publicaties over de meekrap, die zich vooral baseren op het standaardwerk 
van Wiskerke, wordt verondersteld dat er al in het begin van de 1ge eeuw een sterk negatie
ve invloed van de Franse produktiegroei op de Nederlandse produktie merkbaar was . Mijn 
onderzoek heeft echter aangetoond dat deze invloed schromelijk is overschat: Schot, De 
ontwikkeling van de techniek, 48-73. 
14. E. Homburg, 'The Influence of Demand on the Emergence of the Dye Industry. The 
Roles of Chemists and Colorists' . Journa/ oj Dyers and C%urists, 199 (1983) 327. 
15. M.J. Girardin, Techn%gie de /a garance, Memoire presente a I'Academie Roiya/e 
des Sciences de Rouaan, /e 2/ jui//et /843 (Parijs 1844) 4-11. 
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zonder voor de overheid. Voor mijn betoog is vooral een onderdeel van 
het hele apparaat van belang: de Commissies van Landbouw, toe
gespitst de Commissie van lLandbouw in Zeeland (CLZ). Deze commis
sies waren ingesteld tijdens de Franse tijd om het centrale bestuur en/of 
de Provinciale Staten te adviseren over landbouwaangelegenheden. De 
CLZ ging echter veel verderdan adviseren. Zij nam veel initiatieven om 
direct invloed uit te oefenen op de landbouwers. De leden van de Com
missies waren grootgrondbezitters en gei'nteresseerde intellectuelen, of
weI de zogenaamde hoge heren. De economische en sociale afstand tot 
de landbouwers was enorm. De Comrnissies hadden dan ook op hen 
geen enkele greep of invloed. Daarom werden in de jaren veertig, in Zee
land op initiatief van de Commissie zelf, organisaties opgericht waarin 
de landbouwers zelf actief zouden moeten participeren. Zo werd in Zee
land in 1843 de Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) opgericht. 
Maar zeker in de beginjaren van hun bestaan bleven ook dit organisaties 
van hoge heren. 16 Hoewel de gemiddelde meestoofeigenaar zoals we ge
zien hebben veelal een kapitaalkrachtige landbouwer was, gold ook 
voor hem bovenstaande conclusie over de economische en sociale af
stand ten opzichte van de Commissieleden. Dit kwam tot uiting in de 
vele afwerende reacties van de meestoofeigenaren op het beleid van de 
CLZ. Hierover echter straks meer. 

Voor wat betreft de arbeiders was het bijzonder moeilijk om via een 
directe weg inzicht te krijgen in hun visie en het daaruit resulterende in
grijpen in het variatie- en selectieproces. Toch waren de arb eiders gezien 
hun positie weI van belang. Dit betreft dan vooral de droger, die een 
hoog gekwalificeerde functie bezat, hetgeen tot uiting kwam in zijn reIa
tief hoge beIoning. 17 Een tijdgenoot uit 1802 stelde dan ook niet voor 
niets dat de droger 'het opperhoofd er genoegzaam de enige (was) die 
door zijn kunde en oplettendheid aan de krap hare waarde geven kan 
en moet' .18 De meestoofeigenaren zelf hadden totaal geen verstand van 
de techniek van de meekrapbereiding. Zij vertrouwden dat volledig toe 

16. Voor de Commissies van Landbouw in het algemeen: J.M.G. van der Poel, Heren 
en Boeren. Een studie over de Commissien van Landbouw 1805-1851 (Wageningen 1949) 
en over Zeeland en de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, P.J. Bouman, Geschiedenis van 
den Zeeuwsen Landbouw in de 1ge en 20e eeuw en van de Zeeuwse Landbouwmaatschap
pij 1843-1943 (Wageningen 1946) 379-567 
17. De hoogte van de beloning werd berekend per hoeveelheid eindprodukt. Het gemid
delde jaarloon van een droger bedroeg over de periode 1820-1840/321,- (voor bereke
ning zie Schot, De ontwikkeling van de techniek, III). Dit krijgt relief als we bedenken 
dat het gemiddelde jaarloon van een arbeider in deze peri ode /200,- bedroeg. l.J. Brug
mans, Paardenkracht en mensenmacht. De sociaal-economische geschiedenis van Neder
land 1795-1940 (Den Haag 1961) 190. 
18. 1. de Kanter, De meekrapteler en bereider (Dordrecht 1802) 23. 
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aan de droger. Toch was de positie van de droger niet zo sterk als bo
venstaande doet vermoeden. Met hem werd elk jaar opnieuw een con
tract afgesloten, zodat ontevredenheid onder de landbouwers over bij
voorbeeld de kwaliteit van het eindprodukt gemakkelijk leidde tot ont
slag.19 

Tenslotte voor wat betreft de handelaren is het van belang op te mer
ken dat het een zeer kapitaalkrachtige groep was, maar dat hun handel, 
de meekrapstapel, in verval was geraakt. 

Variatie, selectie en stabilisering 

De uitdaging waarvoor het meekrapbedrijf kwam te staan door de hier
voor beschreven ontwikkelingen, werd door de CLZ op een jaarverga
dering in 1845 van de ZLM als voIgt geformuleerd: 'Welke de middelen 
zoude kunnen zijn, die ... tot aanmoediging der cultuur, zoowel als tot 
bevordering eener verbeterde wijze van bereiding zouden kunnen wor
den aangewend, teneinde de roem van dit belangrijke fabrikaat van Zee
lands nijverheid tegen vreemde mededinging te waarborgen'. 20 De vraag 
werd gesteld naar aanleiding van het intrekken van de hiervoor bespro
ken wetgeving. Deze werd in de eerste helft van de 1ge eeuw door aIle 
betrokken groepen beschouwd als het middel om hun concurrentie
kracht op peil te houden. De wetgeving voorkwam in hun ogen berei
ding van een lage kwaliteit meekrap, zodat de goede faam van de Neder
landse meek rap niet kon worden aangetast. Vanuit dit perspectief gezien 
werd een bereiding waarbij de verschillende kwaliteiten met elkaar wer
den vermengd, zoals in de Franse fabrieksmatige bereiding gebeurde, 
gekwalificeerd als een gevaar. 21 Dit was ook de reden waarom een inno
vatie uit 1820 van Verplancke, een Gentse grootgrondbezitter en hande
laar, zich niet heeft verspreid. Een van de essentH~le kenmerken ervan 
was namelijk het vermengen van verschillende meekrapsoorten met el
kaar . Hij heeft dan ook nooit een octrooi aangevraagd op deze innova
tie. 22 Na 1840 viel er echter een radicale wijziging waar te nemen in de 

19. Streekarchivariaat Schouwen en Duiveland, Archief van de meestoof Renesse, notu
len 1835 inv. nr. 621 en Archief van de zuid-binne-meestoof De Lelie, notulen 1842 (geen 
inv. nr.). Een fraai voorbeeld van manipulatie met de droger is te vjnden bij Mol, 'De 
Meestoof "In de Vlugt"', 68-69. 
20. Rijksarchief Middelburg (RAM), Archief van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij 
(AZLM), notulen, inv. nr. 2, 18-6-1845 no. 7. 
21. RAM, Archief van de Commissie van Landbouw in Zeeland (ACLZ), Verbaal, inv. 
nr. 6, 22-6-1873 no. 16. 
22. Verplancke wist wei de weg blijkens een andere octrooi-aanvraag, G. Doorman, Het 
Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 1ge eeuw (Den Haag 1947) 142, no. 204. 
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houding van met name de CLZ. De bereiding werd van behoeder van 
Nederlandse faam geproblematiseerd tot een veroorzaker van Neder
landse achterstand. Verbetering van de bereiding werd als gevolg daar
van nu gepropageerd als de remedie voor de gerezen problemen. Een 
eerste noodzakelijke actie betrof de afschaffing in 1845 van de nu als 
belemmerend ervaren wetgeving. In de jaren hierna veranderde in een 
korte tijd het gehele gezicht van de meekrapnijverheid. 

Op de jaarvergadering van 1845 van de ZLM werd een onderzoeks
commissie ingesteld die op de hiervoor geciteerde vraag van de CLZ een 
antwoord moest formuleren. Deze commissie besloot contact op te ne
men met Verplancke. Nadat ze het systeem in werking had gezien, stelde 
ze met Verplancke een voorlopig contract op. De bedoeling van de com
missie was om een vennootschap, onder de benaming 'maatschappij van 
de verbeterde bereiding van meekrap in Zeeland', op te richten. Deze 
vennootschap zou een grote fabriek opzetten met het systeem Verplanc
ke, onder bescherming van een nog aan te vragen octrooi. Het kapitaal 
dat nodig was voor het bouwen van deze fabriek en het kopen van het 
systeem Verplancke moesten de deelnemende landbouwers opbrengen. 23 

De ZLM kon deze vennootschap niet zelf oprichten. De minister van 
Binnenlandse Zaken, attent gemaakt op de pogingen van de ZLM om 
een vennootschap op te richten, wees de bestuurders van de maatschap
pij erop dat zij aIleen kon optreden als raadgeefster in deze zaak. Een 
oprichting van een fabriek onder haar hoede zou in strijd zijn met de 
aard van de instelling en de statuten. 24 Op de jaarvergadering van 1846 
werd door de onderzoekscommissie een verslag ingediend van haar be
vindingen. In het verslag was tevens een voorstel geformuleerd om te 
komen tot een vennootschap die een fabriek zou neerzetten, het systeem 
Verplancke zou kopen en hierop een octrooi zou aanvragen. Dit voor
stel werd goedgekeurd, behoudens de aanvraag van een octrooi. Dit zou 
volgens de vergadering ieder ander initiatief onmogelijk maken. 25 Bij 
deze goedkeuring bleef het echter. In de maanden die volgden, schreef 
bijna geen enkele landbouwer en/of meestoofeigenaar zich in als deelne
mer van de op te richten vennootschap. Hierdoor ontbrak het benodig
de kapitaal en moest het contract met Verplancke opgezegd worden. 26 

Dit was geheel tegen de verwachting in, zoals blijkt uit een briefwisseling 
tussen het hoofd van de afdeling nijverheid, Bakker-Korff, en de secre-

23. Rapport der Commissie uit de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt in de provin
cie Zeeland, benoemd ter algemene vergadering der Maatschappij (Middelburg 1846) 3-9, 
17-20. 
24. RAM, AZLM, ingekomen stukken 1846, inv. nr . 5. 
25. RAM, AZLM, notulen aigemene vergadering 1846, inv. nr. 212. 
26. RAM, ACLZ, VerbaaI, inv. nr. 7, 17-11-1846, no. 14. 
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taris van de Commissie van Landbouw, W.Ph. Vis. Op zeer optimisti
sche toon stelde de laatste het hoofd van bovengenoemde afdeling op 
de hoogte van de op te richten fabriek en het aan te vragen octrooi. 27 

Vis vroeg in deze brief tevens of Bakker-Korff wilde voorkomen dat er 
een octrooi-aanvraag op de meekrapbereiding lOU worden gehonoreerd. 
Zijn argument voor dit verzoek was dat het algemene belang niet tegen
gewerkt mocht worden door het belang van enkelen. In de correspon
dentie tussen Gedeputeerde Staten en de Commissie van landbouw werd 
ingegaan op de oorzaak van de mislukking. Het gebrek aan deelneming 
was het gevolg van 'den tegenwerkende invloed der boekhouders van 
den bestaande stoven, wier persoonlijk be lang in strijd was met de be
doeling van den op te rigten werkplaats, waar de bereiding op een groote 
schaal lOude plaats hebben' .28 De boekhouders zagen blijkbaar in deze 
variatie een te grote concurrent voor hun stoven. 

Dit betekende echter niet het einde van de 'Verplancke story'. Hij ver
kocht namelijk zijn systeem aan de meestoofeigenaren K. Baan, een 
timmerman en A. Heesterrnan, een aannemer in Zevenbergen. Zij vroe
gen op 29 september een octrooi aan. 29 Dit octrooi werd echter niet ver
leend, omdat de afdeling nijverheid vanwege nadrukkelijk verzoek van 
de Commissie van Landbouw dienaangaande een negatief advies gaf 
aan de afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die de octrooi
aanvraag moest verwerken. De octrooiaanvragers vroegen daarop een 
tweede gewijzigd octrooi aan. Dit leidde tot een uitvoerige discussie en 
correspondentie binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken tussen 
beide bovengenoemde afdelingen en tussen het Ministerie en de Provin
ciale Staten en Commissie van Landbouw van Zeeland. Uiteindelijk 
werd het octrooi verleend. Echter onder zodanige voorwaarden dat de 
aanvragers afzagen van hun octrooi. 30 

27. Den Haag, A1gemeen Rijksarchief (ARA) Archief van het Ministerie van Binnen
landse Zaken (AMBZ), Archief van de Administratie der Nationale Nijverheid 1813-1877 
(ANN) inv . nr . 55,20-6-1846 no. 156. 
28 . RAM , ACLZ, Missives en relativen 1846, inv. nr . 29. 
29. ARA, AMBZ, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1815-1848 (OKW), inv. nr. 
4841, 29-9-1847 no. 37 . 
30. Het verlenen van een octrooi onder voorwaarden was naar mijn weten zeer ongebrui
kelijk. Dat het hier toch zover kon komen, was het resultaat van de invloed van Provincia
Ie Staten van Zeeland en de Commissie van Landbouw aldaar. Hun argument was dat het 
algemene belang niet geschaad mocht worden door octrooiverlening aan een enkeling. De 
octrooi-adviseur wees er tevergeefs op dat dit nu juist de essen tie was van een octrooi. De 
oplossing die werd gekozen was het verlenen onder zodanige voorwaarden, dat het octrooi 
in de praktijk een nietszeggend voorrecht zou zijn. ARA, AMBZ, Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 1848-1876, inv . nr. 1 3-8-1848 no. 72; 10-8-1848 no. 73; inv . nr. 2, 25-8-
1848 no. 64; inv. nr . 7, 20-10-1848 no . 59; inv. nr. 10. 13-11-1848 no. 141, inv. nr. 17,3-2-
1849 no. 51. 
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De CLZ nam vanwege het mislukken van de pogingen van de ZLM 
het initiatief zelf in handen. Zij benoemde uit haar midden een commis
sie die zich moest beraden op de te ondernemen stappen. Deze commis
sie bracht in het voorjaar van 1847 verslag. AIle aandacht was hierbij 
gericht op de Franse bereiding. Hierover waren weI, zo werd in een rap
port gezegd, algemene beschouwingen, maar niemand wist hoe het pre
cies in elkaar zat. Noodzakelijk was een grondig onderzoek naar de be
reiding in Frankrijk. De CLZ nam deze conc1usie over en wendde zich 
tot de Provinciale Staten voor een subsidie voor de reis naar Frankrijk. 
Nadat er enige moeilijkheden waren overwonnen - de argumenten 
moesten beter onderbouwd worden - kreeg men in 1848 de subsidie. In 
1849 tens lotte werd I.G.l. van den Bosch aangesteld om de reis te ma
ken. Nog in hetzelfde jaar bracht hij hiervan verslag uit aan de CLZ, 
die besloot het verslag te publiceren. 31 

Het verslag bevatte een uitgebreide vergelijking tussen het Franse en 
Nederlandse produktiesysteem. De hoofdoorzaak van de in het verslag 
geconstateerde achteruitgang in Nederland werd gelegd in de dure en 
ondoelmatige bereiding. Er moesten fabrieken komen die goedkoper en 
beter konden werken dan de stoven. Van den Bosch, wijs geworden 
door het eerdere verzet van de meestoofeigenaren, stelde hierbij echter 
nadrukkelijk: 'Als het denkbeeld verwezenlijkt wordt, om hier groote 
fabrieken gelijk in Frankrijk op te rigten, en de landbouwers zich dien
tengevolge wilden bepalen tot het voortbrengen en drogen der wortels, 
zouden onze meestoven even onmisbaar blijven als tevoren. ,32 In het 
scenario van Van den Bosch moest er een arbeidsverdeling tussen de sto
yen en de fabrieken ontstaan, waarbij de eersten uitsluitend racine zou
den produceren. Hij gaf zelf het goede voorbeeld met de oprichting van 
een vennootschap die zo'n fabriek moest stichten. Deze vennootschap 
vroeg in 1852 een octrooi aan op 'een toestel tot het schoonmaken van 
racine, gelijk mede op de invoering van maaltoestellen tot het fijnmalen 
van droge en harde voorwerpen en van buiten tot afscheiding der fijnste 
delen,.33 Het opmerkelijke was dat de in de octrooi-aanvraag beschre
yen uitvindingen geen kopieen waren van de Franse machines. Van den 
Bosch schreef hierover in een brief: 'Intusschen valt het niet te ontken
nen dat onze zeeuwsche meekrap veel moeilijker te bewerken is als eeni-

31. RAM, ACLZ, Verbaal, inv. nr. 7.17-11-1846 no. 14; 12-6-1847 no. 22; 18-10-1847 
no. 8; 3-6-1848 no. 36; 7-11-1848 no. 12; 19-11-1849 no. 23. J.O. van den Bosch, Over 
den verbouw en bereiding der meekrap in het departement Vaucluse in verband met de 
meekrapteelt in Zeeland (Middelburg 1850). 
32. Van den Bosch, Over den verbouw, 82. 
33. Doorman, Het Nederlandsch Octrooiwezen, 321 no. 2019. 
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3 a 

Afb. 2: Een maaltoestel naar het ontwerp van I. G.J. van den Bosch. Nagetekend aan de 
hand van de octrooitekening door los Schot. Bron: Algemeen Rijksarchief, Nationale 
Nijverheid 1813-1877 inv.nr. 63015-5-1852 no. 139. 

ge andere soort, en dat daarbij grote zwarigheden moeten overwonnen 
worden. ,34 Hij had het daarom niet durven laten aankomen op een na
volging van het Franse systeem, maar was naar Engeland gegaan en had 

34. ARA, AMBZ, ANN, inv. nr . 630, 19-5-1852 no. 97. 
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daar een maaltoestel gevonden dat 'het fransche ver overtreft'. 35 
Een tweede karakteristiek verschil lag in het zuiveren. Een van de 

grootste problemen in Nederland was om de meekrap voldoende te zui
veren van de aanklevende aarde. Te veel aarde in het meekrappoeder 
maakte dit waardeloos voor de verver. De bereidingsmethode in Neder
land was afgestemd op dit probleem. In Frankrijk kende men daarente
gen nauweIijks een zuiveringsprobleem doordat er geteeld werd op pa
lusaarde. Voor het zuiveringsprobleem had Van den Bosch daarom een 
eigen oplossing moeten bedenken.36 

Van den Bosch had in zijn functie van directeur van de Wilhelmina
polder, waar hij de beschikking had over twee stoven, in de jaren 1845-
1847 al een andere variatie uitgeprobeerd om de stoofbereiding te verbe
teren. De informatie hierover is echtel' summier. Toch valt er wei uit op 
te maken dat deze pogingen succesvol waren. 37 Dit was niet de enige va
riatie gericht op verbetering van de bereiding in de stoven. Ben tweede 
variatie kwam van een timmerman uit Tholen, C. van Nieuwenhuyssen. 
Deze vroeg in 1846 octrooi aan op een 'verbeterd werktuig dienende tot 
het stampen van meekrap' .38 Het voordeel van dit werktuig was dat het 
aantal benodigde paarden teruggebracht kon worden van drie naar een, 
hetgeen een groot kostenvoordeel betekende. 39 Zijn uitvinding werd met 
succes uitgeprobeerd in een meestoof te Sint Maartensdijk.40 De derde 
variatie is die van de hiervoor al besproken Baas en Heesterman. Zij 
hadden namelijk het systeem Verplancke niet aIleen gekocht, maar ook 
nog verbeterd door een droogeproces op stroomkracht te introduce
ren.41 Een vier de initiatief kwam vanuit Zierikee. De eigenaren van de 
meestoof 't Hart aldaar benaderde~ in 1850 J.H. Ochtman, directeur 
van een al in 1847 opgerichte garancine fabriek, met het verzoek of hij 
niet eenverbeterde bereidingsmethode wilde uitdenken voor de stoof. 
Dit initiatief werd gesteund door de meestoofeigenaren van drie andere 
stoven. Ochtman concentreerde zich in zijn innovatiepoging op het 
droogproces. Hij maakte hierbij gebruik van een al in 1842 verleend, 

35. Idem. 
36. Dat het Frans systeem niet toepasbaar was in de Nederlandse situatie bleek ook uit 
een antwoord op de in 1847 door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Nij
verheid uitgeschreven prijsvraag. O. Verhagen, S. Bleekrode, Beschouwing over de mee
krapbereiding, (Goes 1852). 
37 . Archief van de Maatschap de Wilhelminapolder, Wilhelmina polder (AMW), Copie
boek houdende afschriften en concept en van brieven en stukken, inv. nr. 53, 25-1-1845; 
27-1-1845; 10-3-1845 en inv . nr . 54, 24-4-1847; 20-11-1847. 
38. Doorman, Het Nederlandsch Octrooiwezen, 279 no. 1536, 
39. ARA, AMBZ, OKW, inv. nr. 4818 14-4-1846 no. 238. 
40. Middelburgse Courant 14 maart ·1846. 
41. ARA, AMBZ, OKW, inv. nr. 4845, 27-12-1846 no. 93. 
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maar nooit toegepast octrooi. Hij verbeterde dit octrooi op vele essen
tiele punten.42 

De meestoofeigenaren ondernamen blijkens bovenstaande niet per
soonlijk innovatiepogingen. De reden hiervan is dat zij niets van de be
reiding afwisten. Dat was het terrein van de droger. Deze kon echter op 
zijn beurt door zijn hiervoor al aangeduide afhankelijke positie geen ei
gen initiatieven ontplooien. Hij speelde echter weI een centrale rol bij 
twee van de opgevoerde innovaties. Zowel Van den Bosch als Ochtman 
vermeldden nadrukkelijk dat ze gebruik hebben gemaakt van de erva
ring en de vakbekwaamheid van de droger. 43 Deze zaken bezaten de 
meestoofeigenaren ook, maar dan op een ander terrein, namelijk in de 
teelt. Daar lag dan ook hun belangrijkste bijdrage aan het variatie- en 
selectieproces. Zij hadden al in de jaren twintig op grote schaal pogin
gen ondernomen om door soortselectie de gemiddelde opbrengst te ver
hogen. Deze pogingen hadden niet de gewenste resultaten opgeleverd,44 
maar werden toch in de jaren veertig, zij het op bescheiden schaal, her
nieuwd. Men ging nu echter verder. Naast het uitproberen van nieuwe 
varieteiten, werden er systematische vergelijkingen gemaakt om de ei
genschappen van de verschillende varieteiten beter te leren kennen.45 

AIle hiervoor besproken variaties had den niet geleid tot de stabilisatie 
van een bepaalde oplossing. Daarvoor was de inbreng in het variatie- en 
selectieproces van een tot nu toe niet besproken groep, de handelaren, 
cruciaal. Zij namen, alhoewel niet als enigen, eerst aarzelend maar daar
na op een overtuigende wijze na 1845 de produktie van garancine ter 
hand. De meestoofeigenaren waren hiertoe aIleen al niet in staat vanwe
ge de benodigde hoeveelheid kapitaa1.46 Uit tabel I blijkt dat de concen
tratie van oprichtingen lag in de jaren 1850-1852. Deze initiatieven wa-

42. Ochtman heeft een verslag gepubliceerd over deze poging. Dit vormt een unieke bron 
voor de techniekgeschiedenis . Hij gaat hierin namelijk uitgebreid in op technische proble
men, J .H . Ochtman, Verslag der verbeterde meekrapbereiding in de meestoof 't Hart te 
Zierikzee (Zierikzee 1852). Het octrooi uit 1842 was afkomstig van H.J. Gudde, een plat
telandshandelaar uit Steenbergen. Zijn octrooi bezat technisch en economisch gezien vele 
onvolkomendheden. . 
43 . AMW, Copieboek. inv. nr. 53, 27-1 -1845; Ochtman. Versla~ 18-21. 
44. Lanqbouwverslagen, 1820 42-43; 1822 31-33; 1823 57; 1826 50-51; 1828 53; 1829 78; 
RAM, ACLZ, Verbaal, inv. nr. 6, 26-6-1822 no. 23; 5-6-1823 no. 30. 
45 . RAM . ACLZ, Verbaal, inv. nr. 7,15-6-1842 no . 23; Missives en Relativen 1848, inv. 
nr. 31; RAM , AZLM, notulen, inv. nr. 282, 14-12-1845; 18-4-1847; 19-9-1848; 
22-12-1848 . 
46. Gegevens over de financiering van de garancine fabrieken zijn er nauwelijks. Bekend 
is aileen dat voor de oprichting van een meekrap- en garancinefabriek een bedrag van 
1400.000,- no dig was. Van den Bosch Over den Verbouw, 86. De kosten van de oprich
ting van een meestoof zijn wei bekend. Ze bedroegen circa 124.000,-. Wiskerke, De Ge
schiedenis, 53 . 
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ren zo cruciaal omdat ze een oplossing leverden voor de impasse waarin 
de ontwikkeling in 1850 was geraakt. 

TABEL I Het jaar en de plaats van oprichting van de garancine-fabrieken in Nederland 

Jaar Aantal Plaats Jaar Aantal Plaats 

1846 Rotterdam 1856 
1847 Zierikzee 1857 
1848 1858 Zevenbergen 
1849 1859 I Capelle aid IJssel 
1850 4 Amsterdam 1860 2 Goes 

Haarlem Rotterdam 
Middelburg 
Rotterdam 1861 

1851 3 Dirksland 1862 
Oisterwijk 
Wilhelminapolder 1863 Vlaardingen 

1852 3 Goes (2 maal) 1864 Roozendaal 
Tiel 

1865 
1853 

1866 
1854 Steenbergen 

1867 Sliedrecht* 
1855 Puttershoek* 

Bron: J. MacLean. Opkomst. bloei en verval der garancine-fabrieken 1847-1875. 
Zeeuwsch Tijdschrift: 1978. 127-132 en G.E .M.P . Willemsen-De Mey. De opkomst van 
de Nederlandse garancine-industrie (1983) (doctoraal scriptie) . 

* Het is niet zeker dat deze fabriek in dat jaar is opgericht. 

De impasse kan als voIgt omschreven worden: De initiatieven van de 
CLZ strandden steeds op de tegenwerking van de meestoofeigenaren, 
ook nadat de plannen waren bijgesteld. Voor een structurele oplossing 
was de medewerking van de meestoofeigenaren een noodzakelijke voor
waarde. Deze waren door hun positie ook zelf niet in staat een op lange
re termijn volledig adequate oplossing te leveren. Tegen de fabrieksma
tige bereiding van garancine verzetten zich de meestoofeigenaren daar
entegen niet. Dit bood hen namelijk de gelegenheid om te gaan functio
neren als toeleveranciers van het meekrappoeder aan de garancinefa
brieken. De produktie in de stoven bleef hierdoor behouden. Natuurlijk 
waren er uitzonderingen. Zo produceerde de fabriek van Van den Bosch 
weI meekrappoeder. Dit is echter niet zo vreemd. Hij was immers verze
kerd van de toevoer van de wortels vanuit de Wilhelmina polder . Wat 
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telt is dat de bereikte symbiose tussen garaneine-fabrieken en meestoven 
door deze uitzonderingen niet in gevaar 'werd gebraeht. In tegendeel, de
ze symbiose werd in de jaren erna nog verder uitgebouwd. Enerzijds 
kwamen er meer garaneine-fabrieken bij en anderzijds yond er een dif
fusie plaats van de verseheidene innovaties naar de stoven.47 Deze sym
biose vormde ook de grondsiag voor het eeonomisehe sueees van de Ne
derlandse garaneine na 1852. Al in 1854 importeerde Engeland, de 
grootste afzetmarkt, meer garancine uit Nederland dan uit Frankijk.48 

Samenvatting en nabeschouwing 

Rond 1842 was voor het eerst de bereiding geproblematiseerd. Deze 
was, zo werd geoordeeld door de CLZ, verouderd. Met het stellen van 
het probleem werd tegelijkertijd een riehting aangegeven waarin het 
variatie- en seleetieproees zich zou moeten ontwikkelen. De Franse fa
brieksmatige bereiding werd gepercipieerd als het voorbeeld om na te 
volgen. De eerste stap in deze riehting was de afsehaffing van aIle wetten 
op meekrapbereiding in 1845. Hiermee waren aIle belemmeringen voor 
een fabrieksmatige bereiding uit de weg geruimd. Op de jaarvergadering 
van de ZLM werd het probleem door de CLZ aan de orde gesteld. Dit 
resulteerde in het instellen van een eommissie. Deze kwam op de jaar
vergadering van 1846 met het voorstel om het systeem Verplaneke te ko
pen en een grote vennootsehap op te richten die het systeem, waarop een 
octrooi zou worden aangevraagd, zou gaan exploiteren. De octrooi
aanvraag werd al tijdens de vergadering getorpedeerd, de vennootschap 
in de maanden erna. Het gevolg was een impasse. De CLZ probeerde, 
op advies van een door haar ingestelde commissie, hieruit te geraken 
met het voorstel om de Franse situatie ter plekke te bestuderen. Van den 
Bosch werd op pad gestuurd. Aile andere initiatieven van de Commissie 
werden hierdoor in de koeikast gezet. Men wilde het resultaat van deze 
reis afwachten. Het versiag van de reis naar Frankrijk werd in 1850 ge
publiceerd. De hierin aangedragen variatie verschilde op een essentieel 
punt van het voorstel uit 1846. De stoven zouden kunnen blijven functi
oneren. Er werd een arbeidsverdeling voorgesteld tussen de stoven en de 
op te richten fabrieken. De eersten zouden gaan dienen ais droogplaat-

47. Voor het patroon van dit diffusieproces. waarin sprake was van een opmerkelijke 
variatie. verwijs ik naar mijn scriptie. Overigens is de uitvinding van Van Nieuwenhuyssen 
naar mijn weten nergens verder toegepast. 
48. Berekend op basis van handelsstatistiek zoals weergegeven bij G.E.M.P .• 
Willemsen-de Mey. De opkomst van de Nederlandse garancine-industrie na 1845 (Malden 
1983) Bijlage 17 (doctoraalscriptie). 
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sen. Hiermee was tevens het centralistische element van het voorstel van 
1846 verdwenen. Deze variatie was echter op het moment dat ze werd 
gepubliceerd al bijna achterhaald. Vanuit onder meer de groep van de 
handelaren waren initiatieven ondernomen tot de oprichting van garanci
nefabrieken. Deze werden voorzien van meekrappoeder door de stoven. 
De bereiding van het poeder bleef zo in handen van de stoven. Nadat 
duidelijk was geworden dat de meestoofeigenaren de bereiding zelf in 
handen hielden, werden verscheidene innovaties, die in de stoven waren 
uitgeprobeerd op grote schaal gei'ntroduceerd. 

Mijn stelling ten opzichte van Franse invloed op de Nederlandse ont
wikkeling is dat deze dan weI de richting van het viariatie- en selectiepro
ces heeft bepaald, maar dat de inhoud van de technische ontwikkeling 
aansloot bij en voortkwam uit de Nederlandse situatie. Dit blijkt uit het 
feit dat de technische ontwikkeling zich heeft aangepast aan het Neder
landse produktiesysteem met zijn decentrale opzet. Daarnaast verschil
len het maal- en zuiveringssysteem op vele essentii!le punten van het 
Franse. In de 'meekrapliteratuur' is altijd verondersteld dat in Neder
land de uitvindingen klakkeloos uit Frankrijk werden overgenomen. Zo 
schreef Wiskerke: 'Behoudens enkele verbeteringen en zekere aanpas
singen (die overigens niet worden gespecificeerd, J .S.) aan de locale om
standigheden was het Hollandse meekrapbedrijf na 1850 voor zover het 
de industriele revolutie onderging, op het Franse voorbeeld georien
teerd.,49 

Wat verder opvalt in die zinsnede is dat de mogelijkheid wordt mis
kend dat Nederland een eigen ontwikkeling volgde, die niet zomaar valt 
te herleiden tot de Franse en niet als achterlijk of conservatief kan wor
den gekwalificeerd. Deze miskenning komt voort uit een 'black box' be
nadering van de techniek. De inhoud van de techniek zelf wordt niet ge
analyseerd. Daarnaast speelt het feit dat de technische ontwikkeling in 
Nederland als een diffusieproces wordt gekarakteriseerd een rol. Een di
fusieproces werd veelal geidentificeerd met een mechanische toepassing 
van een innovatie. De echte technische verbeteringen worden in het in
novatieproces geplaatst. In het diffusieproces spelen enkel externe fac
toren een rol. Diffusieprocessen verschillen echter niet principieel van 
innovatieprocessen in de zin dat er aIleen in de laatste process en techni
sche factoren een rol zouden spelen.5o Deze constatering opent per spec
tieven voor verdere bestudering van technische ontwikkeling in Neder-

49. Wiskerke, De Geschiedenis 62. 
50. D. SahaI, 'Alternative conceptions of technology'. Reserach Policy 10 (1981) 7. 
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land. Immers te vaak en te snel wordt deze als niet interessant afge
daan. 51 

Op basis van het voorafgaande kan niet anders geconcludeerd worden 
dan dat het model een krachtig instrument is om de empirie te ordenen 
en weI op zodanige wijze dat er een plausibele verkaring valt te geven 
voor de aard, het tempo en de manier waarop de technische ontwikke
ling plaats yond. Een aantekening hierbij is dat het variatie- en selectie
proces niet moet worden voorgesteld als een proces met een eerste fase 
van een aantal variaties en met een tweede fase waarin een oplossing 
wordt geselecteerd. Dit proces kan beter als een spiraal gezien worden, 
waarin de aangedragen variaties en selecties steeds concreter worden. Zo 
was in eerste instantie, toen de bereiding werd geproblematiseerd en als 
oplossing de fabriek was voorgesteld, in het geheel niet duidelijk hoe dit 
moest worden ingevuld. Ook moet dit proces niet worden voorgesteld 
als een door een bepaalde groep bewust gestuurd proces. De uitkomst 
van het proces komt tot stand door de interacties van de groepen en kan 
daarom door geen van de groepen bepaald of voorzien worden. 

Tenslotte bleek dat machtsverhoudingen op verschillende moment en 
een belangrijke rol speelden in het variatie en selectieproces. Door een 
zeker even wicht in deze verhoudingen was aanvankelijk geen van de 
groepen in staat een specifieke betekenistoekenning aan de anderen op 
te leggen. De koppelingen die uiteindeIijk werden aangebracht tussen de 
belangen van de garancinefabrikanten en die van de meestoofeigenaren 
brachten uitkomst. 

5\. Dirkzwager vermoedde zelfs dat dit een oorzaak is voor het gebrek aan belangstelling 
in Nederland voor het vakgebied van de techniekgeschiedenis, gehaald uit E.]. Fischer, 
Geschiedenis van de techniek. Inleiding overzicht en thema's (Den Haag 1980) 13. 



Produktiewijze en produktieomvang 
van grof aardewerk voor huishoudelijk 
gebruik gedurende de 17e eeuw in Delft 

M.e. ROODENBURG 

V raagstelling 

Gedurende de zeventiende eeuw was er in Delft produktie van eenvoudig 
gebruiksaardewerk. Het wat grof aanvoelende aardewerk waarbij de 
zacht roodbruine kleur van de gebakken klei door de glazuur zichtbaar 
is, werd in een klein aantal pottenbakkerijen gebakken. Dit was aarde
werk bestemd om in huis en hof en in de werkplaats te worden ge
bruikt. 1 Het assortiment bestond uit vaatwerk dat nodig was bij de be
rei ding van voedsel, zoals kookpotten, kannen, (pap)kommen en vergie
ten; verder vuurstolpen, doofpotten, kandelaars en drinkbakken voor 
de dieren. Vandaar dat dit soort aardewerk pottenbakkersgoed, keuken
goed of volksaardewerk wordt genoemd. De keramische vakterm is pot
tengoed . 
De omvang van deze bedrijfstak binnen de Delftse aardeverwerkende 
industrie ten opzichte van die der plateelbakkerijen - producent van het 
'delfts' - blijkt uit het aantal bedrijven. Omstreeks 1630 was er produk
tie in 9 pottenbakkerijen, het hoogste aantal voor deze bedrijfstak; 
daarentegen was omstreeks 1700 sprake van het maximum bij de plateel
fabricage met 30 bedrijven. Over het aantal werknemers in de Delftse 
pottenbakkerijen en de plateelbakkerijen tast men in het duister door 
het ontbreken van exacte archivalische notities over de personele bezet
ting per bedrijf. Vandaar dat hier aileen over het aantal bedrijven 
gesproken kan worden. 2 

I. Voor een historisch overzicht van deze bedrijven zie: M.C. Roodenburg, 'Delftse pot
tenbakkerijen in de zeventiende eeuw. Een archivalisch onderzoek naar pottenbakkers en 
hun nering in de peri ode 1575' tot 1700', Jaarboek voor de Geschiedenis van BedriJJ en 
Techniek 1 (1984) 105 - 122. 
2. Kenmerkend voor het Delfts plateel is de ondoorzichtige witbakkende tinglazuur. De
ze witte ondergrond leent zich goed v~~r beschildering. Dit soort aardewerk wordt ook 
met 'delfts' betiteld. In dit artikel wordt niet op de technische aspecten van het 'delfts' 
ingegaan. Over het aantal keramische bedrijven in Delft zie: M.C. Roodenburg, a .w., 112. 
In archivalia is doorgaans niet duidelijk in welk bedrijf een plateelbakker of -schilder 
werkt; eveneens ontbreken deze aanduidingen bij pottenbakkers. 
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Omdat voor de kunsthistorie het uiterlijk van het produkt essentieel 
is, wordt vanuit genoemde discipline weinig aandacht aan de produktie
omvang geschonken. Toch is een aanzet tot kwantificering gewenst om
dat de uitkomst niet alleen relevant is voor de economisch-historische 
geschiedenis van Delft, maar vooral van wezenlijk belang is bij het on
derzoek naar de woon- en leefcultuur binnen deze Hollandse stad. Van
uit deze overweging is de vraagstelling aldus geformuleerd: hoe kunnen 
wij de omvang van de grofaardewerkproduktie gedurende de 17de eeuw 
in Delft bepalen? 

Bronnen 

Om te trachten deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van ver
schillende soorten bronnen, te weten: 
a. verhandelingen over de wijze van prod uk tie van pottengoed en van 
Delfts plateel. 
b. archivalia met betrekking tot de 17de eeuwse aardeverwerkende in
dustrie binnen Delft. 
c. archeologische vondsten van pottenbakkersovens in enkele steden 
van ons land. 
d. keramische vakkennis uit het recente verleden. 
e. gepubliceerd onderzoek over de weersgesteldheid in de Nederlanden 
gedurende de 17de eeuw. 

Zoekt men naar een beschrijving op welke wijze een pottenbakker in 
de 17de eeuw te werk ging, dan blijkt een dergelijke verhandeling ten 
onzent tot nu toe niet bekend te zijn. Evenmin is uit de 18de eeuw zoiets 
aan het licht gekomen. Dat is niet 2:0 vreemd, omdat het maken van grof 
aardewerk als keramisch produkt een eenvoudig procede is in vergelij
king met onder andere het 'delfts'. De vereiste vakkennis voor potten
goed wordt van vader op zoon overgedragen, evenals de proefondervin
delijke ervaring met het stoken. Er bestond derhalve geen behoefte voor 
de ambachtelijke pottenbakker aan een dergelijke uiteenzetting.3 Bij een 
procede dat weI grondige vakkennis vereist, gelijk het plateel, weerhield 
angst om fabrieksgeheimen prijs te geven, de vakman ervan de produk
tiewijze toe te lichten in een geschreven verhandeling. Slechts een enkele 
bron is bekend zoals de publicatie door Gerrit Paape over het 'delfts' . 

In 1794 publiceerde Paape De Plateelbakker of Delftsch aardewerk-

3. Tijdens dit onderzoek kwam duidelijk aan het licht hoe de ambachtelijke vakkennis 
als bron zeldzaam wordt om bij gerezen vragen te betrekken . Daarom wordt hier met er
kentelijkheid het gesprek met de producent van keramiek B. Mobach te Utrecht gememo
reerd . 
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maaker. De auteur Paape had als schilder tussen 1765 en 1779 in een 
Delftse plateelbakkerij gewerkt, zodat hij 'van binnen uit' de gang van 
zaken kende; maar ten tijde van zijn verhandeling over de methode was 
hij niet meer belanghebbend bij het befaamde Delfts aardewerk. Door 
Gerrit Paape worden de verschillende fasen van het produktieproces 
verklaard, waarbij illustraties een beeld geven van het vereiste gereed
schap; tevens is een doorsnede en plattegrond van een plateeloven afge
beeld. Ret werk van Paape paste geheel in de toenemende belangstelling 
in de loop van de 18de eeuw voor techniek en ambacht.4 

Verscheen binnen het Nederlandse taaigebied geen publicatie over het 
ambachtelijk pottenbakkersbedrijf, dat was weI het geval in Frankrijk. 
Van de hand van Duhamel du Mon~eau werd L 'Art du Potier de Terre 
in 1773 te Parijs uitgegeven.s In deze breed opgezette studie analyseerde 
Du Mon~eau de wijze van produktie van pottengoed in een aantal ste
den en streken in Frankrijk. Daarbij valt op dat de elementaire gang van 
zaken overeenstemt met de huidige methode binnen een pottenbakkerij 
in Nederland. Een overeenkomstige gevolgtrekking geldt voor de be
schrijving door Gerrit Paape over de manier waarop in de 18de eeuw in 
Delft plateel werd vervaardigd. Afgezien van de tegenwoordige kwaliteit 
van de technische uitrusting in een plateelbakkerij is de essentie van het 
procede gelijk gebleven. Op grond van de conclusie dat de ambachtelij
ke methode in de 18de eeuw overeenkomt met de huidige gang van za
ken bij de potten- en plateelbakkers kan worden aangenomen dat de 
produktiewijze in de 17de eeuw identiek is geweest. Of schoon Paape het 
technisch meer omvattende plateel belichtte, zijn de elementaire verrich
tingen zodanig met de pottenbakkerij in overeenstemming, dat deze 
unieke bron ook voor het pottenbakken in de 17de eeuw in Delft van 
grote waarde is. 

Produktiewijze 

In grote lijn verloopt de produktie van pottengoed als voIgt. Om de klei 
geschikt te maken als grondstof voor keramische verwerking moet zij 
eerst worden gezuiverd van steentjes en andere ongerechtigheden. Dit 
gebeurt door de aardetrapper, die met bloten voeten 'de aarde treedt'. 

4. Gerrit Paape, De Plateelbakker of Delftsch aardewerkmaaker (Dordrecht 1794), ver
scheen als deel 12 in de reeks Volledige Beschrijving van aile Konsten, Ambachten, Hand
werken, Fabrieken, Trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, [I (Dordrecht 1788 
- 1806). 
5. Duhamel du Monceau, L 'Art du Potier de terre (Parijs 1773), in: Diderot et d'Alem
bert, Encyclopidie, ou dictionnaire raisonne de sciences [ I (Parijs 1751 - 1780). 
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De (klei)massa wordt daarna met toevoeging van water zolang gekneed 
tot de vereiste plasticiteit is verkregen; dit noemt men het walken. Ver
volgens wordt de massa in hompen verdeeld waaruit de draaier op zijn 
draaischijf de beoogde voorwerpen hun vorm geeft (afb. 1). Deze zoge
naamde vormelingen worden op een plank of draaibord gezet. De volle 
draaiborden worden naar de droogzolder gebracht en in rekken ge-

F 

I 

Afb . 1: De draaier aan het werk op de draaischijf. G. Paape, De Plateelbakker plaat II, 
detail. 
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plaatst. Door de aanwezige ovenwarmte, die naar de zolderruimte trekt, 
kunnen de vormelingen langzaam drogen; regelmatig worden zij ge
keerd om een gelijkmatig droogproces te bevorderen. Als het stadium 
is bereikt dat de klei droog maar niet bros is geworden, schaaft de draai
er op zijn werkbank de ongerechtigheden weg. Eventuele oren en poot
jes worden met dunne klei op de vormelingen gehecht, waarna de twee
de fase van drogen op de zolder voIgt. Daarna worden door de zetter 
de vormelingen in de oven geplaatst voor de zogenaamde biscuitbrand. 
Ret stoken van de oven is de meest verantwoordelijke taak binnen een 
keramisch bedrijf. Nadat de oven is afgekoeld wordt de lading uit de 
ovenkamer gehaald en op misbaksels en 'wrak' geselecteerd, waarna het 
glazuren voIgt. Dit halffabrikaat van gebakken maar nog poreuze klei 
wordt in een glazuurbad gedompeld dat uit gemalen looderts, pijpaarde 
en water be staat. Deze glazuurpap dringt in de gebakken klei en als voor 
de tweede keer deze aldus behandelde voorwerpen aan de hitte in de 
oven worden blootgesteld, smelt de glazuur tot een dun glaslaagje op en 
in het oppervlak van de gebakken klei. Na deze zogeheten gladbrand is 
het pottengoed klaar en voor verkoop gereed. 

De draaischijf als produktiemiddel 

Schuilt in de produktielijn van pottengoed een aanknopingspunt om 
met archivalische bedrijfsgegevens een kwantificering te maken? De 
vuistregel voor de capaciteit van een keramisch bedrijf is de evenredige 
verhouding van de draaischijf ten opzichte van de droogcapaciteit in re
latie tot de inhoud van de oven. Vit archivalia is gebleken dat bij deze 
Delftse pottenbakkerijen slechts een draaischijf per bedrijf in gebruik 
was; de draaier had in een dergelijke pottenbakkerij de beschikking over 
150 draaiborden voor het drogen van de vormelingen.6 Vitgaande van 
een gangbaar artikel, zoals · kookpotten, valt theoretisch met deze 150 
planken een kwantificering van de weekproduktie van de draaier te ma
ken. De. tijdsduur van het droogproces is redelijk te bepalen, want af
hankelijk van de weersgesteldheid vergt het drogen van een doors nee 
formaat vormeling een it twee weken. Evenwel is de samenstelling van 
de ovenlading de onzekere faktor voor kwantificering vanuit de week
produktie per draaier. Want bij deze grofaardewerk fabricage wordt de 
lading per keer stoken samengesteld uit ongebakken (rauw) goed en het 
halffabrikaat (biscuit) dat voor de glazuur nog de gladbrand behoeft. 

6. Gegevens hierover bij de pottenbakkerij van de familie Touw en die van Adriaen Cor
nelisz. Cater. 
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De verhouding tussen beide delen van de ovenlading is afhankelijk van 
het formaat der voorwerpen, hetgeen bepaald wordt door de afzet
markt. Onbekendheid over de tijd die verstreek eer het halffabrikaat, na 
de tweede brand, als eindprodukt uit de oven kwam belet een kwantifi
cering door mid del van de evenredige verhouding binnen de produktie
lijn. Opmerkelijk is dat in de verhandeling door Duhamel du Monc;eau 
dit economisch aspect niet wordt belicht. 

De oven als produktiemiddel 

Bescheiden uit de 17de eeuw bevatten over het model en de afmetingen 
van pot ovens in Delft geen aanwijzingen. Evenmin trof men tot nu toe 
met bodemonderzoek de fundering van een dergelijke oven aan uit de 
17de of 18de eeuw.7 Zelfsde fundamenten van een plateeloven zijn in 
Delft nog niet biootgelegd. WeI kunnen wij dankzij illustraties door 
Gerrit Paape in De Plateelbakker een indruk krijgen van een I8de eeuw
se oven uit de plattegrond met bijbehorende dwarsdoorsnede van zo'n 
bouwwerk. (afb. 2) Jammer genoeg ontbreekt bij de illustraties een 
schaaiverdeling of in het geval van de doorsnede van de piateeloven de 
menselijke verhouding door middel van een figuurtje. De andere afbeel
dingen tonen aan dat geen aandacht door de illustrator aan de juiste 
proporties is geschonken waardoor op basis van deze authentieke vi sue
Ie bron geen volume berekening van de ovenkamer valt te maken. 

Vanuit de kunsthistorische benadering van het 'delfts' is nimmer de 
vraag gesteid wie de ovens voor de plateelbakkers bouwden; dat zou 
door bepalingen bij de opdracht een ingang kunnen zijn voor kwantifi
cering. Verrassend was het daarom voor de schrijfster in een comparatie 
te Iezen dat een metselaar in Delft de vakman was die in staat bleek een 
oven te bouwen, want in 1651 had Gillis Simonsz. van der Maes, 
meester-metselaar op verzoek van Steven Dirck van Kessel, meester
piateeibakker een nieuwe plateeloven in diens piateeibakkerij De Pauw 
'gewrocht ende gemaeckt'. Jammer genoeg ontbreken in deze acte indi
caties over de afmetingen en de gebruikte materiaIen; weI blijkt dat na 
de aanbesteding in maart reeds in mei de oven gereed was.8 Tot nu toe 
is een overeenkomstige opdracht door een pottenbakker voor zijn be-

7. Wei werd in Delft door een hoeveelheid misbaksels op een plaats de aanwijzing gevon
den voor een potoven uit het midden van de 14de eeuw, zie C.l. van Raaften, 'Ret onder
zoek aan de Nieuwe Langedijk 22 - 28', Archeologisch Bodemonderzoek in Delft 2 (1984) 
1 - 6. 
8. Gemeentelijke Archiefdienst Delft, hierna af te korten G.A. Delft. 
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Afb. 2: Plattegrond, doorsnede en het exterieur van een plateeloven. G. Paape, De Pla
teelbakker plaat IV. 
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drijf niet bekend, maar metselaar Van der Maes telde onder zijn klanten 
ook pottenbakker Pieter Bonser. 9 

Vanuit een andere categorie archiefstukken werden relevante aanwij
zingen aangaande ovens geput. Het betreffen officieIe maatregelen die 
door de stedelijke overheid werden genomen ter voorkoming van brand, 
in het bijzonder voor de met vuur en ovens werkende ambachten. De 
naleving van deze voorschriften werd gecontr6leerd door inspectie ter 
plaatse. Vit 1668 is het verslag bewaard gebleven van deze contr6le in 
de keramische bedrijven en de ververijen van Delft. De waarde van deze 
archivalische bron is niet aIleen dat toezicht op brandpreventie in de 
werkplaatsen geen overbodige luxe was, maar uit de verslaggeving valt 
in algemene zin de omvang van een oven binnen de opstal van een bak
kerij op te maken. Het mooiste gegeven is dat wij nu het aantal ovens 
binnen een bedrijf weten, voor kwantificering een belangrijk gegeven 10. 

In 1668 legden de contr6leurs van 26 plateelbakkerijen en van 3 potten
bakkerijen hun bevindingen over de brandgevaarlijke punten binnen de 
bedrijven op papier vast. De drie pottenbakkerijen beschikten elk over 
een oven per bedrijf, die in vergelijking met de plateelbakkerijen klein 
geweest zal zijn. In tegenstelling tot de piateelovens die een zodanige 
constructie hadden, dat de eerste of zelfs een tweede zoider rond het 
hoogste gedeeite van de oven was gebouwd, is in de pottenbakkerijen 
geen sprake dat de kruin van de oven door een zoider wordt omsioten. 
Opmerkelijk is dat de contr6Ieurs een van deze drie ovens aanduidden 
met 'potoven'; deze werd afgebroken en daar kwam voor in de plaats 
een nieuw te bouwen 'oven'. Ligt binnen het onderscheid tussen 'poto
yen' en 'oven' de aanwijzing dat van een primitievere oven naar een gea
vanceerder type werd overgestapt? Omtrent de plattegrond van een der
gelijke oven voor de pottenbakker blijft de veronderstelling rechthoekig 
of meer rond van vorm speculatief zolang geen concrete aanwijzingen 
zijn gevonden. 11 

9. Abraham de eoge, eigenaar van een plateelbakkerij, behoorde eveneens tot de klan
tenkring. 
10. 'Stukken raeckende de Visiten bij de Heeren van de Weth ofte derselver Gecommit
teerden in den jare 1668 gedaen in aile de plateelbakkerien en verwerien binnen Delff mits
gaders de ordonnantien daerop gevolgd. Aldus bij de Heeren van de Weth geordonneert 
den 13. november 1668', G.A. Delft. Opmerkelijk dat de beide keramische bedrijfstakken 
onder een noemer 'plateelbakkerijen' worden geplaatst; in het verslag blijkt wei het onder
scheid. Dirck van Bleyswijck, Beschryvinge der Stadt Delft, betreffende desselfs Situatie, 
Oorsprong en Ouderdom (Delft 1667) 736, vermeldde aileen het aantal plateelbakkerijen; 
dat waren er 28. Vit archivalische bescheiden blijkt niet of er een of meer ovens in een 
plateelbakkerij waren. 
II . In het verslag door de controleurs opgemaakt zijn enkele notities onleesbaar gewor
den, zodat van 26 plateelbakkerijen de vastgelegde bevindingen benut kunnen worden. 
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Produktiebepaling vanuit bedrijfsgeschiedenis 

Ret heeft er aIle schijn van dat kwantificeren niet mogelijk is door het 
ontbreken van exacte gegevens. Maar recent is een publicatie over een 
pottenbakkersfamilie en hun bedrijf verschenen dat onverwacht aan
knopingspunten bevat. Ret betreft de familie Mobach die het 90-jarig 
bestaan van hun keramisch bedrijf in Utrecht in 1985 vierden. In het 
boek dat ter gelegenheid van dit jubileum verscheen zijn nog niet eerder 
gepubliceerde passages opgenomen uit de geschreven memo ires van 
Klaas Mobach, stichter van deze pottenbakkerij.12 Deze autobiografi
sche bron met betrekking tot het recente verleden omstreeks 1900 is voor 
het onderhavige Delftse onderzoek uiterst waardevol omdat de overeen
komst met de personele bezetting in relatie tot de capaciteit van het be
drijf sterke gelijkenis vertoont met de 17de eeuwse situatie. Door Klaas 
Mobach werd met drie zoons en een jonge knecht aardewerk vervaar
digd; wekelijks werd de ene oven, die Mobach had, gestookt. 13 Dit 
stemt overeen met Delft, waar immers in elke pottenbakkerij slechts een 
oven was. De personele bezetting was eveneens overeenkomstig met die 
bij Mobach; voor zover archivalisch vaIt na te gaan werkten per potten
bakkerij yijf mensen. Dit geringe aantal arbeidskrachten is het mini
mum voor een pottenbakkerij, die een massaprodukt maakt, om rende
rend te produceren. 14 Mobach beschrijft het strakke schema waartoe 
een oven een keramisch bedrijf dwingt, want de vulling voor de oven 
moet per week worden klaargemaakt. Mobach noteerde: 'het te bakken 
kleigoed voor de biscuitbrand moest droog en klaar zijn en de voor de 
gladbrand bestemde voorwerpen geglazuurd. In de beginjaren was de 

Archeologische vondsten betreffen - tot nu toe - te vroege documentatie, zoals de funda
menten van een pottenbakkersoven die in Utrecht in 1984 werd blootgelegd. Waarschijn
lijk werd deze langwerpig-ovale oven tot het midden van de 14de eeuw gebruikt; Archeolo
gische en bouwhistorische kroniek van de Gemeente Utrecht over 1984, nr. 55 Oudenoord, 
in: Maandblad Oud - Utrecht 4 (1985) 156, 157. De restanten van een potoven die in Ber
gen op Zoom recent werden aangetroffen dateren wei uit de 17de eeuw. Het is een ronde 
oven geweest, van het type dat daar in zwang was, maar volgens de huidige vakkennis naar 
aile waarschijnlijkheid in Delft niet werd gebouwd: G.C. Groeneweg, V. Vandenbulcke 
en L.l. Weijs, 'Bergen op Zooms aardewerk. De produktie van Hendrick Hendricxssen 
d'Oude gedurende de jaren 1638 - 1651', Westerheem 34 (1985) 18 - 23. 
12. M. Singelenberg - van der Meer, Mobach. Pottenbakkers in Utrecht (Leeuwarden 
1985). 
13. M. Singelenberg - van der Meer, a. w., 28. 
14. Mededeling van P.l. Tichelaar te Makkum. In samenhang met archivalische docu
mentatie, zoals bij de bedrijven van Touw en Van Bodegem, zie hiervoor Marie-Cornelie 
Roodenburg, De pottenbakkerijen van de families Touw en Van Bodegem, in: Facetten 
van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935 - 1985 (Amsterdam 
1985) 345 - 357. 
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inhoud van de wekelijkse produktie voldoende om de voortgang van het 
bedrijf te verzekeren. Wat wekelijks werd gebakken ging de deur uit. 
Maar naarmate het assortiment groeide, kwam er behoefte aan een ma
gazijn waar afgewerkte produkten in voorraad konden staan'. 15 Boedel
beschrijvingen van Delftse pottenbakkers vermelden weinig aardewerk 
in voorraad. Afgaande op wat Klaas Mobach schreef kan dat over
eenstemmen met de situatie in de 17de eeuw dat het eindprodukt meteen 
de deur uit ging. 16 

De pottenbakkerij van Mobach herbergt voor dit onderzoek een unie
ke bron in de vorm van de turfoven uit 1921. 17 Combinatie van gegevens 
die Klaas Mobach op papier zette, aangevuld met de vakkennis van de 
huidige generatie Mobach bleek de schrijfster dat een aanzet tot het be
palen van de produktieomvang mogelijk is. De inhoud van de kamer 
van deze turfoven is 10 m3, hetgeen overeenkomt met potovens die om
streeks 1920 in de omgeving van Bolsward werden gestookt; die hadden 
een inhoud van 10 a 12 m3. 1

8 De oven bij Mobach kan ongeveer 1000 
voorwerpen voor huishoudelijk gebruik bevatten, dat is dan zowel klei
goed als voorwerpen voor de gladbrand. Indien van een gelijke verhou
ding per oven tussen halffabrikaat en eindprodukt wordt uitgegaan, kan 
de pottenbakker een kwantum van 500 stuks aardewerk per week halen. 
Daarin is echter niet begrepen het aantal misbaksels en 'wrak' dat elke 
stookcyclus geeft. Zeker bij de ovens in de 17de eeuw, zonder de techni
sche hulpmiddelen van later tijd, zal het percentage uitval hoog zijn ge
weest. 19 Daarmee in verband staan de kwaliteitseisen die de producent 
toentertijd aan het eindprodukt stelde; lag die norm even hoog als tegen
woordig? Bij kwantificering dienen deze twee onzekere faktoren meege
wogen te worden. Gebaseerd op gepubliceerde resultaten van bodemon
derzoek in samenhang met orale geschiedenis binnen de keramische nij-

15 . M. Singelenberg - van der Meer, a. w. , 27, 28 . 
16. Dergelijke inventarissen zijn opgemaakt bij vererving; de vermelding van voorradige 
grondstoffen duidt op produktiviteit, zodat de conclusie van snelle afzet gerechtvaardigd 
is. 
17 . l . Romijn, '80 jaar Mobach ' , Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Cera
miek 81 (1976) 30: 'Nu had vader [Klaas Mobach] in 1920 de fabriek allaten uitbreiden 
met een lokaal van 12 bij 12 meter met een verdieping en in 1921 had hij daar zelf met 
hulp van Nagtegaal als opper een oven gebouwd. Wij vonden het eigenlijk niet zo bijzon
der, maar laan [Mobach, metselaar van beroep) stond paf en zei, dat menig metselaar het 
niet zou klaarspelen'. laap Romijn e.a.a., Mobach Pottenbakkers. Eine Tradition (z.p . 
1983) 4,5 en 11. 
18. Mondelinge overlevering van pottenbakkers door bemiddeling van P.l. Tichelaar. 
19. Over het percentage misbakels is geen documentatie te vinden; aileen Klaas Mobach 
schatte bij de Faience- en Tegelfabriek 'Holland' in Utrecht omstreeks 1894 de breuk bij 
de biscuitbrand soms wei 700/0'; M. Singelenberg - van der Meer, a. w., 15, 16. 
20. 1. de Kleyn, Volksaardewerk in Nederland 1600 - 1900 (Zeist 1965) 20, 21. 



ROODENBURG DELFTS GROF AARDEWERK IN DE I7E EEUW 73 

verheid is de schrijfster gekomen tot de bepaling van 200/0 verlies in het 
eindprodukt; .daarin is het afvalpercentage tijdens het droogproces en de 
biscuitbrand mede begrepen. Dat komt dus neer bij een kamerinhoud 
van 1000 voorwerpen op een produktieomvang van 400 stuks aardewerk 
per gladbrand. Bij een schema van wekelijks stoken zou in een 17de 
eeuwse pottenbakkerij per maand een kwantum van 1600 stuks grof aar
dewerk gehaald kunnen zijn . . 

Voor een bepaling op jaarbasis zal voor de 17de eeuw met een essen
tieel punt rekening gehouden dienen te worden, nl. de weersgesteldheid. 
AI was volgens de huidige opvattingen de pottenbakkerij van Mobach 
omstreeks 1900 een eenvoudig gebouw, toch zal de opstal en de dakbe
dekking van betere constructie zijn geweest dan die welke eertijds in 
Delft stonden. Vooral van doorslaggevende invloed is de wijze van isola
tie van de droogruimten; die moet zodanig zijn dat vorstschade niet mo
gelijk is. Immers het aanwezige vocht in de drogende vormelingen mag 
niet bevriezen.2o Niet aIleen op het droogproces was de weersgesteldheid 
van invloed, ook op het winnen van de grondstoffen en het vervoer er
van. Nachtvorst kan nog in april en mei schade aan het vochtige klei
goed te weeg brengen. Bij een gemiddelde duur van de winter lag het 
transport over water tussen eind november tot het midden van de maand 
maart geheel of gedeeltelijk stil. 21 Zodat voor de keramische nijverheid 
globaal gesproken de echt produktieve peri ode lag tussen eind mei en 
begin november. Daarmee komen wij dan op vijf maanden per jaar 
waarin gewerkt en gestookt kon worden.22 Omdat niets er op wijst, dat 
de pottenbakkers in de 17de eeuw meer dan een oven hadden, bedroeg 
op basis van 1600 voorwerpen per maand voor een Delfts bedrijf de 
jaarproduktie 8000 stuks grofaardewerk. 

Hoe verhoudt zich nu deze uitkomst ten opzicht van het inwonertal 
van Delft? Immers de Delftenaren waren de afzetmarkt voor het in hun 
woonplaats gemaakte pottengoed.23 In de relatie tot de omvang van de 

21. Gebaseerd op gegevens gepubliceerd door J . Buisman, Bar en boos. Zeven eeuwen 
winterweer in de Loge Landen (Baarn 1984). 
22. Een overeenkomstige gang van zaken wordt aangegeven door Wingolf Lehnemann, 
irdentop/erei in West/olen 17. bis 20. lahrhundert (Miinchen 1978) 68: 'Die Topfer brann
ten nicht in regeimiiszigen Abstiinden, sondern vorwiegend im Sommer. [ I Die Topfer 
brannten bis zu zwolfmal im Jahr, selten mehr, oft sogar weniger'. 
23. Dit is gebleken uit handelsgegevens in archivalia m.b.t. deze pottenbakkers. 
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Delftse bevolking, gebaseerd -Op drie peildata24
, is de situatie als voigt: 

Jaar potovens pottengoed inwonertal 
Delft 

1600 4 32.000 17.000 
1630 9 72.000 20.000 
1680 2 16.000 24.000 

Voor een interpretatie van deze verhoudingen tussen produkt en afne
mer is het voor de hand liggend de andere keramische bedrijfstak ter 
plaatse erbij te betrekken. Door de inspectie op brandpreventie in 1668 
weten wij dat er in dat jaar minstens 41 plateelovens en zeker 3 potovens 
in Delft waren. 25 Uitgaande van de hier gebruikte methode voor potten
goed zou eveneens de plateelfabricage bepaald kunnen worden. In ver
gelijking met grof aardewerk is plateel een hoogwaardig keramisch pro
dukt. De vervaardiging vergt groot vakmanschap en de produktielijn 
van het 'delfts' kent meer fasen dan het pottengoed. Over de frequentie 
van het stoken is de vermelding gevonden dat bij een plateelbakker we
kelijks werd gestookt; ook Gerrit Paape wijst op een keer stoken per 
week. 

Aan het eindprodukt 'plateel' gaan volgens de verhandeling van Paa
pe een biscuit- en een gladbrand vooraf. 26 Dus pottengoed als plateel -
het 'delfts' - ondergaat twee keer het stookproces. Met een weekpro
duktie per oven van 400 stuks wordt het kwantum voor 41 ovens per 

24. De schatting van het aantal inwoners tijdens de 17de eeuw in Delft wordt gebaseerd 
op de haardstedentelling in 1600, de hoofdentelling in 1622 en de verpondingen van 1632. 
De voor elit artikel gebruikte bevolkingsgegevens zijn gepubliceerd in: Goudappel e.a.a., 
Genealogische en historische encyc/opedie van Delft (Delft 1984) s.v. Bevolkingscijfer. 
25. Van deze plateelovens werden 6 in goede staat bevonden; de andere ovens behoefden 
reparatie of meer brandveiligheid. Tot deze 41 ovens behoorden niet de tinovens; bij 7 pla
teelbakkerijen was een dergelijke oven 'om wit, dat is de compositie waarmede men den 
witten grond of het verglaeszel op het Aardewerk legt, te maaken' aldus Paape, De Pla
teelbakker 57. Bij collega's betrokken plateelbakkers, die geen tinoven hadden, de vereiste 
grondstof. 
26. Paape, De Plateelbakker 52: 'Op den derden dag, na de afstooking, haalt men door
gaans het gebakken Aardewerk uit den Oven; vooral doet men zulks op dien dag, wanneer 
men gewoon is, om aile weeken, eenen Oven te bakken, of zo als het heet, te stooken ... 
Het gladde goed uit den Oven komende word gesorteerd; aile stukken, die op pennen ge
bakken zijn, worden van de aangebakken pennestukken gezuiverd, en verder alles op de 
daartoe geschikte Pakzolder of Pakhuizen bezorgd. Het ruuw gebakken Aardewerk on
dergaat vervolgens de behandeling, die wij reeds beschreeven hebben; het word naamlijk, 
gepast, gegeeven, beschilderd, gekwaart, gevuld en weder in den Oven gezet' . 
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week 16.400 stuks plateel; dat is per maand 65.600 voorwerpen. 27 Even
eens uitgaande van een produktieve periode van vijf maanden per jaar 
komt dat neer op 328.000 stuks 'delfts' per jaar. Ter vergelijking met 
het pottengoed over de periode tussen 1600 en 1680 ontbreekt de zeker
heid over het aantal plateelovens voor de inspectie in 1668. Vit de ver
houding in 1680 als er minstens aan Delfts plateel een aanbod is van 
328.000 voorwerpen op jaarbasis, tegen 16.000 stuks pottengoed blijkt 
dat het afzetgebied van de plateelbakkers wel buiten Delft m6est Iiggen; 
hetgeen door archivalische handelsbescheiden wordt bevestigd. 

Conclusie 

Het antwoord op de vraag die in de inleiding is gesteld, of de omvang 
van de grofaardewerkproduktie, gedurende de 17de eeuw in Delft, be
paald kan worden is gevonden dankzij aanwijzingen in archivalische 
bronnen over keramische ovens die door middel van empirische vakken
nis zijn te interpreteren. Gepubliceerd onderzoek over de weersgesteld
heid tijdens de 17de eeuw maakte het mogelijk de produktieve periode 
van het vorstgevoelige keramische bedrijf vast te stellen op gemiddeld 
vijf maanden per jaar. De vier potovens, die in 1600 in Delft werden 
gestookt, zorgden voor een totale produktie van 32.000 stuks potten
goed. De grofaardewerkproduktie nam gestaag in omvang toe tot om
streeks 1630; in dat peiljaar waren negen potovens in bedrijf. De om
yang van grofaardewerk beliep to en 72.000 voorwerpen voor huishou
delijk gebruik; de afzetmarkt was hoofdzakelijk Delft dat in 1630 een 
inwonertal van 20.000 had. De vraag naar pottengoed begon na 1630 
langzaam af te nemen. Hoe zeer de bedrijfstak in de loop van de 17de 
eeuw achteruit ging blijkt uit het feit dat in 1680 slechts twee potovens 
nog in gebruik waren; de produktie was totaal 16.000 stuks aardewerk. 
De bevolking van Delft daarentegen was na 1630 tot 24.000 zielen in het 
peiljaar 1680 toegenomen. De gemiddelde afzet bedroeg in 1600 bijna 
2 stuks pottengoed per inwoner en dat kwantum liep op tot ruim 3,5 in 
1630. In 1680 was de verkoop gedaald tot minder dan een voorwerp per 
persoon.28 

27 . Hierbij ontbreekt de capaciteit van de twee plateeIbakkerijen waarvan het op papier 
vastgelegde verslag onleesbaar is geworden; derhalve is het feitelijk aantal ovens in Delft 
hoger geweest dan 4l. 
28 . In 1600: 1,88 voorwerpen per inwoner van Delft 
in 1630: 3,60 voorwerpen per inwoner van Delft 
in 1680: 0,66 voorwerpen per inwoner van Delft. 



De zijdelintindustrie te Haarlem, 
1663 - 1780 

J. VOGEL 

Inleiding 

Klein maakt onbemind. Slechts een zeer gering gedeelte van de 
economisch-historische literatuur betreffende de bepaald niet stiefmoe
derlijk behandelde 17e en 18e eeuwse textielindustrie, besteedt ook aan
dacht aan het allersmalste textielproduct: de linten. Te vrezen vait, dat 
die aandacht nog veel geringer zou zijn geweest, als er niet een aspect 
aan dit onderdeel van het textielbedrijf te constateren viel, dat de aan
dacht opeiste: de lintmolen, een instrument dat het verhoudingsgewijs 
zeer vroeg al mogelijk maakte de weverij van linten sterk te mechanise
ren. In dit artikel wi! ik nader ingaan op een van de onderdelen van de 
textielindustrie in de Replubliek waar de lintmolen aanvankelijk met 
succes werd toegepast, maar waar ondanks de besparing op de arbeids
kosten die door deze, voor zijn tijd geavanceerde, weeftechniek moge
lijk werden, reeds voor het einde van de zeventiende eeuw het verval in
zet: de zijdelintindustrie in Haarlem. 

Het is namelijk op het eerste gezicht merkwaardig dat deze stedelijke 
industrietak reeds dan deelt in het verval van vele andere stedelijke in
dustrietakken in de Republiek, dat zo kenmerkend is voor de achttiende 
eeuw. 1 Dit verval werd immers in niet geringe mate veroorzaakt door de 
hoge arbeidskosten die met een arbeidsintensieve stedelijke industrie ge
paard gingen. Voor de zijdelintindustrie moeten die echter een veel ge
ringere rol hebben gespeeld vanwege het gebruik van de lintmolen en de 
duurte van de gebruikte grondstof. 2 Het is deze combinatie van factoren 
die er toe leidt het tijdstip waarop het verval inzet als 'vroeg' te om
schrijven. Ik zal nu eerst met een enkel woord de lintmolen introduceren 
en dan aan de hand van een conflict over het gebruik daarvan tussen 
Amsterdam en Haarlem in 1663 aantonen hoe belangrijk de zijdelintin-

1. Joh. de Vries, De economische achteruitgang van de Repub/iek in de achttiende eeuw 
(tweede druk; Leiden 1968) 83-136. 
2. P.W. Klein, De zeventiende eeuw (1585-1700), in : J .H . van Stuyvenberg (red.) , De 
economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 98. 
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dustrie in Haarlem dan al is. Vervolgens wordt de fasering van het ver
val geschetst. Na vergelijking met de andere onderdelen van de Haar
lemse zijdenijverheid en enkele buitenlandse zijdelintindustrieen, doe ik 
tens lotte een uitspraak over een mogelijke verklaring voor het verval. 

Vooraf zij opgemerkt dat zijdelint een modeproduct is en dus onder
hevig kan zijn aan grilligheid in vraag. Een verschuiving in het mode
beeld kan dan licht leiden tot sterke veranderingen in de producerende 
bedrijfstak. In dit geval is daarvan niets gebleken, daar kan worden aan
getoond dat de achteruitgang van de Haarlemse productie samenvalt 
met de opkomst van andere productiecentra. 

Lintmolens 

Over de opkomst van het weven van linten op de lintmolens zijn we, 
dankzij het feit dat dit in Leiden gebeurde, door de monografie van 
N. W. Posthumus goed gelnformeerd. Er zijn aanwijzingen dat aan het 
einde van de 16e eeuw dergelijke instrumenten zouden zijn uitgevonden 
in Danzig, iets later ook in Brugge. 3 Maar Leiden was de eerste plaats 
waar ze met succes werden toegepast. Op 10 juli 1604 sloot de 'uitvin
der' van de lintmolen, Willem Dircx van Sonnevelt, een contract met de 
firma Hanedous & Bodin, fabrikeurs van saaypassementen, waarin Van 
Sonnevelt zich verplichtte 3 molens te leveren voor 550 gulden per stuk. 
Hanedous & Bodin namen nog een optie op de volgende drie molens 
voor dezelfde prijs. Mocht men dan nog meer molens nodig hebben, 
dan zou Van Sonnevelt die bouwen en in eigendom houden, maar ver
plicht zijn ze te verhuren aan de firma voor 6 gulden per week.4 

Voor de economische geschiedenis is het belangrijkste kenmerk van 
deze molen de enorme verhoging van de arbeidsproductiviteit die daar~ 
mee mogelijk werd. Voorheen bestond het werkinstrument van de lint
weyers uit een gewoon weeftgetouw dat geschikt gemaakt was voor het 
weven van zeer smalle stukken. Net als op het brede weefgetouw, werd 
slechts een stuk tegelijk gemaakt. 5 Met de lintmolen van Van Sonnevelt 
konden echter al meteen 12 stuks tegelijk gemaakt worden. Daarenbo
yen werd het weefproces bijna volledig gemechaniseerd. De twee belang
rijkste handelingen van de wever, een aantal kettingdraden optillen en 

3. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e eeuw 
('s-Gravenhage 1940) 57. 
4. N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid III 
('s-Gravenhage 1912) 696-698. 
5. Idem, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrieII ('s-Gravcnhage 1939) 
283-284. 
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De lintmolen in de Encyclopedie. Over de details van de werking van het instrument, die 
door deze gravure niet duidelijk gemaakt worden, bestaat in de literatuur verschil van me
ning. Het rond te draaien rad, waarop aile wee/bewegingen waren aangesloten, is rechts 
zichtbaar. Bron: (Diderot en d'Alembert) Encyclopedie ou dictionaire raisonne des scien
ces, des arts et des metiers. Planches tome 11 (1772). 

door het aldus ontstane 'vak' een schietspoel werpen, werden in de lint
molen niet langer met de hand en voet verricht. Het heffen van de ket
tingdraden en het in beweging brengen van de schietspoelen gebeurde nu 
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vanuit een punt, waar een ronddraaiend rad was aangebracht. Daarop 
aangesloten tandraderen en nokkenassen maakten deze bewegingen van 
kettingdraad en schietspoel mogelijk. Het enige wat de wever nog deed 
was het rad met de hand ronddraaien, lege schietspoelen vervangen en, 
zeer belangrijk, in de gaten houden of er geen draadbreuk plaatsvond. 
Van belang is ook er op te wijzen dat elk der afzonderlijke linten zijn 
eigen, op spoelen gewonden kettingdraden, en schietspoelen had. Linten 
van verschillende kleuren konden dus tegelijk geweven worden. 6 

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe techniek zijn, voor zover 
het de sociaal-economische geschiedenis betreft, met het bovenstaande 
weI gegeven. Ons rest slechts een techniekhistorische opmerking die 
voor het nog volgende van belang is. Lintmolens konden (en werden) 
namelijk slechts door een langdurig proces geschikt gemaakt voor het 
weven van aIle bekende linttypen. Voor de oude techniek bleef daarom 
nog lang emplooi bestaan, al waren haar dagen bij wijze van spreken 
geteld. Bovendien zal, gezien de potentie tot massaproduktie van de mo
lens, ruimte voor het oude voetgetouw overgebleven zijn voor het weven 
van het exclusieve luxelint. 

Verzet tegen de Iintmolens 

Tegen de invoering van de lintmolen keerden zich, zoals men zich kan 
indenken, vooral de ambachtslieden die zich van het 'oude' kleine voet
getouw bedienden. Talrijke rekesten werden aangeboden aan de Leidse, 
later ook aan de Amsterdamse magistraat. Steeds was hierin sprake van 
werkloosheid onders de werkers met het kleine getouw. Steeds wees men 
erop dat ze weI eens voor hun levensonderhoud op de bedeling aangewe
zen konden raken. Vaak werd naar voren gebracht dat het klein weefge
touw een ideaal instrument was om kinderen het weversvak te leren en 
regelmatig zei men dat de molenlinten van slechte kwaliteit waren. Men 
verzocht dan een algeheel verbod tot het gebruik van de molens of een 
verbod tot het maken van bepaalde lintsoorten daarop. 7 Door de ver
spreiding van de molens over het land, in de eerste decennia van de 17e 
eeuw, werd het uiteindelijk een landelijke zaak. In 1623 vaardigde de 
Staten-Generaal het eerste placaat uit, dat het weven van bepaalde lint
soorten op de molens verbood.8 In 1639 werd dit placaat vernieuwd, er 
mochten nu op de molens wat meer soorten worden geweven. In het der-

6. Idem, 284-286. 
7. Posthumus, Bronnen Ill, 698-699, 710-713. In het algemeen ook: A.L. van Schelven, 
Techniek, innovatie, arbeid in historisch perspectiej (Enschede 1979). 
8. Afgedrukt in: van Schelven, a. W., 40-41. 
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de en laatste placaat van 1661 bevestigde men nogmaals het placaat van 
1639 en voegde er als nieuwigheid aan toe, dat molenlinten die buiten 
de Republiek werden geweven, niet mochten worden gei'mporteerd.9 De
ze gang van zaken wijst op twee dingen. Ten eerste blijkt uit de vernieu
wing van de placaten en het aanhouden van de stroom van rekesten, dat 
de maatregelen van de Staten-Generaal slecht werden nageleefd. Ten 
tweede blijkt uit het placaat van 1661 dat de molens ook in het buiten
land in gebruik genomen waren. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat 
zij in 1616 al in Londen werden aangetroffen, en rond 1660 doken zij 
in Manchester OplO, enige jaren daarna werden zij in Krefeld en Bazel 
in gebruik genomen. In 1664 werd het gebruik van lintmolens verboden 
in Antwerpen. Gent en Brussel en in Neurenberg. l1 Bijna overal waar 
hij opdook ontmoette de molen verzet, dat niet zelden resulteerde in ver
bod van, of beperkingen op, het gebruik van de lintmolens. 

Haarlems strijd voor een vrij gebruik van de lintmolens 

In 1663 richtte de Haarlemse vroedschap zich tot de Staten van Holland 
met een 'Consideratie jegens het executeren ende practiseren van het 
placaet ... van 1661'. Zij verzochten daarin dat placaat buiten werking 
te stellen. 12 Om twee redenen richtte dit stuk zich tegen Amsterdam: ten 
eerste werden daar veel zijdelinten gemaakt op het oude getouw die in
middels in Haarlem op grote schaal op zijdelintmolens werden gemaakt, 
ten tweede ijverden vooral de Amsterdamse zijdelintwerkers voor hand
having van het placaat13 (daarin gesteund door hun vroedschap) omdat 
de belangrijkste lintsoorten die niet op molens gemaakt mochten wor
den nu juiste allerlei typen zi1delint waren. Het had enige tijd geduurd 
voordat de zijdelinten ook op de molens konden worden gemaakt en in
niiddels was in Amsterdam al een redelijk grote zijdelintindustrie opge
komen die met de kleine getouwen werkte. In Haarlem daarentegen wer-

9. Groot Placaetboek, 1189. 
10. A.P . Wadsworth en Julia De Lacy Mann, The cotton trade and industrial Lancashire 
/660-/780 (Manchester 1931) 101, 103. 
11. van Schelven, a. w., 43. 
12. Gemeentearchief Haarlem (G.A.H.), Archief ambachtsgilden, inv .nr. 327. Stukken 
betreffende de lintmolens. Het document is ongepagineerd . 
13 . In 1652 gingen ze zelfs zo ver er bij de overluiden van het passement- en lintwerkers
gilde in Stockholm op aan te dringen zich tot de Koning van Zweden te wenden; die zou 
de door een Amsterdammer ingevoerde lintmolen moeten verbieden. Zie: J .G. van Dillen, 
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam III ('s
Gravenhage 1974) 587-588. In Amsterdam yond op grond van het placaat ook vervolging 
plaats, vgl 312. 
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den de zijdelinten van het begin af aan op molens gemaakt. 14 Dientenge
volge waren in beide steden verschillende belangengroepen ontstaan die 
het stedelijk beleid ten aanzien van het placaat sterk hebben belnvloed. 

De belangrijkste argumenten die vanuit Haarlem werden aangevoerd 
betroffen, ten eerste, de opkomst van een met molens werkende buiten
landse zijdelintindustrie, mol ens die bovendien 'secretelijk' vanuit de 
Republiek daarheen werden gevoerd. Ten tweede wees men op de tegen
werking die de Haarlemse kooplieden-ondernemers ondervonden van de 
Amsterdamse handelaren. Die zouden onder meer handel drijven in 
vanuit het buitenland binnengesmokkelde zijdelinten en ze zouden de 
Amsterdamse passementwerkers steunen in hun strijd voor de handha
ving van het placaat. Dit laatste dan vooral omdat bij een vrij gebruik 
van lintmolens kooplieden-ondernemers zoveel kunnen produceren dat 
ze hun eigen buffervoorraad voor winstgevende handel konden opbou
wen en zo 'die tweede' hand uitschakelen. 

Een Amsterdamse reactie kon niet uitblijven en op 3 december 1663 
besloot de Amsterdamse vroedschap zich in de Staten van Holland 
krachtig te verweren tegen de Consideratie van 'die van Haerlem' .15 

Daarbij werden in hoofdzaak de al genoemde argument en aangevoerd 
(werkloosheid, kinderarbeid, slechte kwaliteit molenlinten) en werd 
voor het overige gewoonweg ontkend dat er een buitenlandse concurren
tie bestond die van lintmolens gebruik maakte. 

We zullen de verdere, overigens kleurrijke details van deze twist ter 
zijde laten liggen. Reeds in 1668 veranderde de Amsterdamse vroed
schap van inzicht, omdat zij onder de indruk was gekomen van de bui
tenlandse (en vermoedelijk de Haarlemse) concurrentie. Zij had er spijt 
van dat 'men bij conniventie inde executie van zoodanige placaten mal
canderen ... soeckt te verkloeken, zoals de ervarentheyt, tot nadeel van 
dese stad, albereits weI hadde geleert ... ' . Men besloot er naar te streven 
de placaten te doen intrekken 'oftewel tenminst bij ooghluykinge sonder 
executie te laten'. 16 Dat laatste was in Haarlem allang praktijk. 

Gildevorming in de Haarlems zijdelintindustrie 

Haarlems strijd voor het vrije gebruik van de zijdelintmolen is de eerste 
aanwijzing waarover we beschikken, dat daar inmiddels een belangrijke 
zijdelintindustrie was opgekomen. Vanaf 1669 zijn we daarover beter 

14. Ik ben gedurende mijn onderzoek geen spoor van het gebruik van het kleine getouw 
aldaar tegengekomen. 
15. van Dillen, Bronnen III, 715-720. 
16. Idem, 793 . 
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gei'nformeerd. Toen namelijk werd het zijdelintredersgilde opgericht. 
De keur, die de inrichting van deze ambachtsorganisatie regelde, bevatte 
bepalingen die we meestal in dit soort documenten tegenkomen: maxi
mum bedrijfsomvang (5 molens), minimumlonen voor de knechts, rege
ling omtrent het leerlingwezen. I7 In het algemeen behartigde deze keur het 
collectieve belang van de meesters door zijn nadruk op de maximum be
drijfsomvang en doordat men later nog verder had gepreciseerd dat een 
meester slechts een winkel mocht houden. Ieder mogelijkheid tot verde
re uitbouw van het bedrijf werd een individuele meester daarmee ontno
men; men poogde de hele groep een optimale gelegenheid te bieden om 
een 'stuck broot' te verdienen. Diezelfde meesters overtraden inmiddels 
voornamelijk de bepalingen die in het belang van hun werklieden waren. 
Zij verzaakten hun verplichting tot registraite van knechts, waarover 
straks meer, en stelden alles in het werk om zoveel mogelijk leerlingen op 
hun winkels te laten werken. De keur stond slechts een leerling, of een 
persoon met minder dan het knechtsloon, op een winkel toe. Deze goed
kope vorm van arbeid was bij de meesters zo populair dat de vroedschap 
van Haarlem tot drie keer toe bij aanvulling ('ampliatie') op de gilde
keur de bepalingen moest aanscherpen. Eerst werd op 24 september 
1677 de registratie van leerlingen c.q. personen 'beneden de gestelde 
loon' geregeld. De maatregelen konden zodoende beter worden gecon
troleerd. Daarna werd een uitzondering gemaakt voor de zonen van de 
meester. Meer leerlingen kon dus, maar dan moesten ze weI zonen van 
de meester zelf zijn. En op 23 december 1678 werd tenslotte nog eens 
bepaald dat niemand zijn leertijd mocht voldoen 'binnen zijn eigen 
huys, of ter plaetse daer hij woont', tenzij hij een gildebroederszoon 
was. IS Vermoedelijk probeerden de meesters dus ook meer leerlingen in 
dienst te nemen, door ze in hun huis te laten wonen, in de veronderstel
ling dat het een soort 'zoons' waren. 

Gezien de houding van de meesters is het wat minder verwonderlijk 
dat het zijdelintweven in 1674 met een tweede gilde werd verrijkt: het 
zijdelintwerkersknechtsgilde. I9 Dit gilde had dan ook als belangrijkste 
doel: het bevorderen en naleven van de keur op de zijdelintrederij, voor
al natuurlijk de voor de knechts belangrijke artikelen daaruit. Het twee
de doel was de oprichting van een 'bos' voor ondersteuning bij ziekte
en begrafeniskosten. De bazen konden ook lid worden. Het knechtsgil
de zou nog een enkele keer van zich doen spreken, als men de burge-

17. G.A.H . Archief Ambachtsgilden, inv.nr. 325. Keur op de zijdelintrederij d.d. 21-5-
1676. Keuren van eerder datum zijn niet bewaard gebleven. 
18. Aile 'amplicaties' in: G.A .H. Archief ambachtsgilden, inv.nr. 325. 
19. E.M.A. Timmer, Knechtsgi/den en knechtsbossen in Nederland. Arbeidsverzekering 
in vroegere tijden (Haarlem 1913) 33-59. 
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meesters bij rekest om toepassing van bepaalde keurartikelen vroeg. 

Het verval van de zijdelintnijverheid 

Om ons van dit verval een beeld te vormen, kunnen we gebruik maken 
van de registers van nieuw ingeschreven meesters, knechts en leerlingen 
(en de werklieden met minder dan een knechtsloon).2o Deze bron is be
paald niet zonder problemen en moet dus nu eerst kritisch worden 
besproken. In de eerste plaats komen in de registers aileen de namen 
voor van meesters, knechts etc. die voor het eerst als zodanig werden in
geschreven. Er is geen registratie bekend van hen die wegens sterfte, mi
gratie of verandering van ambacht uit het gil de traden. De ongetwijfeld 
weI bijgehouden verplichte jaarlijkse contributies van de gildebroeders 
is niet bewaard gebleven. Door deze omstandigheden kan een enigszins 
betrouwbare schatting van de gehele populatie aIleen worden gemaakt 
voor de beginjaren van het gilde. Het verloop van de nieuwe aanmeldin
gen geeft echter een redelijk goede indicatie van de aantrekkingskracht 
van het ambacht en kan dus dienen om aan te geven in welke perioden 
daarin significante veranderingen optraden. 

De gegevens over het aantalleerlingen/personen met minder dan het 
knechtsloon ontbreken tot 1676, daar de registratie ervan eerst in de am
pliatie van 1677 verplicht gesteld werd. Om duistere redenen vangt deze 
registratie echter in 1676 aan en volgens het betreffende register hebben 
we hier aIleen te doen met 'knechts onder de loon'. Leerlingen worden 
niet met name genoemd. Deze registratie loopt slechts tot 1685. In het 
'leerlingboek' vinden we dan weer het aantalleerlingen van 1732 tot en 
met 1804 en hier is weer geen sprake van 'knechts onder de loon'. Om 
een beter overzicht te krijgen van het probleem, volgen nu eerst de cij
fers voor de periode 1669-1685. 

T ABEL 1 Aantallen nieuw ingeschreven meesters, knechts en leerlingen (mensen met 
minder dan het knechtsloon) van het zijdelintredersgilde te Haarlem, 1669-1685. 

Jaar. Meesters 

1669-1670 256 
1671-1675 82 
1676-1680 88 
1681-1685 34 

Knechts 

344 
43 
234 
116 

Leeriingen 

306 
158 

Bronnen: G.A.H. Archie! Ambachtsgilden (zijdelintredersarchief): inv.nr. 321 meester
boek; inv.nr. 322 knechtsboek; inv.nr. 323 leerjongens. 

20. G .A.H . Archief ambachtsgilden, inY.nr. 321 meesterboek, inY.nr. 322 knechtsboek, 
inY.nr. 323 1eerjongens, inY.nr. 324 leerlingboek. 
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We bespreken allereerst de meesters. In de periode van 1669 tot onge
veer 1680 hebben we te maken met twee categorieen. Een categorie 
bestond uit meesters die zich voor het eerst als zodanig lieten registreren. 
Deze omvatte uiteraard het merendeel van de 256 personen in de periode 
1669 - 1670, maar ook nog daarna, want in de ampliatie op de keur van 
1677 werd nogmaals bepaald dat 'niemandt Meester ofte Baes van het 
Zijde-Lindt-reden sal mogen werden, dan die zijn Naem ( ... ) aen de 
Overluyden zal hebben bekent gemaeckt'. Van de 88 intekenaren in de 
periode 1676-1680 werden er in 1677 en 1678 dan ook 51 ingetekend. De 
tweede categrie betrof een aantal nieuw gevestigden. Wanneer we nu bij 
wijze van hypothese de 34 nieuwe meesters van 1681-1685 aftrekken van 
de 82 respectievelijk 88 in de perioden 1671-1675 en 1676-1680, om zo 
gevestigde van nieuwe meesters te onderscheiden, dan lijkt het niet onre
delijk het aantal meesters in 1670 op ± 360 te schatten. 

In de knechtsaantallen deed zich op het eerste gezicht een weI zeer 
vreemd verloop voor. Na een scherpe inzinking in de periode 1671-1675 
yond in de periode 1676-1680 een meer dan vervijfvoudiging plaats. Het 
is nog wat vroeg om hierin de toestroom van Huegenoten te zien en bo
vendien blijken er maar enkele Franse namen in het register voor die pe
riode voor te komen. 21 De meest voor de hand liggende verklaring voor 
deze verrassende toename moet daarom naar ons inzien worden gezocht 
in de activiteiten van het in 1674 opgerichte zijdelintwerkersknechtsgil
de. Dat zou zich immers onder meer toeleggen op het doen toepassen 
van de keur en het is hoogst waarschijnlijk dat zij er voor hebben ge
zorgd dat de meesters niet meer onder hun registratieverplichtingen uit
konden. Registratie van knechts zal weI een minimum vereiste zijn ge
weest om de loonbepalingen te doen uitvoeren. Op dezelfde manier als 
bij de meesters kan nu een grove schatting worden gemaakt van het aan
tal knechts. Aannemend dat de 43 knechts uit 1671-1675 de nieuwe 
knechts zijn van meesters die weI braaf aan hun verplichtingen volde
den, een hypothese die meer ondersteund wordt door het feit dat na de 
'inhaalperiode', tussen 1686-1690 en 1691-1695 ook weer sprake is van 
44 respectievelijk 45 nieuwe knechts, schatten we het aantal knechts op 
± 600 in 1670. 

Het aantal van ongeveer 360 meesters en ongeveer 600 knechts in 1670 
moet als een minimums chatting worden gezien. Tenslotte hebben we 
beargumenteerd dat in de jaren na 1670 een inhaalmanoeuvre werd uit
gevoerd, en in die periode zullen ongetwijfeld ongeregistreerde meesters 

21. F .Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op on
ze dagen IV (Haarlem 1888) 572, veronderstelt een sterke stimulans van zijdenijverheid 
in Haarlem door ,de toestroom van Franse vluchtelingen. 
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of knechts zijn overleden, vertrokken uit Haarlem of een ander ambacht 
hebben aangenomen. 

De reden dat we deze schatting hebben uitgevoerd is echter vooral ge
legen in het feit dat hieruit zonneklaar kan worr1~n afgeleid dat de aan
tallen nieuwe instromers na 1685, die in grafiek I zijn weergegeven, ten 
enen male onvoldoende zijn om de populatie in stand te houden als we 
aIleen rekening houden met de sterfte. Als we ervan uitgaan dat een 'ge
middelde' knecht zich als meester vestigde op zijn huwelijksleeftijd, 
toen meestal ergens tussen het 25ste en 30ste levensjaar, kunnen we als 
grove schatting aannemen dat hij dan nog hooguit 30 jaar in die hoeda
nigheid kon functioneren. Dit gelet op de levensverwachting en het feit 
dat achteruitgaande ogen, een ernstige handicap voor een wever, het 
niet waarschijnlijk maakten dat er nog veel na hun 55ste in functie wa
ren. In een 'normaal' jaar verdwenen er dan 360 : 30 = 12 meesters, 
dus simpel afgerond 60 in 5 jaar. In de periode 1686-1720 kwamen er 
echter gemiddeld nog maar 18 nieuwe meesters per 5 jaar bij, en dat was 
dus echt veel en veel te weinig. Rekening houdende met migratie en be
roepsverandering kunnen we dus stellen dat het gilde vanaf het begin a1 
leden verloor, en fors. 

Nog een kort woord over de aantallen werklieden die minder dan het 
knechtsloon ontvingen. We hebben he~ sterke vermoeden dat hierin weI 
degelijk ook leerlingen zijn meegeteld, omdat de ampliatie van 1677 die 
de registratie verplicht voorschreef, de termen 'leerlingen' en 'persoon 
beneden de loon' als in wissel bare categorieen behandelde. In de zin 
waarin de registratieverp1ichting voorkwam, had men het echter aIleen 
over '( ... ) de Naem, van de Persoon, de welcke hij beneden de gestelde 
loon betaelt,.22 Die moest door de meester worden opgegeven. Door de
ze verwarring is er met de twee getallen niets te doen, want leerlingen 
hadden die status slechts twee jaar, de anderen vermoedelij k veellanger. 
De onmogelijkheid om een redelijke populatieschatting uit te voeren 
wordt bovendien mede bepaald door de afwezigheid van de registratie 
na 1685. 

Bepalen we ons nu tot het beeld dat het verloop van de nieuw ingetre
den meesters, knechts en leerlingen in grafiek Ions biedt. Een inzinking 
voor 1696-1700 bij de zijdelintrederij is het duidelijkst te zien bij het 
aantal nieuwe knechts, in minder geprononceerde mate ook bij de 
meesters. Daarna ligt het aantal nieuwe knechts tot en met 1735 nooit 
beneden de 30 per 5 jaar, na 1735 komt het nooit meer boven de 15. Het 
aantal nieuwe meesters handhaaft zich in de beide eerste decenia van de 
18e eeuw op 19 en daalt daarna in 10 jaar tot 7 en komt daar ook nooit 

22. G.A.H. Archief ambachtsgilden, inv.nr. 325. 
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GRAFIEK I 

Nieuw ingeschreven meesters, knechts en leerlingen van het zijdelintredersgilde te Haar
lem, 1685-1785. Vijfjaar/ijkse totalen, absolute aantallen. 
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meer boven uit. Interessant is het, dat in de periode 1721-1725 het aantal 
meesters al begint te dalen, terwijl het aantal nieuwe knechts nog stijgt 
naar een piek van 52. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er ook re
latief meer knechts dan meesters bijkomen. Een andere aanwijzing ligt 
in de verhouding van de aantallen nieuwe meesters en nieuwe knechts. 
In 1670 schatten we het aantal meesters op 360 en het aantal knechts op 
600, dus respectievelijk op 37,5070 en 62,5%. Tussen 1685 en 1785 ko
men er 204 nieuwe meesters en 464 nieuwe knechts bij, get allen overi
gens die na vergelijking met de aanwezigen in 1670 een schril beeld van 
verval roepen, dus nu respectievelijk 30,5% en 69,5% Ergo wat minder 
meesters met wat meer knechts. In een situatie als die in de Haarlemse 
zijdelintindustrie, waar de uitbouw naar een grootbedrijf is geblok
keerd, duidt dit op verval. Steeds meer knechts kunnen zich niet het ka
pitaal verwerven om voor zichzelf te beginnen. 

Over de leerlingaantallen valt alweer niet zoveel te zeggen. Ook hier 
lijkt zich net als bij de knechts, de inzinking voor te doen in de peri ode 
1736-1740. Maar doordat we van gegevens van voor 1732 verstoken 
zijn, is de betekenis hiervan niet zander meer duidelijk. Het aantal blijft 
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dan min of meer stabiel tot 1765 om dan evenals bij de meesters en 
knechts opnieuw te dalen. 

In het algemeen constateren we dus een inzinking vlak voor 1700, die 
wordt gevolgd door een stabilisering (welke zeer weI aIleen een vertra
ging in de achteruitgang kan betekenen, daar we geen redelijke schatting 
van de populatie meer kunnen maken). Na 1720 voIgt een terugval die 
na 1735 ernstiger vormen aanneemt. Na omstreeks 1745 stabilisering op 
Iaag niveau en nog een inzinking na 1765. Dit beeld is overigens aardig 
in overeenstemming met dat van de stadsgeschiedschrijver F. Allan. 
Ook hij ziet de grootste bloei in de 2e helft van de de 17e eeuw, waarna 
een langzame achteruitgang zou inzetten. Het totale aantal zijdelintmo
lens in 1765 schat hij op 40. 23 Er zijn geen redenen om aan te nemen 
dat dit getal overdreven laag is. 

De zijdelintindustrie van Krefeld en Bazel 

Het verval van de Haarlemse zijdelinten ging gepaard met de opkomst 
van buiteniandse zijdelintcentra. Ter illustratie daarvan en ter vergelij
king met de gang van zaken in Haarlem bespreken we nu twee van deze 
centra. 

De Krefeldse zijdelintindustrie werd in sterke mate gedomineerd door 
de firma von der Leyen. Deze fabriek van ook andere zijden stoffen ont
wikkelde zich in de achttiende eeuw bepaald stormachtig. De vanaf 1727 
voorhanden boekhoudkundige bescheiden wijzen op een voortdurende 
groei van het eigen vermogen: in 1727 30.000 Reichstaler, in 1733 
61.000, 173786.000, 1745 185.000, 1751 296.000 en in 1756 al 317.000 
Reichstaler. 24 Hun productie in de stad was georganiseerd in een manu
factuur, een groot deel van de Iintmolens werd echter buiten de stad 
aangetroffen. Voor 1768 beschikken we over een inventaris van perso
neel en productiemiddelen van deze, men mag weI zeggen: mammoeton
derneming. Men beschikte over 412 weefgetouwen waarop een grote 
verscheidenheid aan zijden stoffen werd geweven, waartoe men 1236 
mensen in dienst had. Verder 97 kieine weefgetouwen voor gebrocheer
de en met figuren versierde linten; daarvoor waren 194 mensen in dienst. 
Men had weI 197 eigen grote Iintmolens, waarop per week 8.000 Iinten 
konden worden geweven en waarvoor.meer dan 1230 mensen nodig wa-

23 . Allan, a. w., 569-570, 579. 
24 . Herbert Kisch, Preuszischer Merkantilismus und der Aufstieg des Krefelder Seiden
gewerbes: Variationen iiber ein Thema des 18. Jahrhunderts, in: Idem, Die hausindustriel
len Textilgewerbe am Niederrhein vor der industriellen Revolution (Giittingen 1981) 66-
161 , aldaar 112-113. 
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ren. Voorts 18 eigen grote twijnmolens en 2 ververijen. 25 Het aantal zij
delintmolens in Haarlem in die tijd is niet bekend, we beschikken slechts 
over de schatting van Allan: 40. Maar gezien het feit dat in de tien jaren 
tussen 1766 en 1775 slechts 3 nieuwe meesters en 8 nieuwe knechts in het 
gil de traden, leidt het geen twiJfel dat de firma met zijn 197 lintmolens 
en de meer dan 1230 mensen die daarmee werken een veelvoud van de 
Haarlemse zijdelintproductie voortbracht. Dit geeft trouwens een rede
lijk beeld van de verhouding tussen beide steden, daar het aandeel van 
de Von der Leyens in de totale productie van Krefeld in 1788 op weI 80 
it 90% wordt geschat. 26 Van de 197 genoemde lintmolens stond slechts 
een kwart in de stad, de rest op het platteland in de wijde omgeving.27 

In de 1740-er jaren verbood de Pruisische koning de Krefeldse goede
ren toegang tot de Oostpruisische markten. Krefeld was weliswaar sinds 
1702 een deel van Pruisen, maar de koning wenste de nijverheid in het 
oostelijk deel van het Rijk ook tegen concurrentie uit zijn westelijke ge
biedsdelen te beschermen. Sinds die tijd waren de belangrijkste afzet
markten voor Von der Leyen en de andere Krefeldse ondernemers in het 
noorden en westen van Europa gelegen: de delen van Duitsland die niet 
tot het Pruisische rijk behoorden, Zweden, Denemarken en Nederland. 
Dus zeker in de tweede helft van de 18e eeuw werden de Haarlemse zij
delinten ook op de binnenlandse markt beconcurreerd. 28 

In Zwitserland ontwikkelde Bazel zich als het centrum van een 
gestaag groeiende plattelands zijdelintnijverheid . De daar rond 1670 
vanuit de Republiek binnengesmokkelde zijdelintmolen werd in steeds 
groter getale verspreid onder boerenwevers in het kanton Bazel. Dit pro
ces zette zich in het begin van de 18e eeuw door. In 1754 werden in Bazel 
en omgeving 1238 lintmolens aangetroffen, waarvan er slechts 25 in de 
stad stonden. Van deze lintmolens waren er 857 het eigendom van fabri
keurs in Bazel, 63 molens waren in het bezit van fabrikeurs van elders, 
de overige 318 waren het eigendom van de wevers29. In 1786 werden in 
het kanton Bazel al 2268 lintmolens geteld, waarvan nu 1893 het eigen
dom waren van Bazeler fabrikeurs. 30 Dat wil zeggen dat percentage lint
molens dat hun eigendom was tussen 1754 en 1786 groeide van ongeveer 

25 . Idem, 114-115. 
26. Idem, 115. 
27. Wolfgang Zorn, Gewerbe und Handel 1648-1800, in: Herman Aubin en Wolfgang 
Zorn (Herausg.), Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte I (Stuttgart 
1971) 538. 
28. Kisch, a. w. , 125-128 . 
29. W. Bodmer, Die Entwicklung der Schweizerischen Textilwirtschaft im Rahmen der 
iibrigen Industrieen und Wirtschaftszweige (Zurich 1960) 193. 
30. Idem, 213 . 
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69070 tot ongeveer 83 %. Het grootbedrijf nam dus sterk in betekenis toe. 
De belangrijkste klant van de zijdelinten uit Bazel was Frankrijk, 

maar wellicht heeft ook, gezien de gunstige ligging van de stad aan de 
Rijn, een deel van deze linten zijn weg gevonden naar de Republiek. 

Verval in de smalrederij 

Naast de tot nu toe besproken zijdelintindustrie bestond in Haarlem een 
tweede onderdeel van de zijdeindustrie, bekend geworden als de 'smal
rederij'. Ter voorkoming van verwarring: 'smallen' waren niet breed, 
maar te breed om ze op lintmolens te kunnen maken. Men gebruikt voor 
het weven van smallen (dat zijn diverse zijden stoffen met een grote vari
atie in patronen) gewone weefgetouwen waarop slechts een stuk tegelijk 
werd gemaakt. Vit de recent verschenen monografie van J.A.F. de 
Jongste31 kan het verval van de Haarlemse smallen worden gereconstru
eerd. De belangrijkste verklaring, die in deze studie naar voren komt is 
de eenzijdige afhankelijkheid van de Haarlemse zijdelndustrie van de 
V.O.C. voor de aanvoer van grondstoffen. De problemen die dit ople
verde, konden vrij gemakkelijk worden gereconstrueerd, daar Haarlem 
een stem had in de regelmatig terugkerende octrooiverlenging van de 
V.O.C. De invloed die Haarlem daaraan kon ontlenen, werd gebruikt 
om te pogen tot betere afspraken te komen met de Heren XVII omtrent 
twee problemen, die de belangen van de Haarlemse zijdelndustrie 
rechtstreeks raakten: de V.O.C. voerde te weinig en vooral te slechte zij
de aan, en in de loop van de 18e eeuw bezondigde ze zich steeds meer 
aan het invoeren van geweven zijden stoffen, die op de Nederlandse 
markt rechtstreeks met het Haarlemse product gingen concurreren. De 
tijdstippen waarop deze conflicten uitbarstten, blijken nu vrij redelijk 
overeen te stemm en met de geschetste fasering van het verval der zijde
linten: eind jaren 1690, 1729 en 1739.32 Ook de J ongste concludeert dat 
de eerste twee decennia van de 18e eeuw wat gunstiger waren voor de 
smalrederij en schrijft dit toe aan de belemmeringen die de Spaanse Suc
cessieoorlog aan de ontwikkeling van de Lyonese zijdelndustrie opleg
de.33 Zodra die waren opgeheven en er op de internationale markten 
weer scherpere concurrentieverhoudingen optraden, zette het verval an
dermaal in. De woordvoerders van de Haarlemse smalrederij schetsten 

31. LA.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne. Haar/em in de jaren 1747-1751 (z.p. 
1984). 
32. Idem, 23, 26, 28-31. 
33 . Idem, 26. 
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in 1753, het volgenden kwantitatieve beeld van de achteruitgang: in 1710 
werden nog 3700 it 3800 weefgetouwen aan het werk gehouden, rond 
1730 nog 3000 en in 1753 nog maar 900. 34 

In 1753 drong ook Haarlem aan op bescherming tegen een probleem 
dat ze tevoren nauwelijks hadden genoemd: de concurrentie op de Ne
derlandse markt van elders in Europa geweven zijden stoffen. De Heren 
XVII had den daar al veel eerder op gewezen in hun verweer tegen de 
Haarlemse beschuldigingen, de import uit Europa schatten ze in 1739 al 
op 15 keer de omvang van de eigen import van geweven stoffen. 35 Voor
al de Franse (Lyon) en Duitse (Krefeld) zijdeindustrie beconcurreerden 
de Haarlemse smallen met groot succes. Waarom dan die fixatie op de 
V.O.C. als de grote boosdoener? 

De oorzaken van het verval 

Smalrederij en zijdelintindustrie verschilden slechts op een punt wezen
lijk van elkaar: de veel hogere arbeidsproductiviteit van de lintmolen. 
Desalniettemin ken den ze beide een verval, waarvan de fasering bij be
nadering dezelfde was. Dit bewijst er op dat de gemeenschappelijke af
hankelijkheid van de V.O.C. als leverancier van grondstoffen inderdaad 
de belangrijkste oorzaak van het verval was. In de loop van de 18e eeuw 
echter, ging het deze leverancier steeds meer ontbreken aan economische 
prikkels om aan de Haarlemse vraag te voldoen. De prijzen voor zijde 
in het belangrijkste inkoopgebied, Bengalen, stegen door de toegeno
men concurrentie van Engelse en Fransen. Diezelfde concurrentie ver
hoogde de kosten van de militaire ondersteuning van de handelsactivi
teiten van de V.O.C. 36 Bovendien kon de V.O.C. veel meer verdienen 
aan de import van zijden stoffen en zou levering van grondstof aan de 
Haarlemse zijdeindustrie ook op beconcurreren van zichzelf neerko
men. In deze situatie ging de politieke prikkel om nog grondstoffen aan 
te voeren overheersen, maar die schoot zeker tekort daar het verval er 
ongetwijfeld toe heeft geleid dat de Haarlems zijdefabrikeurs geen al te 
hoge prijzen meer konden of wilden betalen. De concurrenten kenden 
deze problemen niet. Lyon kon zijn grondstoffen voor een groot deel 

34. Idem, 32. Deze becijfering werd ingediend als een van de bijdragen van Haarlem aan 
de discussie over het 'gelimiteerde proto franco', een poging om in de Republiek een 'be· 
perk!' vijhavenstelsel in te voeren. 
35 . Idem, 28. 
36. H. Baudet en C. Fausseur, Koloniale bedrijvigheid, in: Stuyvenberg, a. w., 312·313; 
F.S. Gaastra, De V.O.C. in Azie 1680·1795, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
IX (Haarlem 1980) 438·439. 
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uit het eigen land aanvoeren37
, Krefeld en Bazel importeerden deze uit 

Italit!. De expansie van deze zijdecentra wijst niet op problemen. 
Een vergelijking der zijdelintcentra wijst echter nog op een ander na

deel voor Haarlem. Haarlem, Krefeld en Bazel gebruikten alledrie de 
zijdelintmolen en niets wijst er op dat de Haarlems mol ens anders of be
ter waren. 38 Krefeld en Bazel konden echter goedkope boerenwevers in
schakelen, terwijl de gildebepalingen, zolang ze tenminste werden nage
leefd, de lonen in Haarlem hoog hielden. Gezien de geringe rol van de 
arbeidskosten in deze branch was dat waarschijnlijk een marginaal 
voordeel, maar het kon meetellen. 

In die situatie (marginale rol van loonkosten) zou een stedelijke in
dustrie zich kunnen handhaven door een concentratie op een kwalitatief 
hoogstaand product, zoals bijvoorbeeld in Lyon het geval was. Vandaar 
dat de Haarlemse zijdefabrikeurs zich beklaagden over de kwaliteit van 
de aangevoerde grondstoffen. 

Over een andere mogelijke oorzaak van het verval kunnen we kort 
zijn. Het protectionisme op de afzetmarkten kan geen verklaring bie
den. Ten eerste werd men in toenemende mate op de eigen, inderdaad 
nauwelijks beschermde markt, ook zwaar beconcurreerd. Ten tweede 
veroverde Krefeld juist markten waar ook de Haarlemse zijdelinten te
voren werden afgezet en die ook hun importtrarieven hadden verhoogd: 
de Scandinavische landen. 

37. In Zuid-Oost Frankrijk werd op vrije grote schaal de zijderups gecultiveerd . zie: Ge
orge Duby en Armand Wallon (ed.), Histoire de ta France rurate II (z.p. 1975) 234 en 398. 
38. Voor de andere belangrijke tak van lintnijverheid in HaarIem, de linnen Iinten, zet 
het verval eerst na 1780 in. Een van de redenen daarvoor is het voortdurend verbeteren 
van de in die tak gebruikte lintmolens. Zie: J. Vogel, De Haarlemse garenlintindustrie en 
het bedrijfvan Pieter Merkman en Zn ., in: Cahiers van het Centrum voor Bedrijfsgeschie
denis (Rotterdam) . Verschijnt binnenkort. 



De _ bus der Rotterdamse 
metselaarsknechten; een verzekeringskas 
in de 18e eeuw 

P.G. VAN DRUENEN 

Inleiding 

, ... het Gildewezen leeft en bloeit nog altijd zoo krachtig als voorheen. 
Eens was het de kiem, waaruit ons maatschappelijk leven te voorschijn 
trad; en later de machtige hefboom tot ontwikkeling en vooruitgang op 
stoffelijk en zedelijk gebied. En dit zal het telkens in breeder en vrijer 
en krachtiger vormen, zijn en blijven, zoolang de Germaansche 
volkenstam-waarvan wij, Nederlanders, slechts eene kleine afdeling vor
men - zich zijne edele roeping bewust zal zijn, om aan de spitse der na
tien te treden op de breede heirbaan der verlichting en beschaving. De 
gilden zijn zo oud als ons yolk, - zij zullen er zijn en blijven, zoolang 
de Germaansche stamboom in den Germaanschen bodem wortelt.' Al
dus eindigt J. ter Gouw zijn in 1886 verschenen werkje over de gilden. 1 

Hierin wordt in vele toonaarden de Nederlandse volksaard bezongen, 
die de bloei van het gildestelsel in het verleden mogelijk maakte. Het 
boekje kan echter niet los gezien worden van de tijd waarin het is ge
schreven. Het laatste kwart der negentiende eeuw is een periode waarin 
het ' .. . protectionisme ... de vrijhandelstendenzen [begint] te overwoeke
ren. ,2 Landsgrenzen tekenen zich weer duidelijk af en nationalistische 
gevoelens nemen de stellingen in tegen het meer internationalistisch den
ken van de voorafgaande periode. Het is dan ook geen wonder dat Ter 
Gouw, en met hem vele anderen, in het veri eden duikt en weer boven 
komt met de herwaardering van een bij uitstek protectionistisch insti
tuut als het gildestelsel. 

Ais men nu de lijst van publikaties over de gilden onderzoekt, dan 
valt onmiddellijk op dat het grootste deel ervan is verschenen tussen 
1864 en 1938, het jaar waarin C. Wiskerke promoveert op een onderzoek 
dat, ironisch genoeg, handelt over de afschaffing van de gilden in Ne-

1. J. ter Gouw, De Gilden, geschiedenis van het Volksleven (Rotterdam 1886) 104, 105. 
2. I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis 
van Nederland 1795-1940 (Leiden 1983) 375 . 
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derland. 3 Na 1938 lijkt het onderwerp te hebben afgedaan als onder
zoeksobject. Slechts in economisch-historische overzichtswerken,4 een 
enkel tijdschriftartikel5 en uitgaven in de populair-wetenschappelijke 
sfeer6 wordt nog ingegaan op de gilden. Voor het overige wordt door
verwezen naar werken over corporatisme, fascisme, katholicisme en het 
Derde Rijk. Zonder nu meteen een kwalificatie als 'er heerst blijkbaar 
een taboe op verder onderzoek naar de gilden' te gebruiken, zijn bo
venstaande gegevens op zijn minst opmerkelijk te noemen. Het gaat hier 
immers om een instituut dat eeuwenlang het economische en politieke 
leven van de steden heeft gedomineerd. Het kan toch niet zo zijn dat het 
archiefmateriaal is uitgeput. En zelfs als dit zo is, dan kunnen nieuwe 
methoden, theorieen en modellen van de historische wetenschap, maar 
ook van sociologie en (bedrijfs-)economie, tot nieuwe inzichten leiden. 

Het nu volgende artikel behandelt de geschiedenis van de 'Bus der 
metselaarsknechten' te Rotterdam in de jaren 1719-97. Een bus of bos 
verwijst naar een verzekeringskas voor de leden van een bepaalde be
roepsgroep, in dit geval de knechten, de gezellen van de meester
metselaars. Bij de beschrijving van de geschiedenis van deze bus zal ge
probeerd worden een op kwalitatief materiaal gebaseerd onderzoeks
verslag te combineren met de bewerking van een aantal kwantitatieve 
gegevens. Alvorens hiertoe over te gaan, zal in de volgende paragraaf 
een beschrijving worden gegeven van het gildestelsel. Het is dit stelsel 
in al haar consequenties dat de achtergrond vormt waartegen zich de ge
schiedenis van de hier onderzochte knechtsbus afspeelt. Ondanks het 
feit namelijk dat de verschillende knechtsorganisaties geheellos functio
neren van de gilden der meesters, maken ze toch onderdeel uit van het 
gehele gildestelsel. 7 

3. C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland (Amsterdam 1938). 
4. Bijvoorbeeld: J .G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economi
sche en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Repub/iek ('s Gravenhage 1970) 290-
300. J .A. van Houtte, An economic history of the low countries 800-1800 (London 1977) 
77-80 en 287-290. W. Jappe Alberts en H.P .H. Jansen, Welvaart in wording. Sociaal
economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde der midde
leeuwen ('S Gravenhage 1977) 90-93 . J .H. van Stuijvenberg (red .), De economische ge
schiedenis van Nederland (Groningen 1977) 62-64 en 140-144. 
5. Op plaatselijk en regionaal niveau verschijnen wei met een zekere regelmaat beschrij
vingen van de gilden aldaar. 
6. Bijvoorbeeld: I.H. van Eeghen, De gilden, theorie en praktijk (Bussum 1965). 
7. E .M.A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland (Haarlem 1913) 206. 
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De gild en 

C. Wiskerke definieert een gilde als ' ... een met publieke bevoegdheden 
uitgeruste corporatie, bestaande uit personen die een stedelijk ambacht 
of kleinhandelsbedrijf uitoefenen, ter vordering van in hoofdzaak eco
nomische belangen' .8 De produktie van de ambachtsman, onderdeel uit
makend van een gilde, is bestemd voor de lokale markt, dat wil zeggen 
de stad en haar naaste omgeving. Het bedrijf dat de man uitoefent is ge
richt op handwerk, heeft een lage kapitaalsinvestering nodig en is verze
kerd van een stabiele afzet. De prijs van het produkt wordt niet in de 
eerste plaats bepaald door de wisselwerking tussen vraag en aanbod, 
maar door de som van wat een 'billijke' beloning voor de producent ge
noemd wordt en de kosten van het produkt. 9 Dit alles heeft als belang
rijke consequentie dat het gilde, ondanks het feit dat het bestaat uit ver
schillende ondernemers, als een geheel kan worden gezien, als een be
drijfsorganisatie. In een dergelijke zienswijze zouden de gilden een lei
dende rol moeten spelen in het samenbrengen van de produktiefactoren. 
We zien inderdaad dat ze, geholpen door de stedelijke overheid, in staat 
zijn het gehele produktieproces te beheersen. Hierbij staat het voorko
men van onderlinge concurrentie tussen de ambachtslieden voorop. Vol
gens Wiskerke is dit het gevolg van de anti-kapitalistische geaardheid 
van het gildestelsel. Expansie van een individueel bedrijf kan de econo
mische en sociale gelijkmatigheid van de stadseconomie verstoren. 10 

Een gunstige conjunctuur zal zich binnen een dergelijk systeem uiten in 
de toename van het aantal individuele ambachtslieden en niet in de uit
breiding van hun bedrijven. Het gildewezen dwingt aldus iedere meester 
' ... onder precies dezelfde omstandigheden te werken als zijn vakgeno
ten' .11 Deze omstandigheden hebben betrekking op de aankoop van 
grondstoffen, het aantal werktuigen dat gebruikt mag worden, de kwali
teit van het produkt, de omvang van de produktie, de afzet en de moge
lijkheden om tot het gilde toegelaten te worden. 12 Dit laatste aspect wijst 
dan allereerst op de leertijd en de selectieprocedures die voorafgaan aan 
het meesterschap. Het aantal personen dat leerling, gezel of uiteindelijk 
meester wordt, is gelimiteerd. In de tweede plaats heeft dit aspect be
trekking op de zogenaamde gildedwang of gildeban 13 die een ieder die 

8. Wiskerke, De ajschajjing, 4. 
9. Idem, 4-6. 
10. Idem, 6. 
11 . Van Stuijvenberg, De economische geschiedenis, 171 . 
12. Wiskerke, De ajschajjing, 6-8. 
13. Idem, 9-10. 
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geen lid is van het gilde, uitsluit van de uitoefening van het betrokken 
ambacht. 

Het is deze gildedwang die in dit onderzoek naar de bus der metse
laarsknechten in Rotterdam een belangrijke rol speelt. Ook bij de 
knechtsgilden en knechtsbussen zien we reguleringen van deze aard. Wie 
niet bij een bepaald gilde of een bepaalde bus is aangesloten mag zijn 
beroep niet uitoefenen. Dit aIles wil overigens niet zeggen dat er in aIle 
steden voor aIle ambachten, gilden en bussen te vinden zijn. Dit geldt 
dan vooral voor de knechtsgilden die, althans in de Noordelijke Neder
land en weinig wortel schieten. 14 In haar dissertatie over knechtsgilden 
en -bussen, merkt E.M.A. Timmer in 1913 hierover al op dat de 
knechtsgilden na de hervorming hun voornaamste reden van bestaan 
verliezen: de zorg voor het zieleheil der leden.15 Aangezien er bij de 
meeste knechtsgilden ook nooit sprake is geweest van een regelende 
functie ten aanzien van het ambacht dat de knechten uitoefenen, blijft 
er slechts een zorg over: de ondersteuning van de leden en hun families 
bij ziekte of overlijden. 16 Hiertoe worden de knechtsbussen opgericht, 
die in aantal de knechtsgilden ver overtreffen. 17 

De stedelijke overheden steunen deze verzekeringskassen aanvanke
lijk van harte. Het bestaan ervan betekent immers een belangrijke ont
lasting van de publieke liefdadigheid. 18 Dit geldt in belangrijke mate 
voor Rotterdam waar in de tweede helft der achttiende eeuw de bevol
king met meer dan 10.000 zielen toeneemt. 19 Deze toename is voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan de ' ... toevloed van bedelaars en be
hoeftige personen ... '. 20 

Tegen het eind der achttiende eeuw verkeren veel knechtsbussen ech
ter in grote financieIe nood. Timmer stelt dat deze ontwikkeling het ge
volg is van het feit dat steeds meer jonge mensen ervan afzien een beroep 
te kiezen in de ambachtelijke sfeer, mede onder invloed van de toene-

14. Timmer, Knechtsgilden, 197. 
15. Idem 
16. Idem, 198. 
17. Timmer komt tot een aantal van 19 knechtsgilden (Knechtsgilden, 196). Wiskerke 
schat het aanta1 knechtsbussen op enkele honderden (De afschaffing, 86). 
18. Wiskerke, De afschaffing, 86. 
19. G.]. Mentink en A.M. van der Woude, De demografische ontwikkeling te Rotter
dam en Cool in de 17e en 18e eeuw (Rotterdam 1965) 33, 70. 
20. H.L. Hazewinkel Geschiedenis van Rotterdam (Amsterdam 1940-1942) deel III, 60, 
61. Ook Mentink en van der Woude schrijven de Rotterdamse bevolkingsgroei voor een 
deel toe aan een migratieoverschot (Mentink en Van der Woude De demografische ontwik
keling, 65) 
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mende werkloosheid. Vergrijzing, hogere contributies en meer uitkerin
gen zijn het gevolg. 21 

Deze opvatting laat een belangrijk aspect van de knechtsbussen ach
terwege, namelijk hun gedwongen karakter. Met behulp van de over
heid wordt aan aIle betrokken knechten de verplichting opgelegd een 
bijdrage te leveren. In het geval van de Rotterdamse metselaarsknechten 
is dit f 1,50 per jaar. 22 Men is dan echter nog niet verzekerd. Zij die dit 
weI wens en betalen nog eens f 3,70 per jaar extra. 

In de volgende paragraaf worden de oorspronkelijke gegevens van 
Timmer, gebaseerd op de officiele keuren en ordonnantien van stad 
Rotterdam, opnieuw onderzocht en uitgebreid met gegevens uit het Rot
terdams gildearchief. Ret betreft hier enige handgeschreven brieven en 
een compleet kasboek van de bus over de jaren 1737-1795. 

Het feit nu dat in dit kasboek zowel de inkomsten van de verzekerde 
als de inkomsten van de niet-verzekerde leden zijn bijgehouden, maakt 
het mogelijk bepaalde ontwikkelingen aangaande deze beide groepen in 
de tijd te volgen. Vervolgens kan onderzocht worden in hoeverre het ge
dwongen karakter van het Iidmaatschap van invioed is op het gedrag 
van de knechten en dus op de Ievensvatbaarheid van de bus. 

De geschiedenis van de bus 

De eerste officiele vermelding die betrekking heeft op het bestaan van 
een voorziening voor metselaarsknechten in Rotterdam, stamt uit 1719. 
Ret betreft hier een 'Ordonnantie op de busse van de metselaersknegts' 
van de stad Rotterdam. 23 Hierin' wordt de bus door de stedelijke over
heidgereglementeerd en uitgerust met publiekrechtelijke bevoegdheden. 
De ordonnantje bestaat uit 39 artikelen die achtereenvolgens behande
len: de inschrijvingsprocedure, de rechten van de leden, de verplichtin
gen, en de organisatie van het bestuur. 

Degene die als lid ingeschreven wil worden, moet aan een aantal voor
waarden voldoen. In de eerste plaats moet de betrokkene een metse
laarsknecht zijn, dat wil zeggen, in dienst zijn bij een meestermetselaar. 

21. Timmer Knechlsgilden, 206 . 
22. Voor 1751 is ditjl,- per jaar. 
23. Gemeentetarief Rotterdam (GAR), Oud archief, Extract uyt de generale keure en or
donnantie der stad Rotterdam houdende de ordonnatie op de busse van de metselaers
knegts 1719, inv. nr. 513, Band V, folio 120-126. 
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EXT R A 'C 'T 
Uyt de qenerale l(eu,e en OraOnntJ1Jl;e der 
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In deze ordonnantie van de stad Rotterdam uit 1719 wordt de bus der metselaarsknechten 
voor het eerst officieel gereglementeerd. Bron: GAR - oud stadsarchief nr . 513 Band folio 
120, 
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In de tweede plaats mag hij niet ouder zijn dan 50 jaar. 24 Tenslotte zul
len volgens artikel XVIII ' ... alle degene die sig willen laten inschrijven 
moeten sijn gesont van lighaem van eerlijk gedrag en hun werk ver
staende'. 

Wie aan deze voorwaarden voldoet en zich als lid laat inschrijven kan, 
mits hij niet achterraakt met het betalen van de contributie, rekenen op 
uitkeringen ingeval van ziekte, invaliditeit, ouderdom of overlijden. De
ze uitkeringen lopen op met het aantal jaren dat de betrokkene lid is. 
Zo hoeft men in het eerste jaar nergens op te rekenen. Daarna krijgt 
men bij ziekte /1,50 per week, bij ongelukken /3.60 per week en bij in
validiteit, alsmede het bereiken van een te hoge leeftijd om nog de kost 
te kunnen verdienen, / 1,50 per week. Is men echter langer dan 20 jaar 
lid, dan wordt de laatste uitkering verhoogd tot / 2,50 per week. In ge
val van overlijden kan de betrokken knecht rekenen op ' ... een eerlijk 
Dood-kleed' en zijn nabestaanden op /10,- om de kosten van de be
grafenis te dekken. Voorts worden dan enige andere leden van de bus 
verplicht om de dode naar het kerkhof te dragen. 

De contributie van de bus bedraagt, naast een vast inschrijfbedrag 
van /3,-, per week /0,10. In die weken waarin er sprake is van een 
sterfgeval, wordt er nog eens /0,10 extra betaald. De metselaarsknech
ten die geen lid willen worden, moeten toch ieder jaar /1,- bijdragen 
aan de kas. Zij hebben echter geen recht op de uitkeringen en de andere 
voorzieningen van de bus. Ditzelfde geldt ook voor de knechten die zich 
pas in de stad hebben gevestigd en voor knechten die om welke reden 
dan ook geroyeerd zijn. Uit het kasboek van de bus zal blijken dat deze 
laatste bron van inkomsten, waarvoor geen uitkeringsrisico behoeft te 
worden gedragen een steeds belangrijker aandeel gaat krijgen in de tota
Ie inkomsten van de bus. 

Het bestuur van de bus wordt gevormd door vier opzieners die elk een 
sleutel van de kas bij zich dragen. Deze kas is voorzien van vier verschil
lende sloten, zodat geen van de opzieners afzonderlijk toegang kan krij
gen tot de gelden. Eens in het jaar moeten deze 'Busbewaerders' reke
ning en verantwoording afleggen aan de leden. Op de bijeenkomst die 
voor dit doel wordt georganiseerd, treden twee opzieners af om plaats 
te maken voor twee nieuwe. Opvallend is dat maar liefst drie artikelen 
handelen over het gedrag van de leden tijdens deze jaarlijkse bijeen
komst. Zo mag er volgens artikel XXXV niet gerookt of gedronken 
worden op straffe van een boete van fO,50. Als men echter reeds bij 

24. Timmer noemt abusievelijk op p. 123 als uiterlijke leeftijd 30 jaar. Deze leeftijds
grens wordt echter pas ingevoerd bij de amp1iatie van de ordonnantie in 1734: GAR, oud 
archief, Arnp1iatie op de ordonnantie op de busse van de metselaersknegts, 1734, inv. nr . 
524, Band V, folio 153-160. 



VAN DRUENEN EEN ISE EEUWSE YERZEKERINGSKAS 99 

aanvang van de bijeenkomst ' ... onbequaem door den drank .. .' betrapt 
wordt, is de boete maar liefst f 1 ,-. Deze boete geldt ook voor iedereen 
die het waagt ' ... voor, na, of gedurende het opnemen van de rekeninge, 
te vloeken, te sweren, Godsnaam te misbruyken, of andersints onbeta
melijke woorden te spreken, of gekijf of vegterijen aan te regten .. .' 

De enige beroepskracht van de bus is een knecht die per jaar /30,
ontvangt. Zijn enige vastomschreven taak is volgens artikel XXXVIII: 
' ... Het vermanen van de nalatige knegts tot betalinge'. 

Bovenstaande bepalingen betreffen het functioneren van de bus en 
zijn uitgevaardigd in 1719. In 1734, 1748 en 1751 worden op deze 39 re
gels diverse aanvullingen en veranderingen gemeld, allen officieel afge
drukt in de stedelijke keuren en ordonnantien van die jaren.2S De ten
dentie van deze wijzigingen is steeds dezelfde: enerzijds een verhoging van 
de contfibuties en een verscherping van de toelatingscriteria, anderzijds 
een verlaging van de uitkeringen. De ampliatie van 1748 verwijst 
rechtstreeks naar een verzoek van de vier busbewaarders waarin om wij
zingen wordt gevraagd. De veranderingen van 1751 komen overeen met 
de inhoud van een verzoekschrift dat de busbewaarders op de 21e au
gustus van dat jaar bij de burgemeester en schepenen indienen.26 De be
langrijkste veranderingen hierin zijn de verhoging van de contributie 
voor niet-leden tot /1,50 per jaar, de verlaging van de uitkeringen aan 
diegenen die een ongeluk hebben gehad tot /3,- per week en de verla
ging van de ouderdomsuitkering tot /2,- per week. 

In 1791 ontvangt het stadsbestuur een brief van een aantal metse
laarsknechten die geen lid zijn van de bUS. 27 Zij vragen hierin ontheven 
te worden van hun jaarlijkse verplichte bijdrage van /1,50. Het ant
woord van de 'Heren van de Weth' is echter onverbiddelijk: ' ... dat wij
ders, even zoo als naar behoorlijk onderzoek van zaaken gebleeken is, 
dat de Busse der huistimmerliedenknegts door contributien van die niet 
verkiezen zich te laten inschrijven, moet in stand gehouden worden, het 
oO.k alzoo met de busse der metselaersknegts gelegen is ... ' 

Als in 1795 opnieuw een verzoek uitgaat van een aantal niet-Ieden die 
niet meer wensen te betalen,28 komt er een nadere verklaring van het 
stadsbestuur waarin het wenselijk wordt geacht ' ... de Metselaersknegts 
Busse op den duur in stand te houden ... en dus hiermede zoo veel doen-

25 . GAR, oud archief, Extracten uit de generale keure en ordonnantie der stad Rotter
dam houdende de ordonnantie op de busse van metselaersknegts 1719: alteraties en ampli
aties, 1734, 1748, 1751, inv.nr. 524, Band V, folio 153-160 en 161-164. 
26. GAR, Gi1dearchief, stukken betreffende de knegtsbus van het metselaarsgi1de. 
27 . GAR, oud archief, Extract uit het register resolutien van de edele grootachtbare hee
ren van de weth der stad Rotterdam, 1791, inv. nr . 517, Band IX, folio 15-18. 
28. GAR, oud archief, inv. nr. 517, Band IX, folio 94-97. 
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lijk, de respective annen Cassen binnen deze stad, van lasten te bevrij
den ... ' De resolutie gaat echter verder met de opmerking dat het in stand 
houden van de bus in de eerste plaats een zaak is van de betalende leden 
en dat het eigeniijk ' ... met de regulen eener op gronden van Vrijheid, 
Gelijkheid ingerigte Burgermaatschappij . .' niet verantwoord is niet
leden ook te laten mee betalen. Vandaar ook dat er vrijstelling van beta
ling wordt verleeild aan die knechten die langer dan drie jaar in de stad 
wonen. Ten aanzien van de daardoor te verwachten financiele achteruit
gang van de bus worden de volgende wijzigingen van kracht: als het sal
do van de bus niet toereikend is, zal de hulpverlening naar rata afne
men. Ook mag, als drie-vierde deel van de aanwezigen op de vergade
ring het daarmee eens is, de contributie tot maximaal /0,20 per week 
worden verhoogd. 

Het zal duidelijk zijn dat door deze maatregelen de financiele situatie 
van de bus snel verslechtert: het lidmaatschap wordt steeds minder aan
trekkelijk, waardoor veel leden opzeggen. De inkomsten van de niet
leden verdwijnen nagenoeg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in 
1796 een verzoek uitgaat van de busbewaarders aan het stadsbestuur om 
overheidssteun.29 De busbewaarders zien echter zo weinig heil in dit ver
zoek dat ze er aan toe voegen: ' ... de meerderheid der tegenwoordige le
den zouden genegen zijn, om indien er geen middel van herstel te vinden 
mogte zijn de busch te dissolveren'. 

Op zeven januari 1797 komt dan inderdaad de toe stemming van de 
raad om de bus op te heffen en de nog aanwezige gelden volgens een be
paalde verdeelsleutel aan de leden terug te geven. 30 De raad is niet gene
gen door welke nieuwe maatregelen dan ook het voortbestaan van de 
bus te garanderen. Dit is niet verwonderlijk in een tijd waarin onder in
vloed van de ideeen van de Franse revolutie (en in ons land inmiddels 
de Bataafse Republiek) de gedachten achter het gildestelsel in hun totali
teit ondergraven worden. De stedelijke overheden zijn veel minder - en 
vaak helemaal niet meer - bereid beroeps- en bedrijfsorganisaties te 
voorzien van publieke bevoegdheden. Op economisch gebied overheerst 
nu de vrijheidsgedachte. 31 De bus van de metselaarsknechten hoeft niet 
eens te wachten op de grondwet van 1798 waarin de gilden officieel afge
schaft worden. 32 Het onthouden van overheidssteun is genoeg om de 
bus op basis van een simpele kosten-baten afweging op te heffen. 

Nu bevindt zich, zoals in de inleiding al naar voren is gekomen in het 
Rotterdams gildearchief een kasboek van de bus over de jaren 1737-95. 

29. GAR, gildearchief, inv. nr. 109. 
30. GAR, gildearchief, 'inv. nr. 109. 
31. Wiskerke, De afschaffing, hoofdstuk 4. 
32. Idem, 119-127 
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Het boek telt 59 bladzijden, voor ieder jaar een. De jaarafrekening vindt 
steeds in augustus plaats. Achtereenvolgens worden aangegeven de in
komsten uit contributie, de bijdragen van vreemde knechten, het totaal 
der inkomsten en het kastotaal. 33 

Het is aannemelijk dat het hoofdstuk 'contributie' aIleen duidt op de 
bijdragen van de leden, dat wil zeggen de knechten die wekelijks twee 
stuivers bijdragen en dus in aanmerking komen voor de uitkeringen. Dit 
wordt ondersteund door twee feiten. In de eerste plaats worden in de or
donnantie van 171934 de niet-Ieden en de vreemde knechten (die pas in 
de stad werkzaam zijn) direct achter elkaar aangeduid als de groepen die 
per jaar een gulden verschuldigd zijn. In de tweede plaats leert een bere
kening uit het al eerder aangehaalde request uit 179635 van de vier bus
bewaarders van dat moment dat de gelden die onder 'contributie' vaIlen 
aIleen door de leden worden opgebracht. 36 In dezelfde berekening wor
den de overige contribuanten onder het hoofd 'vreemde knechten' ge
plaatst. Deze groep bestaat dan uit knechten die geen lid willen worden, 
pas of tijdelijk in de stad werken, geroyeerd zijn, of om leeftijds- of ge
zondheidsredenen geen lid mogen worden. Aangezien de knechten in de
ze groep geen inschrijfgeld verschuldigd zijn, kan, in tegenstelling tot de 
groep van de leden, voor deze groep jaarlijks het aantal individuen vast
gesteld worden. 

De inkomsten uit de rente zijn afkomstig van obligaties. Dit blijkt uit 
de uiteindelijke afrekening die de busbewaarders in 1797 naar de ge
meenteraad sturen naar aanleiding van de opheffing van de bus. De ver
koop van de obligaties brengt dan /2.510,51 Op.37 

De rubriek 'totale inkomsten' is een optelling van de eerste drie ru
brieken, terwijl de bedragen in de kolom 'in kas' naar aIle waarschijn
Iijkheid duiden op de direct aanwendbare kasvoorraad, vermeerderd 
met de waarde van de obligaties en de twee 'huisjes' die de bus bezit. 

Het is nu mogelijk een zesde rubriek 'uitgaven' aan dit geheel toe te 
voegen. 38 Het uitgaventotaal wordt gevormd door de uitkeringen, ver-

33. GAR, gildearchief, ontvangstenboek van de bus der metselaarsknechten 1737-96, 
inv. nr. 110. 
34. GAR, oud archief, inv. nr. 513, Band V, folio 120-126. 
35. GAR, gildearchief, inv. nr. 109. 
36. In deze rekensom wordt over het jaar 1796 een totaalbedrag aan contributies van 
/114,40 genoemd. Dit bed rag komt overeen met het in dezelfde brief genoemde aantalle
den, vermenigvuldigd met de jaarlijkse bijdrage: 22 x /5,20 = /114,40. 
37. GAR, gildearchief, inv. nr . 109 en 110. 
38. Het uitgaventotaal kan verkregen worden door de volgende bewerkingen toe te pas
sen: d = a - (b - c) indien b > c; d = a + (c - b) indien b < c. Hierbij geldt: a = het 
totaal der inkomsten in een bepaald jaar; b = het kastotaal in dat zelfde jaar; c = het 
kastotaal in het voorgaande jaar; d = het uitgaventotaal. 
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ponding (belasting Op grond en huizen) en vergoedingen aan de gilde-
knecht en de busbewaarders. 39 

De volgende tabel en figuren zijn gebaseerd op een drie-jaarlijkse 
steekproef uit de ter beschikking staande jaren, te beginnen in 1738 
waarin het eerste uitgaventotaal kan worden berekend en logischerwijs 
eindigend in 1795. In tabel 1 zijn de bedragen opgenomen zoals ze in het 
kasboek staan met dien verstande dat omwille van de uit te voeren bere-
keningen de achttiende-eeuwse schrijfwijze is vervangen door de moder-
ne: 555 gulden en vier stuivers wordt dan /555,20. 

TABEL 1 Kasboek van de Rotterdamse bus der metselaarsknechten, 3-jaarlijkse steek-
proej over de jaren 1738-95. 

Jaar Contri- Vreemde Rente Totale In Kas Uit-
butie knechten inkomsten gaven 

1738 555,20 148,- 157,- 860,90 5229,50 729,30 
41 570,40 127,- 161,50 858,90 5591,70 918,45 
44 506,90 123,- 158,- 787,90 5589,50 688,30 
47 554,30 107,50 157,75 819,55 5707,75 934,75 
50 564,05 110,50 141,75 816,30 5208,45 996,35 

53 566,90 262,50 138,- 957,40 5519,70 528,30 
56 604,50 237,- 128,50 923,50 4847,85 2094,95 
59 529,60 237,75 169,95 937,30 4910,20 852,95 
62 668,70 201,- 178,20 1047,90 4257,25 1442,75 
65 524,20 223,50 166,95 914,65 3710,20 1015,45 

68 455,75 256,50 184,- 896,25 3702,45 923,40 
71 461,90 306,- 185,75 953,65 3099,- 1265,-
74 331,15 330,- 126,75 787,90 3152,60 737,60 
77 200,35 375,75 136,25 712,35 3312,75 617,15 
80 201,55 344,25 138,75 684,55 3489,05 621,45 

83 192,50 342,- 185,45 720,60 3676,40 595,80 
86 211,15 387,75 162,75 671,65 4004,35 533,30 
89 148,15 372,75 162,45 683,35 4420,50 535,30 
92 125,30 292,- 183,- 600,30 4725,- 500,75 
95 139,90 169,- 151,35 460,25 4848,15 449,25 

Bron: Ontvangstenboek van de bus der metse1aarsknechten. Rotterdams Gildenarchief. 

Teneinde de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen en deze on
derling te vergelijken zijn de bedragen van tabel 1 in de figuren 1 en 2 
grafisch weergegeven. De kolom 'in kas' is niet terug te vinden in de gra-

39. GAR, gildearchief, inv. nr. 109 en 110. 
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fieken. Dit omdat de exacte samenstelling van het kastotaal om eerder 
genoemde redenen niet nader is vast te stellen en dus verder niet in de 
onderzoeksresultaten meegenomen kan worden. Dit onderzoek zal zich 
dan ook uitsluitend richten op de wisselwerking tussen de verschillende 
bronnen van inkomsten en de uitgaven. 

GRAFIEK I Bus der Rotterdamse metselaarsknechten. Inkomsten uit contributie, 
vreemde knechten en rente, 1738-95. Met lineaire trend. Gegevens uit tabell. 

x 

f 100,-

9 contributie 

vreemde knechten 

8 rente 

7 
, , , , 

, , 
6 

, , 

5 

4 

3 

2 

OL-~~~~~ __ ~~~~~ __ ~~~~~ __ ~~~~~ 
1738 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 A3 86 89 92 95 

Bezien we nu eerst de inkomstenkant van het kasboek, dan vallen er 
een aantal interessante zaken op. De inkomsten uit contributie, dat wil 
zeggen de bijdragen van de leden die dus ook aanspraak kunnen maken 
op ondersteuning blijven de eerste 25 jaar vrij constant om dan, na 
1762, sterk te dalen. De lineaire trend geeft in het geheel een daling te 
zien. Dit wijst op een structureel kleiner worden van het ledenbestand. 

Een logisch gevolg van deze daling is de stijging van inkomsten die 
door de jaarlijkse bijdrage van de vreemde knechten wordt verkregen. 
Na een lichte daling in de jaren 1738-50, zien we een sterke opleving tot 
1753. Aangezien de contributie in deze jaren geen daling te zien geeft, 
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moet aangenomen worden dat tussen 1750 en 1753 het totaal aantal met
selaarsknechten groter is geworden. Ook hier is 1762 een keerpunt. Van
af dat jaar stijgen de inkomsten van de vreemde knechten aanzienlijk. 
Na 1789 zien we een scherpe daling. Deze daling van een gedwongen be
taling zal ongetwijfeld te maken hebben met het veranderde politieke 
klimaat in deze jaren. Aangenomen mag worden dat steeds meer knech
ten hun verplichtingen niet meer nakomen. Dit blijkt ook uit de daling 
die de reeks van de tot ale inkomsten in dat jaar laat zien (figuur 2). 

Bezien we nu de combinatie van beide tijdreeksen, dan ontstaat een 
. aardig beeld van de pre-industriele gildedwang: iedereen die geen lid is 
van de bus wordt uitgesloten van de uitoefening van zijn ambacht. Een
maal lid, dan moeten de verplichtingen die dat lidmaatschap met zich 
meebrengt, nagekomen worden. De vrijheid die de metselaarsknechten 
hebben is beperkt tot de keus weI of niet verzekerd te zijn. De bijdrage 
aan de bus is verplicht. Figuur 1 laat dit zien: verandering in de ene reeks 
brengt een verandering in de andere reeks met zich mee. Dit beeld wordt 
nog versterkt als blijkt dat er een vrij sterke correlatie tussen beide reek
sen bestaat. 40 

Bij de interpretatie van dit verband moet weI rekening worden gehou
den met het gegeven dat er met een verandering in de kolom 'vreemde 
knechten' meer individuen gemoeid zijn dan met een verandering in de 
kolom 'contributies'. Dit is uiteraard een gevolg van het feit dat de 
vreemde knechten minder contributie moeten betalen. Hier komt nog 
bij dat ook het aantal vertrekkende en nieuwe knechten niet in de cijfers 
terug te vinden is. 

De derde inkomstenpost, de rente uit obligaties, blijft, zoals we al eer
der gezien hebben, vrij constant gedurende de onderzochte jaren, en 
heeft als zodanig weinig invioed op de ontwikkeling die de eerste twee 
reeksten te zien geven. 

Figuur 2 levert tenslotte een beeld van de totale inkomsten en de uit
gaven. De inkomstenreeks, die is opgebouwd uit de eerste drie kolom
men van tabel 1, is een dalende. De aanvankelijke stijging na 1750 kan 
toegeschreven worden aan de overheidsmaatregelen van 175141 waarin 
de bijdragen van de leden verhoogd worden. Na 1751 begint een daling 

40. R = - 0,671, waarbij de Durbin-Watson test aangeeft dat er sprake is van een hoge 
autocorrelatie (d* = 0,6) . Deze verstoring blijkt voor het grootste gedeelte veroorzaakt 
te worden door een 10 tot 20 jaar durende cyclische beweging (de eleminatie hiervan lever! 
een d* op van 2,01). Deze beweging hoeft als zodanig niet in de uiteindelijke onderzoeks
resultaten, waarin het gaat om een ontwikkeling van bijna 60 jaar, te worden meegeno
men . 
41 Het betreft hier de Alteratie van 76-10-1751. GAR, oud archief, inv. nr . 524, Band 
V, folio 161-164. 
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GRAFlEK 2 Bus der Rotterdamse metselaarsknechten. Totalen van inkomsten en uitga
ven, 1738-95. Met lineaire trend. Gegevens uit tabel 1. 
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die in 1795 een dieptepunt van f 460,25 bereikt. Oat deze dilling wordt 
veroorzaakt door een steeds kleiner wordend ledenbestand, bewijst de 
stijging van de inkomsten van vreemde knechten en rente (figuur 1). 

Ook het beeld van de uitgaven tenslotte, vertoont een dalende lijn. De 
hevige fluctuaties hierbij zijn te verklaren uit het onvoorspelbare karak-
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ter van de aanspraken die op de hulpverlening worden gedaan: ziekte, 
ongevallen en sterfgevallen. AIleen de ouderdomsuitkerillgen zullen een 
zekere voorspelbaarheid hebben gekend. De sterke dalende lineaire 
trend hier kan op rekening worden gesehreven van het minder wordende 
ledenbestand. Hierdoor doet ook een dalend aantal personen een beroep 
op de kas. Bovendien worden de uitkeringen zelf ook steeds lager. Een 
gevolg van de daling van de uitgaven is waarsehijnlijk de groei van het 
kastotaal van /3.099,- in 1771 tot /4.848,15 in 1795 (tabel 1). 

De levensvatbaarheid van de Bus 

Wat betekenen nu deze gegevens voor de vraag in hoeverre het gedwon
gen lidmaatsehap van de bus van invloed is geweest op het gedrag van 
de kneehten en dus op de levensvatbaarheid van de bus? 

Bij de bespreking hiervan lijkt het zinvol dat er onderseheid wordt ge
maakt tussen de versehillende groepen die een bepaald gedrag vertonen 
ten aanzien van het lidmaatsehap. In de eerste plaats is er de totale groep 
metselaarskneehten. Aangezien de led en van deze groep een bepaald be
roep uitoefenen dat onder het gilderegiem yah, zullen zij allen de lasten 
daarvan moeten dragen, in dit geval de financiele bijdrage aan de bus . 
Hoeveel kneehten onder deze dwang uitkomen, is niet nader vast te stel
len. Het is eehter de vraag of dit een struetureel onderdeel is van het to
taalbeeld. Het gaat hier om een groep waarvan de organisatie in de aeht
tiende eeuw nog sterk bepaald wordt door de overheid. Zeker de publie
ke bevoegdheden aangaande het innen van de eontributiegelden, zullen 
veel kneehten ertoe bewogen hebben hun bijdrage te leveren. Sleehts in 
de laatste jaren van de bus is er, en figuur 2 laat dit duidelijk zien, een 
seherpe daling in de totale inkomsten, waaraan een teruglopend aantal 
vreemde kneehten waarsehijnlijk debet is. We mogen aannemen dat veel 
kneehten de gunst der tijd hebben aangegrepen om een individuele po
ging te doen onder de verpliehtingen uit te komen. Figuur 1 laat zien dat 
het hier om de periode 1789-95 gaat. Zeker de helft van het aantal 
vreemde kneehten stopt de betalingen. 

In de tweede plaats onderseheiden we de verzekerde leden van de bus 
die in totaal /5,20 per jaar een eontributie betalen, onder de boete-, 
toelatings- en sehorsingseriteria van de bus vallen, maar tevens (op lan
gere termijn) verzekerd zijn van een uitkering bij ziekte, invaliditeit, ou
derdom of overlijden. Dit kost hen (op korte termijn) /3,70 zijnde het 
verse hi I tussen /5,20 eontributie en de /1,50 die ahijd betaald moet 
worden. We zien nu een paradox. In het algemeen kan men stell en dat 
een verzekering per definitie gebaat is bij zoveel mogelijk leden. De bus 
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der metselaarsknechten wordt echter voortdurend gekenmerkt door een 
grote angst voor te veel schadegevallen waardoor de kas uitgeput zou 
kunnen raken. De toelatingseisen worden dan ook steeds zwaarder, ter
wijl de uitkeringen omlaag gaan en zelfs op den duur variabel worden. 
Dit heeft tot gevolg dat het aantal aanmeldingen steeds kleiner wordt en 
dat bovendien steeds meer lidmaatschappen worden opgezegd omdat de 
voordelen nauwelijks meer tegen de kosten opwegen. 

Wellicht ligt hier de verklaring voor de uiteindelijke ondergang van de 
bus. We zijn dan aangekomen bij de derde onderscheiden groep, die der 
niet-Ieden. Deze groep moet in relatie worden gezien met de voorgaande 
groep, zoals de diverse tijdreeksen uit de vorige paragraaf hebben aan
getoond. Er is een voortdurende wisselwerking tussen beide groepen. 
Behalve weggevallen leden (ontslag, overlijden, vertrek naar elders), 
zullen de knechten die de ene groep verlaten, in de andere worden opge
nomen. De metselaarsknechten die geen lid willen worden van de bus 
besparen hiermee /3,70 per jaar. Dat deze keuze een rationele is, mag 
worden aangenomen op grond van het volgende. Het reele nationale in
komen in Nederland in de peri ode 1770-74 is per hoofd van de bevolking 
/250,- per jaar.42 Reken daarbij dat de inkomensverdeling in de acht
tiende eeuw in Nederland zeer scheef iS43 , dan zal de gemiddelde metse
laarsknecht in deze tijd een inkomen genieten dat ruim onder de/250,
ligt. In het licht hiervan is de keus voor een jaarlijks voordeel van /3,70, 
de keus voor een hogere levensstandaard. Dit gegeven krijgt nog meer 
perspectief als we zien dat in de peri ode 1738-95 de kosten van het le
vensonderhoud bijna verdrievoudigen,44 terwijl het nationaal inkomen 
stationair blijft, dan weI daalt.4s 

Conclusie 

De organisatievorm,achteruitgang en uiteindelijke opheffing van de 
bus der metselaarsknechten in Rotterdam, staan niet op zich zelf. Waar 
er knechtsbussen in Nederland bestaan, richten zij zich hoofdzakelijk 
op ziekte-, ouderdoms-, en begrafenisverzekeringen.46 Overal ook ma-

42. J .H. van Stuijvenberg en J.E.J . de Vrijer , Prices, population and national income 
in the Netherlands 1620-1978, research memorandum no 8101 (Amsterdam 1980) 
43 . J .C. Riley, 'The dutch economy after 1650' The journal of european economic histo
ry (13 1984) 521-569. 
44. Van Stuijvenberg en De Vrijer , Prices 8. 
45 . Joh . de Vries, De economische achteruitgang van de republiek in de achttiende eeuw 
(tweede druk ; Leiden 1965) 168. 
46. Timmer, Knechtsgilden, 202 . 
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ken de knechtsbussen onderdeel uit van de plaatselijke gildeorganisa
tie.47 Dit houdt onder andere een belangrijke inbreng van de stedelijke 
overheden in, die in de verzekeringsbedrijfjes een aardige ontlasting van 
de publieke liefdadigheid zien.48 Hoewel het belang voor de armenzorg 
nog weI wordt ingezien,49 trekt de overheid in Rotterdam zich in de ja
ren negentig van de achttiende eeuw terug uit het buswezen. Dat het vrij
heidsideaal der Bataafse Republiek hier de leidende gedachte is, mag 
worden aangenomen op grond van de hiervoor beschreven briefwisse
ling tussen de busbewaarders en het gemeentebestuur over de opheffing 
van de bus der metselaarsknechten. 

Als we nu dit gegeven combineren met de gegevens die het kasboek 
prijsgeeft, dan ontstaat, althans in het onderzochte geval, een ander 
beeld dan dat wat Timmer in 1913 schetst. Deze stelt, zoals we reeds ge
zien hebben, de vergrijzing van de ambachtelijke sector centraal in haar 
verklaring. Indien vergrijzing echter oorzaak is van de achteruitgang 
van de bus, dan moet het ledenbestand in de loop der jaren een daling 
te zien geven. Tot aan het begin der jaren negentig blijft dit echter op 
zijn minst constant,50 terwijl de scherpe daling na 1790, zoals we gezien 
hebben aan andere factoren ligt. 

Het is vooral het beleid van het busbestuur dat, in combinatie met de 
dalende levensstandaard, de geschetste ontwikkelingen heeft versneld. 
De keus tussen de verplichte f 1 ,50 en de niet verplichte verzekeringspre
mie is niet moeilijk als bekend is dat de uitkeringen te pas en te onpas 
kunnen worden aangepast aan de omstandigheden. Daar komt nog bij 
dat velen de keus niet eens kunnen maken omdat ze niet worden toegela
ten als verzekerden. 

Tenslotte is de starheid van het gildestelsel, gezien haar strakke indeling 
naar ambacht, er naar aIle waarschijnlijkheid de oorzaak van dat moge
lijke fusies tussen de verschillende bussen veelal uit.blijven. 51 De bussen 
die dit weI doen en aldus hun financiele basis vergroten, blijken voor een 
deel de Franse tijd te overleven en tot ver in de negentiende eeuw voort 
te bestaan.52 

47. Idem, 203 
48 . Idem. 
49. Nog in 1812 spreken de 'maires en de onderprefecten die in 1812 en 1813 inlichtingen 
geven omtrent de toen bestaande bossen .. .' lovende woorden in deze trant (Timmer 
Knechtsgilden, 202, 203). 
50. Dit toont de op basis van figuur 1 berekende correlatiecoHficient aan: de daling van 
het aantal verzekerde leden wordt ruimschoots gecompenseerd door een stijging van het 
aantal niet-verzekerde leden. 
51. Timmer, Knechtsgilden, 129, 130. 
52. Idem. 206-208. 



De 'Generale Beleenbank' en de 
financiele problemen in de beginjaren 
van de Bataafse Republiek. 

W. FRITSCHY 

Inleidingl 

Structurele begrotingstekorten waren in de Republiek der Nederlanden 
in de 18e eeuw een normaal verschijnsel. 2 De Republiek was in dat op
zicht ook geen uitzondering onder de Europese staten. WeI was de wijze 
waarop men er hier tot ver in de 18e eeuw in geslaagd was deze tekorten 
te financieren uitzonderlijk: vrijwel altijd had men, zonder de hulp van 
een centrale bank, en tegen een lage rente, van de eigen ingezetenen vol
doende geld weten los te krijgen om ze te dekken. 3 In de jaren vlak v66r 
de Bataafse revolutie was daar enigszins de klad in gekomen. Maar 
daaraan waren de heftige interne politi eke tegenstellingen tussen prins
gezinden en patriotten enerzijds, en de oprukkende Franse legers ander
zijds, vermoedelijk in sterkere mate debet dan de financiele situatie van 
het land zelf. 4 

De financiele problemen waarmee de Bataafse revolutionairen na hun 
machtsovername eind januari 1795 geconfronteerd werden, waren onge
hoord. Maar nog steeds ontbrak het de Republiek noch aan de benodig
de rijkdom, noch aan de ~enodigde financieIe kundigheid om ze het 

I. Dit artikel is een onderdeel uit een groter onderzoek naar overheidsfinancien en finan
ciele politiek in de Bataafse tijd ten behoeve van mijn proefschrift , dat ondergebracht is 
in het voorwaardelijk gefinancierde programma 'Economische ontwikkeling en sociaal
economisch beleid' (1984) van de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Veel dank ben ik verschuldigd aan drs. W. de Vries te Amstelveen, die mij 
liet profiteren van zijn kennis en beleidservaring op het terrein van overheidsfinancien en 
bankwezen. 
2. Zie voor de overheidsfinancien in de Republiek in de 18e eeuw w. Fritschy, 'Over
heidsfinancien als uiting van het ' institutioneel onvermogen' in de achttiende eeuwse Re
publiek?', Economisch en Sociaal-Historisch laarboek 48 (1984), 19-47. 
3. Cf. J.C. Riley, International Government Finance and the Amsterdam Capital Mar
ket, 1740-1815 (Cambridge 1980) 1-2. 
4. Zie hiervoor Dr . A.J . van der Meulen, Studies over het Ministerie van Van de Spiegel 
(Leiden 1905) hfdst. V; voor een afwijkende visie op de nadruk die deze auteur daarnaast 
legt op de factor 'institutioneel onvermogen' zie Fritschy, Overheidsfinancien. 
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hoofd te bieden. Succes in deze hing in sterke mate af van de beoorde
ling door de Amsterdamse financiele wereld van de door de revolutio
nairen genomen maatregelen. Maar omdat ook de Amsterdamse koop
lieden hechtten aan het zelfstandig voortbestaan van de Republiek was 
de afhankelijkheid weI wederzijds. 

Tot de maatregelen die de 'Provisionele Representanten van het Yolk 
van Holland' namen om aan het niet geringe bedrag aan geld te komen, 
dat meteen al in 1795 benodigd was, behoorde het besluit van 12 mei 
1795 tot de oprichting van een 'Generale Beleenbank voor het Yolk van 
Holland' .5 De bank was bestemd om de ingezetenen in staat te stell en 
hun aandeel te betalen in de grote belastingheffing die hen, naast de ge
wone belastingen, opgelegd zou gaan worden. Men kon er goederen en 
effecten belenen en men verkreeg daarop dan 'beleenbankbiljetten'. De
ze mochten uitsluitend benut worden voor de kort daarop uit te schrij
ven buitengewone belastingheffing. De beleners hadden vervolgens drie 
jaar de tijd om hun panden weer af te lossen. De bank wordt in de litera
tuur beschreven als een instelling van niet veel meer dan marginaal be
lang. De long deelde in zijn 'Geschiedenis van de Nederlandsche Bank' 
mee, dat er slechts voor f 4 a 5 miljoen door beleners van de bank ge
bruik werd gemaakt. En hij vermeldt dat 'Agent (= minister) van Fi
nancie' Gogel in 1798 met zij n eerste plan voor een 'Algemeene N atio
naale Beleen-, Discompto- en Depositobank' met recht van bankbiljet
tenuitgifte, naar het voorbeeld van de 'Bank of England' kwam, omdat 
hij twijfelde aan het nut van de Beleenbank.6 

Nu is er archiefmateriaal van en over de Beleenbank bewaard geble
ven, dat niet door De long geraadpleegd werd. 7 Nadere beschouwing 

5. Zie Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van Holland, 26 lanuarij 1795 
- 2 maart 1796 (Den Haag 1799-18(0) 12-5-1795 . 
6. Mr. A.M. de long, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, dl. I, 1814-1864 (Haar
lem 1930) 18 en 21; over Gogel, zie J.A. Sillem, De politieke en staathuishoudkundige 
werkzaamheden van Isaac Jan Alexander Gogel (Amsterdam 1864); specifiek over dit 
plan: 317-320. 
7. Algemeen Rijksarchief (ARA), 2e afdeling, Financien 1798-1813, inv.nrs. 489'-489v

., 

'Archieven van Commissarissen van de Generale Beleenbank etc.'; het archief bevat onder 
meer 'Memorialen' en 'Journalen' der beleningen, 'Grootboeken der beleningen' en 
'Grootboeken der afschrijvingen'; en ARA, 3e afdeling, Financien van Holland, inv . nr . 
618 'Rekeningcourant der Administratie van de Algemeene Beleenbank voor het Volk van 
Holland', 13-7-1795 tot 6-2-1800; inv.nrs . 619-621. 'Rekeningen-courant van het Departe
ment van Holland met verschillende bankiershuizen', nl. Cuyk van Mierop & Tetterode 
te Amsterdam 25-8-1795 tot 31-3-1799, Van Aken & Duyvene te Amsterdam 2-5-1797 tot 
18-12-1797 en W. lochems & Zn. te Den Haag 1-4-1798 tot sept. 1799; inv .nr. 913 'Rap
porten en brieven aangaande de middelen tot beta1ing van de eerste he1ft der honderd mil
lioen aan het Comite du Salut Public, ingevolge het Haagse Verdrag van 16-5-1795', 18-6-
1795 tot 16-2-1796; en inv.nr. 915 'Rekeningencourant van onderscheiden bankiershuizen 
en verdere gewisse1de stukken betreffende de betaling van de 100 miljoen aan de Fransen 
1796-1799' . 
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van dit materiaal, in combinatie met de reeds door De long gebruikte 
bronnen, en met gegevens over de overheidsfinancien van de Republiek 
in deze jaren in het algemeen, geeft een aardig inzicht in de ingenieuze 
wijze waarop de revolutionaire regeerders in de beginjaren van de Ba
taafse republiek, onder inschakeling van Amsterdamse kooplieden, kas
siers en makelaars, hun financiele problemen trachtten op te lossen. 
Men bemerkt voorts hoe activiteiten in de Amsterdamse financiele we
reId die pogingen deels in de wielen reden, deels echter ook steunden. 
Er blijkt tenslotte uit, dat het nut van de Beleenbank, zowel voor de be
lastingbetalers, als voor de overheid, en vermoedelijk zelfs ook voor de 
economische bedrijvigheid, toch wat groter is geweest dan men uit het 
relaas van De long over de Beleenbank zou opmaken. 

Na een schets van de situatie waarin het plan voor de oprichting van 
een 'Generale Beleenbank voor het Yolk van Holland' ontstond zal 
eerst, voornamelijk aan de hand van de oprichtingspublicatie, bespro
ken worden welke functies de bank in theorie kon vervullen. Daarna zal 
aan de hand van de verrichte transacties nagegaan worden welke func
ties hij in de praktijk vervuld heeft, zowel voor particulieren, als voor 
de overheid . 

De financiele situatie in de Republiek in 1795 

' .... hoezeer 's Lands financiele toestand thans ten uiterste zorgelijk is, 
men heeft geene de minste reden om aan deszelfs hers tel te wanhopen, 
dewijl wij de middelen tot dit herstel nog in eigen boezem bezitten. Alles 
hangt slechts daarvan af, dat men van deze hulpmiddelen zodanig een 
voorzichtig gebruik maake, dat de zuilen onzer Nationaale Welvaart 
niet al te zeer geschokt worden ... ', aldus een citaat uit een rapport van 
9 april 1795 van het 'Comite van Financie' van Amsterdam.8 Een op
merkelijke uitspraak, als men de beschikbare relevante financiele gege
yens overziet. 

De belastinginkomsten van de gezamenlijke gewesten bedroegen in de 
jaren vlak voor de Bataafse revolutie ± /35 rniljoen per jaar. Op zich
zelf was dat al te weinig om, naast de uitgaven aan rente en 'huislasten', 
de elk jaar minimaal noodzakelijk geachte gezamenlijke uitgaven van 
f 13,5 miljoen op de zgn. 'Staten van Oorlog' te doen. 9 In verb and met 
de oorlogsituatie, en met de kosten van het aanwezig blijven van de 

8. Gepubliceerd in Nieuwe Nederlandsche laarboeken. XXX (1795) 2656. 
9. Zie Fritschy, Overheidsfinancien, 30, tabel 1.1.3 en 35 , tabeI2. 1.! , en Van der Meu
len, Studies. hfdst. Ill. 
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Franse legers in de Republiek na de revolutie, was er daarbovenop, aI
leen al in januari 1795, sprake geweest van bijna /21 rniljoen aan extra 
'petities' van de Raad van State, waarop door de gewesten 'consent' was 
verleend. 10 Bij het Haags Verdrag van 16 mei 1795 werd bovendien on
der meer overeengekomen, dat de Bataafse Republiek een onkostenver
goeding van /100 miljoen aan de Fransen zou betalen in verband met 
de bij de revolutie geboden hulp, en weI binnen twee jaar tijds, en dat 
men daarnaast een Frans leger zou gaan onderhouden, wat ongeveer 
/12 miljoen per jaar zou gaan kosten. 11 De te verwachten uitgaven lagen 
dus minstens drie tot vier keer zo hoog als de te verwachten inkomsten. 
Genichten over de omvang van de financiele eisen van de Fransen moe
ten ongeveer eind maart, dus v66r het verschijnen van het geciteerde 
rapport, al gecirculeerd hebben.12 

Toch waren het geen revolutionaire 'nitwits' die de geciteerde analyse 
ten beste gaven. Leden van bekende bankiershuizen als W. en J. Willink 
en Chr. van Eeghen, en D. van Aken Hzn. van het bekende kassiershuis 
Van Aken & Duyvene, hadden na de Bataafse revolutie zitting genomen 
in dit Comite van Financie. 13 Blijkbaar achtten zij de Republiek rijk ge
noeg om het benodigde op te brengen, en vonden ze het aIleen nodig om 
aan te dringen op de nodige omzichtigheid ten aanzien van de wijze 
waarop men zich de benodigde gelden zou gaan verschaffen. Verreweg 
het grootste probleem voor de Bataafse regeerders in de beginjaren was 
niet zozeer de omvang als weI de korte termijn waarop er, vooral ten ge
volge van de bij het Haags Verdrag aangegane verplichtingen, grote be
dragen beschikbaar moesten komen. 

Vanzelfsprekend moesten de lasten die voortvloeiden uit het Haags 
Verdrag en het voortduren van de oorlogssituatie, door de gewesten ge
meenschappelijk gedragen worden. 'De grootste last rustte echter op het 
gewest Holland, zowel omdat ongeveer 60070 van de overheidsfinancien 
van de Republiek betrekking had op Holland, als omdat het de gewoon-

10. Zie ARA, 2e afd ., Raad van State, inv .nr. 2241, 'Register Petitien en Consenten 
1785-1795 ' 
11 . Zie over het Haags Verdrag o.m. S. Schama, Patriots and Libarators (Londen 1977) 
204 vv. en H.T. Colenbrander, De Bataa/se Republiek (Amsterdam 1908) 59 vv . 
12. Eind maart lag er bij de Staten Generaal al een eis van maar liefst /200 miljoen, zie 
Colenbrander, Bat. Rep., 65; in een anonieme brochure getiteld 'Concept Publicatie we
gens de he/ling bij Quotisatie en Taxatie, in eenen verbeterden staat den volke van Neder
land voorgesteld' (Knutte!'s catalogus nr. 22508), die gezien de inhoud van maart of april 
1795 moet dateren, wordt vermeld, dat men in verb and met de 'billijke schadevergoeding' 
voor de Fransen , 'momenteel de benodigde som voor het gezamenlijk Bondgenootschap 
(= de gezamenlijke gewesten WF) voor dit en het volgend jaar op / 150 miljoen calculeert' 
(p. 6) . 
13 . Zie Jaarboeken der Bataa/se Republiek, 1795-1798, deel I, 83. 
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te was, dat Holland als geldschieter voor de andere gewesten fun
geerde. 14 

In Holland begrootte men het bedrag dat in 1795 door de eigen bevol
king via een buitengewone heffing naast de gewone belastingen opge
bracht zou moeten worden op maar liefst /80 miljoen. 15 Dat was bijna 
vier maal de totale belastingopbrengst in Holland in 1794. 16 Nu waren 
velen in Holland weI rijk, maar die rijkdom lag vaak vast in goederen 
en effecten. Het op grote schaal te koop aanbieden daarvan kon onaan
gename prijsdalingen tot gevolg hebben. Ook zou het afdragen van der
gelijke grote bedragen aan betaalmiddelen aan de schatkist, althans tij
delijk, kunnen leiden tot ernstige verstoringen in het economisch leven, 
omdat het de handel daardoor zou gaan ontbreken aan betaalmiddelen. 
Een brochure-schrijver beweerde, dat iedereen die enigszins op de hoog
te was, wist dat er in de gehele Republiek slechts ± /75 miljoen aan 'nu
merair' (= gemunt geld) in omloop was 17. Een andere bran noemt een 
schatting van ± /100 miljoen aan 'numerair' 18. De waarde van derge
lijke schattingen is vanzelfsprekend betrekkelijk, zowel omdat de im- en 
export van edelmetaal in de Republiek vrij was, als omdat de Munten 
in de Republiek voortdurend nieuwe penningen aanmaakten, soms meer 
dan /12 miljoen in een jaar. 19 De veronderstelling van een andere bra
chureschrijver, dat het helemaal niet zo zeker was, 'dat er onvoldoende 
numerair in de Cassen was ( .... )' maar dat 'de vrees voor gebrek aan nu-

14. Zie Rapport der Commissie tot het Onderzoek naar den Staat der Finantien van HoI
land op den 14. december 1797 ter Vergadering van het Provintiaal Bestuur uitgebragt, 
Den Haag, 1797, Staat CCcc en 26. 
15 . Deze begroting is te vinden in een ongedateerd stuk in ARA, 3e afd., Fin. Holl., 
inv.nr. 913; het bed rag wordt ook weer genoemd in de in noot 35 genoemde publicatie 
16. /20.130.167; zie Rapport Fin . Holl . 1797, Staten Litt. C ti m N. 
17 . Project tot Herstel van het Finantiewezen deezer Republiek, 2-5-1795 (Knuttel's Ca
talogus nr . 2550 I), 1. 
18. J .B. Manger, Recherches sur les relations economiques entre la France et la Hollan
de pendant la Revolution Fran(:aise (1785-1795), Amsterdam, 1923,103, op basis van een 
contemporaine bron. 
19. A. Attman, Dutch Enterprise in the World Bullion Trade 1550-1800, Giiteborg, 
1983, 39 schat dat er tussen 1749 en 1795 in de Republiek gemiddeld ± /9 miljoen per 
jaar aan penningen gemunt werd. In een rapport van de Generaliteitsmuntkamer aan de 
Staten Generaal van 18-2-1794 (ARA, 2e afd., Generaliteitsmuntkamer, inv.nr . 26, 'Gene
raal Register') vond ik vermeld, dat het 'montant der standpenningen' (dat is het binnen
lands betaalmiddel ter onderscheiding van de 'negotiepenningen' t.b.v. de buitenlandse 
handel) sinds 1791/17 ilI8 miljoen was, waarvan het grootste deel, te weten niet minder 
dan/12 miljoen aan drieguldens en enkelde guldens' binnen nog geenjaar, nl. van februa
ri tot november 1793 geslagen was, om te zorgen dat 'het land met een genoegzame voor
raad van standpenningen' voorzien bleef. 
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merair de Cassen gesloten houdt' ,20 is dan ook minstens even plausibel. 
In andere Europese landen, zoals Spanje, Zweden en Engeland, 

bestonden er in deze tijd al 'circulatiebanken', die middels de uitgifte 
van bankbiljetten de hoeveelheid betaalmiddelen in de circulatie konden 
vergroten. 21 Dat kon overigens soms ook tot desastreuze prijsstijgingen 
leiden, als er teveel bankbiljetten uitgegeven werden. In de Republiek 
was men er, ook in eerdere peri odes waarin sprake was van 'schaarste 
aan penningen', nooit toe overgegaan om aan kredietbehoeften tege
moet te komen door de oprichting van een circulatiebank. Enkele malen 
kwam het in de 18e eeuw in dergelijke situaties tot een, met steun van 
het stadsbestuur tot stand gebracht, tijdelijk fonds voor kredietverle
ning ten behoeve van de handel. Maar die kredietverlening geschiedde 
altijd in contante penningen. Dat bleek dan na korte tijd voldoende om 
ook 'de grote en kleine kapitalisten' weer over de brug te laten komen, 
waardoor zo'n fonds weer overbodig werd. 22 Het lag dus voor de hand 
te denken, dat de 'schaarste aan penningen' in 1795 evenzeer slechts 
bestond uit een schaarste aan krediet, en niet van 'materiele' aard was. 

Maar ook in een situatie waarin er weI voldoende 'numerair' in het 
land was, maar degenen die over contanten beschikten op hun geldkist 
bleven zitten, zou het voor Hollandse burgers met minder contanten na
tuurlijk moeilijk zijn om hun effecten of goederen tegen een enigszins 
redelijke prijs te verkopen. En dat kon het voor hen dus moeilijk maken 
om te voldoen aan de hun op te leggen heffing. 

De oprichting van een 'Generale Beleenbank voor het V olk van 
Holland' 

De 'Provisionele Representanten van Holland' hadden de bevolking al 
op 4 maart op de hoogte gesteld van de toestand van de financien. 23 Dat 
was overigens een revolutionaire maatregel, omdat tot dan toe ten aan
zien van de overheidsfinancien altijd volstrekte geheimhouding was be
tracht. De burgers werden aangemoedigd 'om plans te maken tot redres 
der financien' en ze mochten ook bezwaren indienen tegen gedrukte 

20. Project tot Herstel van het Finantieweezen deezer Republiek met eenige Aanmerkin
gen op, en eene Beoordeling van hetzelve, z.p., z.j. (± mei/ juni 1795) (Kn 22502). 
21. Zie bijvoorbeeld Riley, International Government Finance, 112-114. 
22. De long, Ned. Bank I, 4-12. 
23. Volledige Verzameling der Publicatien van de Provisioneele Repraesentanten van het 
Volk van Holland en der Staten Generaal etc., 23 din., Leiden, 1795-1809, dl. I, no. 17 
(Hie rna aangehaald a)s V. V. I etc. no . .. .). 
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plannen die de Representanten hen voorlegden. 24 Het Comite van Fi
nancie van Holland bracht op 5 mei 1795 rapport uit aan de Provisione
Ie Representanten over de hierop binnengekomen stukken.2S Het rap
port beperkte zich voor het grootste deel tot een plan voor de oprichting 
van een Beleenbank, waarvan de auteur onbekend is. Het plan genoot 
op zichzelf aigemene goedkeuring maar men had weI grote bezwaren te
gen een aspect ervan: er werd namelijk voorgesteid om beleners op hun 
onderpanden 'promessen der Bank' ter hand te stellen en die als geld te 
laten circuleren. Dan zou er, aldus het rapport, minimaal sprake moeten 
zijn van een fonds aan contante penningen om daarmee de inwisselbaar
heid in specie en daarmee het op koers blijven van dergelijk papiergeid 
in principe te garanderen. Maar aan contante penningen was nu niet te 
komen. Eerder had men zich nog weI stelliger uitgelaten en betoogd dat 
er eigenlijk 'nimmer of nooit moet gedacht worden om een ( ... ) gefor
ceerde Papieren Munt in dit land in te voeren', omdat dat 'niet aIleen 
ons land en de ingezetenen aan aIle de ongelukkige gevolgen zoude 
blootstellen, welke dezelve tot ons groot Ieedwezen in de Fransche Re
publiek gehad heeft, en nog niet ophoudt te hebben, (gedoeid wordt op 
de ongehoorde inflatie ten gevolge van de overmatige uitgifte van assig
naten, WF) maar daarenboven onze gansche buitenlandsche Commer
cie, welke de voornaamste bron is van ons welvaren ten eenemaal beder
yen zoude ( ... )' .26 

De aantrekkingskracht van Amsterdam voor buitenlandse kooplieden 
was in de 18e eeuw voor een groot deel nog slechts gebaseerd op het feit, 
dat er in Amsterdam altijd krediet in de vorm van gemunte specie te 
krijgen was, en dat men er zeker van kon zijn dat wisseis op Amsterdam 
daarin betaaid werden. 27 Het internationale betalingsverkeer had daar
aan grote behoefte. Men vreesde dat deze aantrekkingskracht zou ver
dwijnen als er ook in de Republiek papiergeld zou gaan circuleren en dat 
de al sterk vervallen .stapelmarkt daarmee de nekslag zou krijgen. Ook 
de plannen die Gogel in 1798 en 1802 zou indienen voor een bank met 
onder meer het recht van bankbiljettenuitgifte zouden vooral op de 
vrees voor papiergeld stuk lopen. 28 Het Comite van Financie adviseerde 

24. Zie Conceptpublicatie ( .. .) in eenen verbeterden staat ( ... j (Kn 22508) 6, waar de Pro
visionele Representanten geprezen worden voor deze procedure. 
25. Zie Deer. Provo Repr. Holl., 5 mei 1795, 'Rapport over een Beleenbank etc.', 84 vV. 
26. Zie Concept Publicatie tot het Oprichten van een Nationaale Beleenbank, z.p., z.j. 
(wrsch!. ± april 1795), 2; het betreft hier, blijkens de inhoud, een andere dan de De Jong, 
Ned. Bank, besproken publicatie met identieke tite!. 
27. Zie J.G . van Dillen, Amsterdam als wereldmarkt der edele metalen in de 17e en de 
18e eeuw, in: De Economist (1923) 717 vv., en Attman, World Bullion Trade, 53 vV. 
28. Zie ARA, 2e afdeling, coll.m. 39 'Gogel', inv.nr. 22, 'Stukken betreffende de 
oprichting eener Nationaale Bank, 1802 e.v. jaren' . 
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dan ook in het rapport om weI tot de oprichting van een Beleenbank 
over te gaan maar om geen pramessen van de Bank in omloop te bren
gen. In plaats daarvan kon men beter boeken aanleggen, 'waarin even
als in de Wisselbanken, het credit van de eene Rekening op de andere 
zal worden overgebracht'. Het gebruik van de bank zou voorts aIleen 
toegestaan moeten worden ten behoeve van betalingen in de aangekon
digde grate belasting en niet voor andere oogmerken. Men zou op deze 
wijze zowel vervalsing van bankbiljetten als 'eene onbehoorlijke en woe
kerachtige agiotage' kunnen voorkomen. 29 

Uit de publicatie van het besluit tot oprichting van de bank van 14 mei 
1795,30 dus slechts een week later, blijkt dat men zich niet geheel aan 
dit ad vies gehouden heeft. De beleners kregen weI degelijk 'beleenbank
biljetten' in handen, zekerheidshalve overigens slechts voor 80070 van de 
waarde van het beleende en men werd verplicht tot bijstorting of vergra
ting van het onderpand, als dat naar het oordeel van de commissarissen 
van de bank na verloop van tijd te sterk in waarde was gedaald (art. 20); 
tot uiterlijk 1 juli 1798 kreeg men de tijd om de panden weer af te lossen 
(art. 16); over het nog niet afgeloste bedrag moest jaarlijks 4% rente be
taald worden. In principe zou men de beIeenbankbiljetten uitsluitend 
mogen benutten 'in voldoening of vermindering van (zijn) aandeel in de 
komende grate geldheffing' (art. 13), maar het betreffende artikel stond 
toe om de biljetten althans eenmaal aan een ander over te dragen. Daar
mee lag de mogelijkheid open voor beleners om de bank voor andere 
doeleinden te gebruiken dan waarvoor hij bestemd was. 

Wie om contante penningen verlegen zat, ook voor andere doeleinden 
dan belastingbetaling, kon nu immers dankzij deze bepaling, in plaats 
van een deel van zijn effecten tegen de heersende zeer lage koersen te 
verkopen, ze in afwachting van bet ere tijden tijdelijk bij de Beleenbank 
belenen en de verkregen beleenbankbiljetten op de Beurs proberen te 
verkopen. Het was te verwachten dat mensen met gemunte specie in hun 
bezit hun kassen daarvoor weI open zouden steIlen, als zij de beleen
bankbiljetten beneden de nominale waarde konden bemachtigen. Ze 
zouden daarmee dan immers zelf op goedkopere wijze hun belasting 
kunnen voldoen dan met harde guldens. Blijkens de bepaling in art. 13 
hadden de Bataafse regeerders in Holland er op zijn minst geen bezwaar 
tegen, dat dergelijke transacties zich zouden voordoen. Of men ook het 
positieve effect dat daarvan op de economie kon uitgaan bewust beoog
de, wordt niet duidelijk. 

29. Decr. Provo Repr. Holl., 5-5-1795, Rapport Beleenbank, 86; men vreesde dat hande
laren de bankbiljetten zouden opkopen en zouden gaan proberen de koers ervan te mani
puleren om koerswinsten te behalen. 
30. V. V. I, no. 37. 
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Afb. 1: Begin juli 1795 huurden de Commissarissen van de Genera/e Be/eenbank voor 
vier jaar 'het huis van de burger Asschenberg, ge/egen op de Kijzersgracht bij de Hee
restraat met een pakzo/der erboven en een ke/der eronder' (zie A.R.A., Fin. Holl., inv.nr. 
618b). B/ijkens de Amsterdamse verpondingskohieren moet dat het huidige pand Keizers
gracht 87 geweest zijn. Deze ajbee/ding is afkomstig uit 'Het Grachtenboek van Caspar 
Philips lacobsz' uit 1771. Bron: Het Grachtenboek van Caspar Philips lacobsz. naar de 
uitgaaf in kopergravure van 1771 in steendruk uitgevoerd, Amsterdam, 1930.) 

WeI is duideIijk dat men vreesde, dat door deze bepaling de loutere 
geldhandel gestimuleerd zou worden. Men had er daarom bezwaar te
gen, ais de nieuwe houders van beleenbankbiljetten ze op hun beurt ook 
weer door zouden verkopen om zo een koerswinst te realiseren. Dat dat 
niettemin regeimatig gebeurd schijnt te zijn, blijkt uit een publicatie van 
de Provisionele Representanten van Holland van vijf maanden later. 31 

Daarin werd nog eens nadrukkelijk gesteld, dat het overdo en der bank
biljetten aIleen aan de verpander zelf toegelaten was en niet aan de vol
gende eigenaars. 'Het blijkt dat sommigen proberen van de Beleenbank 
voorwerp van Negotie en Agiotage te maken, waardoor het Crediet van 
deze bank gevaar zou lopen', aldus deze publicatie. Daarom werden van 
dat moment af aan nog slechts beleenbankbiljetten uitgegeven op naam 
van de verpander. Maar de overdraagbaarheid bleef toegestaan, zij het 
nog slechts voor een derde van het ontvangen bedrag (een derde van de 
biljetten die men ontving werd daartoe van een merkteken voorzien), en 
mits de naam van de nieuwe bezitter, onder toezicht van een bankem
ploye, aan de achterzijde van het biljet bijschreven werd. Men moest 
daarvoor Y<l0J0 betalen. Zoals we nog zullen zien leidde deze maatregel 
ertoe dat de belangstelling voor het do en van beleningen sterk terugliep. 

31. V. V. II, no. 91, 16-10-1795. 
32. De long, Ned. Bank, 19. 
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Beleenbankbiljetten en beleenbankgeld. 

Omdat de 'beleenbankbiljetten' niet voor de circulatie bestemd waren 
had het Comite van Financie van Holland er bij ontvangst natuurlijk 
zelf ook weinig aan. Maar blijkens art. 14 van de oprichtingspublicatie 
kreeg het Comite van Financie van Holland voor elk uitgegeven bedrag 
aan 'beleenbankbiljetten' van de Beleenbank onmiddellijk een tegoed 
op een rekening bijgeschreven. Het Comite zou met dit tegoed, dat aan
geduid werd met de naam 'beleenbankgeld', betalingen kunnen verrich
ten door crediteuren een, niet overdraagbare, 'adsignatie' (= toewij
zing) op hun tegoed te geven, een soort cheque dus . Bij afgifte daarvan 
aan de bank werd het erop vermelde bedrag overgeschreven op een eigen 
rekening van deze particulieren, waarover ze vervolgens door af- en bij
schrijving en overboeking konden beschikken "Op dezelfde manier als in 
de Wisselbank der stad Amsterdam plaats heeft' (art. 14). Het 'beleen
bankgeld' leverde de rekeninghouders een rente op van 3070 per jaar. De 
belastingontvangers in de provincie zouden verplicht zijn dit beleen
bankgeld in aile belastingen via overschrijving te accepteren, en het was 
toegestaan om er ook betalingen aan derden mee te verrichten. Men 
hoopte het beleenbankgeld op deze wijze voldoende vertrouwenwek
kend gemaakt te hebben om het bij crediteuren geaccepteerd te krijgen. 
Het belangrijke verschil met de 'beleenbankbiljetten' is dus dat die aI
leen gebruikt mochten worden voor betalingen in de uit te schrijven hef
fing. 

Uit een en ander blijkt dat de overheid zich weliswaar wenste te ont
houden van werkelijke bankbiljetten uitgifte, maar dat het niettemin 
weI degelijk de bedoeling was om geld te creeren, en weI in een vorm 
die we vandaag de dag 'girale geldschepping' zouden noemen. Boven
dien valt het op dat het Comite van Financie werd gecrediteerd voor uit
gegeven, niet voor weer terugontvangen beleenbankbiljetten. Voor zo
ver het Comite reeds voorafgaand aan de belastingopbrengst van zijn te
goed gebruik zou maken, en voor zover de beleners gelijktijdig hun be
leenbankbiljetten voor andere doeleinden gebruikten dan voor be
lastingbetaling, zou men dus zelfs kunnen zeggen, dat er op hetzelfde 
onderpand tegelijkertijd twee keer geld gecreeerd kon worden. 

De vraag die zich nu opdringt is, waarom de aarzelingen over de uit
gifte van bankbiljetten er niet, conform het adviesrapport toe hebben 
geleid, dat de beleners zelf voor hun belening een rekeningcourantte
goed verstrekt werd, om via afschrijving daarvan hun belasting te beta
len. In de bronnen trof ik geen expliciete overwegingen hieromtrent aan. 
Het is denkbaar dat men de voorkeur gaf aan de procedure met de 'be
leenbankbiljetten'. omdat deze administratief minder rompslomp met 
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zich mee bracht. Maar, zeker voor de tijd na de publicatie van 16 okto
ber, dus nadat men ertoe was overgegaan om de biljetten nog slechts op 
naam uit te geven en de overdracht nog slechts onder toezicht van een 
bankemploye mocht plaats vinden, lijkt deze overweging toch nauwe
lijks meer in aanmerking te komen. 

Het lijkt het meest waarschijnlijk, dat men, met het feit dat zelfs na 
16 oktober in beperkte mate overdracht van bankbiljetten toegestaan 
bleef, de mogelijkheid beoogde tot 'voorfinanciering' van dringende 
uitgaven in beleenbankgeld, in anticipatie op belastinginkomsten. Door 
het aantrekkelijk te maken om al v66r de vervaldatum van de termijnen 
van de te heffen belasting beleningen te doen, kon men immers al eerder 
over het beleenbankgeld-tegoed beschikken. En, zoals al gezegd, voor 
zover het gevaar van agiotage binnen de perk en gehouden kon worden, 
kon men ook van de 'ontpotting' (= het weer in de circulatie komen van 
gemunte specie) waartoe de verkoop van beleenbankbiljetten leidde, een 
gunstig effect voor de economie verwachten. De handel kon immers 
slechts functioneren als er voldoende betaalmiddelen circuleerden. 

De Jong besteedde weinig aandacht aan het verschil tussen de beleen
bankbiljetten en het beleenbankgeld. Hij merkte aIleen op dat het be
leenbankgeld weinig populair was, waarbij hij er op wees dat het voort
durend enig disagio deed. Dat wil zeggen dat men meer moest betalen 
als men een crediteur in 'beleenbankguldens' voldeed, dan wanneer men 
in 'harde' guldens betaalde. Toch achtte Reinier Arrenberg, bewerker 
van het bekende koopmansboek van Jacques Ie Moine de l'Espine, het 
in 1801 nog zinvol, om in de lOe druk daarvan, de 'Generaale Bank van 
Beleening' op te nemen, 'gemerkt het algemeen gebruik dat destijds van 
dezelve gemaakt en de handel die er met Beleenbankgeld gedreven 
werd,.33 Door een andere auteur was bovendien al eens gesignaleerd, dat 
het beleenbankgeld tussen 1797 en 1800 een rol speelde in de aflossing 
van de zgn. 'Bataafse Rescripties'. 34 

Alvorens nader in te gaan op het gebruik dat van het 'beleenbankgeld' 
gemaakt bleek te worden, en de functie van het disagio ervan, zal nu 
echter eerst bekeken worden hoe het stond met de belangstelling voor 
het doen van beleningen en het gebruik van de beleenbankbiljetten. 

33. Jacques Ie Moine de l'Espine, De koophandel van Amsterdam, en andere Nederland
sche steden, naar aile gewesten der waereld etc., ontworpen door De l'Esping ( ... ) verm. 
en verb. (door Reinier Arrenberg), IOe druk, Amsterdam, etc ., 1801-1802,4 vols . , dl. I, 
250; een eerste (Franse) versie van dit werk dateert al uit 1694; de ge druk was van 1780. 
34. Manger, Recherches, 132; zie over deze Bataafse Rescripties verder p. 130 van dit 
artikel. 



120 JsGBT 3(1986) 

De belangstelling voor het doen van beleningen 

Nadat men in Holland eerst tevergeefs geprobeerd had om de benodigde 
/80 miljoen rniddels een vrijwillige heffing bijeen te brengen,35 ver
scheen op 17 juli 1795 de publicatie waarin werd aangekondigd dat 
iedereen met meer dan /300,- aan bezit in 3 termijnen de 16e penning 
(= 6\1.1010) van de waarde van zijn bezit zou moeten opbrengen. 36 De 
eerste termijn verviel 20 augustus, de laatste 20 december. 

Eind december bleek men slechts voor ± /4 miljoen aan beleningen 
bij de beleenbank gedaan te hebben, dus voor slechts ± 5% van het op 
te brengen bedrag.37 Het lijkt dan geen wonder dat men geoordeeld 
heeft dat het nut van deze bank beperkt is gebleven. Een enigszins ander 
beeld ontstaat als men weet, dat de totale opbrengst in gemunte specie 
en beleenbankbiljetten van deze heffing in 1795 slechts ruim /18 mil
joen was,38 en dat men in elk van de drie termijnen minimaal evenveel 
in gemunte specie moest storten als in beleenbankbiljetten. 39 Het bedrag 
aan beleningen was in 1795 zoals gezegd ruim /4 miljoen. Dat is weI 
minder dan de ruim /9 miljoen die dus toegestaan zouden zijn geweest, 
maar het is zo bezien toch bepaald geen te verwaarlozen gedeelte. 

Toen men ter gelegenheid van een nieuwe heffing gepubliceerd op 10 
augustus 1796,40 in aanvulling op een heffing op de inkomsten gepubli-

35 . v. V. I., no. 48, 11·6·1795; ook gepubliceerd als pamflet (Kn 22509). 
36. V. V. II, no . 64. 
37 . Op 31 december was er v~~r /4.126.080 beleend; zie ARA, 3e afd., Fin . Holl ., 
inv.nr. 618a, fol. 4. 
38. Blijkens het Sommier Verstag van de Generate Ontvang van Holland over den faare 
1795, z.p. (1796) was de opbrengst van de ' 6perct. heffing/!, aileen de contanten, en buiten 
de Separate Kas te Amsterdam' in 1795 slechts /8.901.020; in de hiernavolgende para
graaf over het rekening-couranttegoed van het Co mite van Financie zal nog blijken, dat 
in die 'Separate Kas' in 1795 niet meer dan ruim /5 miljoen binnenkwam; uit een Memo
rie' in ARA, 2e afd. , coll.nr. 39 'Gogel', inv .nr.16 dd. 18-4-1800 blijkt, dat de opbrengst 
op 31 juli 1796/43.622.264 was en op 31 december 1799/49.946 .768; slechts een deel 
daarvan bestond echter uit contanten en beleenbankgeld, omdat in de opbrengst ervan 
ook allerlei 'papier' toegelaten was, zoals recepissen van assignaten en quitanties van .de 
voorafgaande vrijwillige heffing en van het opgebrachte ongemunte goud en zilver, waar
toe aile ingezetenen van Holland bij publicatie van 26 maart 1795 (V. V. I, no . 4) verplicht 
waren; deze twee hadden gezamenlijk waarschijnlijk ± /18 miljoen opgebracht; accep
tan ten van wisselbrieven (zie hierna) kregen desgewenst uitstel totdat hun wisselbrieven be
taald zouden zijn; voor het overige is de tegenvallende opbrengst voor een deel te verkla
ren door de gedaalde waarde van bezittingen; bij het vaststellen van het percentage van 
de heffing had men zich gebaseerd op de opbrengst van een soortgelijke heffing in 1788; 
de koers van bijvoorbeeld Hollandse obligaties was tussen 1793 en 1795 aileen al gedaald 
van ± 80070 naar ± 69% . 
39. V. V. II, no . 64 artt. 21-23. 
40. V. V. IV., no . 173. 
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ceerd op 30 juni 179641 , de Beleenbank opnieuw openstelde voor het 
doen van beleningen, werd er voor ruim 7 Y2 ton gebruik van gemaakt. 
Ook dat was een aanzienlijker deel van de opbrengst dan in de literatuur 
weI is gesuggereerd.42 Eind 1796 was namelijk nog geen /7,3 miljoen in 
contanten en beleenbankgeld op de beide heffingen van 1796 gezamen
lijk binnen,43 terwijl het beleenbankgeld uitsluitend bruikbaar was in de 
3e en de 4e termijn van de tweede heffing en dan nog slechts voor de 
helft.44 Stel dat /6 miljoen van deze /7,3 miljoen afkomstig was van de 
tweede heffing en de helft daarvan, dus /3 miljoen, van de derde en 
vierde termijn, dan had er slechts /1,5 miljoen in beleenbankgeld ge
fourneerd mogen worden. De 7 Y2 ton aan beleningen waren dan dus on
geveer 50070 van wat toegestaan zou zijn geweest. 

Men kan dus stellen dat de belangstelling voor het doen van belenin
gen minder marginaal is geweest dan men weI gemeend heeft. Maar 
waaruit kwam deze belangstelling nu voort? Uitsluitend uit een tekort 
aan liquide middelen ten behoeve van de belastingheffing en de wens be
zittingen niet tegen te lage prijzen van de hand te hoeven doen? Of ook 
uit een tekort aan gemunte specie voor andere doeleinden, waarin men 
dan door de verkoop van beleenbankbiljetten hoopte te voorzien? 

Er hoeft weinig twijfel over te bestaan dat er ook beleend werd om 
andere redenen dan belastingbetaling. Een van de zes commissarissen 
van de bank,45 de latere 'Agent van Financie' Gogel, die zelf naar het 
schijnt uit revolutionair idealisme af had gezien van het hem als com
missaris geboden salaris van/3.000,- per jaar,46 heeft namelijk zijn er
gernis over het gebruik van de bank voor persoonlijke doeleinden niet 
onder stoelen of banken gestoken. Hij vroeg al op 3 september 1795 aan 
de Provisionele Representanten van Holland ontslag uit zijn functie, 
'uit hoofde, dat naar zijn oordeel, de inrichting dier Bank niet aIleen 
niet strekt tot facilitering van het opbrengen der heffing, maar dat dezel
ve ook daar heenen loopt om's Lands schatkist te berooven door dezel-

41. V. V. IV, no. 166. 
42. De Jong, Ned. Bank, 18: 'van de heffing van de 16e penning in 1796 schijnt slechts 
1140 van het op te brengen bedrag in de biljetten van de bank te zijn voldaan'; blijkens 
de 'memorie' in ARA, 3e afd., coll.m. 39 'Gogel', inv.m . 16 was de totale opbrengst in
clusief het toegelaten papier en beleenbankgeld op 31 december 1799 f 44.326.656; er 
wordt niet vermeld hoeveel daarvan uit contanten en beleenbankgeld bestond . 
43. Zie Staat van Ontvang en Uitgaave van den 1. January tot den 31. december 1796 
(Kn 22924); /7 .279.863 . 
44. V. V. IV, no . 173, art. 41. 
45. De zes commissarissen waren: 1. Bouman, A.J. de Bordes, I.E. Guerin, N. Kiere, 
J .E. Valeton en I.J .A. Gogel. 
46. A.M. de Jong, Isaac Alexander Gogel, 1765-1821, in : Orgaan van de Ontwikke/ings
en Ontspanningsvereniging 'De Nederlandsche Bank', april 1954, 3. 
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ve te vuUen met Bankgeld dat niet anders als ten Aigemeenen nadeele 
strekkende is' .47 (Dat ontslag is overigens niet doorgegaan.) Begin okto
ber wezen de zes commissarissen (Gogel incluis) de Provisionele Repre
sentanten er in een brief nog eens gezamenlijk op, dat de bank 'voor het 
meeren gedeelte gemisbruikt wordt, tot 't verkrijgen van Geld tot andere 
oogmerken ( ... ) Wij houden ons verzekerd dat zo niet de helft, ten 
minste een derde der door ons uitgegeven Bankbiljetten in andere han
den als die der Beleeners zijn overgegaan en tot bereiking van andere 
oogmerken, hetzij betaling van schulden, actiehandel of hoop van winst 
zijn opgenomen, waardoor dus reeds (onnodig WF) een zeer aanmerke
lijke som in Bankgeld, in plaats van Comptanten is gefourneerd (in de 
heffing WF), en de schatkist van eene gelijke somma aan de thans zo 
nodige Comptante Gelden wordt verstooken. ,48 Het was deze brief die 
leidde tot de publicatie van 16 oktober waarbij de overdraagbaarheid 
van de beleenbankbiljetten verder werd beperkt. 

Het had weI even geduurd voor men zich de mogelijkheden realiseer
de, die de Beleenbank bood om aan contanten te komen. De eerste twee 
maanden vanaf de in werking treding van de bank op 13 juli 1795 tot 
de vervaldatum van de eerste termijn van de grote heffing op 16 au
gustus 1795 was er namelijk slechts voor ± 8 ton beleend. De twee 
maanden daarna werd er echter voor ± /2,5 miljoen beleend. De twee 
maanden na 16 oktober tot de vervaldag van de derde termijn op 20 au
gustus weer slechts voor ± 8 ton.49 De drastische beperkingen aan de 
overdraagbaarheid van de publicatie van 16 oktober hadden dus de be
lang stelling voor het doen van beleningen flink doen afnemen. 
In 1799 is de Beleenbank nog een keer ten behoeve van een belastinghef
fing in werking gebracht voor beleningen, nu onder de naam 'Nationaa
Ie Beleenbank', want in 1798 was inmiddels de eenheidsstaat tot stand 
gebracht. De wederopenstelling yond plaats op 19 februari 1799, ten be
hoeve van de laatste termijnen van de heffingen op bezit en inkomsten 
van 30 november 1798.50 Men gaf aan deze continue ring van de Beleen
bank de voorkeur boven het plan van Gogel - die in 1798 Agent van Fi
nancie in de nieuwe regering was geworden - voor een geheel nieuw type 
bank.51 De voorwaarden voor het doen van beleningen waren nu echter 
veel ongunstiger gemaakt dan bij de twee voorgaande heffingen. Men 
kreeg nog slechts voor 500/0 van de waarde van het beleende aan bank-

47. Deer. Provo Repr. Holl. 7-8-1795, 82. 
48 . idem, 12-10-1795,667-668 (brief dd. 9-10-1795). 
49. Zie ARA, 3e afd., Fin. Holl., inv.nr. 618a. 
50. Zie ARA, 2e afd., Fin . 1798-1813, archieven Be1eenbank, inv,nr. 489", 'Register van 
ingekomen stukken', reso1utie Agent van Financie, 19-2-1799. 
51. Zie noot 6. 
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biljetten in plaats van 80%. De beleenbankbiljetten waren niet over
draagbaar meer en op het geleende moest nu 50/0 in plaats van 4% rente 
betaald worden. 52 Er was nu in een jaar tijds nog slechts sprake van 46 
beleningen voor in totaal nog geen /90.000. 53 DuideIijk bleek dus, dat 
er aan een bank uitsluitend voor belastingbetaling weinig behoefte 
bestond. Belastingbetalers waren over het algemeen bIijkbaar rijker aan 
contanten dan men dacht, hoewel daarbij aangetekend dient te worden, 
dat er wei per heffing minder binnen placht te komen, dan men gehoopt 
had. Vanaf nu begon men aan de liquidatie van de bank te werken. Bij 
een dergeIijke geringe belangsteIIing voor het doen van beleningen dek
ten, zelfs bij een rente van 5%, de baten nauwelijks de kosten meer. De 
kosten aan salarissen voor commissarissen en geemployeerden, huur 
van het gebouw, kantoorbehoeften en te betalen rente op rekening cou
rant tegoeden bedroegen ± /50.000,- per jaar.54 Dan moest dus ge
middeld in een jaar een bedrag uitstaan van tenminste /1 miIjoen aan 
beleningen om de kosten te kunnen dekken. Het duurde overigens nog 
tot 11 september 1806, voordat aIle niet afgeloste panden ter executie 
waren gelegd en de laatste vorderingen op beleners ge'ind waren. 55 

Dat de behoefte aan een bank waarmee men aan contanten kon ko
men voor andere doeleinden dan belastingbetaling wei bestond, bleek 
overigens in 1802 nog eens duidelijk. De beleenbank is toen namelijk 
merkwaardigerwijs nog een keer in werking gebracht, zij het niet op ba
sis van de bepalingen van de oprichtingspublicatie of van de weer in wer
king treding van februari 1799, maar op een wijze die vergeIijkbaar was 
met de tijdelijke fondsen tot handhaving van het krediet, zoals die eer
der in de tweede helft van de 18e eeuw in de Republiek enkele malen 
bestaan hadden.56 In verb and met de 'schaarsheid aan gereede pennin
gen' te Amsterdam en de behoefte om na de vrede van Amiens (1802) 
tot een sneIle herleving van de handel te komen kreeg de Raad der Azia
tische Bezittingen en Eta1JIissementen (een soort ministerie voor de 
Oostindische Kolonien) op 14 maart 1802 van de regering de opdracht 
om /3 miIjoen in contante penningen uit zijn kas tijdeIijk ter beschik-

52 . V.V. X, no . 57, 20-2-1799. 
53 . ARA, 2e afd., Fin . 1798-1813, inv.nr. 489' 'Memoriaal van Beleening. Derde Hef
fing.' 
54. ARA, 2e afd. Fin. 1798-1813, inv .nr. 97 'Ingekomen Stukken', no. 3885, exh. 9-8-
1799, bevat gegevens over de laatste drie maanden van 1798: salarissen van de vijf com
missarissen /3750,-, salarissen van geemployeerden en verdere ongelden /4060,- rente 
over een half jaar /8359,-
55. ARA, 2e afd. Fin. 1798-1813, inv.nr. 489°, 'Notulen van het - voor de nog ongeter
mineerd gebleven zaken - gecontinueerd College van Commissarissen der Nationaale Be
leenbank', 27-4-1803 tot 10-9-1806. 
56. Zie noot 22. 
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king te stell en ten behoeve van de Nationaale Beleenbank, 'om door de
zelve te worden uitgegeven op onderpand van effecten' voor maximaal 
3 maanden tegen Y2 0,10 per maand, voor maximaal /50.000,- per bele
nero 57 Er werd in totaal tussen half maart en eind april voor bijna /2,3 
miljoen door kooplieden van gebruik gemaakt. 58 Het kassiershuis Cuyk 
van Mierop & Tetterode werd ingeschakeld om de penningen te ver
strekken en bij aflossing weer te incasseren. Op 27 november 1802 was 
de hele operatie weer beeindigd, (met een winst van meer dan 
/30.000,- voor de Beleenbank).59 

Tot zover over het gebruik van de bank voor het do en van beleningen 
en van de beleenbankbi/jetten. Hoe stond het nu met de belangstelling 
voor en het gebruik van het beleenbankgeld? 

Het rekening-courant-tegoed van het Comite van Financie van Holland 

Het bleek niet zo gemakkelijk te zijn als het Comite van Financie waar
schijnlijk had gehoopt om te gaan beschikken over het tegoed, dat zich 
sinds het begin van de beleningen op 13 juli 1795 op hun rekening was 
gaan vormen, dus om betalingen met 'beleenbankgeld' te verrichten. 
Dat blijkt uit de correspondentie van de patriotse bankier Nicolaas van 
Staphorst met het Co mite van Financie over de betaling van Hollands 
aandeel in de /100 miljoen voor de Fransen. 61 

De Franse regering was op 18 juni 1795 begonnen met het trekken van 
wissels op Hollandse handelshuizen, omdat op die datum de eerste ter
mijn van de /100 miljoen verviel. Dat hield in, dat Frankrijk zijn credi
teuren was gaan betalen met brieven waarin vermeld stond, dat de hou
der op vertoon ervan op een nader aangegeven datum, in een bepaalde 
stad (in dit geval Amsterdam) bij een met name genoemd handelshuis 
het op de wissel vermelde bed rag kon incasseren. Als dat een te goeder 
naam en faam bekend huis was, was zo'n wissel in het internationale be
talingsverkeer van die tijd een algemeen aanvaard betaalmiddel, dat 
meerdere malen overdraagbaar was. WeI dienden aile achtereenvolgen
de houders hun handtekeningen op de achterzijde ervan te plaatsen. Zo-

57. ARA, 2e afd., Wetgevende Colleges, Staatsbewind 1801-1805, inv. nr. 409, 'Secrete 
Minuut Notulen'. 
58. ARA, 2e afd., Fin. 1798-1813, inv.nr. 489mm

, 'Journaal ( ... ) der Beleeningen gecon
tracteerd ingevolge het Secreet Besluit des Staatsbewinds in data 14 maart 1802' . 
59. idem ' 
60. Zie ARA, 2e afd., coll.nr. 39 'Gogel', inv.nr. 22 'Stukken betreffende de oprichting 
eener Nationaale Bank, 1802 e.v. jaren' . 
61. ARA, 3e afd., Fin. Holi. inv.nr. 913 . 
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Afb. 2: Nicolaas van Staphorst (1742-1801), een fel patriotse Amsterdamse koopman
bankier, die meteen na de revolutie op 19 januari 1795 een van de 'Provisionele Represen
tan ten van het Volk van Amsterdam' werd. Hij speelde in 1795 en 1796 een belangrijke 
rol als intermediair tussen het Comite van Financie van Holland en de Amsterdamse fi
nanciele wereld. De graveur van dit portret is onbekend. Bron: H. T. Colen brander, De 
Bataafse Repub/iek, Amsterdam, 1908, p. 34. 

dra een wissel te bestemder plaatse arriveerde ging de houder ervan in
formeren, of het betreffende handelshuis de wissel inderdaad 'accep
teerde' en op de vervaldag lOU verzilveren. Ais dat huis dat weigerde 
('protesteerde') ging de wissel via de voorgaande houders lo snel moge
lijk terug naar de oorspronkelijke trekker62

, in dit geval dus de Franse 
regering. Een dergelijk 'wisselprotest' zou het bondgenootschap tussen 
de Franse en de Bataafse republiek uiteraard geen goed doen. 

Bij het Haags Verdrag van 16 mei 1795 was afgesproken, dat de eerste 
termijn van flO miljoen van de f 100 miljoen, voor f 9 miIjoen in wisseis 
betaald mochten worden, zodat enerzijds de Fransen weI alvast hun cre
diteuren tevreden konden stellen en bijvoorbeeld de graanieveranties 

62. Zie Le Moine de l'Espine, De koophandel van Amsterdam, dl. J, 115-125 . 



126 JBGBT 3(1986) 

aan de overal in Europa oorlogvoerende legers geen gevaar liepen,63 an
derzijds de Bataafse Republiek nog tot de vervaldata van de getrokken 
wissels (in de regel twee maanden na dato, soms echter ook slechts een 
maand) extra respijt had om de vereiste contanten bij elkaar te krijgen. 
Toen de eerste wissels in Amsterdam binnenkwamen wilden de betrok
ken handelshuizen (Hogguer, De Bruyn & Pontoi en R. & Th. de 
Smedt), alvorens ze te accepteren, vanzelfsprekend graag weten of het 
Comite van Financie hen op de vervaldag daarvan de benodigde contan
ten ter hand zou stellen. Tussenpersoon tussen de grote Amsterdamse 
handels- en bankiershuizen en het Comite van Financie was de genoem
de bankier Nicolaas van Staphorst, lid van dat Comite en van de 
Amsterdamse municipaliteit (= gemeenteraad). Deze deelde het Comite 
van Financie in een brief van 5 augustus 1795 mee, dat degenen op wie 
de wissels getrokken waren niet uitbetaald wilden krijgen in beleenbank
geld, 'dewijl er nog geen geld van de Beleenbank onder de mensen is'. 64 

Deze brief is een extra aanwijzing, dat men vermoedelijk gehoopt had 
door middel van de Beleenbank anticipaties te kunnen nemen op de op
brengst van de grote belasting. De eerste termijn daarvan verviel immers 
pas op 20 augustus en de vervaldata van de eerste wissels waren 18 juli 
en 18 augustus. Maar voor een van de dringendste betalingsverplichtin
gen waarmee het Comite van Financie geconfronteerd werd, namelijk 
de betaling van deze wissels, bleek die vlieger dus niet op te gaan.65 

In dezelfde brief drong Van Staphorst er overigens bij het Comite van 
Financie op aan om in het algemeen de nodige voorzichtigheid te be
trachten in de wijze waarop men van het rekeningcouranttegoed bij de 
Beleenbank gebruik zou gaan maken. 'Ik geloof', zo schreef hij, 'dat in 
het disponeren daarvan nogal enige oplettendheid vereist zal worden 
aan wie het eerst wordt afgeschreven en dat men althans met geen al te 
kleine posten moet beginnen. Want anders loopt men gevaar, dat de be
zitters van kleine sommen een of twee per Cent schade niet rekenen en 
dus kladden. Ik gis dat het in het begin 3 it 41110 zal verliezen en vervol
gens meer of min naarmate van de omstandigheden (dat zou niet zo'n 

63 . Uit de correspondentie in ARA, 3e afd. Fin. Holl., inv.nr. 913 blijkt, dat men voort
durend vreesde voor 'arrestatien van graanschepen', als de wissels niet betaald werden. 
64. idem, brief van N. van Staphorst aan Comite van Financie Holland, dd. 5-8-1795. 
65. Uit de boeken van de bank kreeg ik de indruk, dat er pas beleenbankgeld verkocht 
werd, midat het via belastingbetaling bij de ontvangers was binnengekomen. Toch schijnt 
er wei sprake geweest te zijn van anticipaties . De Staat van Ontvang en Uitgaave van Hoi
land over 1796 (Kn 22924) vermeldt namelijk onder de 'Ontvang' de post: 'Anticipatie op 
de Geldheffing uit Recepissen en Beleenbankgelden' /8.657 .051; een overeenkomstige 
'Staat' voor 1797, gepubJiceerd in de A/manak der Bataa/sche Omwenteling 0/ be/angrijk 
Zakboekje voor den Burgerstand vermeldt ' Van Anticipatien op de respective Heffingen 
in Recepissen enz. '/ 10.560.543 . 
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slechte schatting blijken te zijn WF). Het probleem waar het hier om 
ging was, dat men kon verwachten dat crediteuren die in beleenbankgeld 
uitbetaald kregen zouden gaan proberen om op dat tegoed toch contan
ten te krijgen, bijvoorbeeld omdat de buitenlandse handel (zoals de aan
voer van het voor de legers benodigde graan!) nu eenmaal gemunte spe
cie vereiste.66 Van Staphorst beeindigde zijn brief met de opmerking: 
'Als de Beurs of de voornaamste Matadors daarvan zich onderling ver
bonden om het even als het Land in aIle betalingen aan te nemen en we
derom uit te geven dan zoude de prijs gefixeerd zijn, maar daartoe is 
nog geen aparentie.' 

De eerste betaling met beleenbankgeld door het Comite van Financie 
zou uiteindelijk pas gedaan worden op 6 oktober 1795. Het rekening
courant-boek voor het Co mite van Financie vermeldt aan de creditzijde: 
'afgegeven adsignatie no. 1 aan het Comite van de Vivres' (dat was het 
comite dat belast was met de fouragering van het Franse leger in de Re
publiek) ten behoeve van Van Vollenhoven & Zoon. Het betrof een be
drag van 1107.700,-.67 Daar bleef het voorlopig bij. Holland sloeg 
daarna, vermoedelijk op advies van Van Staphorst, een nogal verrassen
de andere weg in om gebruik te maken van de Beleenbank. 

Een ongedateerd en ongesigneerd stuk, dat gezien het handschrift en 
de inhoud van de hand van Van Staphorst moet zijn, en dat moet date
ren van ± maartlapril 1796, vermeldt het volgende: 'In het begin van 
de maand November, toen de Kas van de Provintie nodig had dat van 
dit fonds (t. w. de ongeveer 14 miljoen in rekening courant bij de Beleen
bank, waarover het Co mite van Financie op dat moment kon beschik
ken, WF) gebruik gemaakt wierd, yond het Comite goed om zeer gewig
tigde redenen (vermoedelijk dus uit vrees voor te veel disagio, WF) het
zelve niet in dadelijke omloop te brengen, maar veelliever te doen die
nen tot een onderpand van beleening. Welke echter op begeerte der geld
gevers moest geschieden op den naam van Nicolaas van Staphorst in zijn 
privenaam' .68 

Het Comite van Financie had begin november inderdaad dringend 
contanten nodig. Vanaf 1 november verviel namelijk weer een bedrag 
van 16.557.000 aan wisselbrieven, die door de Franse regering op Hol
landse handelshuizen getrokken waren in verb and met de 1100 miljoen. 
Deze wissels waren, na moeizame onderhandelingen, bij voorbaat geac
cepteerd door deze handelshuizen, omdat de Provisionele Representan
ten van Holland beloofd hadden, dat de tweede en desnoods ook de der-

66. Zie Auman, World Bullion Trade, 86 YY . 
67 . Zie ARA, 3e afd. Fin. Holl., inY.nr . 618a. 
68. idem, inY.nr. 913. 
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de termijn van de grote heffing van 17 juli in een speciale kas gestort 
zou worden om daaruit deze wissels te voldoen. Ais Holland daarin in 
gebreke zou blijven zou dat niet aIleen het bondgenootschap met Frank
rijk schaden, maar ook het einde betekenen van het krediet, en daarmee 
van de bestaansmogelijkheid, van de getroffen handelshuizen. De twee
de termijn van de heffing had nu klaarblijkelijk niet voldoende opge
bracht en het Co mite van Financie was op zoek gegaan naar geldschie
ters voor de periode totdat de derde termijn van de heffing die op 20 
december verviel, binnen zou zijn, waarbij het als onderpand zijn te
goed bij de Beleenbank kon aanbieden. Maar de geldschieters bleken aI
leen bereid om over de brug te komen als niet de Bataafse revolutionaire 
regeerders, maar een te goeder naam en faam bekendstaande en wel
gestelde particulier als Nicolaas van Staphorst pers66nlijk zich garant 
stelde, dat ze hun geld inderdaad in harde contanten terug zouden zien. 
Van Staphorst verklaarde zich daartoe bereid. 

Het Comite van Financie schreef daarop 13.500.000 van zijn reke
ningcouranttegoed bij de Beleenbank over op een rekening op naam van 
Van Staphorst. Als extra zekerheid zou slechts maximaal 80070 van dit 
bedrag beleend worden, zodat de geldschieters een onderpand hadden 
van 125 0J0. Men slaagde er in de laatste maanden van 1795 en begin 1796 
in om in totaal 13.228.750 van dit rekeningcouranttegoed te belenen en 
daardoor kon men dus beschikken over 12.583.000 cian contanten, 
waarover men aan de geldschieters ± Y2 0J0 per maand interest moest be
talen. Deze contanten kwamen terecht in de kas van het al eerder ge
noemde kassiershuis Cuyk van Mierop en Tetterode, dat aangezocht 
was om de administratie van de betaling van de wisselbrieven te verzor
gen. Zij werden ook ingeschakeld bij de aflossing van deze beleningen 
en verrichtten daarnaast nog vee! andere diensten ten behoeve van het 
Comite van Financie. Op 20 december 1795, bleek men een dee! van de 
beleningen nog te moeten verlengen. In zijn genoemde rapport deelde 
Van Staphorst mede dat het Co mite van Financie inmiddels weer over 
12.295.000,- van de 13.500.000.-, die het op zijn rekening had gezet, 
kon beschikken. De resterende 1 1.205.000.- stond nog vast als onder
pand voor de 1964.000 die nog terugbetaald moesten worden aan de 
geldschieters. 

De Beleenbank bleek dus in deze maanden een instrument waarmee 
de Bataafse regeerders zich de dringend benodigde contante penningen 
wisten te verschaffen, die men middels de belastingheffing nog niet had 
kunnen incasseren. En de inventiviteit van de Bataafse financiers in het 
zich ten nutte maken van deze bankinstelling was hiermee nog niet uitge
put. Blijkens hetzelfde rapport van Van Staphorst slaagde men er name
lijk vervolgens in om 11.7.00.000 van het weer ter beschikking gekomen 



FRITSCHY GENERALE BELEENBANK IN DE BATAAFSE REPUBLIEK 129 

Afb. 3: Foliant 4 uit een 'Rekening-Courant der Administratie van de Algemeene Be
leenbank voor het Volk van Holland' (A.R.A., Fin. Holl., inv.nr. 618). Aan de Debet
zijde is onder meer te zien dat het 'Committe van Financie' op 31 december 1795 voor 
fl. 4.126.080 bij de Beleenbank gecrediteerd stond in verband met gedane beleningen. De 
Creditzijde vermeldt onder meer de adsignaties aan de kassiers Cuyk van Mierop en Tette
rode, die het beleenbankgeld voor het Comite van Financie verkochten, zodat dit over de 
benodigde harde guldens kon beschikken. Aan de Debetzijde zijn vanaf 2 maart 1796 de 
bedragen aan beleenbankgeld te vinden die de belastingontvangers in kas ontvangen had
den en waarvoor het Comite van Financie vervolgens weer tegoed geschreven werd. Bron: 
foto A .R.A . 

tegoed van f2.295.000,- te verkopen 'tot verschillende prijzen, doch 
verre het grootste gedeelte tot 99 Y2 070' • Men maakte daarmee dus op een 
veel efficH~ntere wijze gebruik van het rekening courant tegoed dan bij 
de belening ervan het geval was geweest. Die beleningen leverden im
mers slechts voor 80% van het tegoed aan contanten op en als ze langer 
dan een maand uitstonden wat zoals we zagen het geval was, kostte dat 
meer dan Y2 % aan rente. 

Met de opbrengst van deze verkoop kon men nu onder meer de reste
rende f964.000 aan de geldschieters van de beleningen aflossen. Op 30 
april 1796 waren deze beleningen weer geheel afgelost. Daarmee was 
ook het onderpand daarvoor, de resterende f l.205.000 beleenbankgeld 
op rekening van N. van Staphorst, weer ter beschikking van het Co mite 
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van Financie gekomen. Van dit tegoed en van de twee maal /500.000 
die op 6-1-1796 en op 8-4-1796 overgemaakt waren op rekening van een 
inmiddels speciaal opgerichte 'Kas der Wisselbrieven', werd ook weer 
een deel verkocht om deze 'Kas der Wisselbrieven' aan contanten te hel
pen.69 

Voor het verkopen van het beleenbankgeld maakte het Comite van Fi
nancie opnieuw gebruik van de diensten van het kassiershuis Cuyk van 
Mierop & Tetterode. Maar daarnaast werden ook nog andere firma's in
geschakeld voor het aan de man brengen van het beleenbankgeld. Er is 
in een van de bewaard gebleven rekeningcouranten sprake van de beta
ling van Y2 070 provisie aan de firma's Ketwich & Voombergh, Van Hal
mael & Hagedoorn, W.C. Tack & Zn, en Van Aken & Duyvene voor 
'door hen voor den Lande aan diverse Persoonen verkocht beleenbank
geld'. Tussen februari en mei kostte dat de overheid bijna /80.000,_.70 
Cuyk van Mierop & Tetterode zelf dienden begin oktober 1796 bij het 
Co mite van Financie een rekening in van /25.384,- voor de door hen 
(sinds september 1795) verrichte diensten 71. De operaties met het beleen
bankgeld hebben dus een aantal Amsterdamse firma's geen windeieren 
gelegd. 

Waarom waren mensen bereid om beleenbankgeld te kopen? Ten 
eerste natuurlijk, omdat men daarmee voordeliger uit was, als men be
lastingen moest betalen. Men kocht beleenbankgeld voor een koers be
neden de 100%, maar het werd voor de volle 100% door de belasting
ontvangers in betaling aangenomen. Daarnaast werden echter ook grote 
partijen beleenbankgeld door handelaren aangekocht, die het vervol
gens weer aan derden te koop aanboden, uiteraard tegen een wat hogere 
koers dan dat zij er zelf voor betaald hadden, maar weI tegen een koers 
onder de 100%. Kort voor de vervaldata van termijnen van de bijzonde
re heffingen in deze jaren waren er in de 'Prijscourant der Effecten' al
tijd advertenties aan te treffen van makelaars, die beleenbankgeld te 
koop aanboden ten behoeve van 'fournissementen' in deze heffingen. 72 

69. AIle gegevens zijn af\comstig uit ARA, 3e afd. Fin. Holl ., inv. nr . 913. 
70. ARA, 3e afd. Fin. Holl ., inv.nr. 618a, fo!. 43. 
71. ARA, 3e afd. Fin. Hoi!., inv.nr . 915 'Declaratie van Cuyk van Mierop & Tetterode 
Hun Competeerende wegens Provisien, Extra Uijtgaven & Intressen van in verschot ge
weest zijnde Penningen ten Behoeve van het Committe van Finantie van Holland in's 
Hage'. 
72. Bijv. PrijscQurant der Ejjecten, dd . 6-12-1798: 'De Makelaar J .A. Jourdany zal te 
zijne Comptoire vaceren tot het bezorgen der fournissementen bij wijze van af\coop der 
Ie Termijn van de Voorbetaling van 4070 van de bezittingen, gearr. 28 November 1798 ( ... ); 
bij genoemde Makelaar is ook te bekomen het Beleenbankgeld, Bataafsche Recripties en 
Coupons, die in voornoemde Voorbetaling geemployeerd kunnen worden ( ... ).' 
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Het verschil tussen koers van aankoop en koers van verkoop was hun 
winst. 

Er waren dus ook nog weI heel wat anderen die hun voordeel deden 
met deze door de Hollandse overheid zelf in gang gezette handel in be
leenbankgeld. Deze handel had natuurlijk weI tot gevolg, dat de Hol
landse overheid geconfronteerd bleef worden met belastingopbrengsten, 
die voor een deel niet uit contanten bestonden, maar uit beleenbankgeld 
dat minder waard was dan het bedrag aan guldens dat erop vermeld 
stond. Voortdurend moest Holland ook weer kosten maken als men dat 
beleenbankgeld wilde omzetten in harde guldens, terwijl deze belasting
betalingen afkomstig waren van mensen die in staat zouden zijn geweest 
om hun belasting gewoon in gemunte specie te voldoen. Ook dit maakt 
het geringe enthousiasme van Agent van Financien Gogel voor het voort 
blijven bestaan van de bank weI begrijpelijk. Toch mag het een bijzon
dere prestatie genoemd worden, dat men er in Holland in slaagde om 
de circulerende geldhoeveelheid enkele jaren lang te vergroten met een 
paar miljoen van een betaalmiddel dat niet in specie opvraagbaar was 
en slechts beleende goederen en effecten als onderpand had, en dat niet
temin een koers had die meestal varieerde tussen de 980/0 en 99%%, 
soms daalde tot 95% en slechts eenmaal, eind augustus 1799, tot een 
dieptepunt van 90070. 73 De koers van het beleenbankgeld was zelfs vaak 
beter dan die van het bankgeld van de Amsterdamse Wisselbank, waar 
men sedert de Bataafse revolutie streefde naar een herstel van de dek
king in specie.74 

73. De koersen werden vanaf 3 februari 1797 genoteerd in de Prijscourant der E//ecten. 
De koers was op die datum 96 a 96 liz 070 . De laatste notering was van 19 augustus 1802: 
99 :y. a 100% . Op 28 juli was bekend gemaakt, dat particuliere crediteuren vaar 15 au
gustus 1802 over hun saldo moesten beschikken in verband met de Iiquidatie van de bank . 
Zie ARA, 2e afd., Fin. 1798-1813, inv.nr. 489" ' De scherpe koersval eind augustus 1799 
is te verk1aren door de Russisch-Engelse inval in Noord-Holland, die echter spoedig terug
geslagen werd. Op 9 september was de koers alweer 97 :y. a 99070 . 
74. Zie 1.G. van Dillen, De ondergang van de Amsterdamse Wisselbank 1782-1820, in: 
idem, Mensen en Achtergronden (Groningen 1964) 418-432. De Wisselbank, die door on
geoorloofde beleningen op obligaties aan de Oost-Indische Compagnie sinds ± 1780 gelei
delijk in diskrediet was geraakt, beschikte tussen 1795 en 1802 over een metaalvoorraad 
van gemiddeld ± /2 miljoen per jaar; het totaal tegoed van derden was in die zelfde jaren 
gemiddeld ruim /8 miljoen per jaar. 
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Oe tabel geeft een indruk van de omvang van de transacties met be
leenbankgeld door de overheid. 

TABEL 1 Het bedrag aan afschri)vingen uit het rekening-courant-tegoed van Holland 
bi) de Beleenbank per jaar, absoluut en in percentages van het totaal bedrag aan uitgaven 
van Holland, 1796-1799. 

1796 
1797 
1798 
1799 

absoluut 

/ 7.331.360 
/ 8.789.008 
/ 3.474.090 
/10.339.165 

in % van de uitgaven 75 

13 
21 
11 

Ooordat het verkochte beleenbankgeld meestal weer vrij snel via be
lastingbetalingen op de rekening van Holland terugkeerde, circuleerde 
het tegoed meer dan eens per jaar. Oat verklaart waarom het tot ale be
drag aan afschrijvingen per jaar, veel groter is dan het bedrag waarvoor 
Holland oorspronkelijk tegoed geschreven was op grond van de gedane 
beleningen. 

Overigens heeft men het beleenbankgeld ten aanzien van een jaarlijks 
terugkerende schuldvordering van grote omvang ook rechtstreeks als 
betaalmiddel gebruikt. Oat was de jaarlijkse aflossing van de zogenaam
de 'Bataafse Rescripties', sinds september 1796, voor een bedrag van /3 
miljoen per jaar. Oeze 'Bataafse Rescripties' waren, na heronderhande
ling van de voorwaarden van het Haags Verdrag, door de Fransen geac
cepteerd in betaling van de in mei 1796 nog resterende ± /50 miljoen 
van de /100 miljoen. Oit papier was door de Fransen zo snel mogelijk 
op beurzen te gelde gemaakt, en op de vervaldag geschiedde de aflossing 
dus niet aan de Franse regering, maar naar het schijnt aan ingezetenen 
van de Republiek zelr,76 Aflossing in beleenbankgeld, (aanvankeIijk 
voor % van het bedrag, in latere jaren ook wei geheel) stuitte dan ook 
niet op problemen. 

75. Staten van Ontvang en Uitgaven van Holland werden enkele jaren gepubliceerd in 
de Almanak der Bataafsche Omwenteling, of belangrijk Zakboekje voor de'li Burgerstand, 
1796 tim 1805; ik ben dank verschuldigd aan mr. W. Dirksen te Den Haag, die mij op 
deze publicatie attent maakte. 
76. Men vindt deze betalingen in de 'Grootboeken der Afschrijvingen' (ARA, 2e afd . 
Fin. 1798-1813, inv. nr . 489aa) onder de afschrijvingen aan Chr. van Beresteyn, de 
ontvanger-generaal van de Republiek, die belast was met de betaling van de rescripties. 
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Conclusie 

De oprichting van de Beleenbank had tot doel de ingezetenen van Hol
land van dienst te zijn in het bijeenbrengen van het grate bedrag, dat 
zij in 1795 aan belastingen moesten opbrengen. De belangstelling voor 
het doen van beleningen bleek bij nadere beschouwing minder margi
naal van omvang geweest te zijn dan in de literatuur weI gesuggereerd 
is. Maar bij veel beleners was het niet in de eerste plaats de belasting
plicht, die hen ertoe bracht van de Beleenbank gebruik te maken. Zo
lang de beleenbankbiljetten overdraagbaar waren bleek de Beleenbank 
in de praktijk een functie te vervullen in, wat men zou kunnen noemen, 
het stimuleren van 'ontpotting'. Gezien de algemene klachten over de 
'heersende schaarste aan penningen' kan men aannemen, dat de Bank 
aldus enigermate een bijdrage kon leveren aan het herstel van de econo
mische bedrijvigheid. 

Gogel oordeelde zeer negatief over dit gebruik van de Beleenbank 
voor andere doeleinden. Hij wenste weI een bank die een nuttige functie 
vervulde in het economisch leven, maar die diende dan op een andere 
grandslag gevestigd te zijn. Zijns inziens moest er een bank komen, 
waarvan de bankbiljetten vrijelijk circuleerden, maar die moesten dan 
ook tegen specie inwisselbaar zijn. Toen de Beleenbank onder zijn mi
nisterschap (1798-1801) nogmaals in werking trad, werd de overdraag
baarheid van de beleenbankbiljetten afgeschaft. Daarmee verdween de 
belangstelling voor het doen van beleningen vrijwel geheel. Voor een 
bank volgens zijn plannen bleek echter (in 1798 en 1802) nog weinig en
thousiasme te bestaan. Te zeer vreesde de handel kredietverlies in het 
buitenland als er in de Republiek papiergeld zou gaan circuleren. Te zeer 
werd ook het rnisbruik gevreesd dat een regering van een dergelijke 
bankinstelling zou kunnen maken. 77 De snelle wisseling in revolutionai
re regeringen - sinds 1795 was er al drie keer een staatsgreep geweest -
in januari 1798, juni 1798 en juni 1801 - zullen de bestaande scepsis ver
moedelijk nog weI vergroot hebben. 

Toch bleek ook de Beleenbank meer functies voor de overheid te kun
nen vervullen dan men uit de bestaande literatuur kan opmaken. De 
achtergrond van de merkwaardige constructie, waarbij er zowel beperkt 
overdraagbare beleenbankbiljetten als vrijelijk overdraagbaar beleen
bankgeld in de vorm van een rekening-courant-tegoed ontstond, was 
vermoedelijk de behoefte van de overheid om middels de Beleenbank te 
kunnen anticiperen op belastinginkomsten. In 1795 slaagde men daar 

77. Zie 'Stukken betreffende de oprichting eener Nationaale Bank, 1802 e.v. jaren', in 
ARA, 2e afd., coll.nr. 39 'Gogel', inv. nr. 22. 
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overigens nog niet in. In latere jaren heeft men weI al over het op grond 
van de gedane beleningen verkregen rekeningcouranttegoed beschikt 
v66rdat men de aan de beleners ter hand gestelde beleenbankbiljetten te
rugontvangen had. De belangstelling voor het doen van beleningen was 
toen echter door de beperkingen aan de overdraagbaarheid al teruggelo
pen. 

Terwijl de overheid vreesde, dat vrije handel in beleenbankbiljetten 
tot ongewenste speculatie en koersverlies aanleiding zou kunnen geven, 
waarmee de bank zijn nut voor de overheid zou kunnen verliezen, zette 
het Comite van Financie van Holland zelf de handel in be/eenbankge/d 
in gang. Vanzelfsprekend moest men daartoe een klein koersverlies ac
cepteren. Zonder disagio zou men kopers immers geen motief hebben 
verschaft om het te kopen. Maar als men crediteuren gedwongen had 
rechtstreeks beleenbankgeld in betaling te accepteren, was het gevaar 
van grote, onacceptabele koersdalingen bij verdere circulatie daarvan 
niet denkbeeldig geweest. Nu men er door het middel van de verkoop 
in geslaagd was tot vrijwillige acceptatie van het beleenbankgeld te ko
men, bleef de koers ervan behoorlijk op peil. 

Men kan zich voorstellen dat revolutionairen zich ergerden aan de 
persoonlijke voordelen die de geld handel in de Republiek ten koste van 
de schatkist wist te betalen. Maar de behoefte aan 'gereede penningen' 
was bij de overheid minstens zo groot als bij particulieren. En om de be
leningen in de Beleenbank meteen al in gemunte specie te kunnen omzet
ten, was de overheid weI afhankelijk van de hoog ontwikkelde geldhan
del in de Republiek. Zou het niet aan de grote omzet en het grote aantal 
handelaren te danken zijn geweest dat de geldhandel in de Republiek. 
genoegen nam met kleine marges? En hield het beleenbankgeld niet juist 
daardoor een zodanige koers dat de circulerende geldhoeveelheid, dank
zij overheidsuitgaven middels de Beleenbank, op een acceptabele wijze 
met enkele miljoenen werd vergroot? 



Westfaalse ondernemers en de opkomst 
van het Nederlandse grootwinkelbedrijf 
tot circa 1920* 

R. MIELLET 

Inleiding 

In tegenstelling tot land en als Frankrijk en de V.S. bestaat er over de 
geschiedenis van de detail handel en de opkomst van het grootwinkelbe
drijf in Nederland nauwelijks literatuur. WeI wordt in allerhande studies 
het winkelbedrijf terloops aan de orde gesteld, maar dergelijke studies 
bieden geen samenhangend beeld van omvang en ontwikkeling van de 
detail handel in Nederland. 1 In menig opzicht moet deze lacune in onze 
kennis als een belangrijk gemis worden aangemerkt: de detailhandel was 
niet aIleen een economische sector waarin een groot deel van het consu
mentenbudget be steed werd, maar was ook als schepper van ar
beidsplaatsen van het grootste belang.2 

Een zeer interessante peri ode in de geschiedenis van het winkelbedrijf 
is het tijdvak van 1880-1920. In deze vier decennia kwam er een belang
rijke wijziging tot stand in de structuur van de detail handel. Deze struc
tuurwijziging bestond hieruit dat het eenmansbedrijf met zeer geringe 
omzetten, dat in het midden van de 1ge eeuw ook in de steden nog over
heersend was, langzamerhand aangevuld werd met het meer grootschali-

• Met dank aan E.1. Fischer voor zijn aanwijzingen . 

I. Twee publicaties verschaffen wei een globaal inzicht in afzonderlijke branches, te we
ten: A. Duif, 'De geur van specerijen' (Zaandam 1961) met betrekking tot de kruiden
niersbranche en A. Wolf-Gerzon, 'Au bonheur des dames' (Amsterdam 1949) met betrek
king tot de textielbranche. In de dissertatie van A.C.R. Dreesmann, Evolutie en Expansie 
(Leiden 1963), wordt een uitvoerig inzicht verschaft in de ontwikkeling van de detailhan
del in ruimer geografisch verband. De auteur gaat slechts in beperkte mate in op de ont
wikkeling in Nederland. 
2. Rondom 1920 zal tussen 70070 tot 80070 van de totaal bij de handel betrokken beroeps
bevolking in de detail handel werkzaam zijn geweest, hetgeen neerkomt op zo'n 140.000 
tot 160.000 arbeidsplaatsen. 
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ge winkelbedrijf. 3 Vanuit het kleinbedrijf ontstond het middenbedrijf,4 
terwijl zich in enkele gevallen hieruit het grootwinkelbedrijf ontwikkel
de. In dit artikel zal worden stilgestaan bij de groep ondernemers in de 
textieldetailhandel die aan de structuurwijziging gestalte hebben gege
yen: wat voor soorten mensen waren het, waar kwamen zij vandaan? 
Tevens zal getracht worden een indruk te geven van de wijze waarop het 
genoemde veranderingsproces van kleinbedrijf tot grootwinkelbedrijf 
verliep. 

De stedelijke detailhandel in textiel in de 1ge eeuw. 

Textielwaren omvatten een scala van producten die 'grondstofverwant' 
zijn. In de hier besproken peri ode waren in de textielsector de volgende 
specialisaties te onderkennen: 'garen en band', 'manufacturen' (laken 
en overige stoffen waaronder huishoudlinnen), beddegoed (inclusief 
matrassen) en kleding. Bij kleding was de geweven bovenkleding het be
langrijkste artikel, maar er bestonden ook andere soorten kleding, zoals 
de 'bonneterie' (gebreide bovenkleding) en het ondergoed, waaronder 
corsetterie. Aan deze collecties werden 'kledingaccessoires' - zoals 
shawls, bretels, riemen, dassen - toegevoegd. De collectie geweven bo
venkleding was verdeeld in mannen-, vrouwen-, en kinderkleding. In de 
dameskledingbranche was een trend te onderkennen waarbij 'modehui
zen' bonneterie, ondergoed, lederwaren, handschoenen, bont en huid
verzorgingspreparaten samenvoegden. 

Kenmerkend voor de mannen-bovenkleding was dat deze voor een be
langrijk deel afkomstig was uit de kleermakerij. Product en die op 
bestelling op maat werden gemaakt werden in veel gevallen via de twee
dehandshandelaar verkocht aan de 'mindere' stand.s De kleermakerij 
stond derhalve voornamelijk ten dienste van de midden en hogere inko
mensgroepen. De meeste vrouwen vervaardigden de eigen bovenkleding 
en die van hun kinderen; ook werd bescheiden gebruikt gemaakt van 
naaiateliers. 6 De dames uit bourgeoiskringen lieten hun bovenkleding 

3. Voor de situatie in de detail handel rondom 1850 zie het hoofdstuk 'Handel' van l.A. 
de longe, in: Aigemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1977) deel 12,75 en 76. 
4. In de officiele statistieken, inmiddeld samengevoegd met het kleinbedrijf, uitmakende 
'de sector van het klein- en middenbedrijf' . 
5. Zie voor de verdeling van de bevolking in sociale categorieen: Th. van Thijn, 'Het 50-

ciale leven in Nederland 1844-1875', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haar
lem 1977) deel 12, 134. 
6. Onder de categorie 'k1eine naaiateliers' is hier ook het bedrijf van de 'naaister' gere
kend. 
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veelal bij couturieres op maat vervaardigen. 7 

Evenals dit het geval was in de overige delen van de detailhandeI, 
bestond het stedelijk winkelapparaat in textielwaren hoofdzakelijk uit 
een grote hoeveelheid kleine neringen, waarvan een belangrijk deel voor 
een aanvulling op het gezinsinkomen moest zorgen. Dikwijls werd een 
dergelijke nering door een huisvrouw zonder personeeIsleden gedreven. 8 

De echtgenoot was doorgaans als arb eider werkzaam. Ook kwam de iets 
grotere nering voor, waarbij diverse gezinsleden ingeschakeld werden en 
kinderen onder meer belast waren met het thuisbezorgen. Al die bedrijf
jes ondervonden concurrentie van de ambulante handel, waartoe ook 
een groot aantal venters en marskramers behoorden. Deze laatsten kwa
men voornamelijk op het platteland voor, maar sommigen hadden ook 
klanten in de steden. Rondom 1850 ontstond er een eerste ontwikkeling 
in de richting van 'confectie' in de branche van de mannenkleding. 
Kleermakers gingen er toe over hun coupeurs broeken op voorraad te 
Iaten vervaardigen.9 De klanten lieten het jasje of de rok nog aanmeten 
maar betrokken de pantalon uit de aanwezige voorraad. Ongeveer twin
tig jaar later werd confectie in de gehele kledingmarkt ingevoerd. 10 

Voorlopig was er, tengevolge van het ontbreken van maatstandaardisa
tie en door het gebruik van kwalitatief laagwaardige stoffen, nog weinig 
vraag naar het confectieproduct. Tot een ver doorgevoerde maatstan
daardisatie zou het tot 1920 niet komen; weI werden er gaandeweg door 
de confectiefabrikanten betere stoffen gebruikt en werd de snit verbe
terd. 

Confectie yond vooral aftrek bij geschoolde arbeiders, de Iagere 
bourgeoisie en de meer welgestelde boeren. Voor velen was het zondagse 
kledij.ll Arbeiders en landbouwers waren gewend door de week werk
kleding te dragen,12 die nog grotendeels in eigen huishouden werd ver
vaardigd. De confectie voor vrouwen kwam pas tegen de eeuwwisseling 

7. Dit waren 'naaisters', respectievelijk exploitanten van een 'naaiatelier' van een hogere 
standing dan de naaisters. Sommige van die couturieres bezochten een of twee maal per 
jaar Parijs en kochten daar de nieuwste modestoffen in. Vooral in de adresboeken van 
Den Haag van de 1ge eeuw komt men personen uit deze beroepsgroep in grote aantallen 
tegen. 
8. Zie ook J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijme
gen 1976) 28. 
9. Deze producten werden aangeduid met de benaming 'gemaakte kleeren'. In de cou
rantenadvertenties komt in die jaren deze benaming regelmatig voor. 
10. Zie voor deze ontwikkeling ook A. Wolff-Gerzon, Au bonheur des dames (Amster
dam 1949) 34 e.v. 
11. Ibidem, 36 
12. Per beroepsgroep en regio waren hierin verschillen te onderkennen, zie ook Wolff
Gerzon, Au bonheur des dames, 5 en 6. 
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op en beperkte zich vooral tot de wintermantel en het mantelpak, twee 
kledingstukken die moeilijk zelf konden worden vervaardigd. Dames uit 
de hogere sociale klassen lieten deze artikelen meestal door de 'dames
kleermaker' , 13 of de couturiere, vervaardigen, terwijl ook sommige ma
nufacturiers een 'knipperijtl4 aan hun winkelbedrijf verbonden. Rond
om de eeuwwisseling bood de distributie van bovenkleding een bont ge
schakeerd beeld, waarbij veel bedrijven zich in de overgangsfase van 
ambachtsbedrijf naar winkelverkoop bevonden. WeI behield iedere win
kel een vermaak- en een maatafdeling waar 'pompiers' en coupeurs 
werkzaam waren. Bij de meeste opkomende grootwinkelbedrijven was 
er sprake van integratie met een omvangrijk atelier, dat snel de bena
ming 'confectiefabriek' verkreeg. De productie in die 'fabrieken' over
trof dikwijls de afzetmogelijkheden van het eigen winkelbestand. Ver
koop via derden was dan meestal de volgende stap in de ontwikkeling. 
Dit geschiedde soms door depotvorming, IS waarbij verkooprechten 
voor een bepaalde stad of regio aan derden werd verleend. 

De Duitse immigranten - ondememers 

De meest opvallende wijzigingen die vanaf circa 1880 in de textielbran
che hadden plaats gevonden hingen samen met de stormachtige door
braak van de confectie en het opmerkelijke aandeel dat de grootwinkel
bedrijven in de verkoop van die artikelcategorieen hadden weten te ver
overen. Een aandeeI dat overigens door gemis aan adequaat statistisch 
materiaal Diet kwantitatief is te onderbouwen, maar wei afgeleid kan 
worden uit de snelle expansie van de grootschalige winkels in de jonge 
branche. Opvallend is dat rondom 1920 naast enkele ondernerningen van 
joodse signatuur - al of niet van Nederlandse origine - aIleen door 
rooms-katholieke ondernemers opgerichte bedrijven in het op confectie 
gespecialiseerde grootwinkelbedrijf zijn aan te treffen. 16 Van deze 

13. Speciale dameskleermakers vindt men o.a. in de 1ge-eeuwse adresboeken van Den 
Haag. 
14. Knipperij, een toenmalige benaming voor het atelier, dat als onderdeel van sommige 
manufacturenwinkels werd opgericht om op maat japonnen, rokken en blouses te vervaar
digen van door klanten uitgezochte stoffen. Dit kwam onder meer bij de firma S.] . Witte
veen en Vroom & Dreesman in de begintijd voor (Archief Witteveen int. , Amsterdam, 
respectievelijk Vendex Int. Archief, Amsterdam) 
15. Zo exploiteerde Peek & Cloppenburg in 1900 10 eigen filialen terwijl het aantal de
pots toen 17 bedroeg. Opstelling samengesteld uit diverse bescheiden van het archief van 
Peek & Cloppenburg, gedeponeerd in het Gemeente Archief te Den Haag. 
16. Zie bijlage. 
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laatste groep zijn de meeste exploitaties door Duitse ondernemers 
gesticht. 

Hoe is deze sterke invloed vanuit Duitsland tot stand gekomen? 
Bezien wij de groep rooms-katholieke Duitse kooplieden die zich in Ne
derland vestigde, dan blijkt dat deze nagenoeg geheel samengesteld was 
uit Westfalers (zie kaart). Twee van hen - Sinkel en Bahlmann - vestig
den zich in het begin van de 1ge eeuw in Nederland en kunnen worden 
beschouwd als voorlopers van het grootwinkelbedrijf in textiel. De ove
rige Westfalers kunnen worden onderscheiden in twee groepen: de eerste 
trok als mars kramer naar Noord-Nederland, waarop winkelvestiging al
daar volgde. Rondom 1900 richtte een aantal van deze marskramers een 
of meer filialen in West-Nederland Op,17 waarna de ontwikkeling naar 
grootwinkelbedrijf snel volgde.' 

De andere groep Westfalers penetreerde zonder voorafgaande mars
kramerij in het winkelapparaat van een der grote steden in West
Nederland. 

de voorlopers 

- de winkel van Sinkel 
Anton Sinkel, afkomstig uit Cloppenburg, Westfalen, vestigde zich in 
het begin van de negentiende eeuw in Nederland. Over de eerste jaren 
van zijn verblijf in ons land is weinig bekend. Hij had v66r 1813 reeds 
een 'affaire' in de manufacturenhandel in Amsterdam. 18 Of hij zich 
vanaf dat moment reeds op de winkelexploitatie toelegde, is niet te ach
terhalen. WeI is het zeker dat hij in 1822 aan de Nieuwendijk te Amster
dam een textielwinkel vestigde. Zijn onderneming expandeerde zeer 
snel, zowel door uitbreiding van zijn winkel aan de Nieuwendijk, als 
door het stichten van filialen. 

Kort na de vestiging van de winkel aan de Nieuwendijk opende hij in 
de Kalverstraat een tweede vestiging onder de naam 'De Kleine Bazar' . 
Met dit bedrijf zou hij de bedoeling hebben gehad winkeldochters van 
de Nieuwendijk-vestiging tegen verlaagde prijzen af te stoten. Ook 
stichtte Sinkel op verschillende plaatsen in Amsterdam kleine depots, 

17. Zo hebben de Gebroeders August en Clemens Brenninkmeyer, die respectievelijk in 
1818 en 1819 werden geboren, hun eerste voorraadmagazijn in 1841 in Sneek gekocht en 
volgde winkelvestiging in 1861; in 1893 verscheen het eerste filiaal in Amsterdam. Vanaf 
de eeuwwisseling volgde een snelle expansie over Nederland. 
18 . Wolff-Gerzon, Au bonheur des dames. 28. 
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Afb. 1: De landstreek Westfalen. Kaart overgenomen uit N.A. Ramers, 'Samenvatting 
van de genealogieen der geslachten verbonden met het concern Vroom en Dreesmann, Nij
megen 1967. 
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die onder de naam 'De Vlijt' werden geexploteerd. Reeds in 1832 
bestonden er filialen van de 'Winkel van Sinkel' in Utrecht, Leiden en 
Leeuwarden. 19 

De winkel aan de Nieuwendijk werd in de loop van tijd sterk uitge
breid en moet volgens tijdgenoten de grootste van Amsterdam zijn ge
weest. In later jaren werd een filiaal aan het Damrak gesticht voor de 
verkoop van meubels. V66r 1887 verdween de winkel in Leiden en ook 
de winkel in Leeuwarden werd opgeheven. Inmiddels was er wei een 
Winkel van Sinkel in Rotterdam verschenen. 

De onderneming heeft haar huidige bekendheid vooral te danken aan 
het straatdeuntje dat op de wijs van de 'Barbier van Sevilla' gezongen 
wordt: 

'In de Winkel van Sinkel 
is alles te koop. 
Daar kan men krijgen 
Mandjes en Vijgen 
Doosjes Pommade 
Flesjes Orgeade 
Hoeden en Petten 
en Damescorsetten 
Drop om te snoepen 
en Pillen om te .. .. ' 

Rond 1860 begon Sinkel met de verkoop van uit Duitsland ingevoerde 
herenconfectie. In een later stadium nam hij de vervaardiging van con
fectie in eigen bedrijf ter hand. Toen de kinderconfectie in zwang 
kwam, liquideerde hij de herenconfectieafdeling en ging kindergoed en 
lingerie verkopen. 

Sinkel voerde een weinig constante assortimentspolitiek. Ontwaarde 
hij nieuwe winstmogelijkheden of zag hij dat in bepaalde artikelen de 
concurrentie te omvangrijk werd, dan moesten deze plaats maken voor 
producten uit nieuwe, veelbelovende branches. De latere grootwinkelbe
drijven hebben zich juist van de vroegere 'partijen-handelaars' onder
scheiden door een consequente assortimentsopbouw. Wat betreft zijn 
assortimentspolitiek kan Sinkel dus niet als een voorloper van het mo-

19. Het fi1iaal in Leeuwarden was in samenwerking met Hermann en Joseph SinkeI 
gesticht. Joseph verdronk in 1832 in de Zuiderzee. Hermann verdween in 1854 uit het be
drijf. Hij werd opgevoIgd door de oud-employe Wilhelm Bredemeyer. die eveneens uit 
Westfalen afkomstig was. Deze laatste overleed in 1882 en in 1892 werd de winkel (circa 
830 m' verkoopruimte) geliquideerd . Gegevens afkomstig uit het Gemeente Archief te 
Leeuwarden en gedeeitelijk overgenomen uit Leeuwarden '81, jUbileumuitgave van het 
Fries Museum (Leeuwarden 1981) 30 en 31. 
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derne grootwinkelbedrijf worden gezien, in andere opzichten was hij dat 
weI. Een voorbeeld hiervan is zijn voortdurende verkenning van de in
koopmarkten. Zo bezocht hij regelmatig de jaarmarkten te Leipzig, 
Berlijn en Braunschweig.20 Ten aanzien van zijn verkoopstrategie toon
de Sinkel zich vooruitstrevend: hij verkocht voornamelijk it contant en 
paste het systeem van vaste en voor ieder zichtbaar aangebrachte prijzen 
toe. 2 1 

De bedrijfsruimten in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam besloegen 
omstreeks 1880 samen bijna 13.000 m2 en wij mogen veilig aannemen 
dat de Winkel van Sinkel de grootste 1ge eeuwse detailhandelsonderne
ming van Nederland was. 

Kort voor zijn overlijden associeerde Sinkel zich met E. Veldkamp en 
zijn schoonzoon C. Povel. Na zijn dood werd de onderneming voortge
zet onder naam 'Firma A. Sinkel'. Deze vennootschap werd op 10 juni 
1903 ontbonden en vanaf dat moment zette C. Povel, in compagnon
schap met 1.1 .A. Povel, de zaken voort. In de concurrentie met het op
komende moderne grootwinkelbedrijf moesten zij ruim tien jaar later 
plaatsmaken voor een bazar, die in 1936 vervangen werd door een 
HEMA-vestiging. 

Bahlmann en C022 

Over de tweede onderneming, die hier als voorloper van het moderne 
grootwinkelbedrijf wordt behandeld, zijn bijzonder weinig gegevens be
schikbaar. 

Bernardus 1.1.F. Bahlmann was afkomstig uit Dinklage, Westfalen23
, 

waar hij in 1800 was geboren. Reeds in 1816 beyond hij zich in Amster
dam, waar hij in het bedrijf van Anton Sinkel zijn vakopleiding ver
kreeg. Hij bleef niet lang aan de Winkel van Sinkel verbonden. In 1821 
vestigde hij zich als zelfstandig ondernemer aan de Nieuwendijk waar 
hij een belangrijke concurrent van zijn leermeester en vroegere patroon 
werd. In snel tempo kwamen er Bahlmannwinkels in verschillende ste
den van ons land. 

Hij dreef zijn winkels onder de naam Bahlmann en Co. maar over 
zijn compagnons werden met uitzondering van Arnhem geen nadere ge
gevens gevonden. Waarschijnlijk richtte Bahlmann in de diverse steden 

20. Wolff-Gerzon, Au Bonheur des dames, 28. 
21. Of Sinkel vanaf de aanvang open vaste prijzen hanteerde heb ik niet kunnen vaststel
len. 
22. Indien niet anders vermeld is de informatie ten aanzien van de firma Bahlmann en 
Co. afkomstig uit het Gemeente Archief te Amsterdam. 
23 . N.A. Hamers. Samenvatting van de genealogieen der geslachten verbonden met het 
concern Vroom en Dreesmann (Nijmegen 1967) 10. 
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aparte vennootschappen onder firma op en had hij overal een andere 
compagnon. In Arnhem was dit een van zijn zwagers. 

In de loop van de 1ge eeuw breidde de Bahlmann-onderneming zich 
sterk uit en werden aan het oorspronkelijke assortiment manufacturen, 
stoffen, confectie en woninginrichtingsartikelen toegevoegd. Het moe
derbedrijf in Amsterdam had op den duur twee grote vestigingen aan de 
Nieuwendijk; in totaal werden in 1882 tien winkels onder de naam Bahl
mann en Co. gedreven. 

Bahlmann handelde ook in het groot en was tevens exporteur. In hoe
verre hij dit los van zijn winkelondernemingen deed, is niet bekend. 
Daarom is ook niet vast te stellen of de Bahlmannwinkels met grossier
derij geintegreerde winkels waren. Uit een familie-archief is op te maken 
dat Bahlmann zijn export ook op Nederlands-Indie richtte en daarbij 
soms ondoordacht te werk ging. Zo zou hij een scheepsvracht Neder
landse paardenzadels naar de kolonien hebben gezonden; achteraf bleek 
dat deze zadels voor de kleine inlandse paarden volkomen ongeschikt 
waren24. 

Bahlmann komt op ons over als een koopman, die door een gepro
nonceerd streven naar winstmaximalisatie werd gedreven. In dit opzicht 
week hij in belangrijke mate af van de meerderheid van zijn collegawin
keliers, die wij het in voorgaande aanduidden als 'neringdoenden'. 

de Westfaalse marskramers 

In ons land zijn de Tii6tten, zoals zij zichzelf noemden, als de 'fijn
doekspoepen' bekend gebleven. Het overgrote deel van deze marskra
mers sleet zijn waren in onze noordelijke provincies, waarbij het aantal 
dat in Friesland actief was waarschijnlijk het omvangrijkst was. Voor
zover kon worden nagegaan waren zij allen uit een viertal dorpen in 
Oberlingen afkomstig. Deze plaatsen zijn als 'Tii6ttend6rfer' bekend 
gebleven: Mettingen, Recke (inclusief het gehucht Halverde), Hopsten 
en Ibbenbiiren. Het grootste contingent in Friesland opererende Fijn
doekspoepen was uit Mettingen afkomstig en bevatte familienamen als 
Brenninkmeyer, Lampe, Langemeyer, Stock mann en Voss. Uit Recke 
zijn in Nederland vooral de namen Berkemeyer en Stegemann bekend 
gebleven, uit Hopsten de naam Veerkamp. Van aile hier genoemde 
geslachten zijn voor onze beschouwing slechts die met de familienamen 
Brenninkmeyer, Voss en Lampe van belang. De andere door Tiiotten 

24. Mededeling van Mr. A.A. Bunker te Rotterdam 
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gestichte winkelondernemingen verkregen nimmer de zuivere vormken
merken van het grootwinkelbedrijf. 

In Oberlingen, behorende tot het voormalige graafschap Teckelen
burg, was van oudsher sprake van een intensieve vlascultuur en wolpro
ductie. Om het gezinsinkomen te vergroten verwerkten vrouwen en meis
jes het vIas tot linnen en werden wollen producten vervaardigd. Op den 
duur werd deze huisnijverheid door de productie in ateliers deels ver
drongen. De vlasverbouw was overigens in de tweede helft van de 1ge 
eeuw ook sterk in belang verminderd, tengevolge van verdringing van 
linnen door katoen en exportbeperkingen.25 

In Westfalen was sinds lang een belangrijke grossierderij in textielwa
ren gevestigd, de 'Manufakturanlage Bunke auf der Haar', waar de 
marskramers · een deel van hun collectie van betrokken. De daar inge
kochte producten waren van goede kwaliteit. In en rondom Oberlingen 
waren een aantal handelaren gevestigd, die regelmatig voor aanvoer van 
waren uit Leipzig en omgeving zorg droegen en die er de jaarmarkt be
zochten. Ook uit deze kwalitatief hoogwaardige producten was het as
sortiment van de Tiiotten samengesteld. Het zal duidelijk zijn dat het 
aanbod van de Tiiotten op het gebied van kwaliteit en collectieomvang 
veelal dat van het regionale detailhandelsapparaat in het afzetgebied 
overtrof, zodat in Friesland de benaming 'Fijndoekspoepen' lang bleef 
bestaan. 

V66r 1850 werkten de marskramers in 'Kompagnieverband,26; of dit 
in de tweede helft van de 1ge eeuw nog het geval was, is niet duidelijk. 
In die jaren waren er weI informele samenwerkingsverbanden tussen in
dividuele Tiiotten.27 Er mag worden aangenomen dat deze vooral tussen 
verwanten bestonden, dikwijls tussen twee of meer broers. Ongetwijfeld 
zullen er afspraken hebben bestaan over afbakening van afzetgebied. 
Binnen het rayon werden er door de marskramers buffervoorraden aan
gelegd, die veelal ten dienste stonden van de samenwerkende leden.28 in 
het begin van hun carriere sloegen zij hun voorraad op in een kast in 
het logement van waaruit zij hun rayon bedienden. De voorraad die zij 
in een 'pak op de rug' meedroegen bestond voor een deel uit monsters 
en aflevering van het bestelde geschiedde bij een volgend bezoek aan de 

25. Zie hieromtrent H . Rickeimann, Die Tii6tten in Irhem Handel und Wandel und die 
Wollen- und Leinerzeugung in Tecklenburgerland, 365 e. v. 
26. Zie ook 1. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee, (Utrecht 1984) 116 
27. Zie hiervoor de beschrijving van de werkwijze der Tii6tlen bij Rickeimann, Die 
Tii6tten, 318 e.v. 
28. Ibidem, 28 e.v. 
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klant. 29 Een volgend stadium in de Tiiottenloopbaan bestond uit het hu
ren van een pand dat als magazijnruimte dienst deed in een der Friese 
steden, in het centrum van het door hen bewerkte platteland. 30 

In de meeste gevaUen was de Tiiot inmiddels gehuwd. Hij was 'koop
man' geworden31 en maakte deel uit van de plaatselijke gemeenschap. 
Zoons, die de leeftijd hadden bereikt om in de zaak werkzaam te zijn, 
namen dikwijls de marskramerstaak van hun vader over. De afnemers 
op het platteland werden in het stadium van het gemengde winkel- am
bulante detailhandelsbedrijf als 'buitenklanten' aangeduid. 

Voordat de Tiiotten zich definitief vestigden in het afzetgebied waren 
zij gewend met Pinksteren en Kerstmis naar hun geboortedorp terug te 
keren. Daar ontmoetten zijn coUega's en verwanten uit andere afzetge
bieden, waarvan velen ook bij de handel in textielwaren waren betrok
ken. De kring van Tiiottenfamilies was beperkt en onderling door huwe
lijksbanden verbonden. Bestudeert men de genealogieen van de belang
rijkste Tiiotten dan komt men opvaUend vaak dezelfde familienamen te
gen. Binnen die Tiiottenfamilies, waarvan dikwijls door leden van vroe
gere geslachten de marskramerij in textielwaren ook reeds was uitgeoe
fend, was de productkennis en kunst van het handeldrijven diep gewor
teld. 

De bezoeken aan het geboortedorp dienden ook om de voorraad aan 
te vuUen en in diverse gevaUen om een huwelijk te sluiten. Dat er zozeer 
sprake was van huwelijksbanden tussen leden van de Tiiottenfamilies 
hing ook samen met feit dat zij meestal tot de welvarendste families in 
hun geboortestreek behoorden. 32 Van de lagere sociale klassen gingen 
velen in die jaren als trek arb eider naar Nederland. De Tiiotten hadden 
in hun geboorteplaats een koopmansstatus en bij de bestudering van hu
welijksrelaties ziet men dan ook nauwelijks vermenging tussen beide 
groepen ontstaan. 

Eerder is er reeds opgewezen dat men de Tiiotten en de als trekarbei
der werkende 'Hannekemaaiers' en turfstekers niet als een groep dient 
te beschouwen. In de literatuur33 komt men het verhaal tegen van de sei-

29. Dit geschiedde ook door Meindert Witteveen. Informatie verkregen van directie Wit
teveen Int. te Amsterdam. Omstandig beschreven in het concept gedenkboek van deze on
derneming. 
30. Zie noot 17. 
31. Onder deze rubriek waren August en Clemens Brenninkmeyer na hun vestiging in 
Sneek dan ook in het plaatselijke beroepenregister ingeschreven, zie Gemeente Archief te 
Sneek. 
32. Zie Rickelmann, Die Tiioften ... , waarin dit op verschillende plaatsen van de publi
catie tot uiting komt. 
33. Zie onder meer Wolff-Gerzon, Au bonheur des dames, 31. 
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zoenarbeider met zijn opvallende trui die op verzoek van de boerin een 
dergelijk kledingstuk meebracht maar tevens ook een volledige voor
raad textielwaren en zo vanzelf in de marskramerij terecht kwam. Het 
is niet onmogelijk dat die marskramerij ooit zo is begonnen, de juistheid 
ervan is echter niet te verifieren. In elk geval dateert de overgang van 
seizoenarbeid naar de marskramerij niet uit de hier behandelde periode. 

De Tiiotten vormden een gesloten arbeidsgemeenschap en maakten 
gebruik van een geheimtaal. De vrouwelijke leden van de Tiiottenfami
lies werden doorgaans in die taal niet ingewijd. Of schoon men die afzij
dige positie van vrouwen in het licht van de tijd moet zien lijkt dit bij 
die groep weI bijzonder ver te zijn doorgevoerd. 34 Ook nadat Tiiotten 
zich als winkeliers hadden gevestigd of tot het grootwinkelbedrijf waren 
doorgedrongen, werden de vrouwen nagenoeg geheel buiten het be
drijfsgebeuren gehouden. 

Dat Friesland het belangrijkste afzetgebied was hangt niet aIleen sa
men met de geringe afstand tussen Westfalen en deze landstreek en de 
relatief grote welvarendheid van zijn inwoners maar moet mede in ver
band worden gebracht met de rooms-katholieke signatuur van de West
falers. In Friesland was er sprake van een grote tolerantie tegenover het 
katholic~sme, terwijl de geloofsbeleving in daar aanwezige katholieke 
milieus een grote diepgang vertoonde. 35 Overigens waren in vroegere 
eeuwen ten tijde van beperking van de vrijheid van godsdienst in West
falen, reeds meerdere streekgenoten naar Friesland geemigreerd.36 

Er zijn ook Tiiotten geweest die het Deense Jutland tot hun werkter
rein hadden verkozen. 37 Het tijdelijk werken buiten de landstreek en de 
emigratie uit de streek rondom Mettingen is een opvallend fenomeen ge
weest. De geboortestreek van de Fijndoekspoepen was een uitstotingsge
bied bij uitstek. 38 Rickelmann, die een diepgaande stu die van de streek 
en de Tiiotten heeft gemaakt, geeft aan dat grote aantallen Tiiotten in 
de 1ge eeuw naar Brazilie trokken. 39 In meerdere gevallen verwijst hij 
ook naar streekbewoners, die naar andere delen van Duitsland emigreer
den. Velen onder hen werden in hun nieuwe woonoord stichters van ka
tholieke gemeenschappen binnen een overwegend protestantse bevol
king.40 Motieven voor het ontstaan van deze regelmatig terugkerende 
omvangrijke migratiegolven verschaft Rickelmann slechts sporadisch. 

34. Zie Rickeimann, Die Tiiotten, 102: 'Handeissache sind Mannersache' . 
35 . Ibidem, 303 e.y. 
36. Ibidem, 297 e.y. 
37. Ibidem, 386 
38 . Ibidem, zie naamlijsten 257 tot en met 296. 
39. Ibidem, 386: 'Jetzt ist die Zeit und Stunde da, wir fahren nach Amerika' . 
40. Zie naamiijst noot 38, o.a.: Brinkmann, Ortmeijer, Ostendorf, Scheider en Waller. 
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Uit zijn publicatie komt weI naar voren dat er gedurende diverse perio
den van grote armoede sprake van emigratie is geweest. 

De Tubtten die tot winkelvestiging in Friesland kwamen hebben hun 
activiteiten rondom de eel!lwwisseling deels naar West-Nederland ver-

Afb.2: De eerste vestiging van C. en A. Brenninkmeyer; Archie! 'C&A Nederland' te 
Amsterdam. 
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plaatst. De belangrijkste confectiemagazijnen van de Tiiotten versche
neI} aan de Amsterdamse Nieuwendijk. Dit was de straat van waaruit 
voordien Sinkel en Bahlmann hun expansie over Nederland waren be
gonnen. Hoewel onder meer C. en A. Brenninkmeyer ook na het intre
den van de landbouwcrisis41 nog enkele filialen in de noordelijke provin
cies hebben gesticht, betekende de vestiging aan de Nieuwendijk het be
gin van een landelij k gespreid filialennet. In 1911 ging deze onderne
ming over tot het stichten van filialen in Berlijn en andere grate Duitse 
steden. 

de overige Westfalers 

De andere groep Westfaalse pioniers van het grootwinkelbedrijf in con
fectie - Johannes Peek, Heinrich Cloppenburg, Anton Kreymborg en 
Anton Dreesmann - waren allen uit het voormalige hertogdom Olden
burg afkomstig. Zij waren onmiddellijk na hun verschijnen in ons land 
bij het winkelbedrijf in textielwaren betrakken. Kreymborg en 
Dreesmann stamden uit de families die nauw bij de textielhandel betrok
ken waren. Dit gold niet voor Peek, wiens vader een eenvoudige land
bouwer in Gronheim was, noch voor Cloppenburg, die uit een kosters
gezin in Althenoy afkomstig was. Allen waren afkomstig uit godvruchti
ge rooms-katholieke milieus. Van de familie Dreesmann is bekend dat 
deze tot een hoger sociaal milieu behoorde.42 Van geen der genoemde 
vier pioniers is bekend of er in hun familie van marskramerij sprake is 
geweest. 

Niet van aIle eerder genoemden was het mogelijk de motieven voor 
hun emigratie te achterhalen. In de jaren dat zij hun geboortestreek ver
lieten bestond er bij de rooms-katholieke jongelui de wens om te ontko
men aan de gehate Pruissische dienstplicht. Ook na de eenwording van 
Duitsland, werd het nationale leger nog door Pruissische officieren ge
leid. Dit motief voor 'Auswanderung' werd nog versterkt door de discri
minerende maatregelen, die Bismarck in het kader van zijn 'Kultur
kampf' jegens raoms-katholieken had getroffen.43 

41 . De gebroeders Brenninkmeyer stichtten in 1881 een winkel in Leeuwarden en in 1897 
een tweede winkel in Sneek, terwijl de landbouwcrisis in de loop van de tweede helft van 
de jaren zeventig was ontstaan. 
42 . Zo was een oom van de in 1854 geboren Anton Dreesmann rechtbankpresident in 
Osnabriick. 
43. De 'Kulturkampf' was het gevolg van een conflict van de Pruissische staat met de 
rooms-katholieke kerkeJijke overheid (ultramontanisme) en hierdoor ook met het kerk
volk. Het begon in 1870 nadat het Vaticaans Concilie het 'onfeilbaarheids dogma' had ge-
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TELEFOON 
N°~ 7337-7338 . 

Afb . 3: De winkel van Peek en Clop pen burg te Rotterdam in 1914 (Gem . Archie! te Den 
Haag). 

Anton Dreesmann heeft om boven genoemde redenen zijn land op 16-
jarige leeftijd verlaten. Peek en Cloppenburg zijn naar Nederland ver
trokken op grond van de in de geboortestreek bekend geworden succes-
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verhalen over Sinkel en Bahlmann, die in West-Nederland tot grote rijk
dom waren geraakt. 

Eenmaal in ons land gevestigd werden de Westfalers snel in kringen 
van de Duitse gemeenschap opgenomen en vormden hierin met eerder 
geimmigreerde rooms-katholieke streekgenoten een enclave, waarvan de 
leden zich nauw met elkaar verbonden voelden. In de meeste gevallen 
had den deze Westfaalse immigranten een andere culturele achtergrond 
dan de Tiiotten. Aanvankelijk kwamen er dan ook weinig of geen huwe
lijken tussen beide groepen tot stand. Onderlinge huwelijksrelaties ont
stonden echter veelvuldig binnen de beide groepen, terwijl er ook huwe
lijksbanden werden aangeknoopt met led en van Nederlandse rooms
katholieke families van overeenkomstige stand en soortgelijk cultureel 
niveau.44 De band met het moederland was minder intens dan bij de 
Tuotten,45 maar bleef weI bestaan. Zo putte Anton Dreesmann uit het 
omvangrijke reservoir mannelijke famiIieIeden. Deze kwamen bij hem 
in de leer en een aanzienlijk aantal werd medeoprichter van de buiten 
Amsterdam gesitueerde filial en. 
Ais Westfalers tijdelijk of definitief in ons land terecht kwamen en voor
al wanneer de autochtone bevolking in hoofdzaak uit andersdenkenden 
bestond, sloten zij zich snel aaneen of zochten zij contact met de plaat
selijke bevolking, voorzover het personen uit de eigen rooms-katholieke 
geloofskring betrof. 

Zo kwam Anton Dreesmann in contact met (de gedeeltelijk van West
faalse afkomst) Willem Vroom door tussenkomst van een neef van Wil
lem. De Vrooms waren zeer gelovige rooms-katholieken. Beiden huw
den met dochters uit het gezin van Joseph Tombrock en Theresia 
Theissling, die afkomstig waren uit Munster en Lingen. Het gezin Tom
brock, waarvan de vader in Franeker als koopman in textiel was ge-

procIameerd. Bismarck poogde mede als reactie hierop de geestelijken als ambtenaren aan 
de staat ondergeschikt te maken en vaardigde een aantal lOgenaamde 'Strijdwetten' uit, 
lOals de wet op het schooltoezicht en het verbod van de lesuitenorde (1872). In 1873/ '74 
volgden zijn zogenaamde 'Meiwetten', die de opleiding van geestelijken reglementeerden 
en waarbij beperkingen aan de kerk werden opgelegd ten aanzien van het opleggen van 
kerkelijke straffen. Tenslotte werd in 1874/'75 het burgelijk huwelijk verplicht gesteld. In 
1886 kwam er een eind aan de strijd en werden verschillende strijdwetten ingetrokken . 
Ook nadien bleef bij vele orthodox rooms-katholieken het wantrouwen tegen de pro
testantse Reichsleitung bestaan. 
44. Zo huwde de oudste lOon van Anton Dreesmann, zijn latere opvolger, Willem 
Dreesmann in 1908 met de oudste dochter, Anna, van lohannes Peek, terwijl haar oudste 
broer, Anton Peek, in 1912 met de tweede zuster van haar man, namelijk Cisca 
Dreesmann, trouwde. 
45 . Voor een deel zal dit hebben samengehangen met de angst om alsnog onder dienst 
te worden geroepen. 
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Afb. 4: Een van de eerste Vroom & Dreesmann vestigingen. De winkel aan de Ro
zenstraat hoek Rozendwarsstraat te Amsterdam, circa 1887. (Archie! 'Vendex Internatio
nal' te Amsterdam). 
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vestigd, was orthodox gelovig. Anton Kreymborg, een Westfaler uit de
zelfde landstreek46 en uit eenzelfde geloofskring afkomstig als die waar 
Peek en Clop pen burg uit voortkwam, werd door de beide compagnons 
als bediende en nadien als filiaalchef in het bedrijf opgenomen. 

De rooms-katholieke signatuur van de winkelbedrijven van de West
faalse immigranten is tot in de jaren 'zestig van onze eeuw duidelijk 
merkbaar geweest. Zij maakten tot die tijd overwegend gebruik van ar
beidskrachten uit de eigen geloofsgroep. Hoewel dit verschijnsel weinig 
afweek van het normale patroon en het ook bij de van origine zuiver Ne
derlandse firma Witteveen voorkwam,47 was het bij de Westfaalse on
dernemingen een onderdeel van het personeelsbeleid dat verder ging dan 
het tonen van voorkeur voor personen uit de eigen geloofskring. Het 
had het karakter van een opdracht om aan jonge geloofsgenoten leiding 
te geven. Er werd zeer nauwlettend op het gedrag gelet. Dit betrof voor
al het naleven van de godsdienstige plichten. Deze vorm van sociale con
trole had niet aIleen betrekking op het gedrag tijdens de arbeidsuren, 
doch ook daarbuiten. Het personeelsinternaat is bij de ondernemingen 
van Westfaalse signatuur in sommige gevallen tot aan de Eerste Wereld
oorlog gehandhaafd gebleven. De zorg voor het zedelijk welzijn van de 
personeelsleden en voor het naleven van de geloofsregels ging soms zo
ver, dat er nauwlettend op werd toegezien dat op de enige 'vrije avond' 
de mannelijke personeelsleden niet met de vrouwelijke verkeerden. Zo 
is het ook bekend dat er in de internaten van Vroom en Dreesmann een 
zogenaamde 'biechtkalender' was opgehangen.48 

Het aantrekken van personeel uit de eigen religieuse groep leverde, 
ook in die streken waar die geloofsgemeenschap de minderheid uit
maakte, geen moeilijkheden op. De geestelijkheid was van de 'be
schermde' situatie in het bedrijf op de hoogte en bemiddelde gaarne bij 
het vervullen van vacatures.49 Veel ouders waanden zich gelukkig in de 
wetenschap dat hun kind in een dergelijk bedrijf was terechtgekomen. 
Onderlinge huwelijken tussen personeelsleden kwamen veelvuldig voor. 

Op het ontstaan van huwelijksrelaties tussen de groep Westfalers 
werd reeds gewezen. In diverse gevallen zullen de huwelijksbanden (me
de) een zakelijke ondergrond hebben gehad. Dit valt te constateren uit 
de financiele verstrengelingen die kort voor of kort na een huwelijksslui
ting tussen enige Westfaalse ondernemingen ontstonden. Zo nam Peek 

46. Rickelmann, Die Tii6tten, 303. 
47. Mededeling van Directie Witteveen Internationaal. 
48 . 50jaar V & D Haar/em, gedenkboek (Haarlem 1946),26 (Archief Vendex Internatio
nal te Amsterdam). 
49. Medede1ing Heer van Woerkom, oud personeelschef van V & D te Rotterdam . 
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& Cloppenburg deel in een onderhandse lening die door de Amsterdam
se Vroom & Dreesmann onderneming50 werd geplaatst kort v66r de 
totstandkoming van huwelijksbanden tussen kinderen van Anton 
Dreesmann en Johannes Peek. Vanaf de jaren 'dertig was dezelfde 
Vroom & Dreesmann onderneming eigenaresse van een pakket aandelen 
van Peek & Cloppenburg.51 C & A Brenninkmeyer nam in 1934 de firma 
Voss over, nadat diverse huwelijken tussen de Brenninkmeyers en leden 
van de families Voss waren gesloten. 

Tussen de families van de mede-oprichters van de buitenfilialen van 
Vroom en Dreesmann kwamen huwelijksrelaties zo veelvuldig voor, dat 
het meerdere pagina's zou vullen om een en ander gedetailleerd weer te 
geven. Deze huwelijken in kleine kring leidden tot een steeds verder
gaande samenbundeling van deskundigheid, waarbij nog vermeld dient 
te worden dat de gezinnen van de pioniers over het algemeen zeer kin
derrijk waren. De jongens kwamen veelal op jonge leeftijd bij vader in 
de leer en verkregen na het doorlopen van de diverse functies (van onder 
af aan beginnend) snel een leidinggevende positie, dikwijls als directeur 
van een filiaal. Ook door de indiensttreding van verwanten, verkreeg de 
onderneming het karakter van een (commerciele) familie-dynastie. 

Westfalers en vernieuwingen in de detailhandel 

Zowel de introductie van confectie als het toepassen van nieuwe ver
koopmethodieken zijn als vormen van innovatief gedrag aan te merken. 
Door de commerciele strategie, waaronder het prijsbeleid, te richten op 
die lagen van de bevolking, waarin de massamarkt vooralsnog het 
meeste kans had zich snel te ontwil<kelen, kon een winstgevende exploi
tatie verwacht worden. Om tot die innovaties te geraken moesten de on
dernemers uit de detailhandel zowel over goederenkennis als over com
merciele kwaliteiten van hoog niveau beschikken. Onder deze laatste 
kwaltificatie valt ook het inzicht omtrent de mogelijkheden, die de 
markt te bieden had. Binnen beide groepen Westfalers, die in ons land in 
de textielsector actief waren en die, zoals hier eerder gesteld, over die 
goederenkennis en commerciele kwaliteiten beschikten, waren er een 
aantal die een dergelijk inzicht bezaten. 

De grotere bedrijven in de detailhandel waren voornamelijk in han-

50. Gemeente Archief 's-Gravenhage (GAG) Archief Peek & Cioppenburg, (lnventaris
reeks no. 4 registers 35 tim 39). 
51. GAG, Archief P & C, stuk no. 58, hierin is de aandeienspreiding van het interbellum 
vermeld. In de jaarversiagen van Vendex Int. van de jaren tachtig van onze eeuw word! 
deze deelneming eveneens vermeld .. 
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den van buitenlanders, zoals uit Duitsland of uit de Elzas geimmigreerde 
joden, een klein aantal Fransen en enige Belgen. Tot de uitzonderingen 
behoorden de Nederlands-joodse gebroeders Gerzon, die meerdere ja
ren in Keulen hadden doorgebracht en daar met meisjes uit het bij de 
textielhandel betrokken gezin Marx waren gehuwd; Meindert Witte
veen, die zijn opleiding bij C & A had gekregen en nog enige andere Ne
derlanders. 

Voorzover de Westfaalse pioniers uit het grootwinkelbedrijf niet in de 
branche actief zijn geweest dateren hun activiteiten binnen de sector 
vanaf het moment dat de mogelijkheden zich begonnen te openbaren. 
Zij waren niet aIleen pioniers van het grootwinkelbedrijf in confectie 
maar forceerden ook een doorbraak in de gang bare zakenmethoden in 
de textielbranche en stimuleerden de vraag met name bij lagere inko
mensgroepen. Zij deden dit door producten van aanvaardbare kwalitei
ten tegen lagen prijzen aan te bieden. Hoewel winkelbedrijven zoals die 
van Hirsch en Cie. en 'Maison de Bonneterie' zich bij uitstek op de ho
gere inkomensgroepen richtten en door hun innoverend opt red en in de 
plaats van vestiging eveneens tot een grootschalige exploitatie en hoge 
winst geraakten, waren deze ondernemingen niet in staat hun activiteit
en over meerdere steden te spreiden. 52 De plaatselijke vraag was in klei
nere bevolkingscentra te beperkt. De Westfalers slaagden er weI in een 
omvangrijk filialennet op te zetten. Het was niet aIleen de lage prijszet
ting, die hen snel succes bracht, maar een afgerond stelsel van strate
gieen, waaronder het vestigingsbeleid: naast de keuze van vesti
gingsplaats moet hieronder ook worden verstaan de wijze van inrichting 
van interieur en exterieur. Beiden werden afgestemd op het klantenseg
ment dat de ondernemers trachtten te bereiken. De Westfaalse onderne
mingen richtten zich tot een publiek dat voordien niet gewend was grote 
magazijnen te bezoeken. Het exterieur en met name de ingangspartijen 
moesten derhalve zodanig zijn, dat iedere drempelvrees werd voorko
men. Het interieur moest er op gericht zijn de bezoekers een omgeving 
te bieden, waarin zij zich op hun gemak voelden. 

C & A, Lampe, Voss, Kreymborg en Peek & Cloppenburg kenden, ie
der hun eigen verkoopstrategieen. Vroom & Dreesman is weliswaar niet 
als een pionier in confectie te kwalificeren, maar stelde gedurende lange 
tijd de artikelcategorieen die tot de manufacturenbranche behoorden, 
centraal in haar coIlectie. In een langzaam tempo werd het assortiment 

52. 'Maison de Bonneterie' verkreeg in het begin van de 20e eeuw naast haar vestiging 
in Amsterdam door middel van overname van een bestaande winkel, onder dezelfde naam 
gedreven, weI een ftliaal in Den Haag. 
Hirsch en Cie. behield tot haar verdwijnen in het begin van de jaren zeventig van onze 
eeuw slechts een vestiging, nl. die in Amsterdam aan het Leidseplein. 
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uitgebreid en werden artikelen uit aanverwante branches er aan toege
voegd. In het algemeen kan men stellen dat de lage prijzen bij behoorlij
ke kwaliteit leidden tot grote omzetten en flinke winsten. Door de grote 
omzetten waren de ondernemers in staat om bij de inkoop grote kortin
gen te bedingen die, op hun beurt, weer tot lagere consumentenprijzen 
konden leiden. Dit proces kon op gang komen door in hoog tempo een 
groot aantal vestigingen op te richten. 53 Die mogelijkheden waren door 
de aanwezigheid van diverse in het bedrijf opgeleide verwanten - gro
tendeels van Westfaalse afkomst - ruimschoots aanwezig. 

De vroegtijdige start leidde tot hoge voorsprongpremies. De beschei
den concurrentie - zeker nog tot na de Eerste Wereldoorlog - bood mo
gelijkheden tot bijkans ongebreidelde expansie, waarvan de meeste 
Westfaalse ondernemingen een dankbaar gebruik maakten. De hoge 
winsten die vooral in de mobilisatie periode en de jaren direct daarna 
werden gemaakt, hebben tot grote financiele reserves geleid. Omstreeks 
1920 waren de meeste Westfaalse grootwinkelbedrijven dan ook zeer ka
pitaalkrachtig. De droom van diverse Westfaalse pioniers was in meer
dere gevallen werkelijkheid geworden en de commerciele dynastieen le
ken stevig gegrondvest. In de meeste gevallen konden minder goede tij
den zonder kleerscheuren worden doorgekomen en aan de sterker wor
dende concurrentie het hoofd worden geboden. 

Siotbeschouwing 

In het tijdvak 1880-1920 werd, zoals wij zagen, de basis gelegd voor 
structuurwijzigingen in het overwegend statische Nederlandse detailhan
delsapparaat dat gekenmerkt werd door kleinschaligheid. Binnen de 
winkelsector kwamen er ondernemingen tot stand die sterk expandeer
den en tot grootwinkelbedrijven uitgroeiden.54 

In dit artikel is slechts aandacht besteed aan dat deel van het grootbe
drijf iIi de detailhandel, dat tot de textielbranche behoorde. Uit het on
derzoek bleek dat de door Westfaalse immigranten opgerichte onderne
mingen in dit proces - en met name in de genoemde branche - een sterk 

53. De massa kan in de aanvang ook bereikt worden door de exploitatie van een of een 
beperkt aantal winkel van relatief zeer grote omvang. Op den duur is gebleken dat in het 
verloop van de ontwikkeling van de massamarkt filiaalvorming op grote schaal toch het 
meest doeltreffend is. 
54. Anton Dreesmann bezat in 1913 reeds totaal 550.000 gulden nominaal aandelen in 
de toen 14 V & D Vennootschappen. De intrinsieke waarde moet hiervan een veelvoud zijn 
geweest: reeds in 1913 bedroeg het rendement in de vorm van uitgekeerd dividend 4OOJo 
(Archief Vendex International Amsterdam). 
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overwegende rol hebben gespeeld. Zij opereerden voornamelijk in de ar
tikelgroepen die tot de confectie en de manufacturenbrache behoorden. 

Niet aIle Westfaalse ondernemingen zijn er op den duur in geslaagd 
zich te handhaven. Twee ervan werden reeds in het interbellum door an
dere ondernerningen van Westfaalse signatuur overgenomen.55 Na de 
tweede Wereldoorlog werden in de toen opgetreden overnamegolf meer
dere oorspronkelijk Westfaalse ondernemingen, na samenvoeging, door 
Vendex International overgenomen. 

Peek en Cloppenburg vormde tesamen met Lampe in de jaren zeven
tig een nieuwe naamloze vennootschap. Deze onderneming expandeerde 
in snel tempo en ging tot internationalisatie over. 

Dit laatste - snelle expansie en internationalisatie - was ook het ken
merk van C & A en V & D. De stichting van C & A bedrijven buiten 
Nederland geschiedde niet door de Nederlandse onderneming, maar 
door nakomelingen van de oprichters. De gezamenlijke over de we reid 
verspreide nationale C & A -ondernemingen vormden daardoor tesamen 
geen multinational. Er kwamen tussen deze (commanditaire) vennoot
schappen weI financiele vervlechtingen totstand. Deze bleven echter be
perkt tot de erin geinvesteerde commanditaire vermogensbestanddelen. 
V & D, reeds in het interbellum tot warenhuis geevolueerd, maar toen 
nog sterk gedecentrailiseerd geexploiteerd, ontwikkelde zich tot de be
langrijkste gecentraliseerde onderneming in de warenhuissector van ons 
land. Thans wordt V & D in de Vendex International holding geexploi
teerd. In deze holding werd ook Kreymborg opgenomen. Deze laatstge
noemde onderneming werd samengevoegd met een aantal andere in de 
confectiebranche, waaronder Hollenkamp. 

Het Westfaalse karakter van de ondernemingen was reeds in het inter
bellum sterk aan erosie onderhevig en in de jaren 'zestig en zeventig ver
loren de meeste bedrijven ook hun exclusieve rooms-katholieke signa
tuur. 

De lei ding van C & A, ook van de buitenlandse ondernemingen, is 
nog steeds in handen van nakomelingen in de rechte lijn van August en 
Clemens Brenninkmeyer. Zij vormen nu reeds de vierde generatie. De 
topleiding van V & D is toevertrouwd aan de kleinzoon van de mede
oprichter en deze draagt dezelfde voornaam. Naast Anton Dreesman jr. 
zijn echter nauwelijks meer nakomelingen van de oprichter in de hogere 
bestuursorganen van de onderneming aan te treffen. Bij de Peek en 
Cloppenburg - Lampe groep is de invloed van nakomelingen van de 
oprichters in de lei ding niet meer aanwezig. 

55. De firma Voss door C & A en de firma Hollenkamp door V & D. 
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BIJLAGE Overzicht van de rondom 1920 in de Nederlandse detailhandel in textielwaren 
als grootwinkelbedrijven te kenmerken ondernemingen 

Verkorte handels- Oprichters Branche 
naam afkomstig religie (hoofdgroep) 

uit 

De Bonneterie Westfalen joods damesconfectie 
C&A Westfalen r.k . dames- en herenconfectie 
Gerzon 1 Groningen joods idem 
Hirsch Elzas joods dameskleding2 

Hollenkamp Westfalen r.k. herenconfectie3 

Kattenburg Elzas joods idem 
Kreymborg Westfalen r.k. idem 
Lampe Westfalen r.k. damesconfectie 
Meddens Groningen r.k. herenconfectie 
P. &C Westfalen r.k . idem 
Voss Westfalen r.k . damesconfectie 
V & D4 Westfalen r.k . manufacturen 
Witteveen Friesland r.k. damesconfectie 

1. Gebroeders Gerzon, in opleiding geweest in Keulen en aldaar gehuwd met 2 zusters 
uit joods textielmilieu. Onderneming rondom 1920 in ontwikkeling naar het type mode
huis. 
2. Modehuis 
3. Afkomstig van de Belgische firma Esders en gehuwd met de dochter van Esders (af
komstig uit Westfalen). 
4. V & D was rondom 1920 zich reeds tot warenhuisorganisatie aan het ontwikkelen. De 
mede-oprichter Vroom was slechts gedeeltelijk van Westfaalse origine. 



De Nederlandse machinenijverheid 
1825-1914; enkele hoofdlijnen. 

G. VAN HOOFF 

Inleiding 

De ontwikkeling van de Nederlandse machinenijverheid is een nog wei
nig bestreken onderzoeksterrein. Algemene overzichten over de machi
nenijverheid zijn er maar weinig. In enkele herinnerings- en gedenkboe
ken van voor 1940 komen overzichtsartikelen voor, maar deze geven al
lerminst een compleet beeld .1 De naoorlogse geschiedschrijving van de 
industrialisatie van Nederland besteedt uitvoeriger aandacht aan de ma
chinenijverheid. Brugmans komt in zijn Paardenkracht en 
mensenmachf echter niet tot een samenvatting. In twee meer recente 
overzichten van de industrialisatie in Nederland zijn wei aparte hoofd
stukken aan de machinenijverheid gewijd. Griffiths3 erkent echter dat 
zijn onderzoek nog diepte mist en lacunes bevat. De Jonge4 geeft voor
namelijk een beschrijving op meso-economisch niveau. Kenmerkend in 
dit opzicht is dat De Jonge (vrijwel) geen bedrijfsarchiefonderzoek heeft 
gedaan. Zijn fasering van de ontwikkeling van de machinenijverheid in 
twee peri odes geschiedt vooral aan de hand macro-economische gege
yens zoals handelsstatistieken. Bij zijn analyse gaat De Jonge gedeelte-

1. De belangrijkste zijn: C.F. Stork, 'De Nederlandsche machinenijverheid' in : Gedenk
boek Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('S Gravenhage, 1877), 213-218; H . Blink , 'De 
beteekenis en verbreiding der machinenijverheid in het algemeen en in Nederland in het 
bijzonder', in: Tijdschrift voor Economische Geographie, 1 (1910),422-431 en 441-452; 
Apercu de Commerce et de l'Industrie des Pays-Bas, no. 15 . La construction mecanique 
et navale ('S Gravenhage, 1910); Nederland in den aanvang der xX" eeuw (Leiden, 1910) 
579-600; metaalbewerking; J .C.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Ne
derland, deel 1 ('S Gravenhage, 1912) 52-69; K. Saalfeld Die niederliindische Metallin
dustrie in ihren volks- und weltwirtschajtlichen Zusammenhiingen (Rostock, 1927), B. 
Bolger, 'De metaalindustrie' in: Het bedrijjsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin 
Wilhelmina 1898-1938, 111-121 
2. I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis 
van Nederland 1795-1940 ('S Gravenhage, 1961). 
3. R.T. Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands ('S Gravenhage, 1979) 
116-137. 
4. J .A. De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 
19762

) 160-195 . 
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Een blik in de werkplaats voor kap- en bruggenbouw van de firma A .F. Smulders te 
Utrecht, circa 1885. Het gebouw is ruim 100 meter lang en 25 meter breed. Op de voor
grond is het stoomwerktuig van 30 p. k . afgebeeld dat de machineriifn in deze afdeling aan
drijft. Verder zijn o.a. onderdelen van een baggermolen te zien. Bron: 'De Katholieke 11-
lustratie', jrg. 1886/ 1887, p. 156). 

lijk ook op ontwikkelingen binnen de bedrijfstak in. Een samenhangen
de analyse vanuit de bedrijfstak zelf ontbreekt. 

In dit artikel is getracht een eerste aanzet tot een dergelijke analyse 
te geven. Uitgangspunt vormt daarbij een inventarisatie van de Neder
landse machinefabrieken tot 1914. Deze inventaris is als aparte publika
tie verschenen.5 Aan de hand van gegevens afgeleid uit deze inventarisa
tie en aan de hand van aanvullende bronnen en literatuur wordt in twee 
paragrafen een overzicht gegeven van enkele kwantitatieve ontwikkelin
gen van de Nederlandse machinenijverheid. Er wordt met name aan
dacht besteed aan het aantal bedrijven, het aantal werknemers en de 
geografische spreiding. De daarop volgende paragrafen behandelen het 
produktassortiment en dOe afzetmarkt van de machinenijverheid. Daar
bij staan de gegevens uit de inventarisatie minder centraal. In de volgen
de paragraaf bekijken we eerst de opzet van de inventarisatie. 

5. G. van Hooff, De Nederlandse machinefabrieken, 1825-1914. Overzicht en bibliogra
fie (Eindhoven, 1986'). 
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De inventarisatie 

Van aIle metaalbewerkingsbedrijven in Nederland werkzaam voor 1914 
is geprobeerd te achterhalen of zij zich met de fabricage van machine
rieen hebben bezig gehouden. Hierbij treden twee moeilijkheden op. Al
lereerst doet het probleem zich voor dat er onvoldoende bronnen zijn 
om voor alle metaalbewerkingsbedrijven te kunnen uitmaken of zij als 
machinefabriek te categoriseren zijn. Het produktiepakket is het be
langrijkste gegeven om dit vast te kunnen stellen. Dit is echter van veel 
bedrijven die zich machinefabriek no emden of als zodanig vermeld 
staan geheel of gedeeltelijk onbekend. Vaak is er slechts indirekte infor
matie in de vorm van advertenties en dergelijke voorhanden. 

Het tweede probleem vormt het vaststellen van de criteria om een pro
dukt als machine te kunnen classificeren. Een exacte omschrijving van 
het begrip machine is niet te geven. Een algemeen aanvaarde en voor ons 
doel bruikbare definitie van machine is niet voorhanden. Het is duide
lijk dat het bij machines eveml1sbij gereedschappen gaat om hulpmidde
len bij menselijke activiteiten. Gereedschappen zijn te be schouwen als 
een verlengstuk van de menselijke activiteit. Binnen de gereed
schapstechniek staat de mens centraal. De mens vervaardigt niet alleen 
de gereedschappen, hij regelt en bepaalt het gebruik ervan en vormt de 
energiebron voor hun aanwending. Machines bevatten complexere me
chanismen en zijn daardoor in staat een deel van de menselijke arbeid 
te vervangen. Daartoe behoren krachtwerktuigen, dat wil zeggen me
chanische hulpbronnen die onafhankelijk 'van mens of natuur arbeid le
veren. Verder behoren er de werktuigen toe die een of meerdere han de
lingen mechanisch verrichten. 

Zoals boven al aangegeven beperken we ons tot de metaal-, en met 
name de ijzerbewerkingsbedrijven, om daaruit de machinefabrieken te 
selecteren. Wij hebben deze beperking ingebouwd om zo een onder
scheid met de voornamelijk houten pre- en proto-industriele werktuig
bouw te kunnen maken. Een eerste lijst van Nederlandse bedrijven die 
zich mogelijk met machinefabricage hebben bezig gehouden is samen
gesteld aan de hand van verschillende nijverheidsenquetes en adreslijs
ten van industrieen uit de peri ode 1850-1918.6 Hieruit zijn alle bedrijven 
geselecteerd die als stoomsmederij, fabriek van stoom- en andere werk-

6. De beiangrijkste zijn: Staat van de Nederlandsche Fabrieken volgens de verslagen der 
gemeenten die aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken werden gevonden (Haariem, 
1859); Statistiek van de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid in Nederland ('S Gravenhage, 
1874); Enquete Struve-Bekaar,' Adresboek voor de Nederlandsche Nijverheid en Export 
(Amsterdam, 1906); Adreslijst van Nederlandsche Fabrieken in de Metaalindustrie 
(Amsterdam, 1916). 
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tuigen en dergelijke vermeld staan. Een tweede bron van namen van mo
gelijke machinefabrieken zijn de bedrijven die bij aanbesteding als leve
ranciers van ijzerwerken vermeld staan en inzenders van machinerieen 
op nijverheidstentoonstellingen. 

Vervolgens is geprobeerd van de hierbij gevonden bedrijven nadere 
gegevens over hun produktiepakket te verkrijgen. De vermelding van 
een bedrijf als inschrijver op machinewerk bij aanbesteding of als inzen
der van machinerieen op een tentoonstelling geeft geen zekerheid of het 
bedrijf ook de originele producent is. AIleen oorspronkelijke gegevens 
zoals die in een bedrijfsarchief te vinden zijn kunnen in feite voldoende 
uitsluitsel geven. Slechts van enkele bedrijven is er voldoende archief
materiaal bewaard gebleven. 

Bij gebrek aan primair bronnenmateriaal vormen de catalogi, versla
gen en juryrapporten van de diverse nijverheidstentoonstellingen in de 
1ge eeuw de belangrijkste informatiebron voor de produkten van Neder
landse metaalbewerkingsbedrijven. Soms bevatten deze min of meer uit
gebreide gegevens over inzenders en de technische aspecten van de in
zendingen. Tot slot zijn ook in enkele bedrijfshistorische overzichten of 
bedrijfsbeschrijvingen produktgegevens te vinden. Voor een enkel pro
dukt uit de branche van de machinefabricage - stoomketels - zijn gege
yens voorhanden die exacte informatie bevatten over de fabrikant en het 
bouwjaar. Deze gegevens staan opgetekend in .de registers van de dienst 
voor het stoomwezen. Aan de hand van deze registers kan opgemaakt 
worden welke Nederlandse bedrijven dit produkt gemaakt hebben en in 
welke jaren. 

Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid 

In deze paragraaf zullen we een glob ale indruk geven van de kwantita
tieve ontwikkeling van de Nederlandse machinenijverheid, in het bijzon
der de toename van het aantal bedrijven en de groei van de werkgelegen
heid. 

Vit tabell is een duidelijke continue groei - hoewel niet in een gelijkma
tig tempo - af te lezen. De toename van het aantal bedrijven is in de pe
riode 1851-1870 en met name tussen 1900 en 1910 het grootst. Opvallend 
is het grote aantal bedrijven dat in de peri ode 1871-1890 stopt: bijna 
50070 van het aantal nieuwe bedrijven in dat tijdvak. Oat het overzicht 
voor de periode 1891-1900 een nog groter aantal afhakers laat zien is 
voornamelijk veroorzaakt door de onvolledigheid van de gegevens van 
de inventarisatie. Van een groot aantal bedrijven die nog vermeld wor-
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den in de enquete Struve-Bekaar (1888/1889) zijn nadien geen gegevens 
meer voorhanden. Ook aan de hand van bijvoorbeeld gemeenteversla
gen is vaak niet op te maken wanneer deze bedrijven hun bedrijf of de 
fabricage van machinerieen gestaakt hebben. Deze bedrijven zijn in dit 
overzicht merendeels in de rubriek afhakers in de peri ode 1891-1900 op-
genomen. 

TABEL 1 De ontwikkeling van het aantal machinefabrieken in Nederland, 1825-1914 

Periode Begonnen met Gestopt met Saldo Totaal 
machine- machine- (cumulatief) 
fabrikage fabricage 

voor 1850 15 2 13 13 
1851-1860 41 7 34 47 
1861-1870 43 12 31 78 
1871-1880 49 24 25 103 
1881-1890 51 25 26 129 
1891-1910 80 17 63 196 
1911-1914 28 4 24 220 

Brim: Van Hooff, a.w. 

De inventarisatie die als basis dient voor de bovenstaande tabel is ver
moedelijk nog niet uitputtend. Zo telt een lijst van adressen van machi
nefabrieken in Nederland, uitgegeven omstreeks 1919, 313 bedrijven. 7 

Onze telling geeft voor 1914 'slechts' 220 bedrijven. Een tweetal moge
lijke verklaringen voor dit ruime verschil vormen de ruime hantering 
van het begrip machinefabriek in de bovengenoemde adreslijst en het 
tijdsverschil. Vooral in de peri ode van de Eerste Wereldoorlog groeit de 
Nederlandse machinenijverheid sterk mede door het wegvallen van een 
groot deel van de buitenlandse concurrentie. Als we onze cijfers voor 
1910 en 1914 vergelijken met bedrijfsaantallen uit nijverheidsoverzich
ten van rond 1910 dan lijken ze daarentegen aan de hoge kant. (zie tabel 
3) 

7. Adressen van Fabrieken in Nederland, uitgegeven door de afdeling Handel van het 
Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid, no. 36: Machinefabrieken Cs Gra
venhage, ca. 1919). 



VAN HOOFF NEDERLANDSE MACHINENIJVERHElD 1825-1914 163 

Uiteraard is de toename van het aantal bedrijven een beperkt criteri
um voor de groei van de bedrijfstak. Een andere maatstaf vormt de 
werkgelegenheid. Wij bekijken eerst de resultaten van de beroepstellin
gen tussen 1849 en 1909. 

T ABEL 2 De ontwikkeling van de werkge/egenheid in de Neder/andse machinenijver
heid vo/gens de uitkomsten van de beroepste/ling 

Jaar 

1849 
1859 
1878 
1889 
1899 
1900 

Machinefabrieken 

1.346 
10.803 
16.946 

Ketelmakerijen 

1.154 
1.316 

Bron: Machinenijverheid 1849-1909: De Jonge, a .w., 178 

Machinenijverheid 

1.000 
2.000 
3.500 
5.000 

12.000 
19.000 

Machinefabrieken en ketelmakerijen 1889-1909: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van 
H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, 113 

Ook wat betreft de werkgelegenheidcijfers valt een gestage maar onre
gelmatige groei te constateren. Tussen 1850 en 1860 verdubbelt de werk
gelegenheid, waarna tot circa 1890 een iets langzamere groei plaats
vindt. Tussen 1890 en 1900 is er een uitbreiding van 1400/0, gevolgd door 
een meer geleidelijke toename in het begin van de eeuw. De cijfers van 
de beroepstellingen hebben echter hun beperkingen. De uitkomsten van 
de tellingen zijn gegroepeerd naar beroepsgroepen. Zij geven geen cij
fers over werkgelegenbeid, bet aantal en soort arbeiders per bedrijfstak. 
Zo worden bijvoorbeeld bij de beroepstelling van 1889 ketelmakers en 
metaaldraaiers in dezelfde categorie ingedeeld als onder anderen 
bijouterie- en diamantzetters. De werktuigkundigen en arb eiders met 
stoomwerktuigen zitten in een andere categorie, samen met bijvoorbeeld 
pianostemmers en brillenslijpers. 

De uitkomsten van de beroepstellingen zijn dus niet direct naar be
drijfstak te duiden. Dit verklaart ook de verschillen in cijfers in de lite
ratuur en in tabe12. Het totaalcijfer dat de Jonge voor 1889 voor de ma
cbinenijverbeid geeft is bet dubbele van bet gezamenlijk aantal arbeiders 
dat een andere bron voor machinefabrieken en ketelmakerijen vermeldt. 
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Voor de jaren 1899 en 1909 zijn de verschillen tussen de twee bronnen 
veel minder groot. 

Bedrijfstellingen die redelijk betrouwbare uitkomsten leveren over de 
werkgelegenheid per bedrijfstak zijn er voor de bedoelde periode niet. 
WeI geven enkele enquetes en overzichtswerken losse cijfers. De belang
rijkste cijfers die beschikbaar zijn staan in de volgende tabel. 

TABEL3 De ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal bedrijven in de Neder-
landse machinenijverheid naar gegevens van diverse nijverheidsenquetes 

Jaar Aantal Aantal Bijzonderheden Bron 
bedrijven arbeiders 

1889 ca. 120 11.396 Enquete Struve/ Bekaar 
1910 132 22.950 Apercu du commerce 
1910 181 23.500 Everwijn 
1910 100 17.000 Nederland in de aanvang 
1912 188 11.535 Machinefabrieken Hinderwet (8) 

met/ zonder ijzer-
gieterij 

1912 24 11.619 Scheepswerven Hinderwet 
met machinefa-
bricage 

1912 212 23.154 Totaal Hinderwet 

De betrouwbaarheid van de verschillende bronnen is moeilijk aan te ge
yen. De drie bronnen die op 1910 betrekking hebben geven nogal uiteen
lopende cijfers: het verschil tussen de laagste en de hoogste opgave be
draagt 35070. De enquete Struve-Bekaar levert zeer betrouwbare gege
yens over de werkgelegenbeid per bedrijf, aIleen ontbreken in deze en
quete nogal wat bedrijven terwijl er geen gegevens over Limburg voor
handen zijn. Verder zijn bij de optelling ook scheepswerven, ijzergiete
rijen en andere bedrijven die een machinefabricage-afdeling bezitten 
meegenomen. Omdat er meestal aileen totaalcijfers voor het hele bedrijf 
voorhanden zijn is het eindcijfer enigszins geflatteerd, ook al omdat 
vooral de grotere scheepswerven, met in totaal een 2000 werklieden, zich 
met de fabricage van machinerieen bezig houden. 

Ook uit tabel 3 valt een forse uitbreiding van de werkgelegenheid tus
sen 1890 en 1910 op te maken, zij het lang niet zo spectaculair als de 
cijfers van de beroepstellingen aangeven: geen verviervoudiging maar 
'slechts' een verdubbeling. 

8. De/abrieken en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet ('S Gravenhage, 1912) 
183-184, 187. 
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Tot slot nog een enkel gegeven over de positie van de machinenijver
heid in het totaal van de industriele werkgelegenheid. Het is duidelijk 
dat de machinenijverheid, qua werkgelegenheid, geen echte factor van 
betekenis is in de industrialisatie van Nederland. Met de toenemende in
dustrialisatie neemt weI het belang van de machinenijverheid toe. De 
machinenijverheid groeit in de periode 1850-1910 sterker dan de tot ale 
industrie. Haar aandeel in de indusriele werkgelegenheid neemt toe van 
7,01170 in 1849 tot 10,4% in 1909. 9 

De geografiscbe verspreiding van de Nederiandse machinenijverbeid. 

De regionale verspreiding van de bedrijfstak wordt in deze paragraaf zo
weI wat betreft het aantal bedrijven als uit het oogpunt van de werkgele
genheid nader bekeken. Tabel 4 geeft een overzicht van de verspreiding 
van de bedrijven per provincie op vier peiljaren, die tel kens twintig jaar 
uit elkaar liggen_ 

T ABEL 4 Het aantal machinefabrieken in Nederland per provincie (in procenten van het 
totaal), tussen 1850 en 1910. 

laar 1850 1870 1890 1910 
(N=13) (N =78) (N = 129) (N = 196) 

Zuid-Holland 31.0 30.8 34.1 30.1 
Noord-Holland 46.0 20.5 20.2 24.0 
Overijssel 7.7 10.3 13.2 11.7 
Noord-Brabant 12.8 10.1 7.1 
Utrecht 7.7 5.1 4.7 7.1 
Groningen 5.1 6.2 6.6 
Limburg 7.7 5.1 4.7 4.6 
Gelderland 5.1 3.1 4.6 
Friesland 3.8 2.3 3.1 
Zeeland 1.3 1.5 1.0 
Drente 

Bron: Van Hooff, a . w.; N = aantal bedrijven 

De machinefabrieken kennen een vrij sterke concentratie in het westen 
van het land, met name in Zuid-Holland. Tussen 1850 en 1914 verandert 
er niet veel in dit opzicht. Rond 1870 is de helft van de bedrijven in 
Noord- en Zuid-Holland te vinden en deze toe stand bestaat nog steeds 
in 1910. Opvallend is de relatieve achteruitgang van de machinenijver-

9. De longe, a.w., 229. 
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heid in Noord-Holland tussen 1850 en 1870. In het tweede kwart van de 
1ge eeuw, met name in de jaren '40, worden daar diverse grotere bedrij
yen opgericht (Verveer, Dixon & Co., Schutte), die echter geen van aIle 
in 1890 nog bestaan. 

Van Tijn10 wijst in dit verb and op de beperkte struktuur van de af
zetmarkt in Amsterdam zelf. Na een eerste vroege mechanisering van 
enkele oude trafieken (suikerraffinage en rijstpellerij) in de jaren '40 ko
men er onvoldoende nieuwe opdrachten vanuit andere bedrijfstakken. 
Typerend in dit verband is de ontwikkeling van het bedrijf van A. Men
des Costa en J. van Laarschot. Begonnen in 1840, levert het in de eerste 
tien jaren veel werk voor suikerraffinaderijen. Het personeelsaantal be
draagt dan ca. 80 personen. In de jaren '50 weet het bedrijf het bestaan 
nog te rekken door de fabricage van gasornamenten. Na het overlijden 
van Van Laarschot, in 1863, wordt het bedrijf, waar nog geen 10 perso
nen werk vinden, overgenomen door de fa. Gebr. Schutte. Ook de 
scheeps- en locomotiefbouw worden in Amsterdam geen succes. 

Brabant en Overijssel behoren tot de meer gelndustrialiseerde land
provincies. In 1870 zijn er in Brabant nog meer machinefabrieken te vin
den dan in Overijssel, daarna zijn de rollen omgekeerd. 

Het aantal bedrijven is, zoals gezegd, maar een beperkte indicatie 
voor het belang van een bedrijfstak. De nu volgende tabellaat de pro
vinciale spreiding van de werkgelegenheid in de machinenijverheid rond 
1890 respectieveIijk 1910 zien. 

T ABEL 5 De verspreiding van de werkgelegenheid in de Nederlandse machinenijverheid 
over de verschillende provincies. 

Jaar ZH NH NB OV GR UT GE FR LI DR ZE 
1889 44,1 25,6 3,3 10,1 2,3 0,6 4,7 0,7 1,2 7,4 
1910 45,9 19,0 4,7 10,2 5,1 3,9 3,3 0,9 1,4 0,2 5,4 
1912 49,2 18,0 4,0 8,2 4,7 3,9 2,5 0,5 2,8 0,1 7,5 
1912 20,2 32,0 8,0 16,5 8,1 7,8 2,6 1,0 2,8 0,2 0,8 

Bronnen: 1889: Enquete Struve-Bekaar; 1910: Everwijn; 1912: Hinderwet 

In de eerste drie reeks en zijn ook de scheepswerven met daaraan verbon
den machinefabrieken opgenomen. Hoe belangrijk deze groep voor de 
werkgelegenheid is, bIijkt weI uit de Iaatste reeks cijfers in tabel 3, die 
de verdeling van de werkgelegenheid per provincie weergeeft van de ma
chinefabrieken, waar geen scheepsbouwactiviteiten gepIeegd worden. In 
1912 waren in de gecombineerde scheepsbouw en machinefabricage 

10. T. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam, 1965) 80-85. 
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meer personen werkzaam dan in machinefabrieken zonder scheeps
bouwactiviteiten. De gecombineerde bedrijven zijn voor een zeer groot 
deel in de provincie Zuid-Holland te vinden. De getalsmatige invloed 
van deze bedrijfsgroep in het geheel is dus groot. 

Hoewel we niet precies aan kunnen geven hoeveel arb eiders op de 
scheepsbouwbedrijven met machinefabriek bij de machinefabricage be
trokken zijn, komt uit de bovenstaande cijfers de overheersende positie 
van Zuid-Holland nadrukkelijk naar voren. Ruim eenderde van de 
werkgelegenheid in de machinenijverheid is rond de eeuwwisseling daar 
geconcentreerd. Naast de scheepsbouw zijn er nog andere belangrijke 
afzetmarkten in Zuid-Holland aanwezig. 

Allereerst zijn dat de andere industrietakken. Rond 1870 is 21.5070 van 
het gei'nstalleerd stoomvermogen in de Nederlandse industrie in Zuid
Holland opgesteld, en dat aandeel is rond 1910 op hetzelfde nivo. Ver
der vormt de mechanisering van de polderbemaling een belangrijk afzet
terrein. Rond 1880/1890 bevindt zich ca. 40% van de Nederlandse 
stoomgemalen en het daarin gei'nstalleerd stoomvermogen in Zuid
Holland, in 1910 nog ca. 35%. Tot slot komt ook vanuit de openbare 
nutsvoorzieningen een belangrijke en met de bevolkingsgroei toenemen
de vraag naar machinerieen en reparatiewerk. 

Wat de landprovincies betreft is, zoals al eerder geconstateerd, Over
ijssel het belangrijkste. De cijfers voor Zeeland zijn behoorlijk geflat
teerd. De werkgelegenheid daar komt voornamelijk op conto van 'De 
Schelde', waar de machinefabricage slechts een van de bedrijfsactivitei
ten is. Opvallend is verder de opmars van Groningen en Gelderland. 
Slechts voor een klein deel is de scheepsbouw in deze kustprovincie 
daaraan debet. Vooral de landbouw en daaraan verwante industriele nij
verheid zijn in Groningen stimulerende factoren. Gelderland kent rond 
1910 enkele succesvolle motorenfabrieken. 

De produkten 

De machinenijverheid was en is een veelvormige bedrijfstak. Elk bedrijf 
kent haar eigen produktiepakket, dat bovendien voortdurend wisselt. 
De verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten is in de 1ge eeuw vermoede
lijk groter dan tegenwoordig. De Nederlandse machinenijverheid, met 
een nog weinig gei'ndustrialiseerd achterland als afzetgebied, biedt in de 
1ge eeuw een breed scala van produkten, goederen en diensten aan. Zo 
voeren Nederlandse machinefabrieken vertegenwoordigingen van ande
re (buitenlandse) machinefabrieken, verkopen allerlei ijzerwaren en 
aanverwante artikelen en doen herstelwerk aan -door anderen geleverde-
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machinerieen. Naast deze handelsactiviteiten en het reparatiewerk heb
ben zij ook nog vaak een breed assortiment aan eigen produkten. De 
produkten bestaan grotendeels uit speciaalartikelen volgens een min of 
meer uitvoerige klantenspecificatie. De seriegrootte daarvan is vaak 
klein, soms gaat het om unica, waarbij uiteraard weI standaardonderde
len gebruikt worden. Naar het eind van de 1ge eeuw kunnen we binnen 
de Nederlandse machinenijverheid een toenemende specialisering 
konstateren, bedrijven gaan zich op enkele deelterreinen toeleggen. 

Een aardige illustratie van de verscheidenheid in produktiepakket bin
nen een bedrijf rond het midden van de eeuw vormt de inzending van de 
fa. Giesbers & Van Deun uit Roermond op de nationale nijverheidsten
toonstelling te Haarlem in 1861. 11 Het bedrijf, opgericht in 1845, is aan
vankelijk vooral gespecialiseerd in de brandkastenfabricage. In 1851 
wordt er een ijzergieterij aan het bedrijf verbonden en circa 1857 start 
men met de fabricage van machinerieen. Op de tentoonstelling te Haar
lem is het bedrijf met produkten uit aIle drie de afdelingen aanwezig. 
Naast brandkasten staan er diverse voorbeelden van hun siergietwerk en 
een negental machinerieen. Hun inzending van machinerieen omvat be
halve twee typen stoommachines een pomp, een scheepsstoomzuiger, 
een draaiboor en een snijbank, een dorsmachine en tot slot ijzerwerk 
voor graanmolens. Verder houdt dit bedrijf zich in die jaren ook nog 
bezig met de fabricage van een stoomlocomotief, met scheepsreparatie, 
met verhuur van locomobiles en dergelijke. 

Een frappant voorbeeld van de produktie van technisch zeer uiteenlo
pende zaken binnen een bedrijf vormt de inzending van de Tilburgse 
smid J .F. van Elten op de provinciale nijverheidstentoonstelling te Bre
da (1875). Naast een (kleine) .stoommachine exposeert hij daar 
een .... appelschiller. 12 De combinatie van dergelijke ongelijksoortige 
technische produkten is opvallend, hoewel de vervaardiging van sommi
ge stoommachines in die tijd niet al te ingewikkeld is.13 

Van de helft van de bedrijven hebben wij onvoldoende gegevens of ze
kerheid over de samenstelling van het produktiepakket. Van 110 bedrij
ven beschikken we wei over min of meer uitvoerige informatie over hun 
produkten in de loop van de onderzochte periode (zie tabel 6). 

11. Zie over dit bedrijf: G. van Hooff 'De brand kasten- en machinefabriek van J .M. 
Giesbers en vennoten te Roermond, 1845-1868' in: laarboek de Roerstreek 198656-69. 
12. Catalogus Provinciale Tentoonstelling voor Nijverheid, landbouwen kunstvoorwer
pen te Breda, 1875, no. 68. 
13. A.J. Fr. Maenen, (Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaa/
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen, 1959) 238), vermeldt dat in 1863 de 
firma Regout, een aardewerkfabriek, in haar smederij in eigen beheer een stoommachine 
vervaardigde. 
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TABEL 6 De belangrijkste produkten van 110 Nederlandse machine/abrieken 

Start produktie 
v66r 1890 1890-1914 Totaal 

KRACHTWERKTUIGEN 
Stoomketels 66 19 85 
Stoommachines 54 12 74 
Verbrandingsmotoren 4 43 47 
Scheepsmachinerieen 27 16 43 
Locomobiles 9 3 12 

ARBEIDSMACHlNES 
Landbouwwerktuigen 15 7 22 
Pompwerktuigen 16 3 19 
Grondverplaatsingsmachines 9 9 18 
Installaties gasfabrieken 11 6 17 
Drijfwerk 7 10 17 
Hijs/ Transportwerktuigen 3 13 16 
Machines Steenfabrieken 10 5 15 
Lieren 9 3 12 
Gereedschapsmachines 12 12 
Zuivelwerktuigen 2 8 10 
Suikermachinerieen 6 2 8 
Appendages 4 3 7 
Bakkerijwerktuigen 5 2 7 
Spoorwegmateriaal 2 4 6 

CONSTRUCTIEWERK 27 20 47 

Bron: Van Hooff. a .w. 

De produkten zijn in twee categorieen onderverdeeld, krachtwerktuigen 
en arbeidsmachines. Daarnaast is nog het aantal bedrijven dat zich met 
constructiewerk bezighield vermeld. Hoewel het constructiewerk niet tot 
de eigenlijke machinefabricage te rekenen valt, blijkt het weI een belang
rijke nevenactiviteiten, waarmee bijna de helft van het aantal bedrijven 
zich bezig houdt. 

Binnen de categorieen arbeidsmachines en krachtwerktuigen is een 
verdere onderverdeling gemaakt. De onderverdeling van de categorie ar
beidsmachines levert enige problemen op. Een onderverdeling naar de 
bedrijfstak waarvoor ze bestemd zijn is niet altijd te geven. Sommige be
drijfstakken kennen zo'n groot aantal specifieke machinerien dat er een 
onmetelijke opsomming dreigt. Aan de ander kant zijn er algemene ma
chinerieen -als walsen, persen, mangels enzovoort- die in heel verschil
lende bedrijfstakken toepassing vinden. Alle machinerieen die betrek
king hebben op een bedrijfstak zijn samengenomen, zonder een verdere 



170 JBGBT 3(1986) 

Dubbel stoomwerktuig van een van de stoomgemalen van het waterschap de Westerkogge 
(nabii Hoorn), in 1875 vervaardigd en gefnstalleerd door de maatschappij 'De Prins van 
Oranje', ijzergieterij en machineJabriek te 's-Gravenhage. 
De stoombemaling was een be/angrijke activiteit van 'De Prins van Oranje'. Tussen 1865 
en 1875 werden door deze Jabriek een 25-tal stoomgema/en ingericht; verzameling Ge
meentearchieJ 's-Gravenhage. 

onderverdeling aan te geven. Zo zijn onder bakkerijwerktuigen zowel 
ovens als deegkneedmachines en dergelijke begrepen. 

Onder de groep van krachtwerktuigen vallen stoommachines, 
scheepsmachinerieen, locomobiles, locomotieven en verbrandingsmoto
reno De scheepsmachinerieen zijn als aparte categorie opgenomen, hoe
weI ze ook onder de groep stoommachines of verbrandingsmotoren val
len, omdat de produktie aan deze krachtwerktuigen aan speciale eisen 
moest voldoen en de produktie in gespecialiseerde ondernemingen ge
beurt. Tot slot zijn ook de stoomketels vanwege hun nauwe verwant
schap als categorie in de groep krachtwerktuigen opgenomen, hoewel ze 
daar, strikt genomen niet toebehoren. Hoewel ook hier duidelijke ver
schillen bestaan tussen land- en scheepsketels is dit onderscheid niet ge
maakt omdat hierover te weinig gegevens bestaan. Uit de gegevens blijkt 
dat de produktie van krachtwerktuigen voor het merendeel van de 110 
bedrijven tot het produktiepakket behoort. Wij bekijken deze groep 
produkten nader. 
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Stoommachines, verbrandingsmotoren en hun markten 

Al vrij vroeg in het industrialisatieproces van Nederland voorziet de bin
nenlandse machinenijverheid voor een belangrijk deel in de behoefte 
aan stoomwerktuigen. Rond 1880 is iets meer dan 50070 van de in Neder
land gei"nstalleerde stoommachines van Nederlandse makelij. Vijftien 
jaar later is het Nederlandse aandeel toegenomen tot 55%.14 

De markt voor gasmotoren daarentegen is tot ca. 1900 grotendeels in 
buitenlandse handen. Een overzicht uit 1895 geeft aan dat slechts 13,5% 
van de in Nederland geplaatste gasmotoren binnenlands fabrikaat is. 15 

Deze achterstand wordt echter snel ingehaald. Vooral op het gebied van 
de benzine- en oliemotoren oogsten Nederlandse fabrieken succes. De 
technische kennis hiervoor is aanvankelijk nog uit het buitenland af
komstig. Maar rond 1910 worden bijvoorbeeld Kromhout-motoren in 
licentie in Frankrijk en Engeland nagebouwd en is het Nederlandse fa
brikaat voor de helft voor de export bestemd. 16 Motorenfabrieken als 
Brons en Thomassen behalen internationale onderscheidingen en zijn 
dan tot de exportmarkten doorgedrongen. Werkspoor begint in 1901 
met de fabric age van motoren volgens het patent Diesel. Na afloop van 
het patent ontwikkelt dit bedrijf motoren naar eigen ontwerp. Rond de 
Eerste Wereldoorlog bouwen drie Franse werven, waaronder de grootste 
van het land, Werkspoor-scheepsdieselmotoren in licentie. Verder heb
ben bedrijven in Zweden, Engeland en de V.S. licentie-overeenkomsten 
lopeno Ook voor de stationnaire dieselmotoren zijn dan licentieverdra
gen met verschillende buitenlandse fabrieken afgesloten. 17 

Een belangrijke markt voor de krachtwerktuigen vormt de scheepvaart. 
In 1914 zijn er totaal een 3500 stoommachine-installaties in schepen 
geinstalleerd. Daarnaast is een onbekend aantal schepen met verbran
dingsmotoren uitgerust. 18 tJet totaal van het verwarmd oppervlak van 
de scheepketels bedraagt dan 78070 van dat in de fabrieken. Het aandeel 
van de Nederlandse machinefabrieken in de markt van scheepsmachine
rieen is rond 1900 groot. Eind 1ge eeuw is iets meer dan 80% van de 
scheepsketels binnenlands fabrikaat. In 1914 is dat nog altijd 78%.19 

De markt voor scheepsmachinerieen bestaat uit een aantal deelmark
ten. De diverse soorten schepen stellen ieder hun eigen eisen. Zo ligt het 

14. Uittreksels uit het verslag van den hoofd-ingenieur voor het stoomwezen. 
15 . Het Gas 16 (1895) 6. 
16. De Ingenieur 29 (1914) 717. 
17 . Gedenkboek 25 jaar N. V. Werkspoor, 1891-1916. 
18. Zie noot 16. 
19. Zie noot 14. 
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Tekening van het vooraanzicht van het Verticale Triple-expansie scheepsstoomwerktuig 
bestemd voor de sleepboot 'Oceaan', in 1895 vervaardigd door maatschappij 'De Schelde' 
te Vlissingen. De sleepboot was bestemd voor de sleepbootmaatschappij L. Smit en Co. 
en gebouwd door de scheepswer! L. Smit en Zoon te Kinderdijk. Bron: 'The Engineer', 
6 maart 1896, 238. 

gemiddelde vermogen van de ketelinstallatie van zeevaartschepen ruim 
4 keer hoger dan dat van binnenvaartschepen.20 Ook vissersvaartuigen 
en sleepboten stellen specifieke eisen aan de aandrijvingsinstallatie. De 
binnenvaartschepen en de sleep bot en zijn rond 1900 vrijwel uitsluitend 
met ketels van Nederlandse makelij uitgerust, in tegenstelling tot de zee
schepen en vissersvaartuigen. 21 

20. Zie noot 14. 
21. Zie noot 14. 
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TABEL 7 Stoomketels in Nederlandse vaartuigen, naar herkomst van fabrikaat (in pro-
centen) 

bin- buiten- bin- buiten- bin- buiten-
nen- land nen- land nen- land 
land land land 

zeeschepen 29,3 70,7 33 ,7 66,3 45,3 54,7 
rivierschepen 89,7 10,3 96,5 3,5 96,0 4,0 
binnenvaart 95 ,8 4,2 
sleepboten 90,6 9,4 97,7 2,3 97,5 2,5 
vissersschepen 22,7 77,3 37,3 62,7 

Bron: 1883: Statistiek van het Stoomwezen, 1883; 1902 en 1914: Uittreksels uit het verslag 
van den Hoofdingenieur voor het Stoomwezen, 1902 en 1914 

De marktpositie en marktorientatie van de belangrijkste afnemer van 
scheepsmachinerieen, de Nederlandse scheepsbouwnijverheid, is uiter
aard van belang voor de omvang en spreiding van de afzet van de Neder
landse produkten op dit gebied. Zo houden weinig Nederlandse werven 
zich voor 1900 bezig met de vervaardiging van stoomvisserijvaartuigen, 
wat het geringe aantal ketels van Nederlandse origine in deze vaartuigen 
verklaart. 22 

Naast de thuismarkt is echter ook de uitvoer van belang. Ruim Y3 van 
de in Nederland in de peri ode 1907-1913 vervaardigde scheepsmachines 
is voor buitenlandse opdrachtgevers bestemd, van de scheepsketels iets 
minder dan Y3. De Nederlandse scheepsmotoren worden in die periode 
naar 23 land en geexporteerd. 22 

Een ander belangrijk afzetgebied voor krachtwerktuigen vormt de toe
nemende mechanisering van de water- en polderbemaling. Zeker tussen 
1860 en 1890 is deze markt van groot belang voor de Nederlandse ma
chinenijverheid. In die peri ode bedraagt het in de bemalingssector 
gelnstalleerde stoomvermogen ongeveer een derde van dat in de fa
brieksnijverheid.23 Bij een stoomgemaal worden vanwege de eisen aan 
de bedrijfszekerheid vaak meerdere ketels en machines geplaats waarbij 
elke combinatie het maximale rendement moet kunnen behalen. Na de 

22. G.F. Haak, 'De bouw van stoomtrawlers in Nederland' in: De Ingenieur 12 (1898), 
271-272. 
23. Zie- noot 16. 
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versnelde industrialisatie vanaf 1890 neemt de bemaling als afzetmarkt 
relatief in belang af: in 1914 bijvoorbeeld is het totaal van het verwarmd 
oppervlak van de stoomketels in de 512 stoomgemalen nog geen 10070 
van dat in de fabrieken.24 

De produktie en installatie van stoombemalingsinstallaties eist speci
fieke kennis en know-how. Voor een deel hebben machinefabrieken de
ze in huis, maar meestal werken zij naar ontwerpen van gespecialiseerde 
onafhankelijke technici. De positie van de Nederlandse bedrijven als le
verancier van de stoomketels bij de eerste stoombemaiingsinstallaties is 
opvallend sterk. Van de 524 ketels die voor 1880 in de Nederlandse ge
malen zijn geinstalleerd zijn er 380 (72,5%) van Nederlands fabrikaat. 25 

Rond 1880 is er tijdelijk van een sterk ere buitenlandse concurrentie 
sprake. In 1877 is ruim 76% van de ketels van binnenlandse makelij, in 
1883 is het binnenlandse aandeel op een dieptepunt, dan bedraagt het 
nog maar ruim 67%.26 In de periode daarna weet de Nederlandse machi
nenijverheid haar aandeel weer terug te winnen van 69,6% (1885) via 
72.5% (1900) tot 76.9% (1914).27 

Arbeidsmachines 

Over de produktie en afzet van arbeidsmachines is bijna geen cijferma
tig materiaal voorhanden. Deze markt bestaat bovendien uit veel meer 
soorten en typen machines dan die van de krachtwerktuigen. Om de po
sitie van de Nederlandse machinenijverheid op dit gebied enigszins te 
kunnen aanduiden zijn enkele specifieke deelmarkten uitgekozen voor 
nader onderzoek. Een eerste neerslag daarvan vindt u in deze paragraaf. 
Bij de selectie van de voorbeelden is gelet op diversiteit, belang van de 
sector en uiteenliggende tijdsperiodes. De redenen voor een zwakke of 
sterke positie van de Nederlandse machinenijverheid op bepaalde gebie
den liggen per geval anders. De omvang en de groei van de binnenlandse 

24. Uittreksel uit het verslag van den hoofd-ingenieur voor het stoomwezen, jrg. 1914, 
34. 
25. Berekend uit opgaven in registers van de dienst voor het stoomwezen. Zie: Onder
zoek naar de opkomst van de stoomkracht in de Nederlandse industrie in de 19" eeuw 
(Scriptie TH Eindhoven, 1985). 
26. zie noot 14 en A. Huet, Stoombemaling van polders en boezems ('S Gravenhage, 
1885) 349. 
27 . Voor 'Fijenoord' zie: M.G. de Boer, Leven en bedrijfvan Gerhard Moritz Roentgen 
(Groningen, 1923) 146-148 en G.A. Burgers, 100jaar G. en H. Salomonson (Leiden, 1954) 
154-155. 



VAN HOOFF NEDERLANDSE MACHINENIJVERHEID 1825-1914 175 

markt spelen onder andere een belangrijke rol. Maar ook de concurren
tieverhoudingen en het tijpstip waarop de markt wordt betreden zijn 
voorname factoren. De aanwezigheid van technische kennis en van ka
pitaal zijn natuurlijk aan de aanbodzijde basisvoorwaarden. 

Als eerste voorbeeld bekijken we de produktie van spin- en weefma
chines in de 1ge eeuw. In de jaren na de Belgische afscheiding en de toe
vloed van Belgische textielfabrikanten naar Nederland (ca. 1830-ca. 
1845) komt de mechanisering van de textielnijverheid in Nederland op 
gang. De produktie van spin- en weefmachines is in handen van gespeci
aliseerde buitenlandse bedrijven. Deze hebben een ruime voorsprong op 
eventuele Nederlandse concurrenten in de vorm van gevestigde markt
posities en technische kennis. Enkele Nederlandse machinefabrieken 
wagen zich weI op dit terrein, maar slagen er niet in de produktie van 
spin- en weefmachines in Nederland van de grond te tillen. Zo zijn er 
pogingen bij Van Vlissingen en bij 'Feyenoord'. 28 Maar deze initiatieven 
leiden niet tot blijvende resultaten. 

De produktie van snelpersen voor drukkerijen is een ander terrein 
waarop Nederland rond het midden van de vorige eeuw achterblijft en 
uiteindelijk afhaakt. Ca. 1850 komen sneldruk- of cilinderpersen in 
zwang. Zij betekenen een belangrijke produktieverhoging voor de boek
drukkerijen. 29 In Nederland is in die tijd enige kennis aanwezig op het 
gebied van boekdrukpersen. Rond 1850 houden enkele bedrijven in Ne
derland zich bezig met de produktie van de voorloper van de snelpers, 
de ijzeren handdrukpers.3o Daarnaast vervaardigen deze bedrijven 
steendrukpersen.31 Geen van die bedrijven maakt de overstap naar de 
produktie van snelpersen. Van slechts een Nederlands bedrijf is zeker 
dat zij een tijdlang snelpersen vervaardigt, maar nadere gegevens hier-

28 . Voor 'Van Vlissingen & Dudok van Heel' zie: M.G. de Boer, Honderdjaar machine
industrie op Oostenburg (Amsterdam, 1927) 26. 
29. 1. Moran, 'Printing Presses' (London, 1973); Hans -liirgen Wolf, 'Schwarze Kunst' 
(Frankfurt am Main, 1981), 
30. Namelijk H.P. Hotz te Den Haag en Nederburgh, Nering Bagel en Co te Deventer. 
Zie voor de eerste: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leiden, 1912) 
koJ. 605 . Zie voor Nederburgh, Nering Bagel en Co.: Catalogus van voortbrengselen van 
Overijsselsche Nijverheid op de Tentoonstelling te Zwolle, 1840, no. 429. 
31. Voor zover bekend de fa. Nederburgh, Nering Bagel en Co (zie noot 30), H.P . Hotz 
(Catalogus voortbrengselen van inlandsche nijverheid Delft, 1849, 67) de fa G.l. Wispel
wey en Co. te Zwolle (Catalogus der voorwerpen voor de tentoonstelling van Provinciale 
Nijverheid te Deventer, 1857, 34) en de fa. 1 .H. W. Berges te Amsterdam (Catalogus der 
tentoonstelling van provinciale nijverheid en kunst te Amsterdam, 1859, 11). Vermoede
Jijk hebben meer bedrijven zich op dit terrein bewogen . Zo adverteert bijvoorbeeld 1. 
Collman, smid te Amsterdam, in de Provinciale Overijsselsche Courant van 25 maart 1851 
met o.a. boek- en steendrukpersen. 
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over ontbreken. 32 Na 1873 vernemen we van dit bedrijf niets meer op 
het gebied van de drukpersenfabricage. Daarnaast staat rond 1870 nog 
een zeer kleine smederij als boekdrukpersenfabriek te boek, maar hier
over is verder helemaal niets bekend.33 

Op enkele deelmarkten waar het buitenland een voorsprong heeft op
gebouwd maar waar de markt nog open is slaagt de Nederlandse machi
nenijverheid erin om een deel van die markt te veroveren. De produktie 
van tramlocomotieven door Backer & Rueb te Breda is daarvan een 
voorbeeld. 34 Van 1882 tot ca. 1920 bouwen zij ruim 200 tramlocomotie
yen. Met een marktaandeel van 30,8OJo zijn zij uiteindelijk de grootste 
leverancier van stoomlocomotieven aan de Nederlandse tramwegmaat
schappijen. De Nederlandse markt voor tramlocomotieven is zich ca. 
1880 nog volop aan het ontwikkelen: in 1880 zijn er nog maar 1610c's, 
in 1890239. Vermoedelijk heeft Backer & Rueb de speciale kennis voor 
de stoomlocomotieffabricage grotendeels allanger in huis in de persoon 
van J.G. Rueb, die op de locomotievenfabriek van Borsig te Berlijn 
heeft gewerkt. Ook technicus Emile Darrien - in 1864 in dienst gekomen 
- heeft ervaring opgedaan met de locomotieffabricage tijdens zijn 
dienstverband bij de Roermondse machinefabriek Giesbers & Van 
Deun. 

Een overstap naar de markt voor spoorweglocomotieven maakt de fa. 
Backer & Rueb niet. De hoge investeringen en het aanschafbeleid van 
de Nederlandse spoorwegmaatschappijen, die helemaal op het buiten
land georienteerd zijn, vormen daarvoor te grote drempels. Zij pakken 
de produktie van tramlocomotieven weI aan wanneer Nederlandse afne
mers bereid blijken contracten voor de leverantie van meerdere stuks af 
te sluiten. Of schoon nog de nodige gegevens ontbreken lijkt dit geval er
op te wijzen dat pas als er een redelijke kans op voldoende afzet bestaat 
een machinefabriek als Backer & Rueb bereid is om hun al langer aan
wezige technische mogelijkheden produktief te maken. Overigens zijn 
de eerste modellen grotendeels imitaties van buitenlandse voorbeelden. 
Belangrijke onderdelen als assen en wielen worden nog uit het buiten-

3Z. De fa. Doedens en Jacobs (vanaf 1863 de fa . W.H. Jacobs) te Haarlem. De eerste 
vermelding van de prod uk tie van snelpersen door dit bedrijf geeft het gemeenteverslag van 
Ha;:.rlem over 1856; de laatste, ons bekende blijk van de produktie is de inzending door 
deze firma van een snelpers op de wereldtentoonstelling te Wen en in 1873. (zie: G.A.1. 
Geesink, Galerij van Nederlandsche kunstnijverheid Weenen 1873, 188) 
33. De fa. 1.M. van der Munckhof te Horst (Limburg) zie: Statistiek van de Jabrieks
en ambachtsnijverheid in Nederland ('s Gravenhage, 1874). 
34. A.J. de Pater, The locomotives built by 'MachineJabriek Breda', voorheen Backer 
& Rueb (Leiden, 1970) 
1.E.F.L. Simons, 'Honderd jaar locomotiefbouw in Breda', in: Op de Rails, 51 (1983), 
119-1Zl. 
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land, bij Krupp, betrokken. In de eerste Wereldoorlog zal een Neder
lands bedrijf als Wilton ook krukassen voor locomotieven maken. 

Een deelmarkt waarop de Nederlandse machinefabrieken tussen ca. 
1860 en 1880 een achterstand om weten te zetten in een voorsprong is 
het baggermaterieel. 35 In de transportrevolutie die in de 1ge eeuw plaats
yond vormen aanleg en onderhoud van waterwegen en havenwerken een 
belangrijk onderdeel. Met het moderne baggermaterieel kunnen natuur
lijke havens verbeterd en uitgebreid worden en nieuwe vaarwegen ma
chinaal gegraven of bestaande vaarwegen verdiept worden. Rond 1875 
heeft het buitenland nog een voorsprong op de Nederlandse werven. Bij 
de aanbesteding van de baggerwerktuigen voor de aanleg van de haven 
van Tandjong Priok in Nederlands Oost-Indie (1876) gunt het Indische 
Gouvernement de levering van het groot baggermaterieel nog aan bui
tenlandse firma's. De Nederlandse industrie wordt niet geacht de nodige 
ervaring voor het maken van de grootste soort te bezitten. 36 Maar in de 
jaren'80 is het Nederlands baggermaterieel over de hele wereld te vin
den. In 1880 levert de fa. J. en K. Smit drie zandzuigers aan de Franse 
regering, waarna tot aan de eeuwwisseling nog bestellingen volgen van 
de regeringen van Kaap de Goede Hoop, Japan, China, Duitsland, 
West-Australie en Denemarken. 37 De firma A.F. Smulders levert in 
188610 excavateurs voor de aanleg van het Panamakanaal. ·Havenwer
ken in Argentinie worden uitgevoerd met Nederlands materieel. 38 De be
langrijkheid van dit Nederlandse produkt blijkt ook uit de aandacht die 
de buitenlandse vakbladen eraan besteden.39 

Volgens een overzicht uit 1897 heeft de firma A.F. Smulders tot dan 
toe circa 250 baggertoestellen vervaardigd en 'Conrad' een 180, die in 
aIle landen afnemers gevonden hebben. In die tijd zijn een vijftiental 
Nederlandse bedrijven min of meer gespecialiseerd in de fabricage van 

35. Zie hiervoor de opstellen van J.F. Hulswit (Machines voor openbare werken in Ne
derland en Nederlandsch-Indie) en J.C. Ramaer (Grondopvoeringswerktuigen) in Ge
denkboek Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('S Gravenhage, 1896) 219-223; C.H. Holst, 
'Baggerwerktuigen' in: Gedenkboek van de Nederlandsche Aannemersbond (Bussum, 
1920); P.M. Dekker Ontwikkeling van het baggermaterieel ('S Gravenhage, 1925). 
36. De Nederlandsche Industrieel, jrg. 1877, nos. 12 en 23; jrg. 1878, no. 2. W.F. Lee
mans, 'Over een deel der werktuigen gebezigd tot grondopruiming te Hoek van Holland' 
in: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1883/84,263. J .E. de Meijer, 
'Aanleg van eene zeehaven te Tandjong Priok' in: Verhandelingen van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, 189211893, 62 
37. Zie Anno Teenstra, Honderd jaar scheepsbouw aan Noord en Lek, de geschiedenis 
van de NV] en K. Smit's scheepswerven. 
38. De Katholieke II/ustratie 1886/1887,183; De Ingenieur 1 (1886),247-256 en 294-295 . 
39. Bijvoorbeeld het Franse blad Le Genie Civil, 30 augustus 1890 en het Britse blad En
gineering, vol. 51 (1891), 38-39, 70-72 en 214. 
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baggermateriee1.40 In 1913 houden 29 werven en fabriekenmet circa 
9000 arbeiders zich met de fabricage van baggermateriaal bezig.41 Het 
gaat hierbij om omvangrijke kapitaalgoederen. De fabricage heeft een 
belangrijk uitstralingseffect op de werkgelegenheid van toeleverings
bedrijven. Conrad en Smulders laten bijvoorbeeld de casco's van hun 
vaartuigen elders maken, waarbij enkele honderden arbeiders betrokken 
zijn. 

Een ander voorbeeld van een terrein waarop de Nederlandse machine
nijverheid een deel van de markt op het buitenland weet te veroveren da
teert van na de eeuwwisseling en betreft de koeltechniek.42 Koeling vindt 
tot het eind van de 1ge eeuw voornamelijk plaats met behulp van na
tuurijs. Met de ontwikkeling van de ammoniakcompressor (Carl von 
Linde, 1875) vindt de mechanische koeling haar begin. Zij wordt aan
vankelijk voora:l toegepast in de levensmiddelenindustrie (brouwerijen, 
zuivel en margarine), maar ook in de kaarsenfabricage en bij het maken 
van mijnschachten. Ook op schepen (voor de grote vaart) komen eind 
1ge eeuw de eerste koelinsta:llaties voor. In Nederlands-Indie wordt in 
1896 de eerste koelinstallatie geplaatst, in Nederland in 1879 (bij bier
brouwerij d'Oranjeboom). 

Tot ca. 1900 zijn de koelinstallaties die in Nederland geplaatst worden 
van buitenlands fabrikaat. Daarna ontwikkelt een tweetal Nederlandse 
bedrijven eigen koelinstallaties. Grasco komt in 1903 met haar eerste ge
heel in Nederland vervaardigde koelcompressor op de markt.43 In 1911 
voIgt Loog Landaa1.44 Het verhaal wil dat Grasso jr. tijdens zijn studie 
aan het Technicum te Mittweida, waar hij van 1883 tot circa 1887 ver
blijft , zijn koeltechnische kennis heeft opgedaan. De intensieve contac
ten van het bedrijf met onder andere de margarine-industrie zullen ook 
weI de kennismaking met de koeltechniek vergemakkelijkt hebben. De 
firma Loog LandaaI installeert de eerste in eigen bedrijf vervaardigde 
ijsmachine in een ijsfabriek die aan hun bedrijf verbonden is. De Neder
Iandse bedrijven zijn dus hier duidelijk geen koplopers, maar haken in 
aIs er aI een redelijk omvangrijke thuismarkt bestaat. 

E.en reeks van factoren heeft invloed op de ontwikkeling van de aan
bodzijde van de Nederlandse machinenijverheid. Per produkt en/of be
drijf verschillen de factoren van gewicht en samenstelling. De prijzen en 

40. C.F. Stork. a .w. (zie nootl) . 
41. Zie noot 16. 
42. Zie 1.H.F. Koopman, 'De koeltechniek in Groot-Nederland' in: De ingenieur, 37 
(1922), 733-735. 
43. John Damen, 125 jaar industriele innovatie (Den Bosch, 1984). 
44. Electro-technisch en werktuigkundig weekblad, jrg . 1912, 331-333 Op de hoogte, 
jrg. 1913, 690-693. 
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daarmee de produktiekosten vormen een belangrijke stimulans of be
lemmering bij de ontwikkeling van de machinenijverheid. De produktie
kosten bestaan grotendeels uit lonen, materialen en vervoer. Het is 
moeilijk om over deze drie zaken uitspraken te doen die voor de hele pe
riode 1825-1914 gelden. In het algemeen liggen de uurlonen in de Neder
landse machinenijverheid lager dan in het buitenland. Ook de grond
stoffen zijn rond de eeuwwisseling voor de Nederlandse metaalnijver
heid goedkoper dan in de omringende landen. Qua transportkosten ver
keert de buitenlandse concurrentie op Nederlandse markt ook veelal in 
een nadelige positie ten opzichte van de thuisleveranciers. Maar toch 
blijven de buitenlandse machinefabrieken de Nederlandse op veel terrei
nen, qua omzet en prijs, de baas. Blijkbaar komen zij door hun efficien
tere en/of grootschaligere produktie - mogelijk onder andere door een 
grotere thuismarkt - tot lagere produktiekosten per eenheid. 

Daarnaast spelen allerlei andere factoren een rol om in Nederland al 
of niet de produktie van een kapitaalgoed te laten slagen, zoals de voor
gaande selectie van voorbeelden laat zien. Zo is het tijdstip waarop de 
markt wordt betrederi evenals de omvang van de markt van belang. 
Nieuwe markten en nieuwe produkten vragen tijd en investeringen en 
kennen veel risico's. Bestaande markten met gevestigde relaties zijn 
moeilijk binnen te dringen. De contacten met potentiele afnemers zijn 
van grote invloed op de beslissing om zich in nieuwe branches te bege
ven. Zo is de opbloei van de aanmaak van baggermaterieel in Nederland 
voor een groot deel te danken aan de internationale activiteiten van de 
Nederlandse baggermaatschappijen. Een belangrijke factor in het na
deel van de Nederlandse machinenijverheid is de achterstand op sommi
ge technische terreinen ten opzicht van het buitenIand. 

Kortom, een qua tijd en deelmarkt steeds veranderd geheel van facto
ren levert tel kens wisselende uitkomsten op. Economische factoren als 
de grootte van de binnenlandse markt en de omvang van de buitenland
se concurrentie zijn niet altijd doorslaggevend om in Nederland de pro
duktie van een bepaald kapitaalgoed op gang te brengen. 

Specialisatie 

We stelden al eerder dat de Nederlandse machinefabrieken in de 1ge 
eeuw doorgaans een breed produktie-assortiment kennen. Wij vermoe
den echter dat naar het eind van de eeuw een toenemende specialisering 
optreedt, dat wi! zeggen dat bedrijven zich op enkele deelterreinen gaan 
toeleggen. 

Over de mate van specialisatie van de bedrijven bestaat in de schaarse 



180 JBGBT 3(1986) 

Iiteratuur geen algehele overeenstemming. De meesten constateren een 
toenemende specialisering voor de machinenijverheid aan het begin van 
de 20e eeuw; waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de ar
beidsmachines.4S Een enkele andere beschrijving van de nijverheid in de 
aanvang van deze eeuw gaat verder.46 Bij gebrek aan voldoende infor
matie over de ontwikkeling van het produktiepakket en het gewicht 
daarin van de verschillende produkten, blijft het moeilijk om hierop een 
afdoend antwoord te geven. Bedrijven die vrijwel uitsluitend een pro
dukt voor een bedrijfstak produceren zijn in de onderzochte periode dui
delijk in de minderheid. Het proces van specialisering en de keuzes daar
bij vormen een punt van nader onderzoek. 

De machinefabrieken die voor een bedrijfstak produceren dienen 
uiteraard in nauw contact met hun afzetmarkt te staan. Dergelijke 
gespecialiseerde bedrijven zijn dan ook voor een deel ontstaan uit een 
initiatief van oud-werknemers uit de betreffende bedrijfstak of zijn ge
vestigd in een gebied waar deze bedrijfstak sterk geconcentreerd is. De 
eigenaar van een slagerijketen, Jacobus van Berkel, is de grondlegger 
van de fa. Van Berkel's Patent, een bedrijf dat zich aanvankelijk bezig 
houdt met de fabricage van vleessnijmachines.46 In 1908 richt de oud
directeur van het gemeentelijk gasbedrijf van Eindhoven, J. W. V bIker, 
een constructiewerkplaats op, waar voornamelijk toestellen en inrichtin
gen voor het gasbedrijf vervaardigd worden.47 De produktie van knip
en buigmachines voor de ijzeren scheepsbouw is in Nederland geconcen
treerd in het scheepsbouwgebied rond de Maasmonding: de fa. Bakker 
te Ridderkerk en Penn & Bauduin te Dordrecht zijn de voornaamste 
producenten. 

Met de beperkte binnenlandse afzet(mogelijkheden) als gevolg van de 
geringe industrialisatie en vanwege de buitenlandse concurrentie is het 
voor de Nederlandse bedrijven voor circa 1890 moeilijk om zich tot een 
produkt te beperken. Slechts produkten waarvoor in Nederland zelf een 
voldoende en voortdurende vraag bestond komen in aanmerking. Speci
alisatie treedt op in enkele sectoren waarvoor in Nederland een voldoen
de uitgebreide afzetmarkt was of waarvoor specifieke kennis en ervaring 
voorhanden was. 

De ontwikkeling van het produktiepakket van de firma Begemann is 
een goed voorbeeld van de versmalling van produktieassortiment zoals 
dat na de eeuwwisseling opkomt.48 Begonnen als ijzergieterij en bank-

45 . Zie de literatuur genoemd in noot 1 en W. van Ravensteijn Jr .: 'Een en ander over 
de industriele ontwikkeling van Nederland' in: Nieuwe tijd, 16 (1909), 1-17. 
46. A. Olavimans, Een halve eeuw Berkel. 50 jaar van Berkel's Patent 1898-1948. 
47. G.A.A. Just de la Paisieres, Industrieel Nederland, deel2 (Haarlem, 1921), 179-183 . 
48. J .O. Kam, 50 jaren Begemann N. V. (Helmond, 1939). 
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werkerij (1871), legt het bedrijf zich aanvankelijk toe op de vervaardi
ging van kopieerpersen, enkele jaren later gevolgd door de produktie 
van draaibanken en andere gereedschapsmachinerieen. AI spoedig wor
den stoommachines vervaardigd. Stoomketels vormen vanaf ca. 1885 
een onderdeel van het produktiepakket. Ook pakt het bedrijf construc
tiewerk aan: van vrij eenvoudig werk als gashouders (1877) via fabrieks
overkappingen (1882) en bruggen (circa 1888) tot een groot karwei als 
de overkapping van het station te Den Bosch (1894/1895). 

Daarnaast worden er vanaf circa 1881 pompen in eigen beheer ver
vaardigd. Ook met de electro-techniek houdt het bedrijf zich bezig. Van 
circa 1890 tot circa 1905 is Begemann actief in de aanleg van electrische 
verlichting en de fabricage van dynamo's. Het bedrijf verzorgt verder 
complete fabrieksinrichtingen onder meer voor diamantslijperijen en 
margarinefabrieken. Het repareert fabrieksinstaIlaties en vervaardigt 
los drijfwerk. Verder voert de vanaf 1889 Koninklijke Nederlandsche 
Machinefabrieken aIlerlei incidentele orders uit, zoals een 1O-tons los
kraan en een losinrichting voor een suikerbietenfabriek. 

Onder invloed van de zoon van de oprichter, die als werktuigbouw
kundig ingenieur enkele jaren in de V.S. heeft gewerkt en in 1909 aan 
de fabriek wordt verbonden, specialiseert het bedrijf zich tussen 1910 en 
1920 in de produktie van pompen. Daarnaast blijft de constructiewerk
plaats een belangrijk bedrijfsonderdeel, terwijl als derde poot nog een 
kleine afdeling algemene machinefabricage bestaat. 

Conclusie 

Het beeld dat De Jonge schetst van de ontwikkeling van de Nederlandse 
metaalnijverheid in haar geheel is, het kan ook niet anders bij een eerste 
overzicht, te globaal. Een algemeen geldig beeld van de metaalnijver
heid is niet te geven en ook misleidend. Deze bedrijfstak is zo veelvor
mig en levert zulke diverse produkten dat er geen gemiddeld beeld dat 
voor aIle sectoren geldt bestaat. Zo schetst De J onge een vrij somber 
beeld van de jaren 1876-1891. De buitenlandse concurrentie is dan groot 
en dat leidt tot prijsbederf en ontslagen. Juist in die jaren ontwikkelt 
zich de produktie van het Nederlandse baggermateriaal enorm. 

De algemene ontwikkeling van de bedrijfstak, zoals De Jonge die 
weergeeft, een gestadige groei - zij het met schokken - tot circa 1890 
en een versnelde expansie daarna, is in grote lijnen juist. De economi
sche en conjuncturele factoren die deze ontwikkeling belnvloed hebben 
zijn door De Jonge al voor een belangrijk deel beschreven. De vraag 
waarom echter in sommige sectoren de Nederlandse machinenijverheid 
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geen of geen blijvend succes heeft, op andere terreinen weinig of geen 
initiatieven kent en bij de produktie van weer andere machinerieen wei 
succesvol opereert blijft echter nog een vruchtbaar onderzoeksterrein. 



De ontwikkeling van het 
turksroodverven in Nederland 

G. VERBONG 

Inleiding1 

Wie weet tegenwoordig nog wat men onder turksrood verstaat? Waar
schijnlijk aIleen diegenen, die enigszins op de hoogte zijn van de histori
sche ontwikkeling van de textielindustrie. In de vorige eeuw echter was 
het turksrood of Adrianopelrood een begrip. Behalve de helderrode 
kleur, die vooral op markten in Zuid-Oost Azie gewild was, was de echt
heid van de kleur beroemd. Onder echtheid van een kleur verstaat men 
de mate, waarin die kleur bestand is tegen allerlei externe invloeden, zo
als wassen, zonlicht, het gebruik van zeep en zuren. Een kleur die hierte
gen goed bestand is, noemt men echt. Het turksrood overtreft in dit op
zicht aIle andere kleuren die men in de vorige eeuw produceerde en zou 
zelfs nu nog hoog scoren in dit opzicht. 

Desondanks is het turksroodverven inmiddels geheel verdwenen. Dit 
heeft te maken met een andere bijzonderheid: het produktieproces is 
zeer gecompliceerd en langdurig. Het procede is in de loop van eeuwen 
ontstaan in het Verre Oosten en in het Midden-Oosten. Vanuit met na
me Turkije en Griekenland komt in de 18e eeuw.een gestaag groeiende 
stroom turksrood geverfde produkten op de markten in West Europa te
recht. Dit verklaart ook de naam turksrood of Adrianopelrood. 2 In het 
midden van de 18e eeuw slagen Franse ondernemers erin om met de hulp 
van Griekse ververs deze wijze van verven over te brengen naar Rouen. 
Vandaaruit verspreidt het turksroodverven zich over heel Europa. Be
langrijke centra zijn te vinden in Mulhouse (Elzas), Elberfeld/Barmen 
(Wuppertal), het kanton Glarus en Schotland. 

Ook in Nederland dringt deze manier van verven door. De eerste 
turksroodververijen zijn te vinden in Eindhoven rond 1800, maar deze 
verdwijnen weer snel, vermoedelijk wegens een gebrek' aan afzetmoge
lijkheden in de -economisch gezien - moeilijke nadagen van het Napo-

1. Deze publikatie is tot stand gekornen dankzij de steun van de Stichting voor Histo
risch Onderzoek, gesubsidieerd door ZWO. 
2. Adrianopolis is de vroegere naarn van Edirne, een stad in het Europese deel van Tur
kije. 
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leontische tijdperk. 3 Na 1830 verwerft het turksroodverven zich een 
zelfstandige positie in de Nederlandse textielveredelingsindustrie. 

Het turksroodverven is altijd omgeven geweest met een waas van ge
heimzinnigheid. De ververs die zich in deze kunst bekwaamd hadden, 
probeerden hun kennis geheim te houden. De opleiding tot turksrood
verver bestond dan ook bij uitstek uit het opdoen van ervaring. het pa
radoxale is dat er over geen enkel verfproces zoveel gepubliceerd is als 
over het turksroodverven. Al in 1765 laat de Franse regering een bro
chure verschijnen, waarin het hele procecte uitvoerig staat beschreven; 
dit met het doel om de textielververij in Frankrijk te stimuleren.4 In de 
gehele 1ge eeuw verschijnen er voortdurend boeken, brochures en later 
ook artikelen in de verschillende tijdschriften, waarin aile aspekten van 
het turksroodverven uitgebreid aan bod komen. De verhouding tussen 
ervaringskennis, de 'tacit knowledge', en de meer geobjektiveerde, for
mele kennis, die in de literatuur staat, is een centraal thema in de ont
wikkeling van het turksroodverven. Bij de introduktie van het turks
roodverven ligt de nadruk nog geheel op het verwerven van ervarings
kennis. Door de toenemende verwetenschappelijking van het verfpro
ces, vindt er een verschuiving plaats. De benodigde kennis wordt steeds 
minder persoonsgebonden; hierbij gaat een meer theoretisch gerichte 
opleiding gedeeltelijk de plaats van de praktijkopleiding innemen. De in 
de katoendrukkerijen werkzame coloristen spelen hierbij een centrale 
rol. Er ontstaan in toenemende mate verschillen tussen coloristen in de 
katoendrukkerijen en verfmeesters in de ververijen, die op hun beurt 
weer samenhangen met verschillen in taak, organisatie en omvang tus
sen drukkerijen en ververijen. 

Dit artikel schetst enkele facetten van de ontwikkeling van het turks
roodverven in Nederland. Ik beschrijf in dit artikel eerst de wijze waar
op de Nederlandse bedrijven, die zich met het turksroodverven hebben 
beziggehouden, aan de benodigde kennis zijn gekomen. Daarna laat ik 
aan de hand van enkele ontwikkelingen, zoals de invoering van de syn
thetische alizarine en van de turksroodolie zien, hoe er veranderingen 
optreden in de verhouding ervaringskennis-formele kennis, en hoe dit 
verschillen tussen verfmeester-colorist en ververij-drukkerij teweeg 
brengt. Om een beter begrip te krijgen in de aard van de problemen die 
zich hierbij hebben voorgedaan, is het noodzakelijk om eerst enigszins 
dieper op de details van het verfproces in te gaan. 

3. A. van de Graaff, Historisch-statistische Beschrijving van het Departement Braband 
(Amsterdam 1807) 493-494 en Extract uit een opgaajvan den staat van Fabrijken en Tra
jijken, in eenige Gemeente van het Departement Brabant, gedaan in het jaar 1801. 
4. E .G. Kiel, Metaalcomplexen van alizarinerood (proefschrift Delft 1961) 18. 
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Het turksroodverven 

De verfmeesters die verantwoordelijk waren voor het turksroodverven, 
hebben altijd gewerkt volgens voorschriften. Vaak waren deze neerge
schreven in een recept. Hoewel deze recepten vaak verschillen in het 
aantal bewerkingen en de volgorde waarin deze plaatsvinden, zijn altijd 
een aantal hoofdbewerkingen te onderscheiden (zie overzicht 1).5 Een 
voorbeeld van de manier waarop men te werk ging,is een beschrijving 
door Willem August Driessen van het turksroodverven bij de katoen
drukkerij van de Heyder & Co in Leiden omstreeks 1860.6 Driessen, fa
miJie van de eigenaar, heeft in 1859 en in 1860 als volontair in het bedrijf 
gewerkt. Daarna is hij naar Indie gegaan en bij heeft daar gewerkt bij 
een handelsfirma, die zich bezighield met de verkoop van turksrood ge
verfde en bedrukte artikelen. 

Om de stof klaar te maken voor de talrijke bewerkingen, is het noodza
kelijk deze eerst van allerlei onzuiverheden te ontdoen. Dit gebeurt door 
de doeken 3 dagen in een bak met zemelen te laten liggen en vervolgens 
nog eens 7 uur te koken in een sodabad. Na de doeken gewassen en ge
bleekt te hebben in de lucht, kan men met de oliebaden beginnen. Men 
laat de stof een nacht liggen in een bad met ranzige olijfolie (huile tour
nante), soda en schapenmest. Hierna laat men de doe ken drogen. Het 
toevoegen van de mest is bedoeld om de katoen te 'animaliseren'.7 Dier
lijke vezels zoals wol nemen, zo was bekend, veel beter kleurstoffen op 
dan plantaardige vezels. Door de katoen met dierlijke mest te bewerken 
hoopt men de affiniteit van de stof voor de kleurstof te vergroten. 

Deze oliebehandeling herhaalt men nog vier maal zonder de mesttoe
voeging. Hierna reinigt men de doeken in een sodabad, om vervolgens 
weer drie maal te olien en nog tweemaal te ontvetten om de overtollige 
olieresten te verwijderen. Tussen elke twee bewerkingen wast en droogt 
men de stof. De oliebehandeling is de karakteristieke bewerking van het 
turksroodverven; zij is verantwoordelijk voor de bijzondere kwaliteit 
van het turksrood in vergelijking met gewoon rood geverfde produkten. 
Een eenvoudig sommetje leert dat het ook een zeer langdurige geschie-

5. Zie voor beschrijvingen van het turksroodverven o.a. R. Haller, Yom Tiirkischrot 
zum Alizarinerot (Basel 1938) en Kiel, Metaalcomplexen. Kiel gebruikt een enigszins af
wijkende indeling. Hij beschouwt het fixeren van het beitsmiddel als een afzonderlijke, 
belangrijke bewerking. Aangezien het belang hiervan lange tijd niet erkend is, is deze be
werking ook niet terug te vinden in de oudere recepten. 
6. Nederlands Textiel Museum Tilburg (NTM), (inv.nr. MT 5-2-1) Fabricatieboek van 
W.A. Driessen. 
7. Haller, Tiirkischrot gaat uit van de alchimistische oorsprong van het animaliseren. 
Kiel, Metaalcomplexen is hier veel voorzichtiger over. 
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OVERZICHT 1 De belangrijkste bewerkingen bij het turksroodverven. 

Voorbehandeling of reiniging. 
Het prepareren van de stoffen of garens voor het verfproces; verwijdering van verontreini
gingen in een soda- of potasbad. 
Het oliebad. 
De meest karakteristieke bewerking van het turksroodverven. 
Verschillende malen bewerken in bad met ranzige olijfolie en soda. 
Bij het eerste of bij de eerste twee baden koeie- of schapenmest toevoegen. 
Telkens tussentijds reinigen en drogen. 
Overtollige olieresten verwijderen (degraissage). 
Het looizuurbad. 
Behandelen in bad met looizuurhoudende stoffen, zoals galappels en sumak. 
Het beitsen. 
Behandelen met ijzervrije aluin als beitsmiddel. Noodzakelijk omdat meek rap (garancine, 
alizarine) beitskleurstoffen zijn, d. w .z. zonder beitsmiddel hechten deze kleurstoffen niet 
aan de katoen. 
Nabehandelen met krijt. 
Het verven. 
Verven in bad met meekrap, sumak, osse- of runderbloed. 
Duur: enkele uren onder geleidelijke verhoging van de temperatuur. 
De nabehandeling of avivage. 
Verlevendiging van de kleur door te koken in bad met o.a. zeep en tinzout. 
Herhalen. 

Opmerking: Het aantal bewerkingen, de volgorde waarin ze uitgevoerd worden en de ge
bruikte grondstoffen kunnen per bedrijf verschillen, maar deze zes hoofdbewerkingen zijn 
aItijd te onderscheiden. 

denis is: er zijn 11 operaties die elk twee dagen duren (het uitvoeren van 
een behandeling, vervolgens een nacht laten staan en een dag en een 
nacht drogen) zodat er al minstens 22 dagen nodig zijn zonder onderbre
kingen. Uit andere beschrijvingen blijkt dat de werkelijke produktietijd 
hiervoor vaak 30 dagen of meer bedraagt. 

Voordat men de stof met meek rap kan verven is het noodzakelijk de 
stof met een zogenaamd beitsmiddel te behandelen. De kleurstoffen die 
in de meekiap aanwezig zijn, met als belangrijkste alizarine, hechten aI
leen aan de stof als deze voorbehandeld is met een metaalverbinding. De 
kleur is afhankelijk van het gebruikte beitsmiddel. Zo geeft aluin dat 
aluminium bevat, de gewenste rode kleur. Bij het turksroodverven gaat 
aan het aluinbad meestal nog een looizuurbad vooraf. De doe ken wor
den enkele malen ondergedompeld in een bad met looizuurhoudende 
stoffen, zoals galappels en sumakbladeren. Dan voIgt het aluinbad, dat 
ook krijt en soda bevat. Dit wordt nog een keer herhaald. Telkens vindt 
tussendoor reiruging en drogen plaats. Dan volgen nog drie krijtpassa
ges. Nu is de stof gereed om in het verfbad te gaan. 
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Het verfbad bevat een combinatie van Franse en Zeeuwse meekrap, 
verder sumak en ossenbloed. De temperatuur wordt geleidelijk ver
hoogd, totdat het bad kookt. Na enkele uren koken haalt men de stof 
eruit; de kleur is echter nog niet goed. In plaats van helderrood is de stof 
nu dof donkerrood; om de kleur te verlevendigen (avivage) kookt men 
de doe ken nog tweemaal enkele uren in een bad met olelne, soda, en tin
zout. Eindelijk is het proces klaar. 8 

Als we het hele proces overzien dan valt een aantal zaken direkt op. 
Allereerst het grote aantal bewerkingen. Bovengenoemde beschrijving 
telt maar liefst 23 operaties. Dit resulteert in een extreem lange duur van 
het gehele verfproces. Verftijden van 40 it 50 dagen zijn geen uitzonde
ring. Vooral de behandeling met olie is hiervan de oorzaak. Bij pogingen 
om het proces te verkorten is dit de bottle-neck. Aangezien de olie niet 
oplosbaar is in water en daarom zeer moeilijk op de stof te fixeren is, 
iseen groot aantal herhalingen noodzakelijk. Het telkens tussentijds 
drogen zorgt voor een grote vertraging.9 Verder gebruikt men nog een 
grote verscheidenheid aan grondstoffen. Het aantal verschillende 
grondstoffen bedraagt gemiddeld 15-17. 

Het is duidelijk, dat het hier gaat om een kostbaar verfproces, dat bo
vendien een zekere bedrijfsomvang vereist. Dit is in tegenstelling met de 
blauwververijtjes, die vaak eenmansbedrijfjes zijn. Het minimum aan
tal mensen, dat nodig is voor een roodververij bedraagt ongeveer 10; de 
meeste bedrijven zijn een stuk groter. Zij hebben enkele tientallen men
sen in dienst. De meeste katoendrukkerijen zijn nog een orde groter; zij 
teIlen enkele honderden werknemers. 

Bovendien vereist dit gecompliceerde proces een grote mate van erva
ring met de verschillende bewerkingen en met het proces in zijn geheel. 
Een ervaren verver merkt hierover op: 
, .... dat een goed voorschrift nog niet alles is, wat men behoeft. Ieder 
der beschreven handgrepen vordert ook nog eene gewoonheid in de uit
voering .... Men moet daarom deze bewerkingen niet aIleen zelf in de 
verwerijen hebben zien uitvoeren, maar men moet ook zelf met eigene 
hand en hebben gewerkt,.10 

8. In katoendrukkerijen gaat men vaak nog een stap verder. Na de doeken turksrood ge
verfd te hebben etst men bijvoorbeeld bepaalde gedeelten weer weg om die met een andere 
kleur te bedrukken. Zo ontstaan veeJkleurige dessins op een turksrode achtergrond. Daar
naast bestaat ook het turksrood drukken, waarbij men niet eerst de doeken verft om ze 
daarna nog met andere kleuren te bedrukken, maar probeert de (turks)rode kleur 
rechtstreeks op het doek aan te brengen. 
9. Kiel, Metaalcomplexen Hfdst. 2 en Appendix 5. 
10. Laugier, 'Over het verwen van Katoen en Linnen, Tijdschrijl ler bevordering van 
Nijverheid jrg I (1833) 532 -612 en jrg. 2 (1834) 57 -93. 
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Ervaren ververszijn in Nederland rond 1830 echter niet te vinden. De 
bedrijven, die in Nederland turksrood zijn gaan verven, hebben de 
noodzakelijke ervaring uit het buitenland moeten halen. 

Het proces van kennisverwerving 

Een van de argumenten van de Nederlandse Handel-Maatschappij 
(NHM) om Pn!vinaire & Co naar Nederland te halen is dat de eigenaar 
J .B. Pn!vinaire een specialist is op het gebied van het turksroodverven. 
Al eerder heeft de NHM op moderne leest geschoeide blekerijen en ka
toendrukkerijen naar Nederland gehaald. Deze voor die tijd grote fa
brieken komen in de Hollandse steden terecht. Voor Previnaire is Ne
derland interessant vanwege de door de NHM gegarandeerde opdrach
ten voor Nederlands-Indie,l1 

Previnaire heeft zelf zijn ervaring opgedaan in Rouen. Toch heeft ook 
deze ervaren verver bij de overplaatsing van het bedrijf problemen om 
het produktieproces op gang te krijgen; dit geldt zowel voor de kwaliteit 
van de geverfde garens als voor de doeken. 12 Het proces moet blijkbaar 
aangepast worden aan de plaatselijke omstandigheden. Omdat hierbij 
zoals we gezien hebben zeer veel factoren een rol kunnen spelen en om
dat het inzicht in de invioed die eike factor heeft ontbreekt, is dit een 
zeer moeizaam proces. De keerzijde hiervan is dat men, ais men er een
maal in geslaagd is, om een kwalitatief goed produkt te maken, zich weI 
tweemaal bedenkt, voordat men weer wijzigingen gaat aanbrengen. De 
geringste verandering kan tot gevoig hebben, dat de totale produktie 
misIukt, waarmee het werk van vele weken teniet wordt gedaan. Veran
deringen worden dan ook slechts zeer geleidelijk doorgevoerd. 

Previnaire slaagt er na enkele jaren in om een kwalitatief zeer goed 
produkt te maken. In de peri ode 1835-1850 is Previnaire verreweg de 
grootste leverancier van de NHM. Concurrentie ondervindt het bedrijf 
voornamelijk van Prince & Co in Beverwijk en de Heyder & Co in Lei
den: Van Prince & Co is bekend, dat het bedrijf al in 1833 turksrood 
geverfd heeft. 13 Als de NHM in 1837 een proefproduktie bij Prince laat 
starten, blijkt dat de kwaliteit van de geverfde artikelen nog ver bij die 

Il. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandse Handel-Maatschappij (Haar
lem 1924) deel I Hoofdstuk 5. 
12. R. Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979) 
154-155 en 172-173. 
13. R. Griffiths, Eyewitnesses at the birth of the Dutch cotton industry 1832-1839, Eco
nomisch en sociaal-historisch Jaarboek 40 (1977) 138. 
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OVERZICHT 2 De Nederlandse bedrijven, die vanaf 1830 turksrood geverfd hebben 

Deussen en Roder, Katoenververij in Aarle-Rixtel 1829?-1835 . 
1835 verkoop inboedel. 
Prince & Co, o.a. ververij te Beverwijk 1829-1859. 
1833 begonnen met turksroodverven. 
1850 verkocht aan Koopmans. 
Previnaire & Co later de Haarlemsche Katoen Maatschappij, Katoendrukkerij en turks
roodververij in Haarlem 1835-1919. 
1819 in Belgie begonnen, 1834/ 1835 naar Haarlem verplaatst. 
De Heyder & Co later de Leidsche Katoen Maatschappij, katoendrukkerij en later ook we
verij in Leiden 1835-1936. 
1835 vanuit Lier (Belgie) overgeplaatst naar Leiden. 
1845 verkocht aan Driessen en Van Wensen. 
P.F. van Vlissingen & Co, nu Vlisco, katoendrukkerij te Helmond 1846 - heden.}. 
geen afzonderlijke turksrood geverfde artikelen verkocht. 
weI turksrood gedrukt en een roodververij aanwezig. 
Kaulen & Co, turksroodververij in Helmond 1849 - jaren ' 20. 
1849 oprichting met kapitaal van Carp. 
1859 Carp verlaat bedrijf; kapitaal van Raymakers Helmond. 
1899 filiaal turksroodververij in Noord-Frankrijk tot ± 1914. 
Gebroeders Janssens, turksroodververij te Herten 1852-1881. 
Carp turksroodververij, Helmond 1859-jaren'60 deze eeuw. 
1927 roodververij opgedoekt; aI eerder overgeschakeld op naaigarens. 
W. Swinkels, appreteerbedrijf en turksroodververij, Helmond 1861 - ± 1935. 
1870 begonnen met turksroodverven. 
J. Braun & Co., turksroodververij en -drukkerij te Vlaardingen 1871-1874. 
Festen & van Asten, o.a. turksroodververij in Helmond 1871 -? 
Verft aIleen in de beginjaren turksrood, later Van Asten. 
K. van Wensen, garenververij, breigaren en naaigaren, Zoeterwoude 1878 - ± 1910. 

van Previnaire achterblijft. Thomas Wilson, een van de andere buiten
landse fabrikanten die door de NHM naar Nederland is gehaald, biedt 
aan te helpen. Behalve geldelijke steun wil hij uit Belgie een ervaren ver
ver laten overkomen; deze zou het bedrijf moeten helpen om de produk
tie op gang te krijgen. Prince & Co slaat dit aanbod echter af en slaagt 
er op eigen kracht in om de kwalititeit voldoende te verbeteren. 14 

Hetzelfde zien we bij de katoendrukkerij van de Heyder & Co, die in 
1835 uit Lier overgeplaatst is naar Leiden. Pogingen in 1838 om turksro
de produkten te maken voor de NHM mislukken in eerste instantie. Ook 
de Heyder wordt vanaf 1840 leverancier van de NHM.1S Vit een recep
tenboek uit die tijd valt op te maken hoe men omstreeks 1840 er te werk 
is gegaan. Dit receptenboek is van de Belg Van Aal, die bij de overplaat-

14. Griffiths, Retardation 229 noot 101. 
15. Griffiths, Retardation 155 . 
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sing van het bedrijf door de eigenaar van het bedrijf tot technisch be
drijfsleider is benoemd. 16 Het proces verschilt niet wezenlijk van het in 
de vorige paragraaf beschreven verfproces. De Heyder & Co draait in 
het begin van de jaren '40 met verlies en wordt daarom verkocht aan de 
zwagers van Wensen en Driessen. De technische kennis blijft echter in 
het bedrijf aanwezig, omdat de meesterknecht Faes bij de nieuwe eige
naars blijft werken. 17 

Zien we bij de 'Hollandse' bedrijven duidelijk een Belgisch/Franse in
vloed, de bedrijven in het zuiden en met name in Helmond zijn van be
gin af sterk op Duitsland gericht. Aan het einde van de jaren twintig 
hebben twee ververs, Deussen en Roder, die beiden afkomstig zijn uit 
de omgeving van Gladbach, in Aarle-Rixtel een katoenververij. Een 
staalkaart die deze ververs naar de Nijverheidstentoonstelling in Brussel 
in 1829 hebben opgestuurd, bevat ook turksrood geverfde garens. 18 

Lang kan het bedrijf niet bestaan hebben, omdat al in 1835 de inboedel 
wordt verkocht. Uit de inboedelbeschrijving blijkt, dat de inventaris van 
het bedrijf voornamelijk uit verfketels, droogstokken en -latten, wring
palen en kachelpijpen heeft bestaan. 19 Hieruit valt op te maken, dat het 
bedrijf groter is geweest dan de veel voorkomende blauwververijen uit 
die tijd, maar ook dat het niet de beschikking heeft gehad over moderne 
machines, zoals stoomketels en -machines en foulards. 
In dezelfde tijd verblijft G.W. Kaulen in Aarle-Rixtel. Deze Kaulen, die 
ook uit de omgeving van Gladbach afkomstig is, wordt in de bevol
kingsregisters afwisselend vermeld als bleker of verver. 20 Vanaf 1833 
verblijft Kaulen in Helmond. In het begin van de jaren veertig richt hij 
een eigen bedrijfje op, maar pas in 1849 slaagt hij erin om met kapitaal 
van de Amsterdamse rentenier Carp een turksroodgarenververij op te 
richten; daarbij is Kaulen de technische man en neemt Carp de admi
nistratieve zaken voor zijn rekening. Het bedrijf levert al in hetzelfde 
jaar aan de NHM. Het is waarschijnlijk, dat Kaulen al in het bedrijf van 
Deussen en Roder met het turksroodverven heeft kennisgemaakt. Na 
een periode van tien jaar verlaat Carp het bedrijf om voor zich zelf te 
beginnen. Kaulen is dan gedwongen om een nieuwe kapitaalverschaffer 

16. NTM Tilburg (inv.nr. MT 5-2-7) receptenboek van Van Aal. 
17. F. Driessen, Peter Ludwig Carl Driessen, Jaarboekje voor de Geschiedenis en Oud
heidkunde van Leiden en Rijnland jrg. 3 (1906) 13. 
18. Provinciaal Blad Noord-Brabant 1830 nr. 92 p. 60; zie G. van Hoof, Aarle-Rixtel 
en haar textielnijverheid (Helmond 1981) 
19. Gemeente Archief Helmond (GAH), Notariele archieven notaris J.W. van der Ven 
1835 akte nr. 30. 
20. GAH, Bevolkingsregister 1849-1860, Georg Wilhelm Kaulen. 
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te gaan zoeken; hij vindt die bij de familie Raymakers, textielfabrikan
ten te Helmond. 21 

Voor de technische leiding van zijn turksroodververij trekt Carp de 
roodverver Hosterij aan. Deze is afkomstig uit Barmen bij Elberfeld, 
het Duitse centrum van de roodververij. Hosterij is de eerste in een reeks 
verfmeesters die bij Carp voor het roodverven verantwoordelijk zijn ge
weest. 22 Op het moment dat Hosterij naar Helmond komt, werkt hij 
overigens al geruime tijd in Nederland, namelijk in Herten bij Roer
mond. Daar zijn in 1852 de Gebroeders Janssens een roodververij be
gonnen. In die tijd is Roermond een aanzienlijk textielcentrum. Wie de 
plaats van Hosterij ingenomen heeft is niet bekend; weI is er later nog 
sprake van een Duitse verfmeester in dit bedrijf. 23 

In Helmond begint omstreeks 1870 ook W. Swinkels met het turks
rood verven. Hij heeft al sinds 1861 een appreteerbedrijf met een kleine 
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Briejhoojd van de Turksroodververij Swinkels uit Helmond. Het briejhoojd was in het 
rood gedrukt. 

21. W. Harkx. De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. Tilburg 1967 p. 
152-155 en S. Raymakers. Debiteuren/crediteurenboek 1876-1886 en Memoriael 
1876-1880. 
22. GAH. Bevolkingsregister 1860-1880 El. 
23. J. Schreurs. 250 jaar Roodververij te Herten (2) De Roerstreek 14 (1982) 163-171. 
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ververij. Als technicus werkt bij hem de Duitser Theissen, die overigens 
geen verver is. 24 Een paar jaar later, in 1876, begint ook het bedrijf 
Festen & van Asten in Helmond met turksroodverven. Het verhaal 
wordt bijna eentonig. De uit Duitsland afkomstige Festen is de techni
sche man. Lang duurt dit compagnonschap niet, want al in 1878 heet 
het bedrijf W. van Asten & zonen; het wordt slechts in 1878 en 1879 nog 
vermeld als turksroodververij. 25 

Behalve de roodververijen is in Helmond ook nog de katoendrukkerij 
P.F. van Vlissingen & Co van belang. Dit bedrijf, dat in 1846 begonnen 
is, heeft weliswaar nooit turksrood geverfde produkten verkocht, maar 
weI turksrood gedrukt. Bovendien zijn in receptenboeken van bij het be
drijf werkzame coloristen ook recepten te vinden om turksrood te ver
ven. 26 De eerste colorist van het bedrijf, Jacques Braun afkomstig uit 
Mulhouse, verlaat in 1861 het bedrijf om naar Kralingen te gaan. Daar 
wordt hij medefirmant van de Rotterdamsche Katoendrukkerij, die ech
ter geen lang leven beschoren is. In 1871 begint hij een eigen katoen
drukkerij en roodververij in Vlaardingen. In hetzelfde jaar bezoekt hij 
ook de roodververij van Kaulen in Helmond. Ook zijn bedrijf bestaat 
slechts korte tijd; in 1874 vertrekt Braun naar Belgie.27 

Het laatste bedrijf uit tabel 2, de ververij van Karel van Wensen in 
Zoeterwoude is nauw gelieerd aan de Heyder & Co. Zoals al vermeld 
komt dit bedrijf in 1845 in handen van de zwagers Heinrich Driessen en 
Van Wensen, maar de praktische lei ding is in handen van Louis Dries
sen, zoon van Heinrich. In de jaren'80 wordt de boedel verdeeld en 
komt het bedrijf volledig in handen van de familie Driessen. Karel van 
Wensen heeft dan al een eigen bedrijf. De benodigde kennis heeft hij on
getwijfeld bij de Heyder opgedaan.28 

De introduktie van het turksroodverven in de jaren dertig en veertig 
verloopt moeizaam, maar met de hulp van buitenlandse kennis slaagt 
deze weI. In dit opzicht dient de conclusie van Griffiths in zijn 'Industri
al Retardation in the Netherlands' enigszins bijgesteld te worden. Grif
fiths wekt de indruk, dat als de opdrachten van de NHM in 1850 wegval
len, er een onherstelbare schade is aangericht; de markt is dan volledig 

24. G. v. Hooff, Van kalandermolenaars tot modern appreteerbedrijf, Textie/· 
historische Bijdragen 25 (1985) 76-78. 
25. GAH, Gemeenteverslagen 1876-1878. 
26. Vlisco Helmond, Bedrijfsarchief; receptenboeken van F. Hayder en C.H. Deutsch 
aanwezig (nog geen inventarisnummers); zie ook noot 8. 
27. Algemeen Rijksarchief (ARA), archief NHM (voorlopig inv. nr. 1707) circulaires; 
Gemeente Archief Vlaardingen, Gemeenteverslagen 1870-1874 en S. Raymakers, prive
archief brievenboek Kaulen 1869-1871. 
28. Gemeente archief Leiden (GAL), cata/ogus tentoonstelling Leidsche Nijverheid 1889 
p.54. 
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ingestort. 29 Dit is slechts zeer tijdelijk; de jaren 50 zijn voor de turks
roodververijen zeer gunstig. Zowel de leveranties aan de NHM groeien 
na de moeilijke tijd omstreeks 1850 al snd tot grotere hoogten dan in 
de jaren veertig. 30 Maar ook bedrijven als de Heyder & Co vertonen in 
de jaren vijftig een sterke omzetstijging; de Heyder levert niet meer aan 
de NHM, maar heeft zijn eigen handelsagent op Java. In deze tijd tre
den er enkele veranderingen op in het turksroodverven; aan de hand van 
archiefmateriaal van de Heyder kunnen we hier een goed beeld van krij
gen. 

Enkele veranderingen in de receptuur bij de Heyder & Co. 

Het is duidelijk, dat een dergelijk gecompliceerd proces aanleiding geeft 
tot pogingen om het proces te vereenvoudigen en te bekorten. Eenvou
dig is dit echter niet geweest. Om een indruk te krijgen van de snelheid 
van verandering kunnen we een aantal recepten om turksrood te verven 
bij de Heyder & Co vergelijken. Aan de hand hiervan kunnen bovendien 
enkele karakteristieke kenmerken van het turksroodverven nader toege
licht worden. Het eerste recept is afkomstig van Van Aal, die in de be
ginperiode van het bedrijf technisch directeur van de Heyder was. Het 
tweede is het recept, dat in paragraaf 2 beschreven is. Het derde bestaat 
uit twee gelijksoortige beschrijvingen uit 1868 en 1873.31 In overzicht 3 
zijn de belangrijkste verschillen te zien. 

Een aantal zaken vallen hierbij op . De vervanging van potas door so
da en het weglaten van de afzonderlijke looizuurbehandeling zijn toe te 
schrijven aan economische redenen: Potas en soda hebben een vergelijk
bare reinigende werking, maar gekristalliseerde soda is vijf keer zo 
goedkoop als potas. Galnoten en sumak bevatten beiden looizuur. De 
prijs van galnoten is echter veel hoger en stijgt bovendien. Het weglaten 
van de afzonderlijke looizuurbehandeling is echter geen ingrijpende ver
andering geweest, aangezien men sumak aan het beitsbad of verfbad 
blijft toevoegen. 32 

29. Griffiths, Retardation p. 172-173 en p. 180. 
30. ARA, archief NHM (voorlopig inv.nr. 1900) 1851 bijlage S & T, 1852 P & Q, 1853 
W & X; (inv.nr. 1904) 1855 bijlage L, 1856 P, 1857 G, 1858 K, 1859 H en 2860 J. 
31. NTM Tilburg (inv.nr. MT 5-4-34) Fabricatieboek F. Driessen en (inv.nr. MT 5-2-11) 
diverse losse verfrecepten. . 
32. GAL, archief LKM (inv.nr. 42, 58-62 en 111). 
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OVERZICHT 3 De ontwikkeling van het turksroodverven bij de Heyder & Co in de perio
de 1840-1873. De belangrijkste verschillen in de receptuur.6

,16,31 

1840 1859 1868/1873 

Voorbehandeling 
met potas (kaliumcarbo- weken in zemelen en ko- 2x soda bad en zoutzuur 
naat) ken in soda passage 

Oliebad 
6 -10 x olien en ontvet- 8 x olien en 2 x ont- 3 x olien en 3 x ont-
ten; mest in krijtpassage. vetten; Ie bevat mest. vetten; Ie bevat mest. 

Looizuurbad en beitsen 
Aparte looizuurbehande- aparte looizuurbehande- geen afzonderlijke looi-
ling o.a. met galnoten. ling met galnoten en su- zuurbehandeling aileen 

mak. sumak in aluinbad en 
verfbad 

Verven 
met krap verven met krap en verven met garancine en 

bloed bloed. 
Nabehandeling 
door 12 uur koken met 2 x 6 uur koken o.a. in 5 en 3 a 4 uur o.a. met 
o.a. zeep. olelne en chloreren olelne en chloreren 

Interessant is de toevoeging van mest en bloed. Zoals gezegd is een 
van de verklaringen voor de toevoeging van mest het zogenaamde ani
maliseren van de vezel. Vol gens sommige auteurs is dit van alchemisti
sche oorsprong, evenals de toevoeging van bloed. Deze dierlijke stoffen 
spelen een belangrijke rol in de alchemie. Andere zijn voorzichtiger en 
schrijven aan deze stoffen weI een werking toe, die overigens zeer ondui
delijk is. 33 Opvallend is weI dat in het recept van Van Aal nog geen bloed 
gebruikt wordt en dat de mestbehandeling pas in het krijten na het beit
sen plaats vindt. In latere recepten, ook van andere bedrijven, is de 
mestbehandeling een onderdeel van het olien geworden en is ook de toe
voeging van bloed heel algemeen. 

Er vindt een aanzienlijke verkorting van het proces plaats door het 
verminderen van het aantal oliebaden, een kortere voorbehandeling en 
het weglaten van de looizuurbehandeling. Duurt het hele verfproces in 
1859 naar schatting ongeveer 50 dagen, in 1873 is het proces terugge
bracht tot 38 dagen, waarbij overigens niet continu gewerkt wordt, 
waarschijnlijk ten gevolge van feestdagen en zondagen. 

Belangrijk in deze periode is de overgang van meekrap naar garanci-

33. Zie noot 7. 



VERBONO TURKSROODVERVEN IN NEDERLAND J9E EEUW 195 

ne. Garancine is een meekrapderivaat, dat een ongeveer drie maal grote
re verfkracht bezit dan de gewone meekrap. Deze overgang is bij de 
Heyder te dateren rond 1861, wat tamelijk laat lijkt. Vit een inventa
rislijst uit 1847 blijkt, dat er al garancine in het bedrijf aanwezig is. Ze
ker in de jaren '50 neemt de produktie van garancine en dus ook de toe
passing een grote vlucht. Vit tabel 4 wordt echter duidelijk, waarom 
men zo terughoudend is geweest met het gebruiken van garancine. 34 Het 
aandeel van de kleurstof (meekrap of garancine) in de totale verfkosten 
is zeer hoog en de afhankelijkheid bij garancine is zelfs nog iets groter. 

De prijs van garancine is daarom van zeer grote invloed op de totale 
verfkosten. Een gebruikelijke wijze om prijsschommelingen op te van
gen voor de vervanging is het gebruiken van twee soorten meekrap, na
melijk Zeeuwse en Franse krap. Stijgt de prijs van de ene soort teveel, 
dan kan men meer van de andere soort gebruiken en andersom. Het is 
dus niet vreemd, dat de krap geleidelijk wordt vervangen door de garan
cine, d. w .z. men begint met bijvoorbeeld % krap en ~ garancine en 
verlaagt dan geleidelijk het aandeel van de krap. Later gebruikt men 
twee soorten garancine. Opmerkelijk is ook, dat bijvoorbeeld het aan
deel van de lonen in dit toch zeer langdurige proces zo gering is en 
constant blijft. 

TABEL 1 De ontwikkeling van het aandeel van grondstoffen, lonen, onkosten en steen-
kool in de totale kosten van de roodververij van de Heyder & Co 1848-1877 

1848-1860 1861-1870 1875 1876 1877 

Grondstoffen totaal 72Ofo 70Ofo 69Ofo 60Ofo 56Ofo 
waarvan meek rap 45Ofo 
garancine 50Ofo 
olie 9Ofo 111170 

Lonen IOOfo IOOfo IOOfo 13Ofo 16Ofo 
Steenkool, vaste lasten 18Ofo 20Ofo 21Ofo 27Ofo 28Ofo 

waarvan steenkool 8Ofo 9Ofo 91170 
Totaal 100Ofo 100070 1001170 1001170 1001170 

In de peri ode tot 1870 slaagt men erin door een efficienter gebruik van 
grondstoffen en de verkorting van de benodigde tijdsduur om de verf
prijs per stuk 5/4 te verlagen van ongeveer /4,30 tot /3,20. 35 Het tem
po, waarin de veranderingen plaatsvinden, ligt niet al te hoog; voor de 
doorgevoerde veranderingen zijn veelal duidelijke economische redenen 

34. GAL, archief LKM (inv.nr. 58-62). 
35. idem. 
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aan te voeren. In het volgende decennium verandert dit beeld plotseling: 
het aandeel van de verfwaren in de totale kosten neemt drastisch af (ta
bell). Op dat moment wordt de garancine op zijn beurt vervangen door 
de synthetische alizarine. 36 

De syntbetiscbe alizarine 

Al in 1828 zijn de Franse chernici Robiquet en Colin erin geslaagd om 
het belangrijkste kleurende bestanddeel van meekrap te isoleren: alizari
ne. In 1868 slagen de Duitsers Graebe en Liebermann erin om de struk
tuur van alizarine te ontrafelen. Dit leidt ertoe dat zij al spoedig in staat 
zijn om alizarine synthetisch te bereiden. Zoals uit het voorgaande dui
delijk is, is dit voor de roodververijen, die de belangrijkste afnemers zijn 
van de meekrap en garancine, een zeer belangrijke ontwikkeling. De in
troductie van de synthetische alizarine heeft dan ook grote gevolgen ge
had voor het turksroodyerven. Voor een aantal bedrijven is dit enigszins 
in detail te achterhalen. 

Bij de Heyder & Co vinden we de eerste toepassing in april 1872, als 
een proef wordt genomen met het drukken met de nieuwe kleurstof. In 
de loop van dat jaar worden de proeven enkele malen herhaald met Per
kins alizarine. De resultaten van deze experimenten zijn bijgehouden in 
een journaal. De auteur is onbekend, maar op het einde van dat jaar 
neemt Felix Driessen, zoon van de directeur, dit logboek over. 37 Felix is in 
1855 geboren en heeft in 1872 zijn studie aan de HBS afgerond. Hij is 
voorbestemd om colorist te worden. Voordat hij naar het buitenland 
gaat, loopt hij een jaar stage in het familiebedrijf. Vanaf 1 jan. 1873 be
gint hij een reeks laboratoriumjournaals, waarin hij systematisch de re
sultaten van tests en vergelijkingen van allerlei chemische stoffen, voor
al kleurstoffen, bijhoudt. Deze journaals bevatten geen drukrecepten, 
zoals de gebruikelijke receptenboeken, waarin de coloristen een verslag 
van hun werkzaamheden bijhouden. 38 

Het belangrijkste thema in de eerste jaren is het testen van garancine 
en alizarine en het onderling vergelijken. Driessen hanteert een econo
misch kriterium: een nieuwe stof of een nieuw merk moet een betere 
kwaliteit voor dezelfde of een lagere prijs leveren.39 De uitkomst van de 
eerste vergelijkingen tussen garancine en alizarine hebben tot resultaat, 

36. idem. 
37. NTM Tilburg, (inv.nr. MT 5-4-44) F. Driessen, Diverse onderzoekingen deel O. 
38. idem. 
39. G. Verbong, Coloristen en Laboratoria in themanummer van het GEWINA, ver
schenen najaar 1986. 
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dat synthetische alizarine aIleen bij het drukken van violet duidelijk be
ter is dan garancine. Voor de andere toepassingen, met name het rood
verven en -drukken, blijft men bij de Heyder gewoon garancine gebrui
ken. Voor zover bekend vinden pas in 1876 en 1877 vergelijkingen op 
grote schaal plaats tussen het turksroodverven met garancine en met ali
zarine. De vergelijking levert een duidelijk resultaat op: het verven 
met alizarine is aanzienlijk goedkoper (tabeI2).40 De prijsdaling in 1877 
t.o :v. het jaar ervoor is te wijten aan een sterke daling van de prijs van 
de kleurstof . Het lot van de garancine is hiermee bezegeld. In dezelfde 
periode houden ook vrijwel aIle garancinefabrieken op met hun produk
tie. 

T ABEL 2 Vergelijking van het verven van een partij doeken met paracine en met alizari
ne bij de Heyder & Co in 1876 en 1877. Kosten per geverfd stuk"° in guldens 

Garancine 
Alizarine 

1876 

2,18 
1,86 

1877 

1,84 
1,41 

Bij deze vergelijking is echter nog iets anders aan de hand. Bij het ver
yen met alizarine worden ingredienten als mest, bloed en sumak wegge
laten. Blijkbaar leeft de verwachting dat men met synthetische alizarine 
het proces eindelijk kan vereenvoudigen. Al spoedig komt men hier ech
ter op terug. Een jaar later wordt een partij garens op de oude manier 
geverfd. Tegelijkertijd echter probeert Driessen verschillende recepten 
uit, die waarschijnlijk uit de literatuur of via persoonlijke contacten ver
kregen zijn, of voert op zijn minst calculaties Uit.41 In feite ontstaat er 
nu een nieuw produkt, het alizarinerood, dat turksrood weI in kleur 
maar niet in echtheid benadert. Bovendien ontstaan er allerlei tussen
vormen, zoals alizarinerood, dat eenmaal geolied is en alizarinerood met 
drie oliepassages. Vaak worden deze produkten ook nog onder de naam 
turksrood op de markt gebracht. 

Een ander bedrijf waar de alizarine snel wordt ingevoerd is de ka
toendrukkerij P.F. van Vlisingen & Co in Helmond. Zeker is dat om
streeks 1875 de alizarine al op geruime schaal toegepast wordt bij het 

40. GAL, archief LKM (inv.nr . 62) . 
41. idem. 
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drukken.42 Enkele jaren eerder al heeft men hier kennis van genomen. 
De zoon van de oprichter, eveneens P.F. van Vlissingen geheten, stu
deert van 1869-1872 aan de Polytechnische Schule in Zurich. Daarna 
doet hij in Engeland praktijkervaring op. Vit het verslag van zijn werk
zaamheden in 1873 in een Engelse drukkerij blijkt, dat hij verschillende 
malen synthetische alizarine uitprobeert. Interessant zijn zijn experi
menten met turksrood. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld de invloed van: 
het tinzout bij de nabehandeling; het warm en koud bij het fixeren van 
de beitsmiddelen; het gebruik van sumak en het gebruik van syntheti
sche alizarine. Bovendien probeert hij het turksrood van de Heyder te 
imiteren zonder 0liebehandeling.43 Hij test dus zeer systematisch de in
vloed van een aantal faktoren, die bij het turksroodverven een rol spe
len. 

We zien zowel bij Felix Driessen als bij Pieter Fentener van Vlissin
gen, dat fabrikanten hun oudste zoon naar het buitenland sturen om een 
stu die te volgen en om daarna in de praktijk ervaring op te doen. De 
aanpak van deze jonge coloristen kenmerkt zich door een systematische 
wijze van werken en het systematisch uitproberen van nieuwe mogelijk
heden; in dit opzicht verschilt hun werkwijze aanzienlijk van die van de 
uitsluitend in de praktijk opgeleide coloristen en verfmeesters. Boven
dien laat het voorbeeld van Driessen zien, dat hij in staat is om nieuwe 
ontwikkelingen, die in de literatuur beschreven staan, zelf uit te probe
ren en eventueel in het bedrijf door te voeren. Een goede opleiding aI
leen is echter niet voldoende. Daarnaast moeten de colorist en ook de be
schikking hebben over een goede werkplaats (laboratorium) en over vol
doende tijd om te experimenteren. Coloristen in de katoendrukkerij, die 
meestal een bedrijf met enkele honderden arbeiders is, hebben meestal 
weI de benodigde tijd en ruimte. Dit in tegenstelling tot de verfmeesters, 
die vooral verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de gang van 
zaken in de produktie in de kleinere ververij. Dit verklaart vermoede
lijk, waarom de introductie van de alizarine in de ververijen langzamer 
gaat. 

In de turksroodververijen van Kaulen in Helmond zien we dat de syn
thetische alizarine geleidelij k vanaf 1875 zijn intrede doet en pas in 1878 
op grote schaal toepassing vindt. Het bedrijf maakt in 1879 en de vol
gende jaren een moeilijke tijd door.44 Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met het overlijden van Kaulen sr. in 1878. Enkele jaren later wordt het 
bedrijf een zelfstandig onderdeel van de firma Raymakers. 

42. ·Vlisco Helmond. bedrijfsarchief; dit blijkt o.a. uit het receptenboek van C. Matthij
sen 1875. 
43. Vlisco Helmond. bedrijfsarchief; stageverslag P.F. van Vlissingen in Engeland 1873. 
44. S. Raymakers. prive-archief, zie noot 19. 
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TABEL3 De waarde in guldens van garancine en alizarine besteld door de firma Kaulen 
in de periode 1875-1881.44 

Bedrijf 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 

Zierikzeesche garancine 
fabriek 22.535 42.807 22.212 11.124 1.265 
Alizarine van: 
BASF 14.011 7.556 585 
Schoneberg & Hufsch. 988 2.300 
MLB 1.124 10.371 1.628 10.775 ? 
Bayer 233 1.375 231 ? 
Bronner 629 1.148 ? 
Subtotaa1 alizarine 988 2.300 1.357 25.757 10.044 11.923 ? 
Totaal 23 .523 45.107 23.569 36.881 10.044 11.923 ? 

Het boekjaar bij Kaulen !oopt van I juli tot en met 31 juni. De gevens over 1875 hebben 
dus slechts betrekking op een half jaar. Vanaf 1881 zijn de gegevens onvolledig. 

De introduktie van de synthetische alizarine is in 1878 voltooid. Ook 
hier zien we dat de eerste toepassingen in de drukkerij te vinden zijn, 
terwijl de turksroodververijen, die de grootste afnemer van garancine 
zijn, pas later volgen. Men heeft van de synthetische alizarine de ver
wachting dat men met behulp hiervan het proces kan vereenvoudigen en 
bekorten, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Het grote kwaliteitsver
schil tussen gewoon rood en turksrood, waaraan het turksrood zijn bij
zondere status heeft ontleend, wordt langzamerhand echter minder door 
het opkomen van verschillende kwaliteiten alizarinerood, die het turks
rood in meer of mindere mate benaderen. In feite betekent dit de eerste 
stap in de uiteindelijke vervanging van het turksrood door goedkopere 
en vooral gemakkelijker toepasbare kleurstoffen. De volgende stap in 
dit proces is de introduktie van de turksroodolie. 

De turksroodolie 

In 1875 pass en H. Kochlin en W. Crum een nieuw soort olie toe bij het 
turksroodverven. Het gaat hierbij om gesulfateerde ricinusolie. Veertig 
jaar tevoren had o.a. Runge al geprobeerd om zwavelzuur op olijfolie 
te laten inwerken om zodoende een gemakkelijker toepasbare olie te ver- ' 
krijgen. Dit mislukte echter. Met ricinusolie lukt het echter weI. Het 
grote voordeel van deze olie, die naar zijn toepassing in het turksrood
verven turksroodolie genoemd is, is dat deze in water oplosbaar is in te
genstelling tot de ranzige olijfolie, die een emulsie vormt. Gecombineerd 
met een fixatie van de olie door na de oliebehandeling te stomen maakt 
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dit het mogelijk, de olie in een bewerking op te brengen, wat een aan
zienlijke verkorting van het proces betekent. Deze wijze van werken, die 
het hele proces tot enkele dagen, hoogstens een week verkort, staat be
kend als het nieuw turksrood procede; dit ter onderscheiding van het op 
de oude manier geverfde rood, dat volgens de mensen, die hieraan vast
hielden, een betere kwaliteit zou opleveren.45 

Kijken we naar de toepassing van deze nieuwe olie in Nederland, dan 
zien we dat al in 1878 bij Van Vlissingen nieuw turksrood gedrukt 
wordt.46 Uit stalenonderzoek bij de Heyder & Co blijkt, dat dit bedrijf 
in 1880 de nieuwe olie is gaan gebruiken. Felix Driessen test op I jan. 
1881 drie staaltjes, waarvan er twee van neef Karel van Wensen af
komstig zijn en het derde van Previnaire. Het eerste van Van Wensen 
is op de oude manier geverfd, terwijl het tweede op de nieuwe manier 
is geverfd. Driessen dompelt de staaltjes in een zoutzuurbad om de echt
heid van de kleur te testen. De uitkomst van de test is dat de oude ma
nier van verven het duidelijk wint van de nieuwe en dat Previnaire al op 
de nieuwe manier werkt. Deze katoendrukkerijen werken in 1880 al met 
de nieuwe olie.4 7 

Een andere test, die in de laboratoriumjournaals van Driessen in 1880 
te vinden is, is het beproeven van een oliebeits van Fran~ois Janssens. 
Uit de test is niet op te maken, of het hier gaat om een produkt ter ver
vanging van de olijfolie of om een grondstof voor de nabewerking.48 

Fran~ois Janssens is een jongere broer van de oprichters van de turks
roodververij in het Limburgse Herten. Hij is apotheker van beroep. Na 
het overlijden van zijn broers neemt hij de leiding van het bedrijf over. In 
1878 en 1879 verwerft Janssens oktrooien in Belgie, Frankrijk en Duits
land op een middel tegen ketelsteen.49 Hij adverteert hier ook mee, 
waarbij hij zichzelf een technisch scheikundige noemt. 50 Met het bedrijf 
gaat het steeds slechter. Als hij in 1881 op vijftigjarige leeftijd overlijdt 
is het bedrijf al failliet. 

Uit de inventaris die gemaakt is voor de verkoop van de inboedel 
blijkt, dat Janssens thuis een groot aantal chemische boeken bezat. Bo
vendi en bevat de boedelbeschrijving een beschrijving van de fabriek . In 
de fabriek is ook een laboratorium aanwezig geweest. De inventaris 
hiervan bestond uit glaswerk, kolven, buizen e.d., verder allerlei reagen
tia om mee te experimenteren en een aantal exemplaren van ververstijd-

45 . Haller , Turkischrot en Kiel , Metaalcomplexen. 
46. Vlisco Helmond, bedrijfsarchief receptenboek F. Hayder 1878-188J. 
47 . GAL, archief LKM (inv.nr. 662) diverse stalenonderzoek. 
48 . NTM Tilburg, (inv .nr . MT 5-4-45), onderzoekingen I. 
49. Schreurs, Roodververij. 
50. Advertentie in Catalogus tentoonstelling Arnhem 1879. 
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schriften, met name de Musterzeitung. Francois Janssens geeft een goe
de illustratie van het belang van een goede opleiding (de apothekers
opleiding is sterk chemisch gericht) en het bezit van een eigen laboratori
urn voor het doorvoeren van veranderingen en in dit geval om zelf nieu
we vindingen te doen. 51 Overigens heeft Janssens waarschijnlijk nog weI 
de beschikking gehad over een verfmeester, die de dagelijkse gang van 
zaken in de produktie geleid heeft, zodat hijzelf voidoende tijd heeft ge
had om experimenten te doen. De vraag is of een bedrijf met slechts een 
tiental werknemers zich een dergelijke luxe kon veroorloven. 

In tegenstelling hiermee staan de bedrijven van Kaulen en Carp uit 
Helmond. Kaulen zelf is de technische man in het bedrijf, waarschijnlijk 
geassisteerd door zijn zoon Johan Albert. In 1878 bestelt Kaulen & Co 
een kieine hoeveelheid turksroodolie van een fabrikant uit Wenen, maar 
dit leidt niet tot een vervanging van de huile tournante. Tot 1885 volgen 
geen nieuwe bestellingen. In 1884 is de familie Kaulen geheel uit het be
drijf verdwenen. In de daaropvolgende jaren heeft het bedrijf, dat nu 
onder leiding van Raymakers staat, kontakten met een Duitse verver, 
die enkele malen naar Helmond komt. 52 In 1889 neemt men Carl Strac
ke uit Barmen in dienst. Volgens het afgesloten kontrakt krijgt Stracke 
de Ieiding over de turksroodververij. Zijn beioning bestaat uit 3000 
ReichsMark per jaar en 2Y2 mark voor elke partij, die er per week meer 
wordt geverfd dan de 4 partijen op het moment van afsluiten van het 
kontrakt. Stracke blijft bijna 20 jaar bij het bedrijf. 53 

Hoewel Stracke blijkbaar goed voldoet, is het bedrijf niet zelfstandig 
in staat om de turksroodolie en de oude olie, die nog steeds toepassing 
vindt, zelf te produceren en te prepareren. Chemisch gezien is dit niet 
erg moeiIijk. Om aan de hiervoor benodigde kennis te komen sluit Kau
len & Co in 1899 een kontrakt met.de Duitser Ernst Toengels. Tegen een 
beloning van 300 Mark plus een vergoeding per 100 kilo gebruikte olie 
garandeert hij 'dat de aanmaak en preparatie (van roodolie en tournante 
oIie) zeer eenvoudig zal zijn, zodat bij naleving van de voorschriften aIle 
risico's uitgesioten zijn' (vert.gv).54 

Bij Carp zien we hetzelfde. Vanaf de start van het bedrijf in 1860 staat 
een Duitse verfmeester aan het hoofd van de roodververij. In de jaren 
negentig neemt de zoon van de laatste in deze reeks de technische lei ding 
van zijn vader over. De eerste roodolie bestelt Carp in 1885 en vanaf 

51. Gemeente Archief Roermond. Notarieel archief notaris Bogaerts. 1882 aktes nr. 31 
& 32 en nr. 35. 
52. S. Raymakers. prive-archief. Debiteuren/ crediteurenboek 1876-1886. 
52. S. Raymakers. prive-archief. Debiteuren/ crediteurenboek 1876-1886. 
53. idem contract met Stracke 20 dec. 1889. 
54. idem contract met Toengels 22 aug. 1899. 



202 JoGBT 3(1986) 

1885 vinden er regelmatig bestellingen plaats. Tot omstreeks de eeuw
wisseling gebruikt men beide soorten olie naast elkaar.55 In 1910 koopt 
Carp een verfproeede van de kleurstoffenfabriek Bayer. Carp moet per 
pond geverfde garens een halve pfennig aan Bayer betalen als tege
moetkoming voor de behaalde besparing. Het proeede, dat door Bayer 
geoctrooieerd is, verenigt het beitsen en verven in een bewerking.56 Carp 
en Kaulen blijven afhankelijk van Duitsland voor de verwerving van 
kennis, zowel wat betreft de verfmeesters als voor veranderingen in het 
proeedees. Dit betekent niet, dat deze bedrijven eeonomiseh gezien 
sleeht gedraaid hebben. Kaulen rieht in 1899 zelfs nog een filiaal in 
Noord-Frankrijk op om op deze manier ook op de Franse koloniale 
markten te kunnen penetreren. Het bedrijf is dan vooral een soort loon
veredelingsbedrijf. Ook van de leverancier van de katoenen garens, die 
tegelijkertijd de voornaamste afnemer is, is het bedrijf zeer afhanke
lijk. 57 

Het einde van bet turksroodverven 

Na 1900 zet het verval van het turksroodverven, dat begonnen is met de 
introduktie van de synthetische alizarine, snel door. Er zijn dan verschil
lende nieuwe kleurstoffen op de markt, die veel eenvoudiger en daarom 
goedkoper toe te pass en zijn. Het begint met het Congorood in 1884, 
dat een substantieve kleurstof is. Dit betekent dat de vezels zonder voor
behandeling reehtstreeks geverfd kunnen worden. Helaas is het Congo
rood zeer onecht. Daarna komen in snel tempo het paranitraniline rood, 
het alfa-naphtylamine rood en de Naphtol AS kleurstoffen. 

De belangstelling voor het turksrood blijft aileen in aeademische kring 
bestaan. Er versehijnt een aantal studies, waarin een poging gedaan 
wordt om de struktuur van de kleurstofverbinding, die bij het turks
roodverven ontstaat te ontrafelen. Het blijkt een aluminium-calcium 
alizaraat le zijn. 58 Het laatste proefschrift, een van de weinige Neder
landse bijdragen, dateert uit 1961; het is gebaseerd op wer k dat E. G. 
Kiel verricht heeft bij de Vlisco in Helmond, de laatste grote consument 
van alizarine in de wereld. Men is daar nog steeds overtuigd van de su-

55. GAH, archief Carp (inv.nr 29 en 76-79). 
56. GAH, archief Carp (inv.nr. 773) contract met Bayer juli/ aug . 1910. 
57 . S. Raymakers, prive-archief, brieven en contracten met Mackertich en Malcolm in 
Manchester. 
58. Behalve Kiel, Metaalcomplexen en Haller, Turkischrot, o.a. S. Hoffmann, Ober die 
Konstitution des Turkischrotlackes (Dresden 1937) en M. Rutishauser, Zur Kenntnis der 
Alizarinlacke (Zurich 1940). 
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blieme kwaliteiten van de alizarine-kleurstoffen. Gezien het floreren van 
de laatste grote Nederlandse katoendrukkerij niet ten onrechte. 

Konklusie 

Het turksroodverven is een gecompliceerd en zeer langdurig verfproce
de, dat van de verver, die voor het proces verantwoordelijk is, een grote 
mate van ervaring verreist. Het is niet voldoende om de beschikking te 
hebben over (uitvoerige) recepten om turksrood te verven; deze zijn op 
ruime schaal in de literatuur te vinden. Bij de introduktie van het turks
roodverven omstreeks 1830 in Nederland moet de vereiste ervaringsken
nis uit het buitenland komen. In een aantal gevallen zijn het buitenland
se specialisten, die hier een turksroodververij beginnen, in de andere ge
vallen trek ken Nederlandse bedrijven buitenlandse ververs aan. De be
drijven in de Hollandse steden steunen daarbij voornamelijk op kennis, 
die uit Belgie en Frankrijk afkomstig is, terwijl de bedrijven in het zui
den van het land vrijwel uitsluitend op Duitsland georienteerd zijn. 

Het tempo van vernieuwingen in het turksroodverven is de eerste de
cennia na de introduktie laag. Hoewel het gecompliceerde karakter van 
het proces uitnodigt om vereenvoudigd en verkort te worden, verhindert 
een gebrek aan inzicht in de invloed van de verschillende bewerkingen 
en grondstoffen ingrijpende veranderingen. Met de vervanging van de 
garancine door de synthetische alizarine in de jaren zeventig en de intro
duktie van de turksroodolie enkele jaren later, verandert dit echter aan
zienlijk. Er ontstaat een veel korter procede, het zogenaamde nieuw
turksrood. Tegelijkertijd is dit het begin van de ondergang van het 
turksroodverven, omdat door de synthetische kleurstoffenindustrie 
steeds meer nieuwe kleurstoffen op de markt worden gebracht, die wel
iswaar niet zo echt zijn, maar weI eenvoudiger toe te passen en daarom 
goedkoper zijn. 

Inmiddels blijkt dat vooral de katoendrukkerijen, die aanzienlijk gro
ter zijn dan de ververijen, in deze perioden van grote veranderingen in 
staat 'zijn om zelf deze vernieuwingen in het produktieproces door te 
voeren. De zonen van de oprichters van bedrijven gaan in het buitenland 
studeren. Met de kennis en de manier van werken, die zij zich daar eigen 
maken, zijn zij in staat om zelf te experimenteren en veranderingen voor 
te bereiden. Hiervoor hebben zij de beschikking over een laboratorium 
en staan zij ver genoeg van de direkte leiding van het verfproces om tijd 
te hebben om pro even te doen. Door hun opleiding en mogeIijkheden 
hebben zij weI voldoende aan de berichten over nieuwe ontwikkelingen, 
die regelmatig in de vakliteratuur verschijnen. De meeste ververijen 
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daarentegen blijven tot het begin van deze eeuw afbankelijk van Duitse 
ververs. Het innovatietempo ligt in deze bedrijven aanzienlijk lager. 
Kwam vroeger met het aantrekken van een nieuwe verver ook kennis 
van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in huis, door de versnelde 
technische ontwikkeling blijkt deze manier van kennisverwerving niet 
voldoende te zijn. De ververs die direkt verantwoordelijk zijn voor het 
produktieproces, zijn niet in staat hier afdoende op te reageren of zelf 
hiermee te experimenteren. Daarom zijn deze bedrijven gedwongen om 
de ontbrekende kennis op een andere manier in huis te halen. Zij doen 
dit door contracten af te sluiten met Duitse specialisten of bedrijven. 



De drukkerij-uitgeverij Misset en de 
opkomst van de vakbladen, 1900-1940 

K.E. SLUYTERMAN 

Inleiding 

Onderzoek naar het verleden van de drukkerij-uitgeverij C. Misset te 
Doetinchem over de jaren 1900-1940 biedt zicht op twee interessante 
aspect en van het industrialisatieproces in Nederland. Allereerst kan het 
onze kennis vergroten over de ontwikkeling van de grafische sector. Hoe 
de Nederlandse industrie zich na haar late start verder heeft ontplooid, 
is merkwaardig genoeg nog relatief weinig onderzocht. 

Wat het grafisch bedrijf betreft is genoeg Iiteratuur te vinden over ar
beidsverhoudingen, hetgeen niet verwonderlijk is. Van oudsher kende 
deze bedrijfstak, zowel waar het werkgevers als werknemers betreft, een 
hoge organisatiegraad. De bedrijfsmatige kant is tot nu toe eigenlijk aI
leen door H.J. Scheffer onderzocht. Zelfs in het boek van J. Hemels 
met de veelbelovende titel 'Krant in bedrijf' wordt veel meer aandacht 
aan organisatorische dan economische zaken besteed.! Over een groot 
aantal bedrijven is een gedenkboek verschenen, maar de verstrekte infor
matie beperkt zich vrijwel altijd tot het leven van de firmanten en de uit
gegeven periodieken en boeken. Zelden wordt systematisch informatie 
verschaft over de wijze waarop de ondernemingen hun produktiefacto
ren (arbeid, kapitaal, grondstoffen) aantrokken, welke produktieme
tho den werden gehanteerd en welke veranderingen daarin optraden, het 
type produkt dat werd voortgebracht en de rentabiliteit. Bestudering 
van de onderneming Misset, die in 1930 wat personeeisbezettting betreft 
tot de twintig grootste grafische bedrijven van Nedeland behoorde, stelt 
ons in de gelegenheid een aantal van deze facetten te belichten. 

Industriele ontwikkeling komt niet aIleen tot stand,dankzij de toepas
sing van nieuwe produktiemethoden, maar evenzeer door de introduktie 
van nieuwe produkten of het exploreren van nieuwe markten. Dit is de 
tweede reden; waarom de uitgeverij Misset het bestuderen waard is. Met 

1. Zie o.m. H.J.Scheffer. In vorm J(eJ(oten: het Rotterdamsch Nieuwsblad in de 1ge 
eeuw (Leiden 1960); J. Hemels, De krant in bedrijf; 75 jaar samenwerking en samenleving 
(Baarn 1983). 
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de oprichting van vakbladen boorde Misset zo'n nieuwe markt aan, die 
ontstaan was door de toegenomen algemene ontwikkeling van de bevol
king en de snelle veranderingen op talloze vakgebieden. Deze bladen wa
ren bestemd voor de eenvoudige ambachtsman en landbouwer, die de 
nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied wilden bijhouden. 

Tussen 1900 en 1940 nam de ondememing Misset sterk toe in finan
cieIe kracht, terwijl haar activiteiten zich flink uitbreidden, gezien het 
toenemend aantal personeelsleden. De groei van het personeelsbestand 
was verhoudingsgewijs sterker dan die van de grafische sector in het al
gemeen. Zou de bloei van het bedrijf nu voldoende verklaard kunnen 
worden uit het feit dat Misset zich op een nieuw terrein heeft begeven? 
Of moet een verklaring voor de voorspoed van Misset in een andere 
richting gezocht worden? Om deze vraag te beantwoorden zullen aller
eerst de produktiefactoren ondememerschap, arbeid en kapitaal onder
zocht worden, waama het produkt en het bedrijfsresultaat nader wor
den bezien. Tot slot wordt enige aandacht gegeven aan de door Misset 
ontwikkelde nevenactiviteiten. 

De ondernemers 

De drukkerij C. Misset te Doetinchem werd in 1873 opgericht. In de 
eerste jaren van zijn bestaan was het bedrijf klein van omvang en gericht 
op voorziening in de locale behoefte aan drukwerk. Lag in de 1ge eeuw 
het accent op het drukken, in de 20e eeuw kwam dit meer op het uitge
yen te liggen. In de naam van het bedrijf kwam deze accentsverschuiving 
tot uitdrukking: bij de omzetting van de firma in N. V. in 1902 kreeg het 
bedrijf de naam 'N.V. Nederlandsche Drukkers- en Uitgeversmaat
schappij C. Misset'; in 1920 werd de naam verkort tot 'N.V. Uitge
versmaatschappij C. Misset'. 

Twee generaties Misset hebben het bedrijf in de beschouwde periode 
geleid: de stichter Comelis Misset, 1849-1921, en zijn twee zonen Come
lis (Kees) Misset, 1883-1947, en Hendrik (Henk) Misset, 1885-1945. 

De familie Misset stamde af van hugenoten, die met de herroeping 
van het Edict van Nantes in 1685 naar Nederland waren getrokken. Van 
oudsher hadden de familieleden ambachtelijke beroepen uitgeoefend 
zoals schoenmaker, kleermaker, smid en drukker. 2 Misset kwam in 1873 
vanuit Leiden naar Doetinchem om een drukkerij op te richten. 3 Zijn 

2. Gens nostra; maandblad der Nederlandse genealogische vereniging 38 (1983) nr. 2. 
3. Rijksarchief Gelderland (RAG), notariiHe archieven (inv. nr . 2599) akte nr. 85 d.d. 
10 april 1873. 
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carriere ondersteunt de opvatting, dat vooral allochtonen de plaatselijke 
nijverheid gunstig beYnvloedden. Zonder plaatselijke contacten bleef hij 
echter niet. Door zijn (tweede) huwelijk met C.C. Sagleven, dochter van 
H. Sagleven en M.H. Coops, verwierf hij zich een plaats binnen de 
kring der notabelen van het stadje.4 Waarschijnlijk kreeg hij hierdoor 
ook meer financiele armslag. 5 

Voor dagbladdirecteuren uit de peri ode voor de Tweede Wereldoor
log is gecondudeerd, dat zij hun opleiding in het eigen bedrijf of dat van 
bevriende relaties ontvingen en dat zij, wanneer er sprake was van een 
academische titel, meestal jurist waren.6 De zonen van Misset, die zich 
tot 'vakbladdirecteuren' ontplooiden, voldeden aan dit beeld. De oudste 
zoon Kees volgde te Haarlem de H.B.S., bekwaamde zich in Amster
dam op administratief gebied en maakte verschillende buitenlandse rei
zen. 7 In 1909 trad hij officieel in dienst als 'chef de bureau' onder het 
toeziend oog van zijn vader om in 1912 op te klimmen tot mede
directeur. Zijn twee jaar jongere broer Henk stu deer de rechten, behaal
de in 1913 de meesterstitel en werd in 1917 eveneens mede-directeur. 8 In 
1921 overleed Misset sr. en kwam de leiding helemaal in hand en van de 
twee broers. Daarbij nam Kees een zeer overheersende positie in. Ais 
naamgenoot en oudste zoon trad hij het duidelijkst in de voetsporen van 
zijn vader. Net als zijn vader had hij een neiging tot solistisch optreden, 
die niet paste binnen een tweehoofdige directie. 

Er bestond weI een taakverdeling tussen de directeuren, maar deze 
was niet scherp afgebakend, zoals bij familiebedrijven weI vaker het ge
val was. Het belangrijkste werk van Henk bestond uit het algemeen toe
zicht op de redactionele werkzaamheden, waarbij hij van enkele vakbla
den tevens redacteur was. De GraaJschap-Bode en de advertentiebladen 
hadden echter weer de speciale belangstelling van Kees. Het toezicht 
over de administratie en de afdelingen advertenties en abonnementen 
behoorde tot het werkterrein van Kees, maar Henk was eveneens be
trokken bij het afsluiten van advertentiecontracten en hij onderhield 
met bepaalde reizigers de contacten. Het personeelsbeleid ging groten
deels tot de taken van Kees behoren. Zo werden de personeelsfondsen 

4. Gemeentearchief Doetinchen (GAD), bevolkingsregisters. 
5. RAG, Archieven van de Uitgeversmaatschappij C. Misset N. V., van de Stichting pen
sioenfonds C. Misset en van daarmee gelieerde fondsen en bedrijven (voortaan Misset), 
inventarisboek, 1886-1888 (inv . nr. 8). 
6. H.J. Scheffer, 'De dagbladondernemer in de twintigste eeuw', Jaarboek voor de ge
schiedenis van bedrijf en techniek 1 (1984) 344. 
7. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (Amsterdam 
1938) 1024. 
8. RAG, Misset, notulenboek (inv.nr. 26) en Missetterie 2 (1961) no. 5/ 6. 
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na verloop van tijd allemaal door Kees beheerd, hoewel de 
bestuursplaatsen aanvankelijk gelijkelijk onder de broers waren ver
deeld. Overigens had ook het personeel in de voor hen bestemde fond
sen weinig zeggenschap. Met het aannemen van personeel bemoeide 
Kees zich vaak persoonlijk, evenals met de vaststelling van de lonen en 
salarissen. AIleen bij moeilijkheden rond ontslag of salariering trad 
Henk af toe naar voren. Op de vergaderingen van aandeelhouders en 
commissarissen verscheen Henk aIleen de eerste jaren. Na 1925 waren 
deze vergaderingen in feite gesprekken tussen Kees en zijn zwager A.J. 
Borghstijn, in het bijzijn van de accountant. 9 

De broers hebben zich uitvoerig bezig gehouden met de stad Doetin
chern en zijn bewoners. Hoewel alleriei projecten in beider naam onder
nomen werden, had Kees steeds de leiding, terwijl Henk een kritische, 
op zijn best afwachtende, houding innam. Vaak werd hij trouwens pas 
achteraf ingelicht over nieuwe initiatieven. De continuering van lopende 
zaken en de afwikkeling van mislukte projecten kwamen echter vaak op 
Henk neer. Typerend voor hun onderlinge verhouding is, dat Kees Mis
set weI vermeld staat in het boek Persoonlijkheden in het Koninkrijk der 
Nederlanden uit 1938, maar Henk niet. 

De positieve en negatieve kanten van het optreden van Kees komen 
in de volgende citaten duidelijk naar voren: 

Een journalist, die in moeilijkheden was geraakt door zijn ontslag als 
redacteur van het opgeheven advertentieblad Groot Arnhem schreef in 
1940 aan Henk Misset: 'U weet ook, hoe uw broer ons heeft opgejaagd 
in allerlei zakelijk waanzinnige complicaties en dat hij ons, toen zijn da
den consequenties gingen brengen, op de griezeligste manier in de steek 
liet. ( ... ) mij werd uwerzijds allerlei toekomstschoons gesuggereerd, ik 
werd gedreven in een veel te luxueuse levenswijze enz. enz.' 10 Of op deze 
briefwisseling nog een financiele tegemoetkoming is gevolgd, bleek uit 
de stukken niet. De textielindustrieel J .H. van Heek uit Enschede gaf 
van Kees in een vriendschappelijk samenzijn de volgende typering: 'Als 
je bij den Heer Misset bent geweest, voel je je net of je bij een dokter 
bent geweest, die je zooveel goede raad en bemoedigends heeft meegege
yen, dat je je ineens veellichter voelt, alsof een last van je schouders is 
gegleden. Nooit tevoren een dergelijke prettig optimistische zakenman 
ontmoet. ,11 

9. In de archiefstukken kwam aileen indirect informatie over de werkverdeling naar vo
ren. De gevonden gegevens werden bevestigd door oud-personeelsleden, met wie ik najaar 
1985 gesprekken heb gevoerd. Zie verder: 100 Jaar Missel, 1873-1973 o.r.v. l .P. Eelen, 
l.A. van Det en G.l.B. Stork (Doetinchem 1973). 
10. RAG, Misset, Groot Arnhem (inv.nr. 413) briefwisseling. 
11. Idem, correspondentie C. Misset jr. (inv.nr. 867) los stuk. 
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Het personeel 

OVer het personeelsbeleid zaI elders worden gepubliceerd, zodat hier 
met enkele hoofdlijnen kan worden volstaan. 12 De eerste jaren van zijn 
bestaan kwam de firma het ambachtelijke stadium niet te boven. Uit de 
gemeenteverslagen blijkt dat C. Misset sr. aileen of met een enkele 
knecht werkte. 13 Hoe het bedrijf zich in de 1ge eeuw verder ontwikkel
de, valt niet met zekerheid te zeggen, omdat gegevens elkaar tegenspre
ken. Zeker is dat het personeelsbestand in de 20e eeuw sterk is toegeno
men, ook in vergelijking met de grafische sector in het algemeen, zoals 
uit tabel 1 is af te lezen. 

TABEL 1 Aantal personen werkzaam in het grafisch bedrijj en bij Misset 

Jaar Grafisch bedrijf Misset Grafisch bedrijf Misset 
(aantallen) (index 1909 100) 

1899 16.300 40 70 67 
1909 23.200 60 100 100 
1920 29.500 140 127 233 
1930 42.900 250 185 416 

Bronnen: Dertiende algemene volkstelling 31 mei 1960, deel10c; RAG, Misset, loonlijsten 
(inv. nr. 621-626) en gemeenteverslagen Doetinchem-stad (cijfers voor 1899 en 1909 zijn 
geschat door combinatie van de gegevens); Bedrijjstelling 1930, III, 3. 

Toen in de twintigste eeuw het zwaartepunt van het bedrijf steeds meer 
op het uitgeven kwam te liggen, veranderde het personeelsbestand van 
samenstelling. In 1911 was driekwart van het personeel bij de verschil
lende stadia van het drukken betrokken. In 1915 was dat ongeveer twee
derde deel, terwijl in 1930 het drukkerijpersoneel een lichte minderheid 
uitmaakte van het totale personeel. Deze uitbreiding van het niet
drukkerijpersoneel kwam voor een groot deel voor rekening van het 
kantoorpersoneel, maar ook het aantal redacteuren in vaste dienst steeg. 
Vertegenwoordigers werkten steeds op provisiebasis, maar ontvingen 
daarnaast soms een vast basisloon. Zij werden meestal niet tot het vaste 
personeel gerekend. De eerste redacteuren van vakbladen waren niet in 
loondienst, maar hadden met Misset aparte overeenkomsten gesloten, 

12. K.E. Sluyterman 'Paternalistische ondernemers in de Achterhoek: de drukkerij
uitgeverij Misset tusen 1914 en 1940', in: Bewogen en bewegen. De historicus in het span
ningsveld tussen economie en cultuur (Tilburg 1986). 
13. RAG, Archief gedeputeerde staten, verslagen van de gemeente Doetinchem-Stad 
(inv.nr. 3.313, nr. 26) 1873-1926. 
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In dit 'intieme' lokaal werden de vakbladen voorbereid. Links op de Joto stellen de redac
teuren de vakbladen samen, rechts worden de drukproeven gecorrigeerd. Foto: Gedenk
boek 1923. 

soms op basis van winstdeling. Naarmate de vakbladen aan belang toe
namen, kwamen er meer vaste redacteuren op kantoor. Zij zorgden 
veelal voor diverse bladen, die qua onderwerp in elkaars verlengde la
gen. Medewerkers aan de bladen waren niet in loondienst, maar werden 
per regel betaald. 

Zowel werknemers als werkgevers in het grafisch bedrijf kenden een 
hoge graad van organisatie. Vanaf 1914 bestond er een landelijke collec
tieve arbeidsovereenkomst (c.a.o.), waarbij de Nederlandse gemeenten 
in negen verschillende loonklassen waren ingedeeld. De hoogste lonen 
werden in de grote steden in het westen des lands betaald, terwijl een 
stad als Doetinchem in een van de laagste categorieen vie!. De drukkerij 
Misset genoot zodoende alleen al door haar ligging een concurrentie
voordeel op vele andere drukkerijen. Daar kwam nog bij dat Misset tot 
het ongeorganiseerd bedrijf behoorde en zodoende tot 1939 niet gebon
den was aan de loonbepalingen van de c.a.o. 

Betaalde men nu inderdaad lagere lonen? De beloning van de hogere 
functies voldeed aan de c.a.o.-normen, maar het overige personeel ont
ving minder, soms zelfs veel minder dan de c.a.o.-Ionen. Daar stonden 
bet ere secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover dan in de c.a.o. Het 
bedrijf kende diverse personeelsfondsen en van 1918 tot 1932 deelde het 
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personeel mee in de winst. De indirecte inkomsten die op deze wijze ver
kregen werden, vormden echter lang geen compensatie voor de lagere 
lonen. Zodoende zal Misset op vele andere drukkerijen in den lande een 
concurrentievoordeel hebbe~ bezeten. 

Door fondsen, feesten en 'vakantiereizen werd de band tussen perso
neel en bedrijf verstevigd. Bij persoonlijke moeilijkheden kon het perso
neel een extraatje van de directie verwachten, al werd weI eens meer be
loofd dan gerealiseerd kon worden. Allerlei personeelsleden hadden le
ningen bij de zaak gesloten of bewoonden huizen van de zaak. Dit alles 
resulteerde in een lang diensiverband van velen, waarbij bedacht moet 
worden dat er, zeker voor typografen, binnen Doetinchem weinig alter
natieve werkgelegenheid was te vinden.14 

Financiering 

In 1902 schreef C. Misset Sf. aan zijn oudste dochter: 'Hier gaat het 
goed. Alles bij het oude. Veel te doen en weinig tijd tot mopperen. AI
tijd weer nieuwe ideeen; rijke toekomst en schrale kas. Ziedaar mijn le
venspoezie.,15 Deze typering van zijn eigen financiele beleid was uiter
mate raak: Misset sr. verkeerde voortdurend in geldnood. Gebrek aan 
financieIe middelen is duidelijk de reden geweest om in 1902 tot de 
N. V .-vorm over te gaan. Het aandelenkapitaal van /200.000 kwam wel
iswaar voor het grootste gedeeJte in handen van C. Misset, maar tegelij
kertijd werd een obligatielening uitgegeven tegen 5070 rente. Deze lening 
van /125.000 diende voor hypothecair krediet bij de Geldersche Cre
dietvereeniging. 16 

Na enkele jaren waren vrijwel aIle aandelen van Misset sr. in onder
pand gegeven aan de bovengenoemde Credietvereeniging en enkele par
ticuliere personen. De gelden werden besteed aan een dagblad te Deven
ter, aan een boerderij, die Misset bij wijze van vriendendienst opkocht 
en aan zijn broer P. Misset, kleermaker te Arnhem, die voor een faillis
semeni moest worden behoedY Hieruit blijkt hoezeer het bedrijf ook 
na de omzetting in N.V. een familieaangelegenheid bleef. Prive en zake
lijke aangelegenheden liepen door elkaar, terwijl het toezicht van de 
commissarissen bestond uit nakaarten. Dat was niet naar de zin van de 

14. Zie voor verantwoording van de gegevens verder Sluyterman, Paternalistische onder
nemers . 
IS. RAG, Misset, brievenboek (inv.nr. 862) I febr. 1902. 
16. Idem, akte van oprichting (inv.nr. 13); staat van aandeelhouders en bezitters van 
obligaties (inv.nr. 31). 
17. Idem, brievenboek (inv.nr. 863) 2 febr. 1906. 
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commissarissen. Zo beklaagden zij zich in 1907 over het feit, dat de di
recteur zich niet aan de statuten der N. V. hield. 18 Een tweede, steeds te
rugkerende klacht betrof de prive-rekening van Misset sr. Ieder jaar 
weer nam hij meer op dan hem aan salaris, dividend en tantieme toe
kwam, zodat hij steeds een schuld aan de zaak had, een situatie, die zich 
later bij zijn zonen ook voortdurend zou voordoen. 

Vanaf 1911 zijn er balansen bewaard gebleven, waardoor het moge
lijk is een inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf. De 
winst en de reserveringen zijn tot het eigen vermogen gerekend, terwijl 
de debet-saldi van de directeuren-aandeelhouders daarvan zijn afgetrok
ken, zoals bij firma's de gewone gang van zaken is. 

TABEL 2 Vermogensposilie van Missel va/gens de ba/ansgegevens 

peri ode eigen vermogen vreemd vermogen totaal 
/1.000 in 010 /1.000 in % /1.000 

1911-1920 23 7 301 93 324 
1921-1930 199 26 559 74 758 
1930-1939 585 55 482 45 1.067 

Bronnen: RAG, Misset, balansboek (iny. nr . 719), accountantsrapporten (iny. nr. 39 en 
40) en proefbalansen (730-749). 

Tabel 2 laat zien, hoezeer het bedrijf in de periode 1911-1920 van 
vreemd vermogen afhankelijk was. De helft van het vreemd vermogen 
had men ontvangen van de Geldersche Credietvereeniging te Doetin
chern. In het Interbellum werden de zaken flink uitgebreid, maar men 
ging niet over tot het uitgeven van nieuwe aandelen. Het eigen vermogen 
nam toe doordat de winst voor een groot deel in het bedrijf werd terug
geploegd. Uit tabel 2 kan men tevens aflezen, dat de financiele positie 
van het bedrijf in de loop der jaren een grote verbetering onderging. 
Toch komt de stijging van het eigen vermogen in tabel2 nog onvoldoen
de tot uitdrukking. De reserves namen sterker toe dan uit de balansen 
blijkt, want de hoge winsten uit de jaren twintig werden gebruikt om op 
machines en gebouwen extra af te schrijven, zodat deze vanaf 1929 voor 
een gulden op de balans genoteerd stonden. Nieuwe aanschaffingen 
werden voortaan in hetzelfde jaar al geheel afgeschreven. Toen men in 
1938 en 1939 de gebouwen en machines liet taxeren, bleken deze bij el-

18. Idem, notulenboek (iny.nr. 26) 30 dec. 1907. 
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kaar ongeveer een miljoen gulden waard te zijn. 19 Zou men dit bedrag 
optellen bij het totale vermogen en de reserves met dit bed rag vermeer
deren, dan bedroeg het eigen vermogen in 1938 en 1939 driekwart van 
het totale vermogen. 

Men zou hieruit kunnen afleiden, dat de zaak er goed voor stond, veel 
beter zelfs dan de balansen lieten zien. Vandaar dat Kees Misset veront
waardigd reageerde to en hij formulieren voor de winstbelasting moest 
invuIlen: 'Hebt u dat formulier gezien, dat wij in moeten vullen onder 
overlegging van de balansen der laatste vier jaar? ( ... ) Het is toch werke
lijk verschrikkelijk dat aan al die willekeurige instellingen maar eens 
even aIle winstcijfers en aIle geheime reserves moeten worden blootge
legd' .20 

Voor het uitgeversbedrijf vormden niet aIleen de leveranciers, maar 
ook de afnemers een belangrijke bron van kortlopend krediet. Doordat 
abonnementen vooraf betaald moesten worden, kon het bedrijf steeds 
in ruime mate beschikken over afnemerskrediet. Wanneer, bijvoor
beeld, in oktober de abonnementen voor De Boerderij werden gelnd, 
kwam ineens een groot bedrag binnen, dat goed belegd moest worden. 
De verleiding was groot, soms te groot, om daarmee allerlei liefhebberij
en te financieren. Waaraan het geld van de zaak zoal besteed werd, zal 
in de laatste paragraaf nog aan de orde komen. Door kortlopend krediet 
in gronden, huizen of noodlijdende bedrijven te steken, werd de liquidi
teit van het bedrijf echter niet bevorderd. 

Het lag meer voor de hand om kortlopend krediet in effecten te beleg
gen. Kees Misset kocht echter bij voorkeur industriele aandelen. Door 
accountant en commissarissen werd hij voortdurend gemaand in meer 
solide fondsen te beleggen. Hoewel hij dat trouw beloofde, kon hij als 
het zover was de verleiding tot speculatie moeilijk weerstaan. Op effec
ten werd in de jaren 1929, 1930 en 1937 flink verloren, maar in andere 
jaren, speciaal in 1935 en 1936, weer enorm gewonnen. Soms werd de 
verlies- en winstrekening sterk door koersveranderingen bepaald. De ac
countant sprak in het jaarverslag over 1936 zelfs over 'een roekeloze fi
nancieele politiek,.21 Beschouwt men echter de hele periode 1920-1940, 
dan blijkt dat de koerswinsten en -verliezen elkaar juist in even wicht 
hielden. 

De gelden van het bedrijf werden, zoals in het voorgaande al bleek, 
deels binnen en deels buiten het bedrijf gelnvesteerd. In de jaren twintig 
waren de investeringen in het bedrijf het belangrijkst. Weliswaar kocht 

19. Idem, taxatierapporten (inv.nr. 156, 157 en 261). 
20. Idem, brieven en memoranda aan Harmsen (inv.nr. 63). 
21. Idem, accountantsrapporten (inv.nr. 40) 1936. 
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men de nodige huizen en gronden en ook het effectenbezit nam flink 
toe, maar het meeste geld ging naar de uitbreiding van de bedrijfsgebou
wen en de aanschaf van machines. Zo werden in deze periode een aantal 
intertype zetmachines en een grote koperdiepdrukrotatiepers aange
schaft. In de jaren dertig lag die verhouding precies andersom. Van eni
ge vernieuwing van de bedrijfsuitrusting was nog weI sprake, maar de 
investeringen buiten het bedrijf werden veel belangrijker. Gemiddeld 
over de jaren 1921-1939 werd in het bedrijf 5Ofo van de omzet geln
vesteerd en in de nevenactiviteiten 6%.22 De winstmarge op de tijdschri
fen moet dus aardig royaal geweest zijn om deze extra uitgaven mogelijk 
te hebben gemaakt, aangezien de meeste nevenactiviteiten eerder verlies 
dan winst opleverden. 

Het produkt 

De belangrijkste order was in de beginperiode het drukken van het Doe
tinchemsch Weekblad, orgaan van de Hervormde Zendingsgemeente te 
Doetinchem. Daarnaast werd het gewone handelsdrukwerk verzorgd, 
zoals briefpapier, visitekaartjes, etiketten en prijslijsten. In 1879 eindig
de de betrokkenheid bij het Doetinchemsch Weekblad23 en kwam Misset 
uit met De Graajschap-Bode, een vrijzinnig liberaal weekblad met speci
ale aandacht voor de plaatselijke belangen.24 Misset sr. hield zich verder 
bezig met de uitgaven van scheurkalenders. De sortering bestond uit 
dichterlijke, humoristische, bijbelse, katholieke en spreukenkalenders. 
'Voor elke godsdienstige richting is er dus keus, terwiji de dichterlijke 
en humoristische voor niemand kwetsend zijn', 25 zo schreef hij. Binnen 
zijn liberale aanpak - hij behoorde tot de Liberale Unie - paste ook pri
ma het brengen van hoogtepunten uit de wereldliteratuur in een goedko
pe uitgave, die voor een ruim publiek betaalbaar was. 

In 1889 startte Misset sr. met zijn eerste vakblad De Nederlandsche 
Lederindustrie, het jaar daarop gevolgd door het Vakblad voor de 
Schoenmakerij. De goede ervaringen opgedaan met deze twee bladen 
brachten Misset sr. ertoe volgens hetzelfde patroon andere tijdschriften 
uit te geven. Zo verschenen bladen op het gebied van de kledingin
dustrie, de handel in kruidenierswaren, de zuivelbereiding en de bouw-

22. Idem, accountantsrapporten (inv.nr. 39 en 40) en proefbalansen (inv.nr. 730-749) . 
23. Aigemeen Rijksarchief, centraal stichtingen en verenigingenregister, dossier 623. 
24. De Graafschap-Bode, 4 okt. 1879. 
25. RAG, Misset, brievenboek (inv.nr. I) 16. aug. 1889. 



SLUYTERMAN MISSET EN DE OPKOMST VAN VAKBLADEN 1900-1940 215 

Misset heeft zich na de Eerste Wereldoorlog helemaal op de vakbladen gericht, zoals ook 
blijkt uil .dil briejhoofd, waarmee hel bedrijf zich begin jaren Iwinlig naar builen loe pre
senleerde. Folo: RAG, Missel, inv.nr. 42. 

ambachten. 26 Zij boden de lezer veel technische informatie, modellen 
of knippatronen, handelsberichten en veel advertenties. Enige officieIe 
band met vakverenigingen bestond er nog niet. 

Om de vakbladen extra aantrekkelijk te maken, kreeg iedere abonnee 
het recht eenmaal per kwartaal een gratis advertentie van ten hoogste 
tien regels te plaatsen. Daarnaast had men een rubriek 'vraagbus', waar
in abonnees vragen konden stellen, waarop in een van de volgende num
mers een antwoord werd gegeven. Bovendien konden geabonneerden in 
latere jaren zich gratis advies in rechtszaken verschaffen. 'Zo'n advies 
is precies l00OJo goedkoper dan een advocaat', zo rekende men zijn le
zers voor. 27 De vragen en antwoorden werden eveneens in het blad gepu
bliceerd, zodat uit dit recht van de abonnees de nodige kopij voortvloei
de. Ruime aandacht werd geschonken aan nieuwe produkten of produk
tieprocessen. De redactie meende in dit opzicht een opvoedende rol te 
moeten spelen. 

Een vakblad zou men kunnen omschrijven als een tijdschrift, dat zo
wei in zijn redactionele als in zijn advertentiekolommen het yak of be-

26. De Nederlandsche Kleederinduslrie (1895), Nederlandsch Weekblad voor den Han
del in Kruidenierswaren (1895), Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeleell (1895) en Vak
blad voor de Bouwambachlen (1905) . 
27 . De Boerderij 1(1915) 1 okt. 
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roep, dat het bestrijkt, in de ruimste zin van het woord dient. 28 Over het 
fenomeen vakblad is zeer weinig geschreven, maar over de familiebla
den in de peri ode v66r 1900 heeft G.W. Ovink het volgende opgemerkt: 
'De redacties zien aanvankelijk hun taak in voorlichting, als die van een 
gids met volgelingen in de duisternis. Hun houding is een patroniseren
de: zij zijn onbetwiste meerderen in eruditie en inzicht en de lezers geven 
zich gaarne in vertrouwen over aan deze vaderlijke leiding. Waar nodig 
moedigen de redacties aan of wijzen zij terecht. ,29 Eenzelfde mening wa
ren Misset en zijn redacteuren toegedaan. Zij beschouwden vakbladen 
als middel tot verheffing van de Nederlandse ambachtsstand. Vanuit 
zijn liberale visie yond Misset dit een belangrijke doelstelling. De infor
matie in de bladen moest gegeven worden door 'practische mannen, 
maar ten volle bekend met de geheimen en moeilijkheden van hun yak, 
die van hunne kennis wat meedeelen willen aan hunne minder bevoor
rechte broeders' .30 Niet zozeer wetenschappers, als weI mensen uit de 
dagelijkse praktijk probeerde men als medewerkers aan te trekken. 

Toen Misset in 1889 met zijn eerste vakblad op de markt kwam, wer
den in heel Nederland ongeveer veertig van dergelijke bladen uitgege
yen, waarvan de meeste betrekking hadden op financien en effecten. 
'Ambachtelijke' bladen waren er nog heel weinig. Rond 1900 bestonden 
er reeds een paar honderd vaktijdschriften. Misset behoorde dus weI tot 
de eersten, maar was lang niet de enige die zich op deze markt begaf. 31 

Hoewel de vakbladen bevredigende resultaten afwierpen, had Misset 
Sf. aanvankelijk meer ambities in de richting van het dagbladwezen. Sa
men met C. Schillemans te Zutphen richtte Misset in 1899 de 'N.V. Ne
derlandsche Dagbladpers' op met het doel de liberale gedachte via dag
bladen onder het yolk te verspreiden. Ais eerste verscheen het Nieuw 
Dagblad voor Overijssel en Gelderland, dat aanvankelijk goed scheen 
te lopeno Misset koesterde grootse plannen voor liberale bladen in Zee
land, Noord-Brabant en Friesland, terwijl hij begin 1902 onderhandeld 
heeft over de overname van de Leidsche Courant. Al deze plannen lie
pen echter op niets uit. Toen Schillemans in 1905 overleed en de erven 
hun geld uit de zaak haalden, kwam Misset aIleen voor de taak te staan 
de benodigde financiele middelen te vinden. In 1908 moest hij het be
drijf te Deventer liquideren, omdat op de uitgave van het dagblad verlies 
werd geleden en het niet mogelijk bleek liberale vrienden met geld voor 
het bedrijf te interesseren32

• Misset Sf. keerde tot het vertrouwde terrein 

28. Het vaktijdschrift in de branding (Den Haag 1957) 2. 
29. G.W. Ovink, Het aanzien van een eeuw (Haarlem 1956) 12. 
30. Vakblad voor den Smid 1 (1910) 8 juli. 
31. Sijtho!f's adresboek voor den Nederlandsche boekhandel, 1890-1910. 
32. RAG, Misset, brievenboeken (inv.nr. 862-863) passim. 
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terug door in 1910 met het Vakblad voor den Smid uit te komen. 
De Eerste Wereldoorlog betekende voor de grafische industrie in het 

algemeen een gunstige periode33 en het bedrijf Misset vormde daarop 
geen uitzondering. Door de talloze maatregelen van de overheid, de 
moeilijkheden rond de aanvoer van grondstoffen en de belemmeringen 
in de afzet, zal de vakman extra waarde zijn gaan hechten aan de infor
matie, die de wekelijks verschijnende vakbladen konden bieden. Dit kan 
verklaren, waarom het abonnementenbestand van de bestaande bladen 
toenam. Maar bovendien boorde Misset in deze periode een nieuwe 
markt aan, juist op het gebied waar de regelingen buitengewoon om
vangrijk waren. Vit de landbouwbijlage van De GraaJschap-Bode werd 
in 1915 het zelfstandige, onafhankelijke weekblad De Boerderij ge
vormd, terwijl in 1916 de Vee en Vleeschhandel werd opgericht. Was het 
abonneebestand op aBe bladen tesamen tussen 1911 en 1914 toegeno
men van 22.000 tot 24.000, tussen 1914 en 1918 verdubbelde het aantal 
abonnees. Directie en commissarissen vroegen zich af of de hausse uit
sluitend een gevolg van de oorlog was, maar zij meenden van niet. Dan 
immers zouden de concurrerende tijdschriften wat ledental betreft in ge
lijke mate gestegen moeten zijn en dat was, volgens hun inlichtingen, 
niet het geval. Op de commissarissenvergadering in 1918 werd opge
merkt, dat er niet genoeg haast gemaakt kon worden 'met het idee bij 
de groote massa te brengen, dat wij de speciale vakblad-uitgevers van 
Nederland zijn'. 34 Om dit idee vorm te geven werden bijkantoren in 
Amsterdam en Rotterdam opgericht. Tussen 1918 en 1920 nam het aan
tal abonnees toe tot 75.000, dus drie maal het aantal uit 1914! 

De verwachting, dat de bloei van de tijdschriften zich na de oorlog 
zou voortzetten, bleek in zijn algemeenheid juist te zijn, al kwamen niet 
aIle opgerichte vakbladen ook tot ontplooilng. Slecht lopende bladen 
werden meestal niet echt opgeheven, maar met een ander blad samenge
voegd om op die manier de bestaande lezers te behouden. Tussen 1920 
en 1930 verdubbelde het aantal abonnees, terwijl in 1931 een top van 
162.000 werd bereikt. Gedurende de depressiejaren liep het aantal abon
nees geleidelijk terug tot 132.000 in 1936. Daarna volgde tot 1940 een 
licht herstel. 35 

Aan de oprichting van nieuwe bladen kan een zekere impulsiviteit niet 
ontzegd worden. In 1925 werden tegelijkertijd twee buitenlandse tijd
schriften op het gebied van de fruitteelt opgericht, die beide na drie jaar 
weer verdwenen waren. Het uitgeven van huis aan huis verspreide adver-

33. W.J. Wieringa, Ten dienste van bedrijf en gemeenschap (AmsterdamI959) 76. 
34. RAG, Misset, accountantsrapporten 1918 (inv.nr. 75) en notulen commissarissenver
gadering (inv.nr. 29). 
35 . Idem, accountantsrapporten (inv .nr. 39-40). 
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Op deze rotatiepers werden rond 1923 de Graafschapbode en diverse vakbladen, waaron
der de Boerderij, gedrukt. Foto: Gedenkboek 1923. 

tentiebladen was ook in die jaren voor veel bedrijven al een veel gebezig
de nevenactiviteit, omdat op die manier leegstand van machines opge
vangen kon worden. Misset pakte de zaken echter weI erg voortvarend 
aan door in 1933 met vier advertentiebladen tegelijkertijd uit te komen: 
De Achterhoek, Grenskoerier, /Jsse/bode en Deventerbode. Een jaar la
ter was aIleen De Achterhoek nog over, zodat commissaris A.J. 
Borghstijn Kees Misset dringend adviseerde geen nieuwe bladen op te 
richten voor en aleer er een behoorlijke calculatie was gemaakt. 36 

In 1920 werden in Nederland ongeveer 1.000 vaktijdschriften op de 
markt gebracht, waarvan 500 op het terrein, waarop Misset zich be
woog. Voor 1939 werd eenzelfde schatting gemaakt, waaruit geconclu
deerd mag worden, dat de markt zich inmiddels had gestabiliseerd. 37 

Met zijn 20 tot 30 bladen lijkt Misset niet zo'n erg groot marktaandeel 
te hebben gehad. Genoemde cijfers geven echter geen informatie over 
het aantal abonnees. Gegevens hierover zijn moeilijk te achterhalen, 
maar in een rapport uit 1939 wordt opgemerkt, dat de oplage van zeer 
veel vakbladen tot drie cijfers beperkt blijft of dit aantal nauwelijks 
overschrijdt. 38 De meeste bladen van Misset hadden op dat moment al 

36. Idem, notulenboek (inv.nr. 26) 16 maart 1934. 
37. Sijthoff's adresboek; Verhandeling inzake de Periodieke Pers in Nederland als medi
um voor rec/ame (z.pJ. 1939) 13-15. 
38. Idem, 22-23. 
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een oplage in vier cijfers, waarbij de helft boven de 5.000 exemplaren 
uitkwam. De Boerderij had zelfs meer dan 50.000 abonnees. Kennelijk 
stak Misset wat oplage betreft ver boven de middelmaat uit. Bovendien 
gaf geen enkele andere uitgever een zo groot aantal bladen tegelijkertijd 
uit. Dat neemt niet weg, dat de meeste bladen van Misset weI een of 
meer concurrenten kenden. 

Niet altijd was men werkzaam op dezelfde markt. Zo bestonden er 
bladen met een veel wetenschappelijker allure, zoals Moorman's Perio" 
dieken Pers te Den Haag. De redactie van deze tijdschriften was samen
gesteld uit bekende mensen, juristen en ingenieurs gaven hun medewer
king en de stukken werden steeds ondertekend.39 De bladen van Misset 
daarentegen had den een anonieme redactie en medewerkers werden zel
den bij name genoemd, hooguit soms met een enkele letter aangeduid. 
De ambachtsman, agrarier en handeldrijvende middenstand zette men 
welbewust populaire kost voor, omdat men had uitgerekend, dat hoog
uit 20/0 van hen middelbaar onderwijs had genoten.40 Misset mikte niet 
op een klein, select, lezerspubliek, maar op een grote groep doorsnee le
zers. 

Veel meer concurrentie dan van de wetenschappelijke bladen had Mis
set te vrezen van de vakverenigingsorganen. Op de meeste vakgebieden 
waren diverse belangenorganisaties werkzaam, die allen hun mededelin
genblad bezaten. De verenigingen zochten dan een drukker of uitgever, 
die bereid was de redactiewerkzaamheden te betalen in ruil voor de 
voordelen van de adverentie-exploitatie. In eerste instantie zocht Misset 
geen aansluiting bij bestaande organisaties. Na de Eerste Wereldoorlog 
ging men in dit opzicht een enigszins ander beleid voeren. Contact met 
organisaties leverde namelijk diverse voordelen op. 

Allereerst kon men door opneming van de mededelingen van een or
ganisatie een eventueel concurrerend blad overbodig maken of een 
bestaand blad in het eigen blad opnemen. Ten tweede nam bij een col
lectief abonnement de oplage van het blad toe.41 De meeste organisaties 
vonden echter een collectief abonnement, ook alleverde dat een prijsre
ductie op, niet erg aantrekkelijk. Om die reden bewandelde men later 
een andere weg. De organisaties op het gebied van de Vee- en Vleesch
handel mochten bijvoorbeeld enkele pagina's vullen met officiele mede
delingen, waarvoor de uitgeverij betaalde, zoals bij de overige kopij ge
bruikelijk was. Voor elk volledig abonnement stortte Misset een bepaald 

39. Enkele tijdschriften van de Uitgevers-Maatschappij Moorman's Periodieke Pers te 
Den Haag waren: Het Schip, Water en Gas, Sterkstroom, Het Bouwbedrijf en de Sport
kroniek. 
40. RAG, Misset, rapport F. van Slooten (inv.nr. 408). 
41. Idem, oude correspondentie (inv.nr. 42) nrs. 106, 173 en 231. 
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bedrag in de verenigingskas. Daartegenover moesten de verenigingen 
hun leden aanmoedigen een abonnement op het vakblad te nemen en ad
vertenties te plaatsen of met werving daarvan behulpzaam te zijn.42 Zo
doende was samenwerking met vakorganisaties ook interessant met het 
oog op het werven van advertenties. Bovendien kregen adverteerders 
een duidelijker inzicht in de groep, die ze met hun boodschap konden 
bereiken.43 

Ongeveer de helft van de tijdschriften diende tevens als officieel or
gaan voor een of meer organisaties.44 De redactionele verantwoordelijk
heid bleef echter bij de uitgeverij berusten, wat typerend was voor de 
werkwijze van Misset. Het beleid was er op gericht zoveel mogelijk een 
onafhankelijke koers te varen. Deze onafhankelijkheid yond men be
langrijk, omdat op ieder gebied diverse verenigingen werkzaam waren, 
die ten dele dezelfde maar ten dele ook tegenstrijdige belangen vertegen
woordigden. Zo had den kleine zelfstandige winkeliers andere belangen 
dan de groot-winkelbedrijven, en bouwvakkers andere dan aannemers. 
Door het verschaffen van veel technische en zakelijke informatie pro
beerde Misset zich met haar vakbladen boven de partijen te plaatsen.45 

De uitgeverij heeft zich eveneens bezig gehouden met het uitgeven van 
vakboeken als: Theorie en practijk der Broodbakkerij, Bouwkundige 
Gids, Handboek voor het Slagersbedrijj en De jonge Kleermaker. Deze 
boeken werden in de verloren uurtjes gedrukt. De betrokkenheid van de 
uitgeverij bij de belangenbehartiging van het yak ging zelfs zo ver dat 
zij twee vakscholen oprichtte: de Eerste Nederlandsche Slagersvak
school te Utrecht (1923) en de Nederlandsche School voor Coupeurs en 
Coupeuses 'De Kleeder-Industrie' te Doetinchem (1933). De redacteu
ren van de op dat gebied werkzame vakbladen werden tot directeur be
noemd. Was Misset dus niet de enige uitgever van vakbladen, het bedrijf 
was weI de enige in den lande met een dergelijke specialisatie.46 

42. Idem, De Vee en Vleeschhandel (inv.nr. 416-423). 
43 . Met de Nederlandsche Grossiersbond werd in 1923 overeengekomen, dat het nieuw 
opgerichte Weekblad voor den Groothandel in Levensmiddelen niet aileen een officieel ge
deelte met bondsnieuws zou bevatten, maar ook aan aile leden van de Grossiersbond gratis 
zou worden toegezonden. Kennelijk viel in deze branches met advertenties voldoende te 
verdienen: RAG, Misset (inv.nr. 415). 
44. Idem, catalogus van periodieken (inv.nr. 405). 
45. Idem, rapport F. van Slooten (inv.nr. 408). 
46. Idem, Slagersvakschool (inv.nr. 600) en Coupeursschool (inv.nr. 1004-1016). 
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Bedrijfsresultaat 

Deeerste tijdschriften van Misset konden meestal direct lonend gepro
duceerd worden. Vaak leverden ze al in het eerste jaar, waarin ze werden 
uitgebracht, enige winst op .47 Het is niet verwonderlijk, dat men op een 
nieuwe markt, waar het aantal aanbieders nog niet zo groot was, gemak
kelijk een afzet kon vinden en een ruime winstmarge kon realiseren. Om 
abonnees te werven volstond men met het rondsturen van enkele gratis 
nummers of het uitloven van een bij Misset gedrukt boek. Aan deze 
gunstige marktsituatie kwam vermoedelijk aan het begin van de eeuw 
langzaam een einde. Zo bracht het Vakblad voor den Smid (1910) pas 
in het derde jaar enige winst op. De eerste vijfhonderd abonnees pro
beerde men te werven door een draaibank onder hen te verloten, terwijl 
ook de tweede vijfhonderd op dergelijke wijze over de streep getrokken 
moesten worden. De Boerderij (1915) leverde de eerste vier jaar verlies 
Op.48 Toch merkte de directie in 1920 optimistisch - en achteraf gezien 
profetisch - op dat De Boerderij 'buiten kijf' een van de beste uitgaven 
zou worden.49 

In de Eerste Wereldoorlog namen de inkomsten uit abonnementen en 
advertenties geregeld toe. Dat de winst daarmee geen gelijke tred hield, 
was te wijten aan het feit, dat de stijgende kosten van exploitatie niet 
tijdig doorberekend werden. Of dit weI had gekund, is onduidelijk. In 
het algemeen ging het goed met de grafische sector en to en Misset mid
den 1916 voorzichtig enkele bladen duurder maakte, had dit geen ver
mindering van de afzet tot gevolg. In 1917 kwam men, enigszins ver
wonderd, tot de conclusie dat prijzen zowel van abonnementen als van 
advertenties zonder problemen verhoogd konden worden en dat het 
aantal abonnees 'zonder groote kosten tot stijging was te krijgen'. Het
zelfde gold voor 1918. 'In verb and met deze zeer gunstige omstandig
heid en in verb and met het feit dat deze Oorlogstijd een prachtige gele
genheid biedt voor alle mogelijke exploitatie', besloot de directie in 1918 
onder meer de kantoren uit te breiden en een adresseermachine en een 
32-zijdige rotatiepers aan te schaffen. so 

In het Interbellum werden vele nieuwe bladen opgericht, maar meer 
dan de helft van de winst werd opgebracht door drie bladen, die uit eer
dere jaren stamden.51 Tot 1930 maakte de onderneming zeer goede tij-

47 . Idem, register van exploitatierekeningen 1887-1901 (inv.nr. 9 en 10). 
48 . Idem, balansboek (inv.nr. 719). 
49. Idem, notulenboek (inv.nr. 26) 6 febr. 1920. 
50. Idem, notulen commissarissenvergadering (inv.nr. 29). 
51. Het betrof de volgende drie bladen: Vakblad voor de Schoenmakerij (1890), het Ne
derlandsch Weekblad voor den Handel in Kruidenierswaren (1895) en De Boerderij (1915). 
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den door. In dit opzicht vormde zij geen uitzondering op het algemene 
conjunctuurbeeld. Op dezelfde manier gingen de daarop volgende crisis 
en depressie niet onopgemerkt aan het bedrijf voorbij. 

Vanaf 1931 werden de broers Misset voor het eerst geconfronteerd 
met een dalende omzet. Het aantal abonnees liep terug en ook de in
komsten uit advertenties verminderden. Hoe hebben de ondernemers op 
deze achteruitgang gereageerd? Zij hebben niet geprobeerd door verla
ging van de abonnementsprijs meer abonnees te winnen. Dat was ver
moedelijk weI verstandig, want een onderzoek van De Rooij naar dag
bladen uit die jaren heeft aangetoond, dat de prijselasticiteit van de 
vraag naar dagbladen kleiner was dan een, dus dat bij daling van de 
abonnementsprijs de afzet niet zodanig toenam, dat de tot ale opbrengst 
daarmee steeg. 52 Hetzelfde gold voor de vraag naar advertentieruimte. 
Verder werd in dit onderzoek voor dagbladen geconstateerd, dat de ad
vertentieopbrengsten in de loop van de tijd aan aanzienlijk sterk ere fluc
tuaties onderhevig waren dan de opbrengsten uit abonnementen. 

Voor de vakbladen van Misset bleek hetzelfde te gelden. Gedurende 
de jaren twintig droegen de advertenties steeds voor meer dan de helft 
bij tot de totale inkomsten, in de jaren dertig was dit steeds minder dan 
de helft, in 1936 zelfs niet meer dan 42070. Tussen 1931 en 1936 liepen 
de inkomsten uit advertenties sterker terug dan die uit abonnementen, 
respectievelijk met 42% en 22%. In totaal verminderden de inkomsten 
met 32%.53 De officiele advertentietarieven, zoals afgedrukt in de vak
bladen, bleven in deze jaren constant, wat gezien de geringe prijselastici
teit van de vraag juist gezien was. Dat betekent, dat de teruggang in in
komsten veroorzaakt werd door een vermindering van het aantal adver
tenties. In hoeverre bij onderhandelingen met bepaalde afnemers van 
advertentieruimte informeellagere prijzen werden gehanteerd, kon niet 
meer achterhaald worden, maar bij het doorbladeren van de vakbladen 
kon geconstateerd worden, dat het aantal pagina's advertenties inder
daad afnam. Soms leidde dat tot inkrimping van het blad, maar vaak 
ook werden deze pagina's met redactionele tekst en foto's gevuld. Op 
die manier kregen de abonnees meer waar voor hun geld, zodat van een 
indirecte prijsdaling gesproken kan worden. 

Hoe hebben de ondernemers nu getracht de dalende inkomsten op te 
vangen? Ter vergelijking: de dagbladondernemingen kwamen, volgens 
Scheffer, de jaren dertig tamelijk goed door, allereerst omdat aan het 
technische front weinig veranderde, zodat vervanging van machines uit-

52. M.Rooij, Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijJin Nederland (Leiden 
1956) 173-200. 
53. RAG, Misset accountantsrapporten (inv.nr. 40). 
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gesteld kon worden_ Voorts werden de kranten kleiner en daalden de pa
pierprijzen. Tenslotte konden de lonen van typografen en de redactiesa
larissen met zo'n 10070 worden verlaagd. 54 Deze drie factoren bleken 
eveneens voor Misset van belang te zijn geweest. In de jaren twintig had 
men niet aIleen een aantal belangrijke vernieuwingen in het machine
park aangebracht, maar op machines en gebouwen bovendien zeer ruim 
afgeschreven. In vergelijking met de jaren twintig werd in de jaren der
tig weinig in machines en gebouwen gelnvesteerd. Het tot ale papierver
bruik verminderde weliswaar, maar per abonnee bleef het verbruik on
geveer gelijk. De papierprijs daalde echter tussen 1931 en 1936 met 
43 %. De lonen, salarissen en andere inkomsten van het personeelliepen 
tussen 1931 en 1936 gemiddeld met 22% terug. 55 Deze vermindering 
kwam tot stand door rechtstreekse loonsverlaging en door de achteruit
gang in premies op omzet en winst, die redacteuren van vakbladen en 
hoofden van afdelingen advertentie- en abonnementenwerving ontvin
gen. 56 

Al met al zag men kans de kosten met een kwart terug te brengen. Per 
abonnee kwam dat neer op 9% bezuinigingen tegenover een achteruit
gang in de inkomsten van 16%. Dankzij deze maatregelen kwam men 
niet in de rode cijfers, maar de winst op de vakbladen liep weI met de 
helft terug. Na 1936 bewogen de aantallen abonnementen en adverten
ties zich weer in stijgende lijn. In 1939 durfde men voor het eerst sinds 
jaren de tarieven weer te verhogen. 

Hoe hoog waren nu de winsten en wat deed men ermee? Voor de peri
ode 1921-1939 geven de jaarverslagen daarover de nodige informatie. 
Deze verslagen zijn niet zonder problemen, omdat de kwaliteit van de 
boekhouding in de loop der jaren steeds meer te wensen overliet. De ver
schillende posten liepen door elkaar, allerlei kosten van de nevenbedrij
yen en prive-uitgaven van de directeuren werden op het hoofdbedrijf ge
boekt en het omgekeerde kwam ook voor. De accountant wees geregeld 
op de weinig overzichtelijke toestand van de boekhouding. Hij merkte 
in het verslag over 1935 onder meer op dat hem gebleken was, dat bij 
de kassier Overling te Doetinchem een geheime rekening bestond, voor 
welk saldo de N.V. aansprakelijk werd geacht. Maar inzage van deze re
kening was hem door de oudste directeur geweigerd.57 Waarschijnlijk is 
de chaos niet helemaal toevallig. Zo is de volgende notitie uit 1936 van 
Kees Misset aan zijn boekhouder bewaard gebleven: 'Vooral de zwijg
tactiek toepassen dus niemand iets zeggen. Wij zouten de nota's eenvou-

54. Scheffer, 'Oagbladondernemer 20e eeuw' , 347. 
55 . RAG, Misset, loonlijsten (iny.nr. 615). 
56. Idem, aandelen in omzet en winst (iny.nr . 690); proefbalansen (iny.nr. 745-749) . 
57 . Idem, accountantsrapport (iny.nr. 40) 1935. 
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dig op en betalen ze niet. Geen mensch kan ons daartoe verplichten 
maar vooral niets zeggen aan anderen over dit geval' .58 Jammer genoeg 
is niet duidelijk waar het over gaat, maar weI is duidelijk, dat een derge
lijke werkwijze een wanhoop is voor een accountant of een latere onder
zoeker. Om deze reden zijn gedetailleerde berekeningen achterwege ge
laten en dienen de hierna volgende cijfers aIleen om een globale indruk 
te geven van de winst en winstbestemming. 

Gedurende de peri ode 1921-1939 kon jaarlijks 16070 dividend worden 
uitgekeerd, maar dit percentage zegt weinig, wanneer men er rekening 
mee houdt, dat het aandelenkapitaal gerniddeld nog geen 10% van het 
totale vermogen uitmaakte. In de jaarverslagen werd een onderscheid 
gemaakt tussen de 'bruto-winst' en de ' saldo-winst', het officH!le winst
cijfer dat op de balans kwam te staan en dat als dividend werd uitge
keerd. V66r men aan de'saldo-winst' toe was, werd de 'bruto-winst' ver
minderd met reserveringen, extra-afschrijvingen en extra-uitkeringen 
aan directie en personeel. Helemaal consequent was men hierin niet, 
want enkele uitkeringen aan personeel en directie werden na verloop van 
tijd als kosten beschouwd en niet langer als winstuitkering gezien. Deze 
inconsequentie is teruggedraaid om over de peri ode 1921-1939 een zo 
vergelijkbaar mogelijk beeld te krijgen. 

Gezien de gevoerde afschrijvingspolitiek (zie financiering) lijkt het 
weinig zinvol de 'bruto-winst' in verband te brengen met het eigen of 
totale vermogen. Om toch enige indicatie te krijgen van de omvang van 
de winst is deze gerelateerd aan de omzet. Over de jaren 1921-1939 be
droeg de 'bruto-winst' gemiddeld 16% van de omzet. Tabel 3 laat zien, 
hoe de winst werd verdeeld. 

TABEL 3 Verdeling 'bruto-winst ' van Misset in % (1921-1939) 

reserveringen 
extra afschrijvingen bedrijf 
extra afschrijvingen nevenactiviteiten 
winstuitkering personeel 
winstuitkering directie 
tantieme en dividend 

% 

22 
23 
17 
13 
7 

18 

Bronnen: RAG, Misset, accountantsrapporten (inv . nr. 39-40) en proefbaiansen 
(730-749). 

58. Idem, brieven en memoranda aan Harmsen (inv.nr. 63) . 
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Verreweg het grootste deel (62010) bleef in het bedrijf in de vorm van re
serveringen en extra afschrijvingen. Daarbij moet worden aangetekend, 
dat de extra afschrijvingen zowel betrekking hadden op het eigenlijke 
bedrijf als op de nevenactiviteiten.59 Het personeel ontving 13% en 25% 
werd uitgekeerd aan de directie-aandeelhouders in de vorm van 
winstuitkering, dividend en tantieme. Een klein bedrag kwam daarvan 
nog toe aan de commissarissen. 

Hoeveel verdienden nu Kees en Henk Misset? Het inkomen was nogal 
complex samengesteld, want zij ontvingen naast hun salaris van /9.000 
per persoon een extra-uitkering bestaande uit Y2 % van de ornzet en 2% 
van de winst. 60 Als aandeelhouders kregen zij, zoals gezegd, dividend 
en als directeuren ook nog tantieme. Verder stonden ze permanent in het 
krijt bij hetbedrijf. De inspecteur van belastingen beschouwde vanaf 
1925 de verhogingen van hun debet-saldo als uitkering. Met een inko
men voortvloeiende uit eventueel door de uitgeverij te laag berekende 
huishuur is geen rekening gehouden. Telt men al deze bedragen bij el
kaar op, dan verdienden de beide directeuren gemiddeld over de periode 
1920-1939 elk /34.000 per jaar. Hun gezamenlijk inkomen beliep 6% 
van de omzet. Ter vergelijking: de jaarwedde van de burgemeester van 
Doetinchem bedroeg in 1931 /6.000. De directeuren kregen zodoende 
ruimschoots de gelegenheid van het goede der aarde te genieten. 

Nevenactiviteiten 

In de vorige paragrafen is al enkele malen opgemerkt, dat de onderne
mers gelden in nevenactiviteiten staken. Men kan dat deels opvatten als 
belegging van liquide middelen, deels als winstbestemming. Voor de oJi
dernemers maakte het weinig uit of projekten met bedrijfskapitaal of 
winst werden gefinancierd. 

Met woonhuis, winkelpand of bedrijfsruimte als onderpand verschaf
te de uitgeverij na 1920 hypotheken aan een zeer gevarieerd gezelschap, 
bestaande uit winkeliers, ambachtslieden, landbouwers en kooplieden, 
kortom, de groep neringdoenden waar de vakbladen voor bestemd wa
ren. 61 Verschillende bedrijven in Doetinchem konden geld bij de Gelder
sche Credietvereeniging lenen dankzij het feit, dat Kees Misset bereid 

59. Uit deze cijferopstelling blijkt, dat men op de nevenactiviteiten minder snel heeft af
geschreven dan op het eigenlijke bedrijf, want in de paragraaf over financiering werd ge
concludeerd dat de totale investeringen in nevenbedrijven net iets belangrijker waren dan 
die in het eigenlijke bedrijf. 
60. RAG, Misset, aandelen in omzet en winst (inv.nr. 690). 
61. Idem, akten van hypotheek .(inv.nr. 88). 
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was een deel van zijn aandelen als onderpand beschikbaar te steIlen. 62 

Soms ondersteunde hij bedrijven met gratis advertenties, terwijl hij op 
zijn beurt probeerde rekeningen voor een deel in advertentieruimte te 
betalen.63 Grote steun heeft Kees Misset verleend aan de N. V. Doetin
chemse IJzergieterij. Tussen 1933 en 1936 werd in totaal/73.000 aan de 
ijzergieterij geleend. 'Hiertegenover staat - ook naar de mening van H. 
Misset - onvoldoende onderpand', werd door de accountant van Misset 
opgemerkt in het jaarverslag over 1936. In dit gevalloonde de inspan
ning, want na 1936 was de ijzergieterij door het diepste dal heen, zodat 
in 1940 de hypotheek ten dele kon worden afgelost. 64 De werkgelegen
heid van zo'n negentig personen werd op die manier behouden. 

Kees en Henk beperkten zich niet tot steunverlening, maar namen ook 
andere initiatieven. Zo richtten zij in 1937 de N. V. Papierfabriek Doe
tinchem op met een beginkapitaal van / 10.000. Na twee jaar had de uit
geverij als belangrijkste crediteur al /262.000 aan vermogen gefour
neerd, terwijl het bedrijf aIleen verlies had opgeleverd.65 Vit oogpunt 
van speculatie of belegging kochten de broers Misset, of eigenlijk vooral 
Kees, allerlei stukken grond in Doetinchem, die door wegenaanleg en 

Kees Misset houdt een toespraak bij de opening van het zwembad Groenendaal. Foto: eol
leetie Veldhorst. 

62. Idem, accountantsrapporten (inv.nr. 39 en 40). 
63 . Idem, poeliersbedrijf Wilanton (inv.nr. 99). 
64. Idem, akten van hypotheek (inv.nr . 88); Doetinchemse ijzergieterij (inv.nr. 97) . 
65 . Idem, Papierfabriek Doetinchem (inv.nr . 1099) kolommenbalans. 
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huizenbouw tot ontwikkeling werden gebracht. 66 Om de stad als woon
plaats aantrekkeIijker te maken, waardoor ook de bouwgrond in prijs 
zou stijgen, werd in 1935 het Natuurzwembad Groenendaal opgericht. 
Dit bad werd in de loop van de jaren dertig uitgebouwd tot een waar 
recreatiepark met restaurant, kanovijver, schommels, tennisbanen en 
manege. 67 Tussen 1935 en 1939 werd in deze verliesgevende onderne
ming f 150.000 gestoken. Kees Misset had bouwtekeningen klaar liggen 
voor een nieuw stadhuis, een bejaardenhuis en een schouwburg, maar 
deze plannen kwamen niet van de grond. De activiteiten op dit gebied 

. leverden wei de nodige kopij en relaties op voor het Vakblad der Bouw
ambachten. 

In 1935 richtte Kees Misset de N.V. Eerste Nederlandse Luchtreclame 
Maatschappij op, waarvoor naast het zwembad Groenendaal een vlieg
veld werd aangelegd. Tevens werd een vliegtuig aangeschaft. Misset was 
waarschijnlijk de eerste en ook enige uitgever, die zich de luxe van een 
vliegtuigje veroorloofde. Over het nut hiervan liet Kees zich heel opti
mistisch uit: 'De Iste Ned. Luchtreclame Ms is dadelijk zelfs rendabel 
alS gerekend wordt 't groote moreele effect voor onze vakbladen met 't 
aanbrengen van abonnee's enz.' .68 Wie namelijk een nieuwe betalende 
jaarabonnee wierf, mocht een gratis rondvlucht maken. Bovendien kon
den kopij en tijdschriften desgewenst met het vliegtuig sneI overgebracht 
worden. Tevens bewees het vliegtuig zijn diensten als toeristische attrac
tie. Ook op dit gebied ontplooiden de broers de nodige activiteiten.69 In 
de streek hebben zij veel waardering geoogst met hun streven Doetin
chern en de Achterhoek aantrekkelijk en alom bekend te maken. Onge
twijfeld droeg het bij tot hun prestige als werkgever. 

Tot besluit 

Vit oogpunt van communicatie was de in de Achterhoek gelegen 
drukkerij-uitgeverij niet de meest aangewezen ondernerning om zich toe 
te leggen op landelijk georienteerde vakbladen. De oprichting van vak
bladen paste in de vrijzinnig liberale levensvisie van C. Misset sr., die 
kennis en ontwikkeling onder brede lagen van de bevolking wilde bren
gen. Zo ging hij vakbladen uitgeven, naast een liberaal nieuwsblad, een 
weekblad voor de werkman en goedkope boeken. Misset behoorde tot 

66. Idem, Pasterreinen (iny.nr. 952-995). 
67. Idem, Natuurzwembad Groenendaal (iny.nr. 1025-1073). 
68. Idem, Luchtreclarne-maatschappij (iny.nr. 1074-1075); brieyen en memoranda aan 
Harmsen (iny.nr. 63). 
69. Idem, Verkeersbureau De Graafschap (iny.nr . 1078 en 1084-1089). 
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de eersten, die zich op deze markt bewogen, maar zou de bloei van het 
bedrijf nu uit deze vernieuwing verklaard kunnen worden? Aangezien 
een paar honderd drukkers en uitgevers zich met vakbladen hebben be
zig gehouden zonder daarmee een soortgelijke bloei te bereiken, voldoet 
deze verklaring niet. Mogelijk genoot Misset een beginnersvoordeel, 
maar de bloei van het bedrijf in latere jaren kan hierdoor onvoldoende 
verklaard worden. 

Voor een deel kan de groei van de onderneming toegeschreven worden 
aan aIgemeen gunstige omstandigheden. Zo konden veel grafische be
drijven hun activiteiten uitbreiden in de Eerste Wereldoorlog en in de 
tweede helft van de jaren twintig. De groei van Misset was echter sterker 
dan die van de grafische sector in het aIgemeen. Er was dus meer aan 
de hand. In de loop der jaren heeft Misset, getuige de hoge oplagecijfers 
van zijn vakbladen, kans gezien een groot marktaandeel te verwerven. 
Dit wijst op een sterke concurrentiepositie. Om op verantwoorde manier 
deze sterke positie te verklaren zou onderzoek naar soortgelijke bedrij
yen nodig zijn. Aangezien een dergelijke vergelijking het bestek van dit 
artikel te boven gaat, wil ik voorlopig met een drietal suggesties 
volstaan. 

Om met de meest voor de hand liggende verklaring te beginnen: dank
zij lage loonkosten genoot Misset op veel bedrijven een concurrent ie
voordeei. Dat dit voordeel teniet zou worden gedaan door hogere trans
portkosten is onaannemelijk, temeer daar men weer gunstig gelegen was 
ten opzichte van de Duitse markt, vanwaar machines en papier betrok
ken konden worden. 

Ten tweede had men voor de vakbladen een eigen formule ontwik
keld: niet aileen als drukker, maar ook als uitgever hield men zich met 
de vakbladen bezig. Samenwerking met vakorganisaties werd toege
juicht in verband met werving van abonnementen en advertenties, maar 
de redactionele verantwoordelijkheid berustte bij de uitgeverij. De be
langen van het yak probeerde men zo ruim mogelijk te dienen. Hierbij 
hebben de nevenactiviteiten vermoedelijk stimulerend gewerkt. De eigen 
industrieIe betrokkenheid zal via verkregen goodwill bevorderend ge
werkt hebben op het werven van advertenties, terwijl ook het inzicht in 
de problemen van de verschillende branches vergroot zal zijn door de 
actieve bemoeienis. 

Ten derde - en hier keren we terug tot het beginthema - bleven de on
dernemers ook in latere jaren oog houden voor nieuwe ontwikkelingen, 
waarbij de twee broers elkaar goed aanvulden: de een een promotor van 
nieuwe activiteiten, de ander een stille werker. Bij alles wat Kees impul
sief en overmoedig aanpakte, nam Henk een kritische en vaak afrem
mende houding in. Voor hem telde vooral de consolidatie van het reeds 
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bereikte, de rustige uitbouw van de bestaande bladen. Op de solide basis 
van enkele goedlopende vakbladen konden op die manier allerlei nieuwe 
initiatieven ontplooid worden. Zo kon men de voordelen van innovatie 
plukken zonder aan mislukte projekten te gronde te gaan. 



Van kleinschalige naar grootschalige 
elektriciteitsvoorziening; een analyse 
aan de hand van vier 
elektriciteitscentrales 1880-1925 * 

P .H.l . VAN DEN BOOMEN 
A.N. HESSELMANS 

Inleiding 

Vanuit de historische wetenschap is tot nog toe in algemene zin weinig 
aandacht be steed aan de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, vooral in 
de beginperiode. WeI zijn enkele belangrijke gedenkboeken en verslagen 
van Staatscomrnissies voorhanden. 1 Toch is de peri ode 1880-1925 zeer 
interessant omdat in die tijd de basis is gelegd voor de structuur waarop 
de huidige elektriciteitsvoorziening nog steeds is gebaseerd. 

Giobaal kunnen drie ontwikkelingen worden onderscheiden. In eerste 
instantie werden voornamelijk kleine partikuliere centrales opgericht. 
Vanaf 1900-1905 kwamen naast de partikuliere centrales ook de eerste 
gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van de grond, terwijl na 1910-1915 
provinciale centrales werden opgericht en vele kleine lokale en regionale 
centrales van het toneel verdwenen. 

In dit artikel zullen wij nagaan hoe deze ontwikkeling tot stand is ge
komen en onder invloed van welke factoren dit is geschied. Wij doen 
dit door middel van een beschrijving en analyse van vier elektriciteitsbe-

* Dit artikel is gebaseerd op: P.H.J . van den Boomen en A.N. Hesselmans, Het ont
staan en de ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening 1884-1925, (docto
raalscriptie sociale en ekonomische geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 1984). 

I. De belangrijkste zijn: De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van Neder
land tot het jaar 1925, Gedenkboek n.a. v. het 10 jarig bestaan van de VDEN (Amsterdam 
1926); De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, Uitgave n.a. v. het 25 ja
rig bestaan van de VDEN (Arnhem 1948); Verslag der Staatscommissie, KB 14 juli 1911, 
no 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen 
worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende 
streken des lands, en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo econo
misch mogelijke wijze worde voorzien (Den Haag 1914); Verslag der Staatscommissie, KB 
30 mei 1921, no 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van 
het land (Den Haag 1925). Verder hebben verschillende elektriciteitscentrales in de loop 
van hun bestaan gedenkboeken uitgegeven. 
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drijven die kenmerkend genoemd kunnen worden voor de aard van de 
verschillende soorten centrales in de door ons beschreven periode. Het 
betreft hier een grote en een kleine gemeentelijke centrale en een 
(middel-)grote en kleine partikuliere centrale. In paragraaf 2 zal derhal
ve het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf te Utrecht aan de orde komen, 
in paragraaf 3 het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf te Soest, in para
graaf 4 de partikuliere N.V. Electriciteits Maatschappij 'Raamsdonk' en 
in paragraaf 5 de partikuliere Hollandsche Elektriciteits Maatschappij 
(HEM). In paragraaf 6 tenslotte geven we een samenvatting van de be
Iangrijkste financieel-ekonomische ontwikkelingen en zullen de belang
rijkste factoren die van invioed waren op het proces van kieinschalige 
naar grootschalige elektriciteitsvoorziening aan de orde komen. 

Het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Utrecht 

In 1884 en 1895 werden in Utrecht de eerste serieuze pogingen onder
nomen door partikulieren om een concessie te verkrijgen tot exploitatie 
van een elektriciteitscentrale. Beide verzoeken werden echter afgewezen 
omdat de gemeente van oordeel was dat er onvoidoende behoefte 
bestond aan elektriciteit. Utrecht was geen stad van weeIde; er waren 
weinig koffiehuizen, bierhuizen, schouwburgen, magazijnen en grote 
industrieen, die in vele andere steden juist grote afnemers van elektrici
teit waren. Indien er weI behoefte bestond aan elektriciteit dan moest de 
gemeente zelf hierin voorzien omdat Utrecht al tegen gunstige tarieven 
een gasfabriek exploiteerde die in de energiebehoefte voorzag. 2 Deze op
vatting werd versterkt door een in opdracht van de gemeente in 1889 
verricht onderzoek naar de voor- en nadelen van elektriciteit, waarin 
werd geconcludeerd dat een gezonde exploitatie twijfelachtig zou zijn 
omdat vooralsnog elektriciteit een luxe zou blijven. 3 

Mede onder druk van de bevolking en de industrie kwamen vanaf 
eind 1900 toch weer initiatieven van de grond om een elektriciteitscen
trale op te richten.4 De gemeente onderzocht opnieuw de mogelijkheden 

2. Gemeente Archief Utrecht (GAU), 5, Register op de Notulen van de Burgemeester 
en Notulen Burgemeester (inv. nr. 91'), 1884; GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr. 
67'), 21-3-1895 en 29-12-1902. 

3. GAU, 5, L. Dufour, 'Rapport omtrent den tegenwoordigen stand van het vraagstuk 
der electrische verlichting d.m.v. straatstations', augustus 1889 (inv. nr. 4448). 
4. GAU, 5, N.G. van Huffel, 'Zal Utrecht spoedig een electrische centrale hebben of 

niet?' (inv. nr. 4449). Van Huffel uitte kritiek op de aarzelende houding van de gemeente. 
Volgens hem was de gemeente veel te pessimistisch en door de oprichting van een centrale 
op de lange baan te schuiven, maakte de gemeente van elektriciteit juist een luxe
verlichting. Van Huffel stelde ondermeer een adhesiebetuiging op: 'Burgers van Utrecht, 
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Afb. I : Elektrische centrale (Nicolaas Beetsstraat) Gezicht in de machine-kamer om
streeks 1906. Bron: G.A . Utrecht, T.A. Nd. 2 (B). 

om een centrale te bouwen en op 29 december 1902 werd een voorstel 
van B & W hiertoe aangenomen door de Raad. De gemeente besloot te
yens om een elektrisch tram net aan te leggen om op deze manier verze
kerd te zijn van een constante afname van elektriciteit. Omdat de 
stroom vooral overdag zou worden geleverd was dit gunstig voor het be
drijfsrendement. 5 De gemeente koos voor de bouw van een ge
lijkstroomcentrale omdat voor tractie het gelijkstroomsysteem het een
voudigst was (en is). Een nadeel was echter dat het met gelijkstroom niet 
goed mogelijk was om de stroom tot hoge spanningen op te trans forme
ren, waardoor over grotere afstanden belangrijke transportverliezen 
zouden optreden. De centrale moest daarom dicht bij de binnenstad ge
bouwd worden. Dit werd nog niet bezwaarlijk gevonden omdat massaal 

nu zelf en wei direct de zaak ter hand nemen. Door electriciteit stad van doodsch aanzien 
ontdaan! Licht brengt leven'. 

5. GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr. 67X
), 29-12-1902. De kapaciteit van een 

centrale moet voldoende zijn om pieken in het gebruik te kunnen opvangen. Indien de 
stroomafname zo gelijkmatig mogelijk over een etmaal kan worden gespreid is relatief 
minder vermogen nodig en kan met een kleinere installatie worden volstaan om dezelfde 
hoeveelheid elektriciteit te verkopen. Dit was de reden dat de tarieven voor kracht en trac
tie lager waren dan voor licht door het gebruik overdag. 
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gebruik van elektriciteit, voor een uitgestrekt gebied vanuit een punt ge
leverd, nog niet werd voorzien. 

In november 1905 werd de eerste stroom geleverd onder een spanning 
van 440-550 volt en de capaciteit van de centrale bedroeg 792 kW. De 
bouw en inrichting van de centrale en het net hadden ongeveer /690.000 
gekost. 6 Voor zover wij weten werd hiervoor geen speciale lening af
gesloten. De laatste lening stamde uit 1899 toen een obligatielening van 
/1.200.000 tegen 3 Y2 070 werd aangegaan. De laatste /400.000 van deze 
lening werd pas in februari 1903 uitgegeven en mogelijk is dit gebeurd 
met het oog op de aanbesteding van de centrale. 7 

De tarieven lagen aanvankelijk vrij hoog met 40 cent per kWh voor 
licht tot een afname van 3000 kWh per jaar en 25 cent voor hogere afna
meso Ook kon men kiezen voor 25 cent vanaf het eerste kWh met een 
bepaald vastrecht. Voor kracht werd de helft gerekend, terwijl voor 
grootverbruikers tarieven golden die steeds apart werden vastgesteld. 
Omdat het aantal aansluitingen en de afzet bij partikulieren niet snel ge
noeg steeg volgens de gemeente, werden in november 1908 de tarieven 
sterk verlaagd. Voor licht kwamen ze op 20, 19 en 18 cent voor respec
tievelijk afnames tot 2500, van 2500-5000 en boven 5000 kWh per jaar. 
Voor kracht werd weer de helft gerekend, terwijl de vastrechtregeling 
kwam te ~ervallen. 8 

Ondanks de in het begin wat tegenvallende afzet bij particulieren ont
wikkelde de afzet zich in het algemeen gunstig (zie tabell). In eerste in
stantie was dit vooral te ~anken aan het trambedrijf. In 1907 was ruim 
64% van de totale afzet bestemd voor tractie. In 1912 was dit nog bijna 
46% en in 1913 40%.9 In de loop der jaren werd de afzet voor licht, 
maar vooral kracht steeds belangrijker. 

In het algemeen ontwikkelde de centrale zich veel gunstiger dan de ge
meente vooraf had durven hopen en vanaf medio 1910 werd onderzocht 
of het · mogelijk was concessies voor stroomlevering aan naburige ge
meenten te verkrijgen. 10 Hierbij werd in de eerste plaats gelet op de 
winstverwachtingen, zodat Utrecht alleen daar wilde leveren waar een 
voldoende geconcentreerd afzetgebied bestond. Deze eerste pogingen 
liepen echter op niets uit. De afzet en het aantal aansluitingen binnen 
Utrecht bleven echter gestaag toenemen en in april 1912 werd besloten 
om de oorspronkelijke capaciteit van 792 kW te verhogen tot 3792 kW. 

6. GAU, 5, Gemeenteverslag 1906, hierin : Jaarverslag van de electrische centrale. 
7. GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr . 67'), 26-2-1903 . 
8. Idem, 9-7-1903. 
9. GAU, 5, Gemeenteverslagen 1908,1913 en 1914, hierin: laarverslagen van de electri

sche centrale. 
10. GAU, 5, Notulen commissie electriciteit (inv. nr . 550°), juni 1910. 
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Afb. 2: Elektrische centrale (Nicolaas Beetsstraat) Gezicht op het gebouw omstreeks 
1905. Bron: G.A. Utrecht, T.A. Nd. 1. 

Naast gelijkstroom voor het oude net in de binnenstad en voor tractie 
werd nu ook wisselstroom opgewekt voor de verder van de centrale gele
gen wijken. ll In 1914 en 1916 werd de capaciteit verder verhoogd. 

Langzamerhand werden op verschillende plaatsen de gemeentegren-

11. GAU, 5, Notulen Gerneenteraad (inv. nr. 67'), 4/11/19-4-1912. 
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zen bereikt en de vraag of men ook buiten de gemeente stroom moest 
leveren werd opnieuw actueel. In mei 1913 besloot de gemeente het te
gen de grens van Utrecht in aanbouw zijnde Homeopatisch Ziekenhuis 
te Oudenrijn en de nieuwe fabriek van Werkspoor te Zuilen aan te slui
ten. Een jaar later volgden Oudenrijn, Vleuten en Haarzuilens, in 1915 
Jutphaas en in 1916 Maarssen. 12 Bij de aansluiting van het ziekenhuis 
en Werkspoor hoefde men nog geen kabels door of over provinciaal ge
bied aan te leggen, zodat zij zonder tussenkomst van de provincie kon
den worden aangesloten. Bij de andere aansluitingen moest Utrecht re
kening gaan houden met ontwikkelingen op provinciaa! niveau. 

Van 1880 tot 1910 werd er door de Rijksoverheid nauwelijks ingegre
pen om de toenemende elektrificering van Nederland te reguleren. Zo
weI bij de partikuliere als de gemeentelijke centrales stond de rentabili
teit veela! voorop waardoor een onevenwichtige elektriciteitsvoorziening 
dreigde te ontstaan omdat de elektrificering op het onrendabeler platte
land achterbleef. Het Rijk stelde in juni 1911 de commissie Van IJs
selsteyn in, die moest onderzol;;ken welke maatregelen genomen moesten 
worden om tot een zo doeltreffend en ekonomisch mogelijke elektrici
teitsvoorziening te komen. De commissie was van mening dat de over
heid geen medewerking moest verlenen bij het tot stand komen van elek
triciteitsbedrijven zonder Rijksconcessie. Deze concessies moesten dan 
bij voorkeur in publiekrechterlijke handen komen.13 Inmiddels maakten 
ook de provinciale overheden zich steeds meer zorgen over de dreigende 
onevenwiehtigheid van de elektriciteitsvoorziening. Vanaf 1909-1910 
onderzoehten - met Noord-Brabant voorop - verschillende provincies 
de mogelijkheden om zelf de elektriciteitsvoorziening ter hand te ne
men. In 1914 werden de eerste provinciale elektriciteitsbedrijven opge
rieht en zij verkregen hiervoor de Rijksconcessies. De provincies op hun 
beurt konden beslissen over het al dan niet verlenen of verlengen van 
concessies aan bestaande of nieuw op te richten lokale elektriciteitsbe
drijven. Hiermee verkregen de provincies een sleutelrol in de elektrici
teitsvoorziening. 

De provincie Utrecht richtte in 1916 de Prbvinciale Utrechtsche Elek
triciteits Maatsehappij (PUEM) op. Dit bedrijf bouwde een provinciaal 
elektriciteitsnet en wilde de stroom en gros elders inkopen. AI voor 1916 
werd door de gemeente en de provincie samengewerkt en hierbij werd 
duidelijk dat de gemeente Utrecht hoogstwaarschijnlijk de stroom aan 
de PUEM zou gaan leveren omdat de Utrechtse centrale zo gunstig mid-

12. Idem, 5-6-1913, 29-5-1914, 13-11-1915 en 18-10-1916. 
13. Staatscommissie, KB 13 juli 1911, no 60; Zie ook noot 1. 
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den in de provincie lag. De gemeente Utrecht liep weI de kans om het 
eenmaal verworven afzetgebied buiten de gemeentegrenzen te verliezen, 
maar bij overname van concessies zou de provincie schadevergoeding 
betalen. Utrecht dacht dus in aIle gevallen van de provinciale ontwikke
lingen te kunnen profiteren. 

Een andere gunstige factor voor de toename van de afzet vormde de 
brandstoffenschaarste tijdens de eerste wereldoorlog. Speciale over
heidsmaatregelen waren er op gericht om zoveel mogelijk vaste 
brandstoffen en petroleum te besparen. Er werd naar gestreefd om ge
bruik te maken van gas voor koken en verwarming, terwijl voor verlich
ting en door de industrie het gasverbruik zoveel mogelijk door elektrici
teit moest worden vervangen. Veel fabrieken waren gedwongen over te 
schakelen op de centrale omdat ze geen of onvoldoende steenkool, die 
ook haast onbetaalbaar werd, konden verkrijgen voor hun energiebe
hoefte. 15 Als gevolg hiervan nam vooral de afzet voor kracht sterk toe. 
In 1913 was het aandeel voor kracht in de totale afzet 18070, in 1914 ruim 
37% en in 1921 al bijna 80%. De totale afzet steeg van bijna 3.703.000 
kWh in 1914 tot 5.310.000 kWh in 1915, 8.428.000 kWh in 1918 en 
23.950.000 kWh in 1921 (zie tabel 1). 

De deels door de bijzondere oorlogsomstandigheden afgedwongen 
stijging van de afzet viel samen met enkele sterke tariefsverhogingen. 
Deze waren noodzakelijk geworden door de hoge brandstof- en materi
aalprijzen als gevolg van schaarste. In mei 1917 werden de tarieven ver
hoogd tot 24, 22 en 20 cent voor licht en 12, 11 en 10 cent voor kracht. 
In 1920 waren ze al opgelopen tot 35, 33 en 31 cent voor licht en 20, 19 
en 18 cent voor kracht. Pas in april 1921 werden tarieven weer verlaagd 
tot 30, 29 en 28 cent en 18,17 en 16 cent. 16 Met uitzondering van 1917 
hebben de tariefsverhogingen de gestegen kosten meer dan gecompen
seerd. Samen met de hoge afzet heeft dit de Utrechtse centrale in staat 
gesteld hoge winsten te boeken. In 1914 bedroeg deze /82.000, in 1916 
bijna 109.000, in 1918/308.000, in 1920/632.000 en in 1921/553.000 
(zie tabel 1). 

Ook buiten de stad Utrecht nam als gevolg van de gewijzigde omstan
digheden tijdens en direkt na de oorlog de elektriciteitsbehoefte sterk 
toe. Hierdoor werd de PUEM, die vanaf eind 1918 begon met de leve
ring van elektriciteit waarvoor de benodigde stroom van de Utrechtse 
centrale werd betrokken, al snel de grootste afnemer. Begin 1919 wilde 

14. GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr. 67X
), 18-10-1916. 

15. Idem, 7/ 14-12-1916, 8/9-2-1917 en 8-2-1917. 
16. GAU, 5, Gemeenteverslagen 1977-1922, hierin: Jaarverslagen van de electrische cen
trale. 
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de gemeente de capaciteit van de centrale met 6000 kW uitbreiden, maar 
door de onverwacht snelle toename van het elektriciteitsgebruik besloot 
Utrecht in november 1919 een geheel nieuwe, veel grotere centrale te 
bouwen aan het Merwedekanaal. Hiervoor werd op de kapitaalmarkt 
een lening van j2.800.000 afgeslotenY De plannen tot bouw van een 
nieuwe centrale leken aanvankelijk niet door te kunnen gaan omdat het 
Rijk de mogelijkheid onderzocht om door rniddel van een vergaande 
concentratie de gehele Nederlandse elektriciteitsvoorziening strikt te re
guleren. Hierbij was voorzien dat Utrecht in de toekomst de extra beno
digde elektriciteit vanuit Amsterdam moest betrekkenY Pas in 1921, 
door opschorting en intrekking van het wetsontwerp dat de elektrici
teitsvoorziening in deze zin moest regelen, kon Utrecht haar plannen 
voor de bouw van een nieuwe centrale weer tevoorschijn halen. 

Door de steeds verdere toename in het elektriciteitsverbruik en de 
nauwe banden met de provincie besloten de gemeente en de provincie 
in het voorjaar van 1922 om gezamenlijk een apart produktiebedrijf op 
te richten, het N. V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomle
veringsbedrijf (PEGUS). Dit bedrijf nam de bestaande centrale en de 
plannen van Utrecht tot bouw van een nieuwe centrale over. 

Door het samengaan kwam de stroomlevering voor een groot gebied 
in hand en van twee grote publiekrechterlijke lichamen, die uitsluitend 
op het algemeen belang gericht waren, aldus B & W van Utrecht. Ook 
was de schaalvergroting van ekonomisch voordeel omdat men op deze 
manier tegen een nog lagere kostprijs kon leveren en versnippering van 
kapitaal en arbeid werd tegengegaan. 19 Het was echter veelbetekenend 
dat tegen het samengaan met de provincie binnen de raad grote bezwa
ren bestonden. Het voorstel werd met slechts 19 tegen 12 stemmen aan
genomen. De tegenstanders waren vooral bevreesd voor het afstaan van 
macht en verlies van inkomsten: 'Zij acht geen voldoende redenen aan
wezig om een ander - zij het ook de Provincie - medezeggenschap te ge
yen in een bloeiend gemeentelij k bedrij f' .20 

Bet Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Soest 

Soest kende in het begin van deze eeuw aIleen petroleumverlichting. 
Omdat op vele plaatsen in Nederland betere (openbare) verlichting 

17. GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr. 67' ), 20-11-1919. 
18. Idem, 11-12-1920. 
19. Gedenkboek PEGUS 1922-1947 (Utrecht 1947). 
20. GAU, 5, Notulen Gemeenteraad (inv. nr . 67' ), 19120121-4-1921. 



238 JBGBT 3(1986) 

bestond en Soest niet langer achter wilde blijven, besloot de gemeente 
de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre het voor Soest mogelijk 
was om ook tot een betere vorm van openbare verlichting te komen. Dit 
resulteerde in de instelling van een speciale commissie. Op grond van 
haar aanbevelingen werd op 1 april 1903 door de Raad met 8 tegen 3 
stemmen besloten zelf een elektriciteitscentrale te bouwen.21 De moge
lijkheid van gas werd afgewezen omdat de gemeente te uitgestrekt was, 
waardoor de aanleg van een buizennet te duur zou worden. Verder was 
men ervan overtuigd dat elektrisch licht het licht van de toekomst was. 
Het inwonertal van Soest groeide en door de moderne elektrische straat
verlichting werd Soest nog aantrekkelijker als vestigingsplaats. Elektri
citeit betekende dus een extra stimulans voor de toenemende nieuw
bouw. Ook het feit dat overal in Nederland centrales werden opgericht 
en al ca. 50 personen hadden toegezegd een aansluiting te nemen, speel
de een rol. De levering van elektriciteit door de particuliere Industriele 
Maatschappij uit Amsterdam, die te Baarn een centrale exploiteerde, 
werd afgewezen. Soest zou hoge tarieven moeten betalen, terwijl de In
dustriele Maatschappij een monopolie in de energievoorziening bedong. 
Bovendien zou zij voor de doortrekking van het net nog eens /30.000 
in rekening brengen. Soest wilde ook geen andere particuliere concessies 
verlenen omdat de gemeente hoge verwachtingen koesterde. Quitte spe
len werd binnen 2 it 3 jaar haalbaar geacht en bij gemeentelijke exploit a
tie zouden de belangen van de afnemers beter gewaarborgd zijn, terwijl 
bij eigen exploitatie concurrentie van anderen voor zowel particuliere als 
openbare verlichting werd uitgesloten. 22 

De drie tegenstemmers waren minder optimistisch. Zij vonden dat het 
geld beter besteed kon worden aan de verbetering van wegen in de bui
tengebieden. Ook twijfelden zij aan de financieIe haalbaarheid zodat ze 
liever aan een particulier een concessie wilden verlenen. Opvallend blijft 
echter het optirnisme van de meerderheid, die ervan overtuigd was dat 
elektriciteit binnen enkele jaren binnen vrijwel ieders bereik zou komen. 

De gemeente ging een lening van /60.000 aan bij de Hollandsche So
cieteit van Levensverzekeringen te Amsterdam tegen 40/0 per jaar. Ook 
te Soest werd gekozen voor het gelijkstroomsysteem, hoewel het een vrij 
uitgestrekte gemeente was. Het net bestond uit een ring van straatver
lichting, waarbinnen percelen zonder al te grote kosten konden worden 
aangesloten. 23 

Het tarief voor particulieren werd vastgesteld op 30 cent per kWh 
voor licht. Voor kracht gold een tarief van 15 cent, terwijl de gemeente 

21. Gemeente Archief Soest (GAS), Notulen Gemeenteraad (inv. nr. I), 1-4-1903. 
22. Idem, 28-1-1903, hierin : Yerslag commissie van verlichting. 
23 . Idem, 26-7-1903 . 
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de hele bestaansperiode 20 cent voor straatverlichting betaalde.24 So est 
poogde de afzet te stimuleren door per 1 januari 1907 het lichttarief met 
5 cent te verlagen. 25 Ondanks de tariefsverlaging steeg de afzet slechts 
langzaam. In 1905 was deze 25.000 kWh en in 1913 was deze tot slechts 
52.500 kWh gestegen (zie tabel 1). 

De oprichtingskosten waren met ongeveer /60.000 niet erg hoog, 
maar door de geringe afzet bleven de kosten per verkochte kWh hoog, 
vooral in 1909 toen voor het eerst werd afgeschreven (zie tabell). Door 
de geringe afzet, gepaard gaande met hoge kosten, konden de tarieven 
moeilijk verder verlaagd worden. In het aIgemeen werd het positieve ef
fect van tatiefsverlagingen sterk beperkt door het kleine potentiele afzet
gebied. Soest was een kleine gemeente met nog geen 6000, veelal ver
spreid wonende, inwoners en nauwelijks industriele bedrijvigheid. Door 
de lage afzet bleven de financieIe resultaten gering. Van 1905 tot 1913 
werd slechts een positief resultaat van /670 behaald (zie tabel 1). Door 
het kleine potentiele afzetgebied was het niet mogelijk voldoende finan
cieringsmogelijkheden te vinden voor uitbreidingen van de centrale. Dit 
kwam pijnlijk aan de orde to en Soest het net wilde doortrekken naar 
Soesterberg, waarvoor bijna 8 km kabel moest worden gelegd. Inwo
ners, gevestigd aan de Soesterbergsestraatweg, wilden graag aangesloten 
worden. De uitbreiding vergde relatief grote investeringen omdat door 
de grotere omvang van het net op wisselstroom moest worden overge
schakeld. Hiervoor waren twee nieuwe generatoren nodig (waarvan een 
voor reservevermogen) en meer personeel. Het benodigde kapitaal was 
aileen op te brengen wanneer de Utrechtsche Waterleiding Maatschap
pij, die bij Soesterberg een pompstation wilde bouwen, eveneens op de 
centrale kon worden aangesloten. Dit bedrijf wilde echter zelf de beno
digde stroom opwekken en tevens stroom aan derden leveren als neven
bedrijf. Voor dit laatste wilde Soest geen concessie verlenen omdat op 
die manier de kans op toename van het aantaI aansluitingen extra be
perkt werd. Hiermee was de centrale op een dood spoor aangeland en 
toen de mogelijkheid zich voordeed het bedrijf te liquideren en voortaan 
de stroom van de Hollandsche Electriciteits Maatschappij te betrekken, 
werd hierop ingegaan. Vanaf 1914 werd Soest vanuit een nieuwe wis
selstroomcentrale van de HEM te Naarden van elektriciteit voorzien. De 
centrale werd met inbegrip van het gebouw en de machines voor /60.000 
aan de HEM verkocht, te betaIen voor de helft in contanten en de rest 
in aandelen HEM.26 

24. Idem, 19-10-1903; GAS, Notulen commissie van verlichting (inv. nr. 25), 
30-11-1904. 
25 . GAS, Notulen Gemeenteraad (inv. nr. I), 9-8-1906. 
26. Idem, 14-9-1912. 



TABEL 1 Opbrengsten, kosten, afzet en winst l 

Utrecht Soest Raamsdonk 
Jaar A B C 0 A B C 0 A B C 0 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 35 .6 30,8' 29,8 24,7 - 253 
1906 22,3 19,0 498.0 - 16.155 23,6' 26,4 26,9 767 
1907 11,8 13,2 1.085.4 14.922 21,2' 23,2 32,6 658 
1908 9,4 12,2 1.466.1 40.459 19,4' 24,9 37.6 2.064 
1909 8,1 11 ,1 1.688.7 49.266 37,5 27,6 40.4 -3.982 28,6' 36,4 -4.117 
1910 8,1 11,0 1.765.8 51.620 25 ,1 26,1 41.0 393 22,3 ' 17,3 55,1 -3.798 
1911 7,5 10,5 2.008.9 60.326 22,8 24,9 44.8 912 18,4' 17,0 70,2 - 674 
1912 6,9 10,5 2.462.5 88 .952 23,9 24,1 48 .5 111 14,9' 17,5 77,4 1.841 
1913 6,4 10,2 3.049.1 115.302 52.5 16,1 17,5 93 ,3 1.289 
1914 6,8 9,0 3.702.8 82.070 18,6 17,3 97,9 -1.583 
1915 6,2 7,9 5.310.0 93.726 15,9 18,4 101,7 2.339 
1916 5,8 7,3 7.237.1 108.864 15,1 18,3 120,6 3.445 
1917 8,4 9,0 6.320.2 37.708 19,6 25,0 101,8 4.487 
1918 12,0 15,5 8.427 .9 307.956 37,4 44,9 85,4 7.331 
1919 12,8 15,3 11.894.4 354.415 35,5 41,4 109,0 6.002 
1920 11,6 14,8 18.348.7 632.633 
1921 8,0 10,1 23 .950.2 553.136 

Bron: 
Jaarvers1agen van de centrales, Gemeenteverslagen Utrecht en notulen Gemeenteraden Utrecht en Soest. 
Legenda: 
A = opbrengsten per kWh in centen 
B = kosten per kWh in centen 
C = afzet in kWh x 100 
o = winsten in guldens 

HEM 
A B C 0 

- 8.604 
- 2.388 
-25.168 
-17.989 

403 
6.043 

- 1.369 
26,0' 32,9 73,7 5.060 

14.674 
15.285 
17.395 

16,8' 30,8 124,2 17.536 
23,4 30,9 131,4 9.900 
24,7 31,4 194,2 13.423 
15,8 20,5 508 ,0 22.151 
11,8 15,0 1.040,1 33.569 
9,6 13,0 1.699,6 58 .122 
9,3 11,9 2.251,6 58.762 

10,8 12,0 2.353,5 29.030 

1. De winsten volgens de verlies en winstrekeningen. Indien we het verschil tussen kosten en opbrengsten vermenigvuldigden met de afzet ko
men we soms tot een ander winstcijfer. Oit is voornamelijk een gevolg van afrondingen tot een cijfer achter de komma bij de opbrengsten en 
kosten. Aileen voor 1919, 1920 en 1921 zijn de winsten te Utrecht volgens de verlies- en winstrekening ongeveer /50.000,- hoger dan volgens 
eigen berekeningen . Mogelijk heeft dit een boekhoudkundige oorzaak. 
2. In deze jaren is niets afgeschreven . 
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De N.V. Electriciteits Maatschappij 'Raamsdonk' 

Te Raamsdonk had men, evenals te Soest, aIleen de beschikking over 
petroleum voor verlichting en ook hier kwamen initiatieven van de 
grond tot verbetering van de situatie. In 1907 verzochten 151 ingezete
nen d.m.v. een petitie van 'lichtfabriek' op te richten,27 terwijl in dat 
jaar ook een concessie-aanvraag voor de bouw en exploitatie van een 
gasfabriek van een bedrijf uit Den Helder binnenkwam. De gemeente 
stelde hierop een speciale commissie in, die de verschillende mogelijkhe
den moest onderzoeken. We hebben de bevindingen van deze commissie 
niet kunnen achterhalen, zodat we niet weten op welke gronden men tot 
bepaalde conclusies is gekomen. Feit is echter dat op 1 oktober 1908 aan 
een particuliere maatschappij, de 'N. V. Raamsdonk', concessie werd 
verleend om een elektrische centrale op te richten. 28 Waarom de ge
meente niet zelf tot exploitatie van een centrale besloot, weten we niet. 
Wei bleken er nauwe banden te bestaan tussen de gemeente en de N. V. 
Raamsdonk. De grootste kapitaalverschaffer, G.J .H. Heere, was tevens 
tot oktober 1909 burgemeester en daarna, tot zijn overlijden in 1911, 
raadslid. Een andere belangrijke kapitaalverschaffer, G.H. Simonis, 
was van 1907 tot 1910 raadslid en van 1910 tot 1918 wethouder. Van ok
tober 1908 tim mei 1911 was hij tevens commissaris van de N.V. 
Raamsdonk. Ook enkele andere raadsleden hadden connecties met de 
centrale.29 

De N. V. Raamsdonk koos voor het wisselstroomsysteem met het oog 
op de uitgestrektheid van de gemeente. De inrichting bestond uit twee 
generatoren, aangedreven door twee zuiggasmotoren van elk 75 pk. De 
totale kosten kwamen op ruim /62.000. 30 Het bleek dat de financiering 
op grote moeilijkheden stuitte. Hoewel de gemeente als een van de con
cessievoorwaarden gesteld had dat een aandelenkapitaal van tenminste 
/75.000 gestort moest zijn, was in augustus 1908 slechts /40.000 
gestort, terwijl het maximum nooit hoger dan/59.900 is geweest. 31 Een 
poging om de gemeente te bewegen voor /25.000 aandelen te nemen 
mislukte, en slechts met moeite kon een hypothecaire obligatielening 
van /40.000 it 41f2 070 worden afgesloten onder inwoners van Raams
donk. De gemeente was weI bereid om een hypothecaire lening van 
/35.000 te verstrekken, maar dit werd door de N.V. afgewezen omdat 

27. Gemeente Archief Raamsdonk (GAR), Notulen Gemeenteraad, 24-5-1906. 
28 . GAR, Ingekomen stukken Gemeenteraad (iny. Dr. 14), 3-8-1908. 
29. GAR, Bedrijfsarchief yan de N.V. Raamsdonk, Register aandeelhouders en Register 
obligaties (iny. Dr. 25). . 
30. Idem, Jaaryerslagen (iny. Dr. 20), 1090. 
31. Idem, Register aandeelhouders en Register obligaties (iny. Dr. 25). 
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ze intussen de bovengenoemde obligatielening had weten te plaatsen. 32 

Het bedrijf startte in 1908 met lage tarieven in de hoop op een gunsti
ge afzetontwikkeling. Voor licht werd 20 en voor kracht 6 cent per kWh 
gerekend. De afzet nam toe van 36.000 kWh in 1909 tot 77.000 kWh in 
1912. Hierdoor daalden de kosten per kWh weliswaar van 28,6 cent in 
1909 naar 14,9 cent in 1912, maar de afzet b!eef te laag om vo!doende 
winst te boeken. In 1911 was het krachttarief weI verhoogd tot 10 cent, 
maar de gemeente stond niet toe het lichttarief eveneens te verhogen. 
Pogingen om het afzetgebied te vergroten faalden echter, mede door ge
brek aan kapitaal. 33 

In 1910 mislukte een poging om het aandelenkapitaal met 140.000 uit 
te breiden. Deze gelden had men nodig voor doortrekking van het net 
naar het naburige Waspik, de aanschaf van een derde generator en de 
bouw van een direkteurswoning. Door de mislukte aandelen-emissie 
werd in 1911 opnieuw een verzoek aan de gemeente gericht voor een kre
diet van 140.000, maar dit verzoek werd door de Raad in mei 1912 una
niem afgewezen omdat het bedrijf het eerdere aanbod van 135.000 had 
geweigerd en de gemeente de financiering liever aan partikulieren wilde 
overlaten. 34 Hierdoor werd de toestand steeds nijpender en ingrijpen 
was dringend noodzakelijk. De N. V. Raamsdonk kreeg toestemming 
van de gemeente om het lichttarief te verhogen van 20 tot 23 cent. Ook 
werd een tweede hypotheek van 15000 afgesloten en voor 116.000 cu
mulatieve obligaties uitgegeven; beide tegen 4070. 3S Het kapitaal werd 
door eerdere kapitaalverschaffers bijeen gebracht. Waarschijnlijk wa
ren zij gedwongen opnieuw geld in het bedrijf te steken omdat de kans 
groot was dat de centrale anders failliet zou gaan, waardoor een groot 
dee! van hun eerder gestorte geld zeker verloren zou zijn. 

Ondanks de financiele sanering bleef de situatie zorgwekkend en de 
N. V. Raamsdonk besloot af te zien van verdere pogingen om het net tot 
in Waspik door te trekken. De provincie Noord-Brabant had geweigerd 
een concessie te verlenen voor de aanJeg van kabels langs de provinciale 
weg en hiertegen was het bedrijf in beroep gegaan. Dit beroep werd ech
ter in 1912 weer ingetrokken 'omdat het ons voorkwam dat, zou de uit
spraak in ons voordee! uitvaUen, de aansluiting Waspik voor ons zou 
medebrengen zware geldelijke offers. 036 

Tot 1915 werd in totaal een verlies van 17000,- geleden, terwijl tot 

32. Idem, Jaarverslagen (inv. nr. 20), 1909. 
33. Idem, 1912. 
34. GAR, Notulen Gemeenteraad, 18-5-1912. 
35. GAR, Bedrijfsarchief van de N. V. Raamsdonk, Notulen Raad van Commissarissen 
(inv. nr. 8), 3/7-7-1912. 
36. Idem, Jaarverslagen (inv. nr. 20), 1912. 
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Afb.3 : N. V. Eiektriciteitsmaatschappij 'Raamsdonk'. Aanvang van het kabelieggen op 
het havenpiein op 22-10-'08. Bron: G.A. Raamsdonk, archie! N. V. Raamsdonk. 

1913 niets werd afgeschreven. Pas tijdens de oorlog verbeterde de situa
tie. De afzet was in 1916 gestegen tot ruim 120.000 kWh. In 1917 en 
1918 daalde deze tot respectievelijk 109.000 en 85.000 kWh, maar deze 
daling werd veroorzaakt door rantsoeneringsmaatregelen en sterk geste
gen tarieven. Van 1 juli 1916 tot en met 1 februari 1918 werd in enkele 
fasen het lichttarief verhoogd van 23 naar 53 cent per kWh en het 
krachttarief van 10 naar 50 cent in de speruren en 20 cent daarbuiten. 37 

De redenen hiervoor waren de sterk gestegen brandstof- en loonkosten 
tijdens de oorlog. Oat de afzet niet sterker daalde was een gevolg van 
het sterk toegenomen aantal aansluitingen. Deze stegen van 319 in 1915 
tot 673 in 1919. Velen werden gedwongen, door de schaarste en de hoge 
prijs van petroleum en steenkool, om zich op de centrale te laten aan
sluiten. Een verschuiving in de aard van de afzet vond nauwelijks plaats. 
Een sterke toe name van het industrieIe gebruik van elektriciteit zoals we 
in Utrecht hebben kunnen konstateren, vond niet plaats. Zowel abso
luut als relatief daalde het krachtaandeel zelfs. 

Ondanks de inzinking in de afzet werden vanaf 1915 redeJijke winsten 
geboekt. In totaal bedroeg de winst van 1915 tot 1919 bijnaf24.000 (zie 
tabell). Deze winst was een gevolg van hoge tarieven in combinatie met 

37. Idem, 1910-1918. 
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een in verhouding minder gestegen kostprijs. Met andere woorden, de 
opbrengst per kWh was sterk toegenomen (zie tabel 1). 

Het is duidelijk dat de centrale heeft kunnen profiteren van de bijzon
dere omstandigheden tijdens de ooriog. In feite was dit de enige redelijk 
rendabele periode in het bestaan van de centrale. Toch bleven uitbrei
dingen van het afzetgebied zo goed als uitgesloten ondanks de nu verbe
terde financiele situatie. Noord-Brabant had reeds voor 1914 de regule
ring van de provinciale elektriciteitsvoorziening voor een groot deel naar 
zich toe 'getrokken en daarmee in feite een monopoliepositie verworven. 
De kans op een provinciale concessie om ook buiten Raamsdonk stroom 
te leveren was hierdoor definitief verkeken. Oat de N. V. Raamsdonk 
niet eerder dan 1 januari 1920 op hield te bestaan was ook een gevolg 
van de ooriog. Door schaarste aan materialen duurde het tot in 1919 
voordat de provinciale centrale gereed kwam. Toen de provincie in staat 
was elektriciteit te leveren drong zij er bij de gemeente op aan de N. V. 
Raamsdonk over te nemen. Noord-Brabant stond op het standpunt dat 
concessies, door gemeenten aan particuliere vennootschappen verieend, 
niet meer pasten omdat daardoor de belangen van de gemeente, de inge
zetenen en de industrie in botsing kwamen met de belangen van de ex
ploitanten. De gemeente Raamsdonk ging hier op in en zij nam de aan
delen tegen een koers van 760/0 over. 38 Het bedrij f werd door de gemeen-

Afb. 4: N. V. Elektriciteitsmaatschappij 'Raamsdonk'. Aanvang van het kabelleggen op 
hel havenplein op 22-10-'08. Bron: G.A. Raamsdonk, archie! N. V. Raamsdonk. 

38. GAR, ingekomen stukken Gemeenteraad (inv . nr. 14); Notulen Gemeenteraad 
24-4-1919. 
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te omgezet in een distributiebedrijf dat de stroom en gros van de provin
cie kocht. 

De Hollandscbe Electriciteits Maatscbappij 

De Hollandsche Electriciteits Maatchappij (HEM) werd in maart 1899 
opgericht. In dat jaar verkreeg de HEM in Naarden en Hilversum een 
concessie voor de produktie en levering van elektriciteit. 

Vanaf medio 1896 kwamen te Naarden verschillende concessie
aanvragen binnen. De gemeente stelde hierop een speciale commissie in 
en trok een extern adviseur, Van Loenen Martinet, aan. Op basis van 
aanbevelingen van Van Loenen Martinet werden de concessie
aanvragen beoordeeld. Hierbij kwam de gemeente tot de conclusie dat 
de meeste aanvragen onbevredigend waren en te veel op eigen voordeel 
gericht. Toch wilde Naarden elektriciteit omdat men de bestaande situ a
tie met aIleen petroleumverlichting onbevredigend yond. Naarden ver
wachtte veel goeds van elektriciteit, onder meer op grond van wat men 
in Borne, Kinderdijk en Rotterdam bij de daar in bedrijf zijnde centra
les had gezien. Een eigen installatie achtte men echter niet haalbaar om
dat Naarden daarvoor met ca. 3600 inwoners te klein zou zijn39

• Op 1 
februari 1898 werd aan de Fa. Geveke & Co. te Amsterdam een conces
sie verleend omdat dit bedrijf aan de door Naarden opgestelde 
concessie-voorwaarden wilde voldoen. Geveke & Co. droeg in de loop 
van 1899, terwijl de bouw van de centrale reeds in volle gang was, de 
concessie over aan de HEM, waarvan Geveke direkteur werd.40 

In Hilversum kwamen opmerkelijk meer aanvragen binnen om de ge
meente van elektriciteit te mogen voorzien dan in de andere door ons 
onderzochte plaatsen. Het eerste verzoek dateerde al van 1882. AI deze 
aanvragen werden vooralsnog afgewezen. Er waren nog steeds vele tech
nische ontwikkelingen gaande en Hilversum nam een afwachtende hou
ding aan. Verder had men al sinds 1860 een particuliere gasfabriek. 

In 1884 besloot de gemeente deze concessie niet te verlengenen zelf 
een gasfabriek te bouwen. Bij deze gelegenheid liet de gemeente zich ook 
voorlichten over de stand van zaken rond elektrische verlichting. Een ei
gen elektrische centrale yond Hilversum te duur omdat door de niet aan
eengesloten bebo~wing een uitgebreid kabelnet nodig was. Vanaf 

39. Borne was eveneens een kleine gemeente. Waarschijnlijk werd niet de financiele 
haalbaarheid bedoeld, maar de toepassingsmogelijkheden van elektriciteit. 
40. Gemeente Archief Naarden, Notulen Gemeenteraad, 5-6-1896, 26-4-1898, 30-6-
1898, 9-5-1899 en 22-12-1899. 
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1894/95 werden nieuwe concessie-aanvragen nauwgezet bestudeerd en 
op 10 juni 1898 werd een concessie verleend aan de heer Gloeke. Deze 
concessie werd in mei 1899 overgenomen door de HEM. De concessie 
werd mede verleend omdat de voorwaarden erg gunstig waren voor de 
gemeente. Hilversum kon ten allen tijde zelf ook een centrale gaan ex
ploiteren of een ander concessie verlenen. Slechts een raadslid was tegen 
de concessieverlening met het oog op de concurrentie met de gemeente
lijke gasfabriek. WeI was de Raad op dat moment nog unaniem van me
ning dat eigen exploitatie een te groot financieel risico vormde.41 

De ontwikkelingen bij de HEM zijn in drie period en te verdelen: van
af de oprichting in 1899 tot de eerste overname in november 1902, van 
november 1902 tot de tweede overname per 1 januari 1911 en van 1911 
tot de liquidatie per 1 januari 1918. 

Over de eerste periode weten wij betrekkelijk weinig door het ontbre
ken van voldoende bedrijfsarchieven. WeI weten we dat de HEM gro
tendeels in handen was van twee Belgische firma's, de Societe Internati
onale d'Entreprises et d'Exploitation Electriques te Brussel en de Com
pagnie Internationale d'Electricite te Luik. Het maatschappelijk kapi
taal bedroeg j500.000, waarvan eind 1899 de helft was gestort. Verder 
had men een obligatielening vanj300.000 it 4070, die voor j240.000 was 
volgestort en een kortlopend krediet dat schommelde tussen de 
j110.000 en j137.000. De produktie yond plaats in twee kleine ge
lijkstroomcentrales te Hilversum en Naarden met een capaciteit van 
respectievelijk 80 en 40 kW.42 Het lijkt er echter op dat mede gezien de 
hoogte van de kapitaalsvoorziening de HEM grate plannen gehad moet 
hebben. Wellicht heeft men gehoopt snel in meerdere plaatsen conces
sies te verkrijgen. Dit lukte vooralsnog niet en hoewel we niets weten 
over de afzet in deze jaren moet deze laag zijn gebleven. In november 
1902 werd de HEM gereorganiseerd nadat in totaal een verlies van bijna 
j85.000 was geleden, terwijl niets was afgeschreven. Een groot deel van 
het verlies kwam voort uit de onevenredig grote post interesten. De bei
de Belgische firma's verdwenen in 1902 van het toneel en het maatschap
pelijk kapitaal werd tot j250.000 teruggebracht, waarvan jI50.000 
gestort. De obligatielening kwam te vervallen en het kortlopend krediet 
werd sterk verminderd.43 Door wie het bedrijf is overgenomen is ons 
niet bekend. 

41. Gemeente Arehlef Hilversum, Gedenkboek Hilversum 1424-1924, 374-381. 
42. Rijks Arehlef Noord Holland (RANH), Arehlef Provineiale Electriciteitsmaatsehap
pij Noord Hoiland (PEN), Jaarverslagen HEM (inv. nr. 54), 1899; Ontwikke/ing onzer 
electriciteitsvoorziening, 46. 
43. RANH, Arehief PEN, Jaarverslagen HEM (inv. nr . 54), 1902 en Balans en bijlagen 
(inv. nr. 282), 1902. 
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Vanaf 1904 tot en met 1907 is de totale capaciteit van de twee centra
les opgevoerd van de oorspronkelijke 120 kW tot 290 kW, maar het af
zetgebied werd niet veel groter. Voor deze tweede periode kennen we aI
leen de afzet in 1906 en 1910. Deze was respectievelijk bijna 74.000 kWh 
en ruim 124.000 kWh. Het zal duidelijk zijn dat deze stijging niet in
drukwekkend was. Toch draaide het bedrijf wat beter, vooral doordat 
het vreemd vermogen drastisch was verlaagd. Van 1902 tot 1912 werd 
een exploitatiewinst van ca. /65.000 behaald (zie tabel 1). Ondanks de 
structurele verbetering in de verhouding vreemd-eigen vermogen bleef 
de HEM een marginaal bedrijf, vooral omdat de afzet niet echt st~rk 
toenam. 

Vanaf 1909 werden pogingen ondernomen om de HEM te verkopen, 
o.a. aan een Duitse firma, maar pas in 1911 lukte het de aandelen van 
de hand te doen. Het bedrijf werd overgenomen door een groep Twentse 
industrielen, gerepresenteerd door de Hengelosche Electrische en Me
chanische Apparaten Fabriek (HEEMAF). De aandelen werden voor 
/81.000,- tegen een koers van 540/0 overgenomen. De oude aandeel
houders werden betaald d.m.v. obligaties a 4\12%. De Heemaf op haar 
beurt verplichtte zich voor een zelfde bedrag machines te leveren.44 

Het besef dat aIleen op een grootschalige manier stroomopwekking 
rendabel was, werd steeds duidelijker. Terwijl de centrales te Soest en 
Raamsdonk noodgedwongen moesten stoppen met hun dure stroom
voorziening wist de HEM op een voor haar kritiek moment een door
braak te forceren. De direkteur (1.C. de Kock van Leeuwen) en de raad 
van commissarissen (waarin o.a. W. Willink en R.W.H. Hofstede Crull 
van de HEEMAF) gingen voortvarend te werk. De kleine gelijkstroom
centrale te Naarden werd vervangen door een grote wisselstroomcentra
Ie van waaruit men het hele Gooi van elektriciteit wilde voorzien. On
derhandelingen met verschillende gemeenten werden succesvol afgerond 
en in 1913 werden Bussum, Laren, Blaricum, Huizen, Muiden en Mui
derberg aangesloten, in 1914 Eemnes, Soest, de interneringskampen 
(voor gevluchte Belgische soldaten) en in 1915 Baarn en Amersfoort. 
Andere - industrieIe - grootverbruikers werden apart aangesloten.45 Te 
Hilversum bleef de gelijkstroomcentrale voorlopig nog in bedrijf. De 
gemeente gaf nog geen toe stemming tot stilleggen en levering vanuit de 
nieuwe centrale te Naarden omdat men de mogelijkheid onderzocht om 
een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf te stichten. 

De tweede overname en algehele reorganisatie werd gefinancierd door 
het aandelenkapitaal uit te breiden tot /312.500,- in 1913 (in 1916 vol-

44. Elektriciteitsvoorziening tot 1925, 235-138 . 
45 . RANH, Archief PEN, Jaarverslagen HEM (inv. nr. 54), 1913-1915. 
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g~stort totJ500.000,-) en door uitgifte van een obligatielening van bij
na J500.000,- tegen 5070 in 1914. 

De reorganisatie had verstrekkende gevolgen. De afzet bedroeg in 
1912 ongeveer 194.000 kWh, in 1913, na de ombouw, ruim 500.000 
kWh en in 19172.353.000 kWh. Door de afzetstijging was de HEM in 
staat om de kosten per kWh te verlagen van 24,7 cent in 1912 naar 15,8 
en 9,3 cent in 1913 en 1916. AIleen in 1917 stegen de kosten weer, maar 
ook nu was dit weer een gevolg van de duurte tijdens de oorlog (zie tabel 
1). We weten niet precies hoe hoog de tarieven geweest zijn in deze peri
ode, maar het zal duidelijk zijn dat deze flink verlaagd moeten zijn voor 
de verschillende afnemers die voornamelijk uit grootverbruikers best on
den. Het is anders moeilijk te verklaren waarom de HEM in enkele jaren 
tijd kans zag het Gooi van elektriciteit te voorzien. Een indikatie voor 
de lage tarieven vormt ook de kosten, die daalden van 24,7 cent in 1912 
naar 10,8 cent in 1917. De netto-opbrengst per kWh daalde ook sterk, 
maar dit heeft niet geleid tot een winstdaling door de fors gestegen afzet. 
AIleen in 1917 daalde de winst omdat de gestegen kosten (nog) niet wer
den doorberekend middels hogere tarieven. 

Twee factoren hebben de doorbraak van de HEM mogelijk gemaakt. 
In de eerste plaats voldoende financiele middelen en in de tweede plaats 
de mogelijkheid om in een voldoende groot, dichtbevolkt en koopkrach
tig afzetgebied elektriciteit te leveren. Deze voorwaarden waren in het 
Gooi aanwezig.47 Hierbij komt dat de Rijks- en Provinciale overheden 
nog geen beperkingen oplegden aan de HEM bij het verkrijgen van con
cessies voor deze intercommunale stroomlevering. 

De jaren 1915 en 1916 kenden de hoogste winsten met in elk jaar ruim 
J58.000,-. Het bedrijf bleek duidelijk in opgang te zijn. Vanaf 1912 
werden dividenden uitgekeerd die lagen tussen de 5 en 6 Y2 %. De HEM 
bewees in deze laatste periode een levensvatbaar bedrijf te zijn met een 
redelijk groot verzorgingsgebied. Desondanks hield de HEM per 1 janu
ari 1918 op te bestaan. Het bedrijf werd overgenomen door Noord
Holland via het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN), 
dat de aandelen tegen een koers van 115% overnam.48 Van protest tegen 
de overname is ons niets bekend, hoewel er in dit geval geen direkte re
denen van bedrijfseconomische aard waren. De overname paste echter 
binnen de algemene ontwikkelingen in Nederland zoals die ook al in de 
paragrafen 2 en 4 zijn geschetst. 

46. Idem, Balansen en bijlagen (iny. nr. 282), 1913-1916. 
47. Het potentii:le afzetgebied in het Gooi bestond natuurlijk allanger, maar nu slaagde 
de HEM er ook in de benodigde concessies te Yerkrijgen. 
48 . RANH, Archief PEN, Jaaryerslagen HEM (iny. nr. 54), 1917. 
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Samenvatting en conclusie 

De belangrijkste bedrijfsekonomische gegevens die wij gebruikt hebben 
betreffen de kosten en opbrengsten per verkochte kWh, de afzet en de 
winsten en verliezen. De gegevens zijn samengevat in tabel 1. 

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het bedrijf met de laagste kosten en 
de laagste opbrengsten per kWh de hoogste winst boekte. Een bedrijf 
dat in staat was de kosten laag te houden kon lagere tarieven hanteren 
en zodoende de afzet bevorderen. Omgekeerd drukte een hoge afzet de 
(vaste) kosten per eenheid. Hierbij doet zich de vraag voor waar de initi
atieven lagen. Werden vooral binnen de bedrijven kostendrukkende 
maatregelen genomen wat kon leiden i:ot lagere tarieven om daarmee de 
afzet te stimuleren of wist men in de eerste plaats het afzetgebied en de 
vraag te vergroten waardoor grootschaliger en daarmee goedkopere 
stroomopwekking als het ware 'vanzelf' mogelijk werd. 

Het blijkt dat zowel interne als externe factoren een rol speelden. Bij 
interne factoren denken wij aan arbeid, kapitaal en ondernemerschap en 
bij de externe factoren aan de stand van de techniek, overheidsbemoei
ing, gevolgen veroorzaakt door de eerste wereldoorlog, de mate van in
dustrialisatie, bevolkingsomvang en -dichtheid en de koopkracht. 

De factor arbeid is in het algemeen niet van doorslaggevende beteke
nis geweest. AIleen te Soest wist men door geldgebrek niet voldoende ge
schoold personeel aan te trekken, terwijl grotendeels part-time gewerkt 
werd. De administrateur was tevens gemeentesecretaris en omdat de 
centrale slechts enkele uren per dag in bedrijf was had het produktieper
soneel ook geen volledige dagtaak.49 De niet op te brengen personeels
kosten speelden ook een rol bij het besluit tot liquidatie. De centrale ZQU 

over moeten gaan op wisselstroom en extra personeel moeten aantrek
ken waarvoor het geld ontbrak. 

De factor kapitaal speelde weI een belangrijke rol. In Utrecht was het 
mogelijk om voldoende kapitaal aan te trek ken omdat de kosten hier
voor gemakkelijk uit de toename van de afzet betaald konden worden. 
In Raamsdonk en Soest bleek dit niet mogelijk te zijn. De HEM wist in 
het algemeen voldoende kapitaal aan te trekken, maar in de beginperio
de stond daar onvoldoende groei van de afzet tegenover. Pas vanaf 1912 
lever den de grote investeringen die toen werden gedaan, voldoende ren
dement op door de doorbraak in het afzetgebied. Hierbij speelde het on-

49. Soest werkte volgens het gelijkstroomsysteem. Een gedeelte van de elektriciteit werd 
opgeslagen in accumulatoren vopr gebruik in de tijd dat de centrale niet in bedrijf was. 
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dernemerschap een duidelijke rol. De nieuwe eigenaars van het bedrijf 
staken belangrijke sommen in het bedrijf en vervingen de kleine ge
lijkstroomcentrale te Naarden door een veel grotere wisselstroomcentra
Ie. Door onderhandelingen met omliggende gemeenten en andere groot
verbruikers en gunstige tarieven wist de HEM belangrijke concessies te 
verkrijgen, waardoor de afzet sprongsgewijs steeg en de HEM een ren
dabel bedrijf werd. In het algemeen speelde het ondernemerschap een 
rol bij de tariefsbepalingen, besluiten tot capaciteitsverhogingen, po gin
gen tot vergroting van het afzetgebied, aanwending van nieuwe technie
ken voor zover mogelijk en allerlei andere investeringen. 

Een van de externe factoren betreft de stand van de techniek. Hierop 
zijn wij in dit artikel niet gedetailleerd ingegaan. In het algemeen waren 
die innovaties van belang die schaalvergroting mogelij maakten zoals 
grotere en efficientere stoomketels, turbines en generatoren, de over
gang van gelijkstroom op wisselstroom, verbeterde transformatoren, de 
hoogspanningstechniek etc. Ontwikkelingen aan de afnemerskant speel
den ook een grote rol. Te den ken valt aan bet ere en grot ere elektromoto
ren en andere industriele toepassingen, de ontwikkeling van huishoude
lijke apparaten, rendementsverbeteringen van lampen, etc. Deze aspec
ten vallen echter buiten het bestek van dit artikel, wat ook geldt voor 
stimulatie van de afzet door voorlichting en reklame. 

Een belangrijke factor was de samenstelling van de markt. Utrecht en 
in een later stadium de HEM slaagden erin om in een dichtbevolkt en 
welvarend gebied elektriciteit te leveren, waarbij vooral ook het groot
verbruik een belangrijke rol speelde. Waar deze basis ontbrak waren 
centrales gedoemd te verdwijnen zoals te Soest en Raamsdonk is geble
ken. Waar een grote (potentiele) markt aanwezig was bestonden in prin
cipe legio groeimogelijkheden. De eerste wereldoorlog is van belang ge
weest omdat door de schaarste aan alternatieve energiebronnen het ge
bruik van electriciteit in een stroomversnelling is gebracht, waar vooral 
die bedrijven van profiteerden die voorheen ook al voldoende 
bestaansmogelijkheden hadden. Deze bestaansmogelijkheden werden 
niet aIleen bepaald door allerlei bedrijfseconomische en marktfactoren, 
maar ook door de invoed van de Provinciale en Rijksoverheid. Door 
overheidsingrijpen verdwenen de centrales van de N. V. Raamsdonk en 
de HEM. Bij de HEM waren echter geen financieel-ekonomische rede
nen tot opheffing aanwezig. 

In het algemeen kunnen we stell en dat het proces naar een zekere 
grootschaligheid, gelijke tred houdend met de snelle technische ontwik
kelingen, uit ekonomisch oogpunt noodzakelijk was. De consument 
heeft hiervan geprofiteerd door de steeds lagere stroomprijzen die mo
gelijk werden. De ontwikkeling naar een in hoofdzaak provinciaal geor-
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ganiseerde elektriciteitsvoorziening was uit ekonomisch oogpunt niet 
noodzakelijk. Ook wanneer de elektriciteitsvoorziening geheel in parti
culiere handen zou zijn gebleven is het moeilijk in te zien dat het proces 
naar grootschaligheid zich niet zou hebben voltrokken. 



Wereldsysteem in bedrijf; 
scheepvaartconcurrentie in Indonesie 
1891-1914 

J. it CAMPO 

Inleiding 

Dit artikel gaat over de concurrentie tussen de Europese en Chinese 
stoomvaart in de Indonesische archipel tussen 1891 en 1914. Nagegaan 
zal worden waarom de Koninklijke Paketvaart Maatschappij de strijd 
aanbond tegen een groot aantal kleinere Chinese stoombootonderne
mingen, hoe zij dat aanpakte en tot welke uitkomst dat leidde. Dit on
derwerp wordt geplaatst tegen de achtergrond van de theorie van de ont
wikkeling van een wereldsysteem. 

Het stuk is als voIgt opgebouwd. Eerst zal worden aangegeven wat de 
theoretische benadering en de historische context zijn. Dan wordt een 
overzicht gegeven van de Europees-Chinese concurrentie. Daarbij wordt 
eerst ingegaan op de sterke en zwakke kanten in de marktpositie van bei
de partijen. Vervolgens komt de ontwikkeling in de strijdtactieken aan 
de orde. Tenslotte wordt getracht de uitkomst van de strijd te verklaren. 
In de conclusie zal deze uitkomst worden geinterpreteerd tegen de ach
tergrond van het theoretisch uitgangspunt. 

De theoretische en historische context 

Een van de grote thema's o'p het terrein van de geschiedenis van interna
tionale betrekkingen betreft de ontwikkeling van het moderne wereld
systeem. Wat dat inhoudt is door verschillende auteurs anders ingevuld; 
zij benadrukken althans verschillende aspecten van het wereldomvat
tend en eeuwenomspannend verschijnsel, dat in Europa omstreeks 1500 
zijn oorsprong vond en tot de Eerste Wereldoorlog zijn zwaartepunt 
had. 

Bij I. Wallerstein staan voorop de ontplooiing van een kapitalistische 
wereldeconomie en de vorming van sociaal-economische klassen. 1 

1. 1. Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of 
the European World Economy in the 16th Century (New York 1974). 
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G. Modelski heeft een theorie over de groei van een politiek wereld
systeem geopperd.2 In zijn ogen zou deze internationaal-politieke 
machtsordening worden gekenmerkt door een lange golfbeweging, wel
ke van eeuw tot eeuw het machtscentrum deed verplaatsen. Deze proces
sen worden in nauw verband gezien met de vorming en wereldwijde ver
brei ding van het verschijnsel van de nationale staat. 

Door C. Enloe is naar voren gebracht dat in deze lange termijn pro
cessen van kapitalistische doordringing en van staatsvorming de etni
sche factor een geheel eigen rol heeft gespeeld, en thans nog speelt. 3 Zij 
maakt dit aannemelijk voor zowel westerse als niet-westerse landen. 

De weidse theorieen over 'het wereldsysteem' hebben aan vaak harde 
en soms terechte kritiek blootgestaan. Dat neemt niet weg dat deze uit
dagende benadering de voortgang van veel historisch onderzoek inspi
reert en stimuleert. De schrijvers uit deze inmiddels omvangrijke school 
hebben gemeen een grote aandacht voor de wisselwerkingen tussen cen
trum en periferie, tussen wereld-, landelijk en plaatselijk niveau, tussen 
technische, economische, politieke, sociale en mentale aspecten. Juist 
door het aanreiken van een holistisch perspectief en het uitzetten van 
grote lijnen kan hun benadering richting geven aan veel kleinschalig em
pirisch onderzoek. Zo kan bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse ontwik
keling van de lijnvaart, mogelijk gemaakt door de bouw van stoomsche
pen, vanuit deze invalshoek vruchtbaar worden benaderd. 

Lijnvaartrederijen ontwikkelden vanuit de westerse metropolen we
reldomspannende netwerken. Deze dynamiek yond omstreeks 1840 zijn 
oorsprong in Londen, Liverpool en andere havensteden van Engeland, 
het land met de meeste industrie, handel, scheepvaart en kolonien. Van
af omstreeks 1880 verbonden lijnvaartrederijen aller landen zich in tal
rijke scheepvaart conferenties, die een hoge graad van organisatorische 
en economische afstemming en verwevenheid op wereldschaal tot stand 
brachten: een mariti em wereldsysteem.4 

Aan de periferie van het wereldsysteem trokken zij steeds meer kusten 
in hun werkingssfeer, waardoor deze steeds sterker en steeds recht
streekser werden ingeschakeld in de wereldmarkten. In Zuid-Oost Azie 
werd Singapore al voor 1870 een knooppunt van stoomvaartlijnen tus
sen Engeland, India, China en Australie. Na de opening van het Suezka-

2. G. Modelski, 'The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State', Comparative 
Studies in Society and History, 20(1978)214-235. 
3. Cynthia H , Enloe, 'State-Building and Ethnic Structures; Dependence on Internatio
mil Capitalist Penetration' , in: Terence K. Hopkins & I. Wallerstein (eds.), Processes of 
the World System (Beverley Hills, Cal. 1980) 266-288. 
4. B.M. Deakin & T. Seward, Shipping Conferences. A Study of their Origins, Develop
m~nt and Economic Practices. (Cambridge 1973). 
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naal begon Singapore bovendien een sterke aantrekkingskracht uit te 
oefenen op de Indonesische archipel. Europese, maar vooral Chinese re
derijen brachten vele kleine stoomschepen in de vaart om de grote ocea
anschepen te Singapore te voeden met de uitvoerprodukten van de Indi
sche 'buitengewesten'. 

In Nederland werd pas in 1870 de Stoomvaart Maatschappij Neder
land (S.M.N.) opgericht, die samen met de later opgerichte Rotterdam
sche Lloyd (R.L.) de vervoersschakel moest vormen tussen moederland 
en kolonie. Tegenover de al bestaande lijnen konden de Nederlandse 
maatschappijen zich aanvankelijk maar moeizaam handhaven. Daar
voor bestonden twee hoofdredenen. De eerste was de sterke gerichtheid 
van vele Indische havens op Singapore. De tweede reden was, dat sinds 
1865 de Nederland-Indische pakketvaart was opgedragen aan een Engel
se onderneming; dat was de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maat
schappij (N.I.S.M.), dochter van de British India Steam Navigation 
Company (B.I.S.N.C.). Deze werkte met de Nederlandse scheepvaart
maatschappijen niet of nauwelijks samen, zodat deze in de havens van 
Java niet voldoende werden gevoed. De N.I.S.M. ondernam weinig om 
de uitvoer der buitengewesten naar zich toe te trekken, te ontwikkelen 
en over Batavia te leiden. Dit bood de Chinese rederijen de ruimte tot 
ontplooiing van hun lijntjes vanuit Singapore, waar zij de Engelse lijnen 
op Europa lading uit Indonesie aanbrachten. Dat alles had weer een na
delige uitwerking op de positie van Batavia, Amsterdam en Rotterdam 
als havensteden en marktcentra. Tegenover elkaar stonden dus de belan
gen van twee deelsystemen, elk met de volgende opbouw: - markt -
oceaanlijn - overscheephaven - plaatselijk vervoer - productiegebie
den. Ret eerste deelsysteem werd gevormd door: 
- Londen/Liverpool - B.I.S.N.C.lRolt & Co/Peninsular & Orien
tal/enz. - Singapore - N.I.S.M.lChinese reders - Indonesie; en het 
tweede door: 
- Amsterdam/Rotterdam - S.M.N.lR.L. - Batavia - (N.I.S.M.) - In
donesie. 

De controle over de Indische pakketvaart werd daardoor van strate
gisch belang. De beheersing van de plaatselijke vervoersdiensten, zo 
dicht mogelijk bij de bron, bepaalde met welke oceaanlijnen en naar 
welke markten de Indonesische uitvoerproduktie zou worden ver
scheept. 

Ret contract der N.I.S.M. verviel eind 1890. Dank zij een gezamenlij
ke inspanning van Nederlandse scheepsbouw- en scheepvaartbelangen, 
handel en banken kwam met steun van de overheid in 1888 de oprichting 
tot stand van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P .M.). Aan 
deze werd met ingang van begin 1891 de pakketvaart opgedragen. Na 
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enige schermutselingen en langdurige onderhandelingen kwam het in 
1889 tot een besluit tot opheffing van de N.I.S.M. Een deel van haar 
vloot werd door de K.P.M. overgenomen; de overige schepen werden 
uit de archipel teruggetrokken. De nieuwe pakketvaartonderneming 
kwam daardoor sterker te staan tegenover de overblijvende mededin
gers, de Chinese rederijen. De K.P .M. was een particuliere onderne
ming, welke nauw met de S.M.N., de R.L. en andere koloniale belangen 
was verbonden. Door haar overeenkomst met de Staat (waarvoor zij mi
litairen, ambtenaren, post, produkten en goederen vervoerde en waar
mee zij nauw samenwerkte) droeg zij een semi-officieel karakter. 5 

De aan de K.P.M. opgedragen taak was kort gezegd: economische 
ontwikkeling en gezagsversterking door middel van maritieme expansie. 
Dit verplichtte de nieuwe onderneming van meet af aan de strijd aan te 
binden met de grotendeels Chinese stoomvaartlijnen vanuit Singapore. 

De sterke en zwakke kanten van beide partijen 

In 1891 ving de K.P.M. op dertien lijnen haar vaardiensten aan ten be
hoeve van de pakketvaart tussen ongeveer honderd havens van 
Nederlands-Indie. Daarbij kwam de nieuwe maatschappij op vele 
kusten in het vaarwater van de reeds bestaande scheepvaart. Deze kan 
worden onderscheiden in Europese, Indisch-Europese en Chinese 
stoomvaart; bovendien had de zeilvaart in zijn schilderachtige verschei
denheid een klein en steeds verder slink end aandeel in het vervoer be
houden. 

In dat aanvangsjaar omvatte de vloot van aIle stoomschepen in de ar
chipel tesamen ruim tweemaal zoveel schepen als de K.P .M. bezat. 
Door een verviervoudiging van de pakketvloot was deze verhouding 
twintig jaar later omgekeerd. In 1891 had slechts eenzevende een 
Nederlands-Indische thuishaven; voor zeszevende was dat een haven in 
de Straits Settlements, dus in Brits gebied. Ook deze verhouding was na 
twintig jaar omgekeerd. Het aantal havens dat regelmatig werd aange
daan bedroeg toen meer dan tweehonderd. De ontwikkeling van de aan
tallen met de K.P.M. concurrerende schepen, ingedeeld naar nationali
teit van de reders en naar thuishaven, is weergegeven in de grafieken 1 
en 2. 

5. 1. it Campo, 'Een maritiem B.B. De rol van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
in de integratie van de koloniale staat.' in: 1. van Ooor (red.), Imperialisme in de marge. 
De afronding van Nederlands-Indiif (Utrecht 1986). 
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KPM. 

De Chinese rederijen in de Indische archipel betoonden zich de 
lastigste concurrenten der K.P .M. Een reeks van factoren droeg er toe 
bij dat de bedrijfskosten der Chinezen veellager waren dan voor een Eu
ropese rederij mogelijk zou zijn. Zij bepaalden zich primair tot het 
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vrachtvervoer en meden investeringen in naar verhouding veel duurdere 
voorzieningen voor passagiers; wat allerminst inhield dat zij deze niet 
vervoerden.6 Hun schepen waren zonder uitzondering opgelapte afdan
kertjes van Europese rederijen; na de opening van het Suezkanaal yond 
veel uitgevaren materieel een nieuwe bestemming in tropische wateren. 
Naast geringe afschrijvingen vormden lagere lonen een bellmgrijk ele
ment. Hun kostenvoordeel kwam vooral op de kortere afstanden tot 
gelding. 

De weerbarstigheid der Chinese concurrentie vloeide eveneens voort 
uit de nauwe verwevenheid van handel en scheepvaart, terwijl de moder
ne lijnvaart berustte op de scheiding tussen beide. In de rege1 werden de 
rederijtjes opgezet door handelaren, die met betrekking tot het vervoer 
van eigen handelswaar gemeenschappelijke belangen hadden. Wanneer 
vele handelaren in een plaats aandeelhouders waren in de onderneming, 
dan was hun trouw als verschepers verzekerd. Naarmate hun handel 
meer winstgevend was, waren zij bereid verliezen te lijden op het eigen 
vervoer. Ongetwijfeld waren zij dikwijls in staat met winst te varen. De 
bereidheid tot forse overbelading vergrootte de winstgevendheid aan
zienlijk. Bijna onaantastbaar Ie ken deze vrijbuiters wanneer zij boven
dien minder wettige neveninkomsten hadden uit de smokkel van zout, 
opium, drank en wapens; hun taaie volharding werd door de K.P .M. 
hoofdagent steevast daaraan geweten. Op vele plaatsen bezaten zij een 
meer of minder volledig lokaal handels- en vervoersmonopolie, waar
door van andere handelaren soms maximale vrachtprijzen konden wor
den geeist. Op een aantal vaarroutes, met name tussen Singapore en de 
grote havens op Java bestond echter een lage drempel van toetreding; 
van concurrentiedreiging ging dan een prijsmatigende werking uit. 

Hun veerkracht werd vergroot doordat de eigendomsverhoudingen en 
de handelsbetrekkingen waren ingebed in hechte sociale verbanden. 
Verwantschapsrelaties vormden het stramien voor patronen van sociaal
economische samenwerking door kongsivorming. 7 In deze netwerken 
namen in Ned.-Indie de kapiteins-Chinees8 op lokaal niveau sleutelposi
ties in. Kongsi's vormden een bredere basis voor de noodzakelijke kapi
taalverwerving dan op persoonlijke titel of in familieverband aIleen mo
gelijk zou zijn.9 

6. J . Hummel, 'De bediening van de pakketvaart in den Ned.-Indischen archipel', De 
Indische Mercuur, 36(1913)367-371. 
7. Zie Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, onder 'kongsi'. 
8. Een kapitein-Chinees was het hoofd van een Chinese wijk, aangesteId door het kolo
niaal Gouvernement. In de meeste gevallen werd daarvoor de meest welvarende Chinees 
aangewezen. 
9. H. Dick, 'The Rise and Fall of Dualism: the Indonesian inter-island shipping in
dustry' in: R. Garnaut & P. MacCauley (eds.), The Indonesian Connection, dl. II., 356. 
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Deze onmiskenbare voordelen hadden hun keerzijde. De schaal van 
hun economische activiteiten reikte niet verder dan deze overzienbare 
sociale groep. Vergeleken met de vertaktheid van het bureaucratisch
onpersoonlijke netwerk waarin de K.P .M. in Europa en Azie opereerde, 
bleef hun reikwijdte dus beperkt. De sociale innigheid der economische 
betrekkingen kon in een nadeel verkeren, wanneer deze omsloeg in vij
andschap. Een bedorven persoonlijke verhouding betekende meer dan 
het einde van een zakelijke betrekking; het werd soms het begin van een 
vete. Zo werd de 'Blinde Chinees van Boeleleng', The Tiong Sioe, jaren
lang een trouw medefirmant van Wee Bin & Co, diens heftigste bestrij
der, toen hij zich door deze bedrogen wist. 10 

Ret gebrek aan scheiding tussen eigendom en beheer kon de kongsi's 
evenzo parten spelen. Doorgaans waren de deelnemers als handelaren 
direct bij een scheepvaartkongsi betrokken, maar meestal niet in gelijke 
mate. Een grotere handelaar kon trachten voor zichzelf een voordeliger 
tarief te bedingen. Wanneer de directeur tevens medebezitter was van de 
havenprauwenIl

, kon hij bijvoorbeeld ten eigen bate hoge prauwkosten 
berekenen en deze afwentelen op de kongsi. 

In vele kongsi's waren dit soort belangentegenstellingen een bron van 
spanningen. Zij waren daardoor soms behept met een zekere onbesten
digheid. Uiteraard speelden agenten en kapiteins der K.P .M. daar niet 
zonder leedvermaak graag op in of lokten deze zelfs uit, zoals bij de 
Thong Ek Kongsi te Pontianak. 12 

Door de Chinese reders werd het onderscheid tussen lijnvaart en wilde 
vaart bepaald niet strak aangehouden. Technische problemen, organisa
torische improvisaties en wisselvalligheden aan de vraag- en aanbodzij
de van de vervoersmarkt waren redenen daarvoor. Deze soepelheid zal 
vaak ingegeven zijn geweest door de eigen belangen. Tegenover hun op
portunisme was de K.P.M. op vele trajecten gebonden aan het overheids
contract of aan de eigen dienstregeling. Maar voor vele grotere han de
laren, met name de Europeanen onder hen was die onberekenbaarheid 
minder aantrekkelijk dan de betrouwbare regelmaat der K.P .M. 

10. Aigemeen Rijksarchief, Archief der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Notulen 
van de Raad van Bestuur (voortaan: ARA,KPM,RvB), 30-7-1896. 
11 . Op vrijwel alJe kustplaatsen in Nederlands-Indie moesten de schepen ter rede worden 
geladen en gelost. Dat gebeurde met een groot aantailichters (prauwen). Deze prauwenve
ren waren eveneens lange tijd vaste onderdelen van de lokale monopolies, die hun onmis
baarheid vaak uitbuitten ten koste van doelmatigheid en het aigemene verkeersbeiang . Op 
vele plaatsen werden zij door de K.P .M. aangepakt of overgenomen. 
12. Concurrentieverslag (voortaan ARA,KPM,CV), 1914 en 1916. Deze concurrentie
versiagen waren een vast hoofdstuk in de jaarlijkse aigemene verslagen van de directie te 
Batavia aan de Raad van Bestuur te Amsterdam. 
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Tot dusver zijn enkele kenmerken genoemd die de Chinese stoomvaart 
in de concurrentie met de K.P .M. een zeker voordeel boden, met de 
kanttekening dat al deze voordelen hun keerzijde hadden. Daarnaast 
moet worden gewezen op het bestaan van bepaalde achterstandsituaties, 
waar de Chinezen zich geenszins bij neerlegden en die zij soms zelfs in 
hun eigen voordeel wisten uit te buiten. 

Tot 1912 was in Ned.-Indie een beschermende kustvaartwetgeving 
van kracht, welke aan vaartuigen onder vreemde vlag verbood lading te 
vervoeren tussen (maar niet uit of naar) Indische havens, althans het 
merendeel daarvan. Deze bepalingen verhinderden niet dat vele havens 
met Singapore een meer rechtstreekse en goedkopere verbinding kregen 
dan de K.P .M. kon bieden; deze leidde immers de kustvaart zo veel mo
gelijk naar of via Batavia. Vanuit Singapore en Penang bediende de 
'muskietenvloot' rechtstreeks vele Indonesische kustplaatsen. (Zie sche
ma). Voor de op Singapore gerichte handel bood de K.P.M. in de regel 
dus niet een beter verkeersmiddel; dit bleef zelfs zo na het doortrekken 
van verschillende Molukkenlijnen naar Singapore na 1892. Dit ervoer de 
K.P .M. te Lombok; na de expeditie van 1894 had zij eindelijk greep ge
kregen op het verkeer van'Ampenan, maar een deel ontgleed haar door
dat men vracht voor Singapore met wangkangs overvoer naar Boeleleng 

Engeland/ 
Europa 

Nederland/ 
Europa 

a 
~-----

e 

d 
( 

Singapore ~ ___ b _ _ A / 

'" t"~ /c 
I " / 
If B 

:/0 
I C 

Batavia /c 

Verschillende vervoersstromen vanuit Indonesie naar Europa. 
Toelichting: A, B en C zijn Indonesische havens. a = Engelse rederij; b = Chinese rede
rij; c = K.P.M.; d = 8.M.N. en R.L.; e= K.P.M.; f = Chinese of Engelse rederij. Wan
neer b goedkoper of voordeliger is dan c + e, en tevens a = b, dan kunnen de Nederlandse 
maatschappijen in het vervoer naar Europa concurreren met doorvrachten, zodanig dat 
c + d goedkoper is dan a + b. 
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en daar overlaadde in Chinese stomers. 13 Dit is een van de vele voorbeel
den hoe bestaande handelspatronen de Chinese stoomvaart begunstig
den. De K.P .M. kon hen bezwaarlijk op al deze direkte verbindingen 
bestrijden omdat de onvermijdelijke vrachtverlagingen het relatieve 
voordeel van Singapore slechts zouden versterken.!4 De Nederlandse 
maatschappijen (S.M.N., R.L. en K.P.M.) trachtten de voordelige lig
ging van Singapore teniet te doen, onder meer door het aanbieden van 
een kostenvoordeel. Zij berekenden voor rechtstreekse verscheping uit 
Indonesische havens op Europa met overscheping te Tandjong Priok 
doorvrachten die tien procent lager waren dan de som van de afzonder
lijke tarieven, zodanig dat verscheping via Java goedkoper zou zijn dan 
via Singapore. Deze zogenaamde doorvrachtenpolitiek, die overigens 
niet specifiek tegen de Chinese concurrentie was gericht, wierp pas op 
de lange duur vruchten af. IS 

Een tweede achterstandsituatie bestond voor de meeste Chinezen in 
de geringe omvang van hun 'vloot' en het beperkte tonnage van hun 
schepen. De omzetting van dit nadeel in een voordeel door de Chinese 
reders berustte op wat genoemd kan worden het comparatieve nadeel 
van concurrentie. Wanneer twee rederijen op een traject met elkaar een 
tarievenstrijd aanbinden lijden beide, op korte termijn gezien, verliezen, 
maar deze schade is evenredig aan beider vrachtvolume op dat traject. 
Op die grond was de K.P .M. juist door haar overwicht in bepaalde vaar
wateren zeer kwetsbaar voor het hinderlijk optreden van een enkel klein 
Chinees stoomschip, !6 dat soms louter en aileen als stoorzender werd in
gezet. 

Als derde en laatste punt kan worden genoemd de onmiskenbare ach
terstand der Chinese rederijen in technische, financiele en organisatori
sche middelen. Haar voorsprong verleidde de K.P .M. lei ding tot een ge
ringschatting en onderschatting van de Chinezen, die, zo meende men, 
slechts tegen erbarmelijke verliezen, met minne methoden en ondanks 
hun onkunde hun oud roest drijvende wisten te houden. Van sommigen 
hunner werd jaren achtereen de reddeloze ondergang aangekondigd, 
doch· naar achteraf bleek, dikwijls zeer voorbarig of geheel ten onrech
te.!? Middels het verspreiden van geruchten hielden de Chinezen zelf het 
beeld van noodlijdendheid in stand. 

13. ARA,KPM,CV, 1901. 
14. ARA,KPM,CV, 1893. 
15 . Zie hierover zeer uitgebreid de interne nota: Geschiedenis K.P.M.-contracten, in A1-
gemeen Rijksarchief, Archief der Stoomvaart Maatschappij Nederland . 
16. ARA,KPM,CV, 1899. 
17. ARA,KPM,CV, 1905. 
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De strijdmiddelen in de concurrentie 

In de Straits werd de verzamelde vloot van Chinese schepen aangeduid 
met de term 'mosquito fleet' vanwege hun geringe omvang en gonzende 
bedrijvigheid. Wat betreft de K.P.M. was dit bovendien een rake type
ring vanwege hun overlast en moeilijke bestrijding. De K.P .M. heeft 
verschillende taktische middelen moeten aangrijpen tegen wat in haar 
ogen was een maritiem - commerciele guerilla vanuit de Straits. De uit
komst van de wedijver kan niet zonder meer worden afgeleid uit de 
structurele sterkten en zwakten van beide partijen. Doorslaggevend wa
ren het strategisch doel en de tactische middelen van de K.P .M. 

De Europese stoomvaartmaatschappijen ontwikkelden verschillende 
middelen tot regulering van conflict en concurrentie en zelfs vormen van 
samenwerking; dat gebeurde in beginsel op voet van gelijkheid. In de 
verhouding tot de Chinezen kwamen deze niet tot stand. Ten enen male 
ontbraken daarvoor de basisvoorwaarden: economische doelstelling en 
organisatie, mariti em patroon en praktijk maakten onderhandeling op 
basis van gelijkheid bij voorbaat onmogelijk. Dit was ongetwijfeld een 
gewichtiger bezwaar dan de aan de Chinezen toegedichte onbetrouw
baarheid. 18 In de beginjaren van haar bestaan was het streven der 
K.P .M. gericht op het bestrijden, en liefst zonder meer uitschakelen van 
de Chinese mededingers welke zij als nieuwkomer in die wateren aantrof 
en welke de K.P .M. aanstonds opvatte als haar 'eigen terrein'. 19 

Bij die strategie pasten vooral tactieken met negatieve sancties. Het 
meest gehanteerde middel was tariefsverlaging tot onder de prijs welke 
de concurrent vroeg. De K.P .M. was daarbij bereid soms aanzienlijke 
verliezen te lijden. Het werd meestal gebruikt in een direkte confronta
tie, maar niet uitsluitend. Zo paste de Hoofdagent een drastische prijs
verlaging toe nadat hij had vernomen dat een concurrent in de Penang
Padangvaart in zijn contracten met verschepers een 'laagste vracht' 
clausule had opgenomen; dit bracht hem een gevoelige slag toe.20 De
zelfde kunstgreep werd uitgehaald om de kansen van concurrenten op 
het afsluiten van voordelige contracten te bederven.21 Wanneer mede
dingers door zo'n prijzenoorlog waren verdreven, dan dienden de ver
schepers vervolgens een flink leergeld te betalen in de vorm van plotse
linge vrachtverhogingen, voor de les dat stabiele vrachten op den duur 
voor aIle betrokkenen voordeliger waren, 'zoodat het tegen hun belang 

18. ARA,KPM,CV, 1897. 
19. ARA,KPM,CV, 1896. 
20. ARA,KPM,CV, 1892. 
21. ARA,KPM,CV, 1892; ARA,KPM,CV,1916. 
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zou wez!!n de concurrenten te steunen'. 22 Niet tot de K.P .M. bekeerde 
of afvallige verschepers konden kennis maken met allerhande straffen 
en pressiemiddelen wanneer zij tijdelijk op de K.P .M. waren aangewe
zen.23 Wanneer de Hoofdagent concurrentie zag opdoemen zonder kans 
op afweer kon hij zelfs besluiten nog even zijn schapen te scheren 'om 
met de meest aangename herinneringen deze relaties te kunnen afbreken 
zonder eenig zelfverwijt over een tegemoetkomende houding' . 24 

Ook kon lading worden afgestoten om een lastige concurrent ermee 
op te schepen op een voor hem ongelegen ogenblik. Zo beloonde de 
K.P.M. in 1910 op Muntok haar weinige trouwe afschepers met lagere 
vrachten, terwijl zij van de ontrouwe juist dubbele eiste. Hierdoor zag 
de concurrent Lim A Pat zich gedwongen laatstgenoemden met een ex
tra chartership te bedienen, wat hem zware verliezen berokkende. 25 Om 
lading zo dicht mogelijk bij de bron te veroveren zette de K.P .M. sto
mers in op vele grote rivieren van Sumatra en Borneo, en zelfs op de 
Mamberamo (Noord Nieuw-Guinea) werd daartoe een poging onderno
men. 

De K.P .M. trachtte ook invloed uit te oefenen op de aanbodzijde. 
Reeds bij de voorbereidende besprekingen over de inrichting der pakket
vaart werd gewezen op het gevaar van marktbederf door het voortdu
rend afstoten van oudere schepen door Europese rederijen. 26 De 
K.P .M. verkocht daarom schepen vrijwel uitsluitend onder concurren
tiebeding, bijvoorbeeld dat zij buiten Ned.-Indie dienden te blijven. Bij 
de verkoop van het ss Fransen van de Putte werd bepaald dat het uitslui
tend mocht worden gebruikt als zeilschip.27 Soms ook manipuleerde de 
K.P .M. de tweedehands markt om de kosten voor anderen op te drij
yen. Meer dan eens werd de Hoofdagent door de Raad van Bestuur ge
machtigd op veilingen de prijzen op te drijven. 28 De stomers der geliqui
deerde Deli Stoomboot Mij werden door haar opgekocht uitsluitend om 
te voorkomen dat deze in verkeerde hand en zouden vallen.29 Op verge
lijkbare wijze opereerde zij op de - zeer beperkte - chartermarkt. Soms 
huurde zij een Chinees schip zonder emplooi wanneer dit dreigde te 
gaan zwerven op zoek naar lading; het charter werd weer opgezegd op 
het moment dat daardoor de onderlinge Chinese concurrentie werd aan-

22. ARA,KPM,RvB, 31-3-1897. 
23. ARA,KPM,CY, 1916. 
24. ARA,KPM,CY, 1911. 
25. ARA,KPM,CY, 1910. 
26. ARA,KPM,RvB, 5-8-1889. 
27. ARA,KPM,RvB, 29-1-1894. 
28 . ARA,KPM,RvB, 31-3-1897. 
29. ARA,KPM,RvB, 20-6-1892. 
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gewakkerd.30 Wat betreft haar eigen materiaaIliet de K.P.M. speciaal 
op de concurrentie-bestrijding afgestemde schepen met een meer gunsti
ge kostenverhouding bouwen (het type ss Kalmoa). 

Bij herhaling bracht de K.P .M. bij het Gouvernement onder de aan
dacht dat de Chinese reders aileen de vaart konden volhouden dankzij 
smokkel van wapens en opium; zij bepleitte strengere contrale en ver
welkomde de invoering in steeds meer gebieden van het regiestelsel in 
plaats van het zg. stelsel van 'verpachte middelen', dat tot smokkel had 
uitgenodigd. Voor zover te achterhalen leidde dit slechts in een geval -
na een tip van K.P .M. - zijde dat het verbod van invoer van koperen 
duiten werd overtreden - tot de gedwongen terugtrekking uit Ned.
Indie; dit lot trof een der boten van Wee Bin. 31 

De bestrijding van de Chinese stoomvaart was een langdurige en vaak 
geldverslindende aangelegenheid, die lang niet altijd leidde tot uitscha
keling. Aanvankelijk succes bleek soms een pyrrhus-overwinning omdat 
juist ontruimd terrein grate aantrekkingskracht uitoefende op nieuwko
mers. In de confrantatie met de ongeveer vijftigkoppige Chinese draak 
moest de K.P .M. derhalve haar strategie bijstellen. Het leek doeltreffen
der deze geleidelijk aan onder controle te brengen en aan zich te binden. 
Hij moest zoveel mogelijk worden teruggedrongen tot afgeperkte vaar
gebieden, zodanig dat zij een aanvulling op, in plaats van een verdubbe
ling van pakketvaartdiensten vormden. Waar dat niet mogelijk bleek 
dienden op zijn minst tariefafspraken te worden afgedwongen. 32 In deze 
benaderingen pasten primair positieve sancties. Negatieve sancties ble-

30. ARA,KPM,RvB, 25-5-1903; ARA,KPM,CY, 1902. 
31. ARA,KPM,CY, 1895. Het stelsel van verpachte middelen hield in, dat de overheid 
een bepaaIde bevoegdheid (recht van belastingheffing, alleenrecht van verkoop van opi
um, enz.) voor een of meer jaren tegen een bepaalde pachtsom afstond aan een particulier 
persoon, in de regel de meestbiedende. In Nederlands-Indie waren dat altijd Chinezen. 
Yoor de uitoefening van dergelijke bevoegdheden en de handhaving van het alleenrecht 
maakten de pachters gebruik van zeer uitgebreide netwerken van handlangers. Hoemeer 
zij zelf smokkelden en hoe beter zij de smokkel door anderen wisten tegen te gaan, hoe 
groter de winst. De toenmaIige koloniale overheid had in de praktijken van de pachters 
weinig inzicht en hechtte daaraan ook weinig belang. Het was haar slechts te doen om de 
gemakkelijke verkrijging van zeer omvangrijke inkomsten. De aan het pachtstelsel kleven
de wantoestanden leidden vanaf omstreeks 1890 tot hun opheffing en de geleidelijke in
voering van de opiumregie. Daarbij waren de aanmaak, verdeling en verkoop volledig in 
handen van de koloniale overheid. Zie hierover Cheng U Wen, 'Opium in the Straits Sett
lements, 1867-1910', Journal of Southeast Asian History, 2(1961) I ;52-75, alsook de boei
ende stu die van Jim Rush, Opium Farms in Nineteenth Century Java: Institutional Conti
nuity and Change in a Colonial Society, 1860-1910. Ph.D. Yale University, 1977. 
32. ARA,KPM,CY, 1914; ARA,KPM,CV, 1916. 
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yen belangrijk maar waren bedoeld om de 'chineesche vrienden' in het 
rechte spoor te helpen en te houden. 

Nog in 1897 had de K.P.M. een aanbod van de Ban Hoo Hin Steam
ship Cy te Penang om tot een accoord te komen afgewezen. De motive
ring was dat een overeenkomst met zo'n onbetrouwbare reder andere 
Chinezen maar zou aanmoedigen de worsteling vol te houden.33 Reeds 
twee jaar later veranderde de K.P .M. haar gedragslijn en trof een tarie
venregeling met deze reder, evenals met Wee Bin. Ban Hoo Hin en Wee 
Bin bleven overigens uiterst hinderlijke, maar ongenaakbare tegenstan
ders. In arren moe de ging de K.P .M. zelfs over tot pogingen tot uitko
pen. Wee Bin sloeg een dergelijk aanbod af. 34 De Ban Ho Hin S.S. Cy, 
de rederij van de ss Pegoe en ss Hok Canton, welke schepen in de 
Penang-Atjehvaart het de K.P .M. en het Gouvernement zo lang zuur 
had den gemaakt, ging er weI op in. Hij verbond zich tot terugtrekking 
van beide schepen, tegen een maandelijkse uitkering vanjlO00,- gedu
rende tien jaar, mits zolang vanuit Penang naar Atjeh geen andere con
currentie zou opduiken. Bovendien betaalde de K.P .M. j30.000,- ex
tra, wanneer de schepen na eventuele verkoop buiten Ned.-Indie ble
ven. 35 

Geleidelijk aan werd de zachte aanpak vaker toegepast. Al vanaf om
streeks 1900, maar vooral vanaf 1910 kwamen vele regelingen tot stand. 
In 1900 kwam het bijvoorbeeld tot tariefafspraken met Ong Lim Tai te 
Bandjermasin en Wee Bin te Singapore. De eerste kreeg voor zijn sapi
aanvoer uit Bali een voordelig contract met de K.P.M., die hoopte hem 
aldus aan zich te verplichten en te kunnen weerhouden van vlootuitbrei
ding. De tweede kreeg een aandeel in een groot vervoerscontract der 
K.P .M. toegeschoven om zo schending van andere afspraken minder 
aantrekkelijk te maken.36 Om dezelfde reden gunde de K.P.M. aan Yong 
Asoe te Padang een onderaannemingscontract voor koelievervoer. 

Meermalen betoonde zij zich bereid tot het betonen van kleine 
diensten. Zij kon in voorkomende noodgevallen een trouwe vazal steu
nen met het aanbieden van scheepsruimte, of met krediet, of met het re
gelen van een aandelenoverdracht. 37 Aan de vroeger volstrekt 'onhan
delbare' Bangka- en Billiton handelaren werd een aandeel in de over
winst op het lucratieve Bangkatransport gegund; dit werd zelfs uitge-

33 . ARA,KPM,CV, 1897. 
34. ARA,KPM,CV, 1908. 
35 . ARA,KPM ,CV, 1910. 
36. ARA,KPM,CV, 1900. 
37. ARA,KPM,CV, 1911. 
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keerd in een jaar zonder enige winst. 38 Bij het openstellen van nieuwe 
diensten kregen belangstellende Chinese handelaren kosteloos passage; 
zij konden dan de mogelijkheden verkennen, betrekkingen aanknopen 
en contracten afsluiten. Op bestaande diensten werden een of enkele vri
je reizen per jaar toegekend, maar dat was doorgaans afbankelijk van 
de omzet, van 'wat de handelaar voor de K.P.M. waard was'. Op daar
voor in aanmerking komende lijnen werden vele Chinese bedienden aan
gesteld; bij informatie aan boord en aan de wal werd ook de Chinese 
taal gebruikt. 39 

Op dergelijke manieren trachtte de Pakketvaart de Chinese handel 
aan zich te binden door het creeren van gemeenschappelijke belangen en 
door bijzonder dienstbetoon; zij hoopte aldus de behoefte aan eigen 
scheepsvervoer te verminderen. De Chinezen ruilden aldus vrijheid in 
voor zekerheid, maar over de prijs kon weinig misverstand bestaan. In 
de regeling met de Thong Ek Kongsi te Pontianak kreeg de K.P .M. het 
recht aan deze bepaalde vaarroutes te verbieden, het maximale aantal 
schepen te bepalen en de tarieven vast te steIlen.4o Met Lim A Pat sloot 
de K.P .M. een contract waarin de K.P .M. agent te Palembang tevens 
de agentuur van diens schip kreeg en de lokale Chinese handelaren ver
plicht werden zich tot beide reders te beperken. Op de Palembangrivier 
led en de drie hekwielers der K.P .M. verlies door de concurrentie van 
maar liefst elf andere stoomscheepjes. Zoals gebruikelijk waren de 
voornaamste handelaren de aandeelhouders daarvan. De K.P .M. agent 
wist hen samen te brengen in een gezamenlijke onderneming zodat hoge
re tarieven waren te bedingen van bedrijven en van de Regering. De 
Hoofdagent 'waakte er uiteraard voor dat de Paketvaart in de combina
tie zou overheersen' .41 

Natuurlijk waren de Chinezen geen lijdzame slachtoffers in dit ge
woel. Volop namen zij deel aan het spel van samenwerking en tegenwer
king tussen de Europese en overige rederijen. Voor een deel hanteerden 
zij daarbij dezelfde wapens. Kongsi's brachten soms eigen scheepjes in 
de vaart aIleen maar om bevoorrechtende contracten af te kunnen dwin
gen, tarieven naar beneden te krijgen of zich voordelig uit te laten ko
pen.42 Andere volgden een beleid van ladingverdeling over verschillende 
vervoerders om de mededinging levendig te houden.43 

38. ARA,KPM,CY, 1910; ARA,KPM,CY, 1912. 
39. ARA,KPM,CY, 1910. 
40. ARA,KPM,CY, 1911. 
41. ARA,KPM,RvB,27-3-1911. 
42. ARA,KPM,CY, 1903.· 
43. ARA,KPM,CY, 1908. 
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Ook zij hanteerden negatieve sankties. Als leden van de Thong Ek 
Kongsi met de K.P.M. vervoerden waren zij verplicht het prijsverschil 
in de kongsikas te storten. Op Bangka en Billiton rustte op kongsideel
nemers lange tijd de notarieel vastgelegde verplichting niet met K.P .M. 
schepen te vervoeren op straffe van zeer forse boetes.44 Meestal werden 
de Chinese stoomschepen tot concurrenten omdat de K.P .M. het initia
tief nam om op hun terrein te gaan varen. Maar soms moesten zij zelf 
de strijd aanbinden uit lijfsbehoud. Met name aan de periferie waren de 
daar opererende schepen, als zij onvoldoende emplooi hadden, gevaar
lijke uitwijkelingen naar het door de K.P.M. bediende gebied. Bestrij
ding van dergelijke binnendringers kon vergen dat de K.P .M. hen aan
vatte op hun thuislijnen.45 Door zowel duwen als trekken, 'by push and 
by pull', werd de K.P .M.-activiteit aldus uitgebreid over de gehele archi
pel, zodat deze een hecht verbonden eenheid werd dank zij het fijnmazig 
netwerk van pakketvaartlijnen. 

AIleen de ontwikkeling van een dergelijk patronagesysteem kan de 
paradox van toename van het aantal concurrerende schepen en de ver
mindering van feitelijke concurrentie verklaren. Maar dat verklaart niet 
waarom de verschuiving optrad van het zwaartepunt van in de Straits 
naar in Indie gevestigde Chinese reders. 

Dit was niet de uitkomst van een bewust beleid van de K.P.M.; tegen 
de Indische Chinezen werd zeker voor 1900 - en soms ook nog daarna 
- even hard opgetreden als tegen die van de overwal. Waarschijnlijk was 
het een gevolg van samenvallende omstandigheden. Met de krachtige 
ontwikkeling van de 'nationale' economie waren vele Chinese handel a
ren geemancipeerd van filiaalhouders van Singaporese huizen tot 
zelfstandige firma's. De Indische Chinezen waren eerder geneigd de be
scherming der K.P.M. in te roepen aangezien zij daarvan meer direkt 
afhankelijk waren. Van haar kant zal de K.P.M. eerder bereid zijn ge
weest met hen vrede te sluiten en zelfs samen te werken, omdat zij tegen
over hen meer mogelijkheden tot controle en sanctie bezat via het 
Bestuur en via andere plaatselijke ondernemers.46 

De strijd tegen de Straits-Chinezen behield tot het laatste toe het ka
rakter van muskietenbestrijding. Dat blijkt uit een levendige beschrij
ving die de bestuursambtenaar P. Scheffer heeft gegeven van de Chinese 
bedrijvigheid en het Hollandse optreden daartegen. Het betreft Indragi
ri en de Riouw-archipel, welke het langst een verzetshaard bleven ten ge-

44. ARA,KPM,CV, 1916. 
45 . ARA,KPM,RvB, 25-9-1905; ARA,KPM,CV, 1909; ARA,KPM,CV, 1912. 
46. ARA,KPM,CV, 1903; ARA,KPM,CV, 1909 ARA,KPM,CV, 1912. 
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volge van hun ligging pal tegenover Singapore. Hij is vrij stellig in zijn 
conclusie: 

'Dat (de K.P .M.) streeft naar een monopolistische positie kan niet in 
twijfel getrokken worden. Zelf ben ik van oordeel dat de K.P .M. in dat 
streven dreigt te ver te gaan en dat het in's lands belang - de aandeel
houders den ken er misschien anders over - geen aanbeveling verdient 
dat de Pakketvaart haar concurrenten, dikwijls zulke armoedige schooi
ertjes, tot in aile hoekjes en gaatjes gaat opzoeken en tracht te verdrin
gen ( ... ) Men moet zelf op het terrein van den strijd geweest zijn om te 
beseffen hoe feI of het er toe gaat. De maatschappij heeft het er blijk
baar op gezet om behalve de voedingslijnen van de groote Indische ha
vens ook die van Singapore en Penang wat de goederen uit den archipel 
betreft, in hand en te krijgen. ,47 In dat streven is de K.P .M. in hoge mate 
geslaagd. 

Conclusie 

In de beschrijving van de Europees-Chinese concurrentiestrijd do ken 
voortdurend elementen op, welke verwijzen naar de belangrijkste pro
cessen in het wereldsysteem: kapitalistische penetratie, politieke integra
tie en etnische hierarchisering. Door het sleutelgat van de bedrijfsge
schiedenis van de K.P.M. kon van elk een glimp worden opgevangen. 
Juist de onvolledigheid van deze waarnemingen prikkelt tot inpassing in 
een meer samenhangend beeld van de laat-koloniale dynamiek. 

Daarbij moet worden vooropgesteld, dat de drie bovengenoemde 
systeemprocessen niet uitsluitend kunnen worden beschreven in termen 
van rechtlijnige toename. Minstens even kenmerkend zijn kwaIitatieve 
veranderingen. Op het gebied van staatvorming was sprake van een dui
delijke omslag op een hele reeks van onderling samenhangende terrei
nen.48 Aan deze transformatie van de koloniale staat49 leverde de 
K.P .M. onder andere door de bestrijding van de Chinese stoomvaart 
een belangrijke bijdrage. Door de vorming van een verkeersgeografische 
eenheid werd de territoriale grondslag van de koloniale staat verstevigd. 
Door de terugdringing en neutralisering van de aantrekkingskracht van 
Singapore kon de centrale positie van Java worden behouden en uitge
bouwd. De uitschakeling en onderwerping van de Chinese rederijen be-

47. P. Scheffer, 'Stoomscheepvaart in Nederlandsch-Indie', Koloniaal Tijdschrift, 
1(1916) 1137. 
48. 1. a Campo, 'Politieke integratie en staatsvorming; Nederlands-Indie, 1870-1920.' 
Paper Politicologen Etmaa1, 1983. 
49. J. a Campo, 'Een mariti em B.B.,' 123-178. 
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knotte de betrekkelijke onafbankelijkheid van kongi's, alsook van vele 
inheemse vorsten. Het koloniale bestuur werd sterker en directer. Uit ei
genbelang drong de K.P .M. aan op de afschaffing van de verpachting 
van het opiummiddel en bepaalde rechten op belastingheffing aan Chi
nezen; anderzijds maakte zij het mogelijk dat de overheid deze be
lastingheffing en opiumverkoop ook in de buitengewesten in eigen be
heer kon nemen en uitbreiden. 

De gedaanteverwisseling van de koloniale staat hing ten nauwste sa
men met de overgang van Cultuurstelsel naar particuliere exploitatie. 
Dit leidde niet aIleen tot verdergaande kapitalistische penetratie, maar 
ook tot een andere koppeling van plaatselijke produktie en wereld
markt. In de traditionele koloniale staat waren op talloze buitenplaatsen 
meer of minder sterke lokale monopolies ontstaan; ter plekke contro
leerden zij zoveel mogelijk zowel handel als vervoer. Deze werden door 
de K.P.M. dikwijls, bedoeld of onbedoeld, opengebroken door hen op 
beide fronten aan te vall en. Haar schepen brachten vele reizende chinese 
en andere handelaren van elders aan, hetgeen de vraag, de prijzen voor 
de producenten en daardoor weer de produktie deed stijgen. so De 
bestrijding van de Chinese stoomvaart maakte de Chinese handel afban
kelijk van vervoer door de pakketvaart. De bedrijfspolitiek der K.P .M. 
was erop gericht een onafhankelijk en neutraal vervoersbedrijf te zijn, 
die aIle verschepers zoveel mogelijk gelijkelijk behandelde. Daarin paste 
haar streven naar ontkoppeling van de gecombineerde handel en scheep
vaart der Chinezen. Zij dwong hen in het algemeen splitsing af, door 
hen als handelaren te steunen en als reders te ontmoedigen. Ais uitscha
keling faalde, dan werden zij ingeschakeld als verlengstuk van de 
K.P .M. 

De traditionele koloniale samenleving werd gekenmerkt door een et
nische hierarchie. In Nederlands-Indie vormden de Chinezen een be
langrijke schakel tussen Europeanen en Indonesiers. Door de moderni
sering van de koloniale staat en de anti-chinese strekking van de ethische 
politiekS! raakten zij in deze tussenpositie bekneld. Technische vernieu
wingen als de stoomvaart boden de mogelijkheid tot het ontstaan van 
een meer moderne Chinese, onafhankelijke ondernemersklasse. De 
K.P .M. heeft echter door haar bedrijfsbeleid in samenwerking met de 
overheid deze etnische hierarchie bestendigd. 

50. J. it Campo. 'De kostbaarheid eener behoorlijke bestuursvestiging. Micro
economische verkenning van een macro-politiek probleem,' Apostrophe Paper 1986. 
51. Lea E. Williams, 'The Ethical Program and the Chinese of Indonesia', Journal of 
Southeast Asian History, 2(1961)2; 35-42. 
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Kapi!alistische penetratie, politieke integratie en etnische hierarchise
ring waren belangrijke dimensies van de dynamiek in het wereldsysteem 
tussen 1890 en 1915, zoals die in Nederlands-Indie tot uiting kwam. Hun 
onderlinge verwevenheid kan op concrete wijze worden aangetoond 
door deze te analyseren vanuit bedrijfshistorisch perspectief. 



De Amsterdamse Gemeentelijke 
Inspectiedienst 1919-1925 

M.J. VAN RIEMSDIJK 

Inleiding 

De Amsterdamse Gemeentelijke Inspectiedienst werd opgericht in 1919. 
De dienst moest een onderzoeks- en adviesorgaan worden van het colle
ge van B&W, en zich rich ten op de doelmatige inrichting van de gehele 
gemeenteorganisatie. Amsterdam werd daarmee de eerste Nederlandse 
gemeente met een eigen intern organisatie onderzoeks- en adviesbureau. 
Later volgden drie andere gemeenten en ook de rijksoverheid dit voor
beeid. 

Vit de oprichting van de inspectiedienst spreekt een nieuwe houding 
van het toenmalige college van B&W ten opzichte van de organisatori
sche problematiek der gemeente. Essentieel was, dat dit college de ge
meentelijke organisatie in alle delen op de meest economische wijze wil
de laten funktioneren. Dit vooropstellen van de economische doeltref
fendheid zorgde voor een uitgesproken bedrijfsmatige aanpak. De in
spectiedienst moest met behuip van de nieuwste inzichten op het gebied 
van economisch bedrijfsbeheer de doeltreffendheid van de gemeenteor
ganisatie gaan onderzoeken en waar nodig gaan adviseren over de verbe
tering van die organisatie. 

Nieuwe inzichten ten aanzien van economisch bedrijfsbeheer waren 
zeer recent ontwikkeld in de Verenigde Staten door F. W. Taylor. Taylor 
had in het begin van deze eeuw zijn zgn. 'Scientific Management'
methode ontwikkeld. Deze methode bestond uit een pakket van maatre
geien, waarmee de gehele organisatie van een bedrijf, van het produktie
proces tot de adminstratie aan toe, werd gestructureerd. Taylor hield 
zich ook zelf bezig met de invoering van zijn ideeen op bedrijfsniveau. 
Het zou te ver voeren het 'Taylorisme', zoals deze methode ook weI 
werd genoemd, hier verder te bespreken. Taylor zette zijn methode ove-

• Dit artikel is gebaseerd op een scriptie van D. Bruinzeel en M.J . van Riemsdijk, De 
Amsterdamse Gemeentelijke Inspectiedienst 1919-1925; 'Bezuiniging of efficiency?', 
V.U., 1985. 
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rigens uitvoerig uiteen in zijn boek, 'The Principles of Scientific Mana
gement', uit 1911. 

In Nederland stond het organisatie-advieswerk, dat zich o.a. op basis 
van Taylors inzichten zou gaan ontwikkelen, rond 1919 nog in de kin
derschoenen. Dat toen al een instituut als de gemeentelijke inspectie
dienst werd opgericht in Amsterdam mag dan ook bijzonder heten. 

In dit artikel volgen wij de inspectie in de eerste vijf jaar van haar 
bestaan. We willen een beeld geven van de werkzaamheden, de voorstel
len en adviezen die werden uitgebracht en van de concrete maatregelen 
die daarvan het gevolg zijn geweest. We zeiden het aI, de dienst was een 
adviesorgaan. Ret college van B&W bepaalde uiteindelijk het beleid ten 
aanzien van de gemeenteorganisatie. Ret had daarbij rekening te hou
den met de economische omstandigheden en met de politieke krachts
verhouding in de gemeenteraad. Derhalve willen we ook deze twee fac
toren, die het werk van de inspectie indirect hebben belnvloed, de revue 
laten passeren. 

De Amsterdamse Gemeentelijke Inspectiedienst bestaat nog steeds, al 
is de naam inmiddels veranderd in 'Gemeentelijk Bureau voor Organisa
tie en Efficiency'. Het voortbestaan van dit bureau is echter zeer onze
ker geworden. Een recent onderzoek van het organisatieadviesbureau 
'Berenschot' heeft n1. aan het licht gebracht, dat het met de organisatie 
en efficientie van de Amsterdamse collega's in gemeentedienst droevig 
gesteld is. 1 

De politieke en economische achtergronden van de oprichting 

Voor een goed begrip van de inspectiedienst en haar taak is het noodza
kelijk eerst kort in te gaan op de omstandigheden waaronder zij werd 
opgericht. Het voorstel tot de oprichting werd in 1919 aan de gemeente
raad gedaan door B&W. De eigenlijke man achter het instituut was de 
sociaal-democratische wethouder voor de gemeentefinancien F.M. Wi
baut. 

Dat het een sociaal-democraat was die de eerste Nederlandse gemeen
telijke efficientiedienst oprichtte zal wellicht verwondering wekken, on
begrijpelijk is dit echter niet. Men kan het zien als de logische conse
quentie van de ideeen die toentertijd in de S.D.A.P. leefden. De 
weers lag van deze ideeen vinden we o.a. in het zgn. socialisatierapport 
van deze partij uit 1920. 

In dit rapport werd gewezen op de enorme verspillingen die het kapi-

I. de Volkskrant, 64 (1986) 10 februari, I. 
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talistische systeem met zich mee had gebracht. Tegenover het inefficien
te en ondoelmatige kapitalisme werd de grotere produktiviteit en de effi
cientere aanwending van de produktiemiddelen in gesocialiseerde be
drijven geplaatst. Het is deze nadruk op efficientere produktie waar het 
ons in dit verb and om gaat. Niet zozeer het plan de produktiemiddelen 
te socialiseren, maar een van de redenen daarvoor, nl. de mogelijkheid 
de produktiemiddelen doelmatiger aan te wenden, is in dit verband van 
belang. 2 

Ook in het bedrijfsleven kwam in deze jaren de interesse in een effi
cientere en beter geplande produktie naar voren. Met name in de Vere
nigde Staten waar F. W. Taylor zich al enige jaren bezighield met het ra
tioneel plannen en organiseren van het produktieproces in bedrijven. De 
sociaal-democratische visie, waarin de noodzaak van een geplande, effi
ciente en grotere produktie centraal stond, kon de method en en technie
ken die daartoe in het bedrijfsleven ontwikkeld werden zonder grote 
moeilijkheden in zich opnemen. De bezwaren die aan een 'Tayloristi
sche' aanpak konden kleven, een te hoog arbeidstempo en 'overspan
ning' van de arb eiders bijvoorbeeld, waren ook in sociaal
democratische hoek bekend. Maar in gesocialiseerde bedrijven konden 
eventuele nadelige effecten volgens hen makkelijk voorkomen worden. 

We willen niet beweren dat de sociaal-democraten het Taylorisme on
middellijk hebben omarmd en ingevoerd. WeI dat zij Taylors Scientific 
Management zagen als een instrument voor hun uitgesproken wens de 
produktie zo efficient mogelijk te maken. Dat Taylors ideeen bekend 
waren in sociaal-democratische kring is zeker . Met name Theo van der 
Waerden, een van de samenstellers van het socialisatierapport, heeft 
zich er sterk in verdiept. Na een aanvankelijk afwijzen, werd hij later 
een genuanceerd voorstander van het Taylorstelsel.3 Van der Waerden 

, was een goede vriend van Wibaut. Wibauts dochter was overigens ge
trouwd met V.W. van Gogh, een van de eerste Nederlandse efficiency 
ingenieurs. Dat ook Wibaut bekend was met de ideeen van Taylor mag 
men daarom weI aannemen.4 

Landelijk kreeg de S.D.A.P. in de jaren na de eerste wereldoorlog 
geen poot aan de grond met haar socialisatie-ideeen. Confessionelen en 

; liberalen waren het in grote lijnen samen eens over de te voeren econo
. mische politiek. De tering naar de nering zetten, bezuinigen dus, met als 

doel de terugkeer naar de gouden standaard. De politieke machtsverde-

2. Het Socialisatievraagstuk, Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de 
S.D.A.P. (Amsterdam/ Rotterdam 1920) 8-20. 
3. E. Bloemen, W. Ruys, 'Intensivering van de arbeid en Taylor receptie in Nederland 
1890-1920', Te Elfder Ure 33 Annex, 39-70, aldaar 63. 
4. Idem, 65; G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat, (Assen 1968) 107. 
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ling stond borg voor de uitvoering van dit bezuinigingsstreven en inder
daad wetd in 1925 de nederlandse munt weer aan het goud gekoppeld. 5 

In de gemeente Amsterdam lag het politi eke evenwicht geheel anders. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 was de S.D.A.P. de grootste 
partij geworden. Bovendien was zij, met 13 van de 45 zetels en twee we
thouders, de enige grote partij in deze stad.6 Daardoor konden haar 
ideeen hier een kans krijgen. Dat wil niet zeggen dat de socialisatie van 
bedrijven hier nu werd ingevoerd. Op gemeenteniveau betekende de 
sociaal-democratische aanpak dat men probeerde de dienstverlening 
'naar de burgers toe' uit te breiden. Daarbij was het de (gemeentelijke) 
overheid die het voortouw zou moeten nemen. Door goede planning en 
organisatie en het vergroten van de doelmatigheid van de verschillende 
gemeentediensten en -bedrijven, zou een verdergaande dienstverlening 
mogelijk moeten worden. 7 

Gezien in het licht van het sociaal-democratische efficientie-streven 
zoals dat uit het socialisatierapport naar voren kwam, is de oprichting 
van de inspectiedienst begrijpelijk. Wibaut zag in gemeentebedrijven 
een eerste stap naar socialisatie.8 Ook in het socialisatierapport werd in 
deze zin op de gemeentebedrijven gewezen.9 De oprichting van een 
dienst die met bedrijfskundige middelen zou gaan zorgdragen voor een 
efficientere inrichting van gemeentediensten en -bedrijven is zo gezien 
een goede sociaal-democratische gedachte te noemen. 

Nu we de politi eke visie die aan de inspectie ten grondslag lag hier 
kort hebben aangegeven, moeten we ons richten op de economische om
standigheden waaronder zij ging functioneren. 

In de eerste wereldoorlog waren de taken van de grotere Nederlandse 
gemeenten langs min of meer 'natuurlijke' weg gegroeid. Men had, net 
als de centrale overheid, door mlddel van allerlei maatregelen getracht 
de gevolgen van de oorlog voor de burgers te verzachten. Zo waren er 

5. Voor een overzicht van de economische ontwikkeling van Nederland in deze periode 
verwijzen wij naar: F.A.G. Keesing, 'De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de 
evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918-1939' in: P .W. Klein (red.), Van sta
pelmarkt tot welvaartsstaat, (Rotterdam 1975). Joh. de Vries, 'Het economische leven in 
Nederland, 1918-1940' in: Aigemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 14, (Haarlem 
1979). 
6. R. Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw, deel I, (1919-1945), (Utrecht/ Antwerpen 
1976) 134, 316. 
7. Idem, 140. Ret Volk, 30 juli 1919, 3, het programma van B&W van Amsterdam. 
8. Gemeenteblad (Amsterdam), 1921, afdeling 2, band II, 2228 e.v. 
9. Ret Socialisatievraagstuk, a.w., 33. 
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gemeente-winkels opgezet, maatregelen tegen prijsopdrijving en 
hamsteren genomen en zo voort. 10 

Na een korte opbloei zette vanaf 1920 landelijk een economische te
ruggang in. Deze recessie had ook voor Amsterdam de nodige gevolgen. 
Vanuit Den Haag ontstond een sterke bezuinigingsdruk, met name naar 
de grote steden toe. Ook in de lokale politiek werd de roep om bezuini
gingen steeds sterker. Daarnaast namen de inkomsten van de gemeente 
af door de crisis. De opbrengsten der gemeentebelasting, de belangrijk
ste bron van inkomsten, liepen als gevolg van de moeilijke tijden sterk 
terug. De uitgaven bleven echter stijgen, met name om de gevolgen van 
de crisis voor de econornisch zwakkere groepen te verrninderen. 11 

Onder deze omstandigheden waren er vanuit confessionele en liberale 
hoek in eerste instantie geen overwegende bezwaren tegen de oprichting 
van een gemeentedienst die voor grot ere doelmatigheid zou gaan zorg
dragen. Zo'n 'bezuinigings-inspectie', zoals de dienst in deze kring al 
snel genoemd werd, zou immers de overheidsuitgaven in positieve zin 
belnvloeden.12 

Intussen zagen deze partijen de oplossing van de financiele moeilijk
heden natuurlijk weI wezenlijk anders dan de S.D.A.P. Voor hen was 
de enige reele oplossing het drastisch terugdringen van de overheidsuit
gaven. Met name in haar sociale taken diende de gemeente fors te snoei
en. Naarmate de algemene recessie duidelijker werd nam de kritiek van 
deze partijen op de inspectiedienst toe. Het instituut werd ongeschikt 
geacht voor het rigoreus uitroeien van de 'bacil van de schijnrijkdom,.13 

De oprichting van de inspectiedienst sloot dus enerzijds aan bij het 
sociaal-democratische plan- en beheersingsstreven, anderzijds ontstond 
deze onder slechte economische omstandigheden, waardoor steun aan 
het idee vanuit confessionele en liberale hoek, en daarmee de oprichting, 
mogelijk werd. Tegelijk echter beperkten deze economische oms tan dig
heden de armslag van de dienst aanzienlijk. 

De gemeentelijke inspectiedienst 

Wat was nu precies de taak der inspectie, wat was haar positie, welke 
bevoegdheden kreeg zij en wie waren de inspecteurs? 

In hun voordracht aan de Amsterdamse gemeenteraad om tot de 

10. Roegholt, a.w., 10, 105, 141. Keesing, a.w., 94. Ook Borrie schenkt aandacht aan 
dit aspect als onderdeel van de sociaal-democratische gemeentepolitiek; Borrie, a. w., 113. 
11. Gemeenteblad, 1920,2, II, 1539 e.v. 
12. Idem, 1919,2, III, 3106 e.v ., 1920, 2, II, 1539 e.v. 
13. Idem, 1922,2, II, 1950, 1951. 
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oprichting van de inspectiedienst te komen schreven B&W het volgende. 
Zij vroegen zich af, of de gemeente organisatie zo was, dat de grootst 
mogelijke productiviteit was gewaarborgd, dat er niet meer personeel 
was dan strikt noodzakelijk en of de werkzaamheden binnen die organi
satie zo waren geregeld, dat van ieder de volle werkkracht tot haar recht 
kwam. Ook wilden zij onderzocht zien, of de administratieve en zakelij
ke inrichting en controle van dien aard waren, dat materiaalverspilling 
en andere misbruiken afdoende werden tegengegaan. 14 

Dit betekende praktisch dat de inspectie de gehele gemeente
organisatie, met al de daarin functionerende diensten en bedrijven, tot 
haar werkterrein mocht rekenen. Raar positie was daarbinnen feitelijk 
die van een soort intern adviesbureau. De dienst kreeg ruime onder
zoeksbevoegdheden maar de inspecteurs mochten niet zelf rechtstreeks 
ingrijpen in de gang van zaken bij een dienst of bedrijf. In plaats daar
van dienden zij hun bevindingen te rapporteren aan de wethouder waar
onder de betrokken afdeling resorteerde of zich te wenden tot hun direc
te baas, de wethouder voor de gemeentefinancien (Wibaut). Een en an
der eventueel onder bijvoeging van hun eigen advies inzake het onder
zochte. De uiteindelijke beslissing over de gang van zaken bij diensten 
en bedrijven en over veranderingen daarin, bleef dus bij het college van 
B&W berusten. 15 

Ret was de uitgesproken bedoeling van B&W, dat de inspectie haar 
onderzoekingen zou gaan verrichten in goede samenwerking met de 
dienst- en bedrijfshoofden. Ret laat zich raden dat de relatie tussen de 
inspectie en deze groep hoge ambtenaren moeizaam van aard is geweest. 
Een onderzoek werd door de directie al snel als een motie van wantrou
wen opgevat. Eventuele conflicten hoefde de inspectie echter niet uit de 
weg te gaan. Zij onderzocht, rapporteerde en daarmee was voor haar de 
kous af. 16 

Ten aanzien van het personeel was men vanuit het college minder 
voorzichtig. Roewel goede samenwerking prettig werd gevonden ging 
men hier niet zo nadrukkelijk van uit. In de praktijk had de inspectie 
niet echt veel met het personeel te maken in overiegsituaties. Klachten 
over de resultaten van de werkzaamheden der inspecteurs kwamen Of bij 
de wethouder Of in de raad terecht. 17 

Wibaut omschreef 'zijn' inspecteurs letterlijk als 'adviseurs voor de 
bedrijfsorganisatie' zoals deze volgens hem al enige tijd in het bedrijfsle-

14. H .C. King, Gemeentelijke inspectie, Gemeentelijk bureau voor organisatie en eJJi
cientie, (Amsterdam 1945) 12. 
15. Gemeenteblad, 1919,2, 11,1643. Idem, 1922, I, 11,1781,1785. 
16. Idem, 1922, I, II, 1782. 
17. Idem, 1919,2, II, 1637. 
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yen voorkwamen. Ook wist hij te melden dat dergelijke mens en in de 
Verenigde Staten allang werkzaam waren onder de naam 'efficiency en
gineer' . 18 Hijzelf had duidelijk voor ogen wat voor mensen voor deze 
taak moesten worden aangezocht. Het ging om personen die, wanneer 
zij gedurende enige dagen van een - onderdeel van een - bedrijf hadden 
kennis genomen, konden uitmaken of er overtollig personeel was, of er 
een goede indeling van het personeel bestond en of er iets haperde. 19 

Het was voor Wibaut al evenzeer duidelijk wat deze mensen moesten 
gaan doen. In zijn ideeen omtrent goed gemeentebeheer stond de eis om 
aIle uitgaven te toetsen op hun doeltreffendheid centraal. Dit betekende, 
dat zij die het beleid voerden zich daarbij een doel moesten stellen en 
vervolgens moesten zorgen dat het doel met een minder bedrag niet te 
bereiken zou zijn. Waar een dergelijk financieel beleid nog niet bestond 
kon het niet direct worden ingevoerd. Dit vereiste in de eerste plaats 
voorbereiding en in de tweede plaats was uitgebreid onderzoek hiervoor 
noodzakelijk. Overigens was dit streven voor Wibaut van 'aIle tijden', 
dat wil zeggen noodzakelijk indien inkrimpingen voor de deur stonden 
maar evenzeer noodzakelijk als uitbreiding van de gemeentetaken tot de 
mogelijkheden behoorde.20 

De eerste aan wie de door Wibaut vereiste kwalificaties werden toege
schreven was Dr. 1.F. van Oss, een gewezen leraar in de warenkennis 
aan de Amsterdamse handelsschool. Hij had in zijn vrije uren stu die ge
maakt van het vraagstuk der bedrijfsorganisatie en had daardoor een 
scherpe kijk op de organisatorische en technische inrichting van bedrij
yen gekregen, zo heette het in de voordracht van november 1919.21 Hij 
werd dus de eerste Amsterdamse gemeente-inspecteur. 

De tweede inspecteur werd Ir. R. Borger, hij werd in november 1920 
benoemd. Borger was voordien reizend inspecteur bij W.P. Scholten ge
weest. 22 Daarvoor was hij lid van de octrooiraad. Als derde kwam de 
accountant der rekenkamer A. Verhey in 1922 in dienst van de inspectie. 
Verhey verwachtte zichzelf binnen drie jaar overbodig te zullen 'inspec
teren'. Daarom bedong hij het recht op terugplaatsing in zijn oude func-

. tie. Uiteindelijk zou hij tot 1936 bij de dienst werkzaam blijven.23 
Deze drie inspecteurs hebben zich in de eerste vijf jaar van het bestaan 

18. Idem, 1921, 2, II, 2230. 
19. Idem, 1919, 2, II, 1643 . 
20. F.M. Wibaut, Gemeentebeheer (Amsterdam 1926) 20, 21. Gemeenteblad, 1919, I, 
II, 1366 e.v. 
21. Gemeentearchief Amsterdam (voortaan GAA), Geheime Raadsverslagen, archiefnr. 
5079/26, 1919, 307. 
22. Idem, 1920, 645-646. 
23 . Idem, 1922, 8, 41. 



V AN RIEMSDlJK AMSTERDAMSE GEMEENTELIJKE INSPECTIEDIENST 277 

der i!1spectiedienst met allerlei onderdelen der gemeenteorganisatie be
zig gehouden. Zo verrichtten zij grote onderzoeken bij de tram en de ge
meentelijke gasfabrieken. Ze hadden zitting in verschillende commis
sies. Ook richtten zij hun aandacht op het bibliotheekwezen der stad, 
op de ziekenhuizen, de stadsdrukkerij, het stadhuis, de hortus botani
cus, de sluis- en brugwachters en op de telefonistes in het Wilhelmina 
Gasthuis. 

Ret zou binnen het kader van dit artikel veel te ver voeren om al de 
verschillende onderzoeksgebieden, laat staan de afzonderlijke onderzoe
ken, uitgebreid aan de orde te laten komen. Voor het navolgende heb
ben we dus een keuze moeten maken. Eerst gaan we na hoe de inspec
teurs zelf tegen hun werk aankeken. We vergelijken hun opvattingen 
dan met hun optreden in de praktijk. We leggen daarbij de nadruk op 
hun pogingen om de arbeidsprestaties van het lagere personeel op te 
voeren. Op dit terrein valt nl. een grote spanning tussen theorie en prak
tijk te constateren. Vandaar stappen we over naar de meer algemene re
organisatievoorstellen van de dienst. 

Totale reorganisatie of opvoering van bet arbeidstempo? 

Twee van de inspecteurs, te weten Van Oss en Borger, schreven voor het 
landelijke 'bezuinigingscongres' van 1923 een 'preadvies'. Daarin zetten 
zij uiteen hoe zij door middel van wat zij no emden 'wetenschappelijk 
bedrijfsbeheer' met een minimum aan offers in kapitaal en met een opti
male arbeidsprestatie wilden komen tot het grootst mogelijke nuttig ef
fect voorde gemeentediensten en -bedrijven. 

In dit wetenschappelijk bedrijfsbeheer moest informatie omtrent de 
werkzaamheden afdelingsgewijs worden verzameld en geanalyseerd. 
Tijdstudies moesten de aandacht vestigen op aIlerlei nutteloze handelin
gen en op aIle verspilling van werkkracht en materiaal. Trainingen voor 
werknemers zouden deze tijdstudies aanvullen met aIs uiteindelijk resul
taat dat iedere arbeider een zoveel mogelijk aan het individu aangepaste 
taak zou krijgen. Op basis van de tijdstudies konden dan ook nog loon
en tariefregelingen ingevoerd worden. De baten van de hogere ar
beidsproductiviteit die van een en ander het gevolg zou zijn, moesten ge
lijkelijk verdeeld worden tussen overheid en werknemers. Belangrijk 
was vooral, volgens de inspecteurs, dat de hogere prestatie der werkne
mers_niet verkr-egen zou worden door hun overs panning of uitbuiting, 
maar door orde en 'het juiste hand in werken'. 24 

24. Bezuinigings(efficiency)-congres 1923 III, Bezuinigings-inspectie in Gemeente-
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Een interessante aanvulling op deze brochure vormt de rede die Bor
ger in de Amsterdamse gemeenteraad hield. Hij deed dit naar aanleiding 
van vragen over het arbeidstempo bij het gemeente trambedrijf dat te 
laag zou zijn. De ervaring had hem geleerd, aldus Borger, dat een te laag 
arbeidstempo in de regel niet werd veroorzaakt door onwil van de werk
man. Meestal waren er hiaten in het productieproces aan te wijzen waar
aan de problemen toegeschreven dienden te worden. Bij de tram werd 
het te lage tempo veroorzaakt door een tekort aan kennis bij bazen en 
opzichters ten aanzien van de taak, die de werkman had te verrichten. 
Daardoor was in dit bedrijf een onoordeelkundige opzet en verdeling 
der werkzaamheden ontstaan. Tevens had het tot gevolg dat er een ver
keerde timing bij de aanvoer van materialen was en dat gereedschappen 
op het verkeerde moment beschikbaar werden gesteld. Pas als de leiding 
zich met de zaak vertrouwd had gemaakt kon men verbetering verwach
ten, besloot de inspecteur. 25 

De rede van de inspecteurs op het bezuinigingscongres van 1923 ver
toonde grote overeenkomst met de methode die Taylor ontwikkeld had. 
Ook uit de rede van Borger voor de gemeenteraad bleek bekendheid met 
Taylors ideeen. Taylor legde sterke nadruk op het reorganiseren van het 
gehele produktieproces. Hij bood zijn systeem ook aan als een totaal
pakket van coherente maatregelen dat in zijn geheel uitgevoerd moest 
worden wilde het enig effect sorteren. Analyse der werkzaamheden, 
tijdstudies om verspilling uit te bannen, trainingen voor de werknemers 
en aanpassing van de arb eider aan zijn individuele taak waren elementen 
die rechtstreeks uit het Taylor-stelsel werden overgenomen. Dat de ho
gere arbeidsproduktiviteit het gevolg zou zijn, niet van overs panning of 
uitbuiting, maar van de verbetering van de organisatie van het produk
tieproces, werd ook Taylor niet moe te betogen. 26 

Ten tijde van zijn redevoering in de raad was Borger inderdaad met 
een groot onderzoek bij de tram bezig. In het licht van bovenstaande is 
het interessant dit onderzoek nader te bekijken. Vanuit de brochure en 
de rede van Borger zou men hebben verwacht dat de inspectie zich met 
name gericht zou hebben op de totale reorganisatie van het productie
proces. Studies zouden fouten in 'routing', in de inrichting van de ar
beidsplaats, in de volgorde van de verrichtte werkzaamheden of zelfs in 
de wijze van produceren als zodanig aan het licht hebben kunnen bren
gen. Deze problemen, voortgekomen uit een gebrek aan kennis bij de 

diensten- en bedrijven, Prae-advies van de heren Jr. R. Borger en Dr. J.F. van Oss, 
Bezuinigings-Jnspecteurs van Amsterdam, z.p. 
25. GAA, Geheime Raadsverslagen, 1922,6. 
26. F.W. Taylor, The Principles of Scientific Management (New York/London 1916) 
39,70. 
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Het onderzoek van Borger strekte zich ook uit tot de 'Technische Binnendienst' van het 
gemeentelijke trambedrijf, waar onwil de beslissende faktor voor het verklaren van de 
slechte arbeidsprestaties zou zijn. Bron: l .e .E . Sand en P. Bakker, Amsterdam Zoals het 
Leeft en Werkt (Amsterdam 1933) 72. 

leiding van het bedrijf, zouden de inspecteurs vervolgens middels doel
gerichte adviezen hebben kunnen helpen oplossen. 

Wat hield het onderzoek van Borger bij de tram nu in? Inderdaad 
werden bij het trambedrijf tijdstudies verricht, ook werd tariefwerk in
gevoerd, maar dat was alles. Bij de afdeling 'grote revisie' werden door 
mid del van tijdstudies de gemiddelde tijden vastgesteld die men no dig 
had voor het reinigen van bepaalde gespecificeerde onderdelen. Op basis 
van deze stu die werden daarna 'toegestane tijden per onderdeel' be
paald. Deze laatsten dienden vervolgens als basis voor de invoering van 
een tariefsysteem. Opmerkelijk feit was daarbij, dat de vastgestelde tij
den steeds onder de gemiddeld opgenomen tijden kwamen te liggen. 
Men trok namelijk van de gemiddelden een bepaaldpercentage af.27 Ret 
argument hiervoor was, aldus Borger, dat 'en gros' onwil de beslissende 
factor was voor het verklaren van de slechte arbeidsprestaties.28 

Deze laatste uitspraak stond haaks op wat Borger eerder in de raad 
had betoogd. Ook kunnen we constateren dat er van een nauwkeurige 
bestudering van het totale productieproces, met daaraan gekoppeld 

27 . Hoe dit percentage precies tot stand is gekomen is ons nergens duidelijk geworden. 
28 . GAA., afdeling Financien, 1812-1949, GA. 5177, (voortaan fin.), Archief Gemeen
telijke Inspectiedienst, (voortaan GI.), 1922, (inventarisnr. 78JD.). 
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voorstellen tot de verbetering daarvan, niets terecht is gekomen. In de 
praktijk werd maar een gedeelte van de Tayloristische methode overge
nomen, iets waar Taylor zelf steeds nadrukkelijk tegen waarschuwde.29 

Het kwam er op neer dat men zich richtte op het arbeidstempo en pro
beerde hierop door middel van tijdsstudies meer greep te krijgen. 

lets dergelijks zien we ook bij de 'technische buitendienst'. Daar werd 
taakwerk ingevoerd bij het lassen van rails na tijdstudie onderzoek. Ook 
hier wilde Borger de norm op 750/0 van de gemiddelden der opgenomen 
tijden vaststellen. Dan zou er volgens hem nl. nog voldoende ar
beidsprikkel van het in te voeren premiestelsel blijven uitgaan. Zijn be
rekeningen toonden aan dat de arb eiders tot ± 30% boven hun normale 
loon zouden kunnen verdienen. Aardig was in dit geval dat Borger expli
ciet gewag maakte van een ploeg werknemers die, onder druk van de 
maatregelen, zelf tot een betere onderlinge werkverdeling was geko
men. 30 

Borger richtte zich bij deze afdelingen dus voornamelijk op het ar
beidstempo. Hij onderzocht dat met tijdstudies en stelde normen, tarie
yen en premiestelsels vast. Van Oss deed ook voorstellen in deze rich
ting. Hij week echter sterker van de in het preadvies geformuleerde 
ideeen af dan Borger. Bij hem vonden we nl. geen van de onderzoeken 
die in dat schrijven werden aangeraden. 

Van Oss pleitte voor 'buitengewone maatregelen' waarmee B&W dui
delijk moesten maken dat zij tot het uiterste zouden gaan tegenover 
'lakschen, minder goedwillenden en onbekwamen' .31 Premiestelsels, be
ter toezicht door de hoofdambtenaren, krachtiger leiding, waren even
zovele voorstellen van deze inspecteur om de arbeidsproductiviteit te 
verbeteren. 32 

De sub-commissie waar Van Oss zitting in had bij het onderzoek naar 
de werking van de drie grote gemeentelijke gasfabrieken, kwam op dit 
gebied tot opmerkelijke resultaten. Zij 'ontdekte' onder andere, dat op 
de distributie afdeling '57 min of meer invaliden' werkzaam waren, met 
een gezamenlijk jaarloon van f 104.894,-. Het advies luidde deze men
sen ten spoedigste af te keuren. 33 

Een ander voorstel was om de directie met de werklieden van de 
fitterij-afdeling over het tariefwerk te laten onderhandelen. Mocht er 
echter over het tarief geen overeenstemming te krijgen zijn, dan moest 
de directie het recht krijgen het werk aan particuliere bedrijven uit te 

29. Taylor, a. w., 131. 
30. GAA, fin., GI., 1923, (78AB). 
31. Idem, 1920, (1105 bb.). 
32. Idem, (1105 u124, 1105 ifI2), 1922, (78HA). 
33 . Idem, 1922, (78HD). 
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besteden. Dit zou het tarief aanzienlijk drukken, zo stelden Van Oss en 
zijn college in deze commissie, de heer Tadema Wielant. Immers, stel
den de werklieden hun eisen te hoog dan liepen zij de kans werkloos te 
worden. Men verwachtte een besparing van 500/0, dat wil zeggen ca. 
/200.000,- op jaarbasis, indien tot deze onderhandelingen werd over
gegaan.34 Dit voorstel was natuurlijk volledig in strijd met de sociaal
democratische ideeen omtrerit gemeentebeheer. Het geeft weI duidelijk 
aan hoe ver met name Van Oss in zijn voorstellen met betrekking tot het 
verhogen der arbeidsprestatie wilde gaan. 

Interessant is in dit verband natuurlijk de mening van Wibaut. Deze 
is niet minder duidelijk dan die der inspectie. De grote discrepantie tus
sen theorie en praktijk lijkt echter bij hem te ontbreken. Wibaut verde
digde in de gemeenteraad de stelling, na een communistische aanval op 
dit punt, dat er in het ontslaan van personeel een sociaal element zat. 
Oat element bestond hieruit, dat wanneer het werk der ontslagen perso
neelsleden on-economisch was volgens de veranderde inzichten van be
drijfsbeheer, het in dienst houden van deze mensen tegenover de ge
meenschap a-sociaal genoemd kan worden. Ook Lenin had zich moeten 
richten op de organisatie van de productie, alvorens hij tot socialisatie 
kon overgaan, zo merkte Wibaut fijntjes Op.35 

Voor de wethouder der gemeentefinancien leverde het invoeren van 
premie- of tariefwerk nauwelijks problemen op. WeI diende een en an
der uiterst zorgvuldig te gebeuren. Hij was van mening dat de invoering 
van een dergelijk beloningssysteem voor de gemeente geen hogere 
kosten met zich mee zou mogen brengen. Een tarief dat bij een gewone 
arbeidsprestatie 50% tot 80% meer loon op zou Ieveren, was geen tarief, 
maar een 100nsverhoging.36 

Het stond voor de baas der inspectie overigens vast, dat de directie 
van bedrijven zich de kennis moest verschaffen die no dig was voor het 
vaststellen van een juist tarief. In het geval van de fitters uit de fitterij
afdeling voornoemd, bracht hij dan ook ernstige bezwaren naar voren 
tegen het onderhandelen van directies met werklieden over de tarieven. 
In dit specifieke geval echter, zag Wibaut weI mogelijkheden voor der
gelijke onderhandelingen.37 

Wibaut fulmineerde tegen het 'kanker van de wanprestatie' en tegen 
die werklieden, die dachten dat het bedrijf er voor hen was in plaats van 
voor de gebruiker. Uiteraard stelde hij persoonlijk een onderzoek in 

34. Idem. 
35 . Gemeenteblad, 1921, 2, II, 2357 e.v. 
36. GAA, Archief bezuinigingscommissie bij de gemeentegasfabrieken, 1922-'23, inven
tarisnr. 1115249/66, 1922. 
37. Idem, 17/5249/66, 1922. 
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naar het geval van de 'invaliden' (zie boven). Met name wilde hij uitzoe
ken of dit elders ook voor kwam. Op deze manier werd de fabriek im
mers een hospitaal en dat kon de bedoeling toch niet zijn. 38 

De wethouder interesseerde zich dus met name voor de inzet der werk
nemers. Hij verwachtte voor de gemeente niet minder dan 'het volle 
pond' en accepteerde regelingen om dit te verkrijgen zonder meer. Van 
enige interesse van zijn kant voor een meer structurele aanpak van deze 
problematiek, zoais die weI naar voren kwam in de ideeen van de inspec
tiedienst, is ons eigenlijk niets gebleken. 

Oat deze opvattingen van Wibaut niet in strijd waren met die van het 
socialisatie-rapport willen we hier onderstrepen. Ook in dit rapport 
werd van de arbeiders een volledige inzet geeist. Overdreven looneisen 
werden hierin veroordeeld. Als beste loonvorm bevalen de opstellers het 
stukgoed-Ioonstelsel aan, mits met de nodige garanties tegen overmatige 
arbeidsinspanning omkleed. Juist socialisatie eiste van de arbeiders een 
hoog ontwikkeld gevoel van gemeenschapsplicht, was in het rapport te 
lezen. In feite was dit zelfs een voorwaarde voor de invoering van socia
lisatie. Voideed de arbeidersklasse hieraan niet, dan zou zij volgens het 
rapport daarmee tonen nog met de middelen van het kapitalisme gere
geerd te moeten worden.39 

In het socialisatie-rapport werd de nadruk gelegd op de organisatie 
van de productie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beschrijving die Van der 
Waerden - een van de opstellers van het rapport - van het doel der soci
alisatie gaf. Door een rationele productie, het tewerkstellen van ieder
een, door het uitschakelen van verspilling en de uitroeiing van paras ie
ten, door de ordening van de productie en het richten van aile energie 
op de voortbrenging der gemeenschap, moest men komen tot een maat
schappij op basis van zelfstandigheid en zelfbestemming.40 

Volgens de opstellers viel er op het punt van de organisatie zelfs een 
en ander van het kapitalisme te leren. De tendens naar trust- en kartel
vorming binnen dit systeem liet zien, hoe verspilling kon worden tegen 
gegaan door beter organiseren en samenvoegen. Onproductieve bedrij
yen en niet productieve funkties werden zo opgeheven.41 

Wibaut was mede-auteur van dit rapport. Bij hem vinden we de na
druk op 'organisatie' terug, ook ten aanzien van de inspectiedienst. De 
dienst was een adviesorgaan voor de bedrijfsorganisatie, zo stelde hij .42 
De inspecteurs moesten specifieke kennis hebben op organisatorisch, 

38. Idem, 11/5249/ 66, 1922. 
39. Socialisatievraagstuk, 17-19. 
40. A. Zeegers, Socialisatie, (Amsterdam 1948) 57. 
41. Idem, 58. 
42. Gemeenteblad, 1919,2, II, 1781. 
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technisch en commercieel gebied.43 Ook in het voorstel aan de raad om 
tot de oprichting van de inspectiedienst over te gaan, kwam deze organi
satorische kant naar voren. 

Het is op dit aspect dat we ons willen rich ten in het nu volgende ge
deelte. De vraag is of de inspectiedienst op dit organisatorische gebied 
iets heeft gedaan en zo ja, wat of er dan van hun voorstellen en adviezen 
terecht gekomen is. 

Verder organisatie-advieswerk van de inspectie 

Het rapport dat Borger in april 1921 uitbracht over de gemeentetram 
Was eigenlijk precies wat men van een organisatie-deskundige zou ver
wachten. Hij was de ontwikkeling van het bedrijfnagegaan en had daar
uit geconcludeerd dat iedere tariefsverhoging catastrofale gevolgen voor 
de groei van het bedrijf met zich had meegebracht. Vanuit dit gegeven 
stelde hij nu een tariefsverlaging voor. Daarnaast kwam hij met een 
pakket van maatregelen waar'door met hetzelfde of minder personeel en 
materieel de grotere stroom passagiers die van deze tariefsverlaging het 
gevolg zou zijn kon worden verwerkt. Deze maatregelen waren: het aan
leggen van een vrije trambaan, waardoor minder ongelukken, minder 
vertragingen, een lager stroomverbruik en lagere onderhoudskosten ge
realiseerd konden worden. Voorts het invoeren van langere halte
afstanden, hogere rij-snelheid, andere tramstellen met slechts een 
bestuurder en geen conducteurs, een ander betalingssysteem, betere con
trole op de werkzaamheden bij de binnen- en buitendienst van de techni
sche afdelingen der tram.44 

Opmerkelijk is nu, dat de aanbevelingen uit dit eerste rapport van 
Borger geheel uit het zicht verdwenen in al zijn latere rapportages. Er 
is daarbij een uitzondering te maken n1. ten aanzien van de betere con
trole op de werkzaamheden bij de technische binnen- en buitendienst. 
In al de latere onderzoeksverslagen bleek Borger zich juist met name op 
dit punt te hebben gericht. In het voorafgaande hebben we van de resul
taten daarvan al het een en ander laten zien. 

Het is natuurlijk de vraag waarom er op deze eerste, duidelijk op de 
totale organisatie gerichte voorstellen geen enkel vervolg kwam. Een 
mogelijke oorzaak is het tegenrapport van de directeur der gemeente
tram Van Putten geweest.45 Deze voorzag ieder voorstel van de inspec
teur afzonderlijk van de nodige kritische kanttekeningen. 

43 . Idem, 1919, 2, II , 1636. 
44. GAA, fin., aI., 1921, (78PP). 
45 . Idem, (78LL) . 
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Hij stelde bijvoorbeeld dat tariefsverlaging helemaal niet zou lei den 
tot meer vervoersaanbod, terwijl de stijging van de lonen van het tram
personeel in de laatste jaren zo'n tariefsverlaging onmogelijk maakte. 
Een een-mans wagensysteem zag Van Putten evenmin zitten, zonder dat 
hij precies kon aangeven waarom. Ook merkte hij op, dat de 'eigen weg' 
van Borger al lang was ingevoerd, de voortzetting van de grasbaan op 
de Overtoom wachtte slechts op betere tijden. De kritiek van Van Put
ten was echter niet zo vernietigend, dat verdere discussie zinloos zou zijn 
geweest. Deze discussie is echter helemaal niet gevoerd en dat is opmer
kelijk.46 

Bij de gasfabrieken werden de eerste onderzoekingen verricht door 
Van Oss. In zijn rapport bepleitte deze inspecteur een nader onderzoek 
naar de constructie van een electrische kolenloskraan en naar de mecha
nisatie van het kolentransport naar 'belten' en 'conveyers' .47 In latere 
onderzoekingen richtte hij zijn aandacht op het kostenverschil tussen 
kolenaanvoer per schip en per trein. Het opnemen en innen der gas me
ters (men werkte nog met muntgasmeters) had ook zijn belangstelling.48 

Tenslotte kwam Van Oss, in samenwerking met directeur Terneden van 
de oostergasfabriek, nog met een aantal technische voorstellen. Er werd 
gepleit voor het inzetten van kamerovens om de capaciteit van de fabrie
ken te vergroten. Zij stelden voor een systeem in gebruik te nemen waar-

De Gasfabrieken werden aan een grondig onderzoek onderworpen. Uiteindelijk werd zelfs 
een 'bezuinigingscommissie bij de gemeentegasfabrieken' ingesteld door B. en W. Bron: 
I.e.E. Sand en P. Bakker, a. w., 321. 

46. Idem. 
47. Idem, 1920 (1105 b.). 
48. Idem. (1105 hili). 
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mee warmte aan de afvalcokes der fabriek kon worden onttrokken ter 
verhitting van een stoomketel. De sulfaatfabricage moest volgens hen 
worden gecentraliseerd, de stookinrichtingen moesten worden geauto
matiseerd.40 Borger kwam daarna in actie. Zijn rapporten sloten nauw 
aan bij die van Van OSS.50 

Een verandering diende zich aan toen door B&W in 1922 een bezuini
gingscommissie bij de gemeentegasfabrieken werd ingesteld. In deze 
commissie hadden ook de inspecteurs zitting. De voorzitter was Wibaut. 
Er werden drie sub-commissies ingesteld, elk met een eigen onderzoeks
gebied. De commissie Borger/Kempkers zou zich met de technische in
richting moeten gaan bezighouden. De tweede, Van Oss/Tadema
Wilant, moest zich op de distributie richten. De laatste sub-commissie 
zou de administratie doorlichten, waarvoor Verhey de aangewezen man 
was samen met Verburg. 51 

De meest interessante sub-commissie is voor ons die van Borger. Haar 
belangrijkste rapport verscheen in 1923. Dit rapport begon weer met een 
historische schets waaruit de afname van de arbeidsproductiviteit sinds 
1916 bleek. De oorzaak hiervan werd gelegd bij het ontbreken van een 
goede regeling der werkzaamheden binnen de Amsterdamse gasfabrie
ken. Er zou een systematische ordening aangebracht moeten worden en 
een ieder zou moeten gaan werken via duidelijke, vooraf gegeven in
structies. Om dit mogelijk te maken was echter eerst verder onderzoek 
noodzakelijk.52 Hiertoe had de sub-commissie de heer Kempkers bereid 
gevonden. Kempkers kreeg de onderzoeksopdracht maar dat is tevens 
het laatste wat wij van deze onderzoekingen zagen. 53 Over veranderin
gen in de technische inrichting van bedrijven werd niet meer gerept. 

De voorstellen en ideeen van Borger voor de reorganisatie van het 
trambedrijf, van Van Oss met betrekking tot mechanisering bij de gas
fabrieken en van de sub-commissie Borger/Kempkers bij de gasfabrie
ken werden niet in concrete maatregelen omgezet. Zij verdwenen zelfs 
volkomen geruisloos van het toneel, dus zonder dat daar een discussie 
aan vooraf was gegaan blijkens de door ons gevonden verslagen en rap
porten. Een duidelijke reden werd derhalve niet gevonden. Toch is met 
grote waarschijnlijkheid de oorzaak van deze gang van zaken vast te 
stellen. 

Indien we de voorstellen proberen te karakteriseren, ontstaat het vol-

49. Idem, (1105 d/ 3) . 
50. Idem, 1921 , (78 v). 
51. GAA., archief bezuinigingscommissie bij de gemeentegasfabrieken 1922-'23, 
1/5429/66, 1922-'23. 
52. Idem, 7/ 5249/66, 1922. 
53 . Idem, 26/ 5249/ 66, 1923. 
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gende beeld. Het ging steeds om ingrijpende reorganisatievoorstellen, 
met een uitgesproken technisch karakter. Deze combinatie van groot
scheepse reorganisatie en nadruk op technische veranderingen resulteer
de in een ongunstige kosten-baten analyse. De investeringen die in eerste 
instantie moesten worden gedaan, waren zeer groot. De uiteindelijke 
winstverwachting naar aanleiding van deze investeringen was onzeker of 
tenminste een winstverwachting op de lange termijn. Dat onder de 
bestaande economische en politieke verhoudingen bij B&W niet veel 
animo voor dergelijke dure en onzekere voorstellen bestond, lijkt ons 
begrij pelij k. 

Een aantal andere voorstellen die het niet 'haalden' versterken dit 
beeld. In 1920 kwam Van Oss met het idee om tot centralisatie van de 
gemeente-wasinrichtingen te komen. Dit zou betekenen dat de gemeen
tewasserijen, de wasserijen der ziekenhuizen en de kleding- en textielma
gazijnen samengevoegd zouden worden tot een gigantisch bedrijf. Het 
voorstel werd afgewezen vanwege de hoge kosten die het met zich mee 
zou brengen en vanwege de enorme kapitaalsvernietiging die er het ge
volg van zou zijn. Deze kapitaalsvernietiging was zo groot, omdat de 
wasserij van het Wilhelmina-Gasthuis net was opgeknapt. Dit had ech
ter niet werkelijk voor rendementsverbetering gezorgd.54 

Er werd een voorstel gedaan voor het oprichten van een automobiel
centrale. De hoge initiele uitgaven die er voor zouden moeten worden 
gedaan bleken onoverkomelijk.ss Reorganisatie van het bibliotheekwe
zen, waarbij aIle bibliotheken in een centraal gebouw zouden worden 
ondergebracht, het ging niet door. Het belangrijkste argument, de hoge 
kosten die de aanschaf en inrichting van een centraal gebouw met zich 
mee zou brengen. S6 

Indien we nu het geheel proberen te overzien dan dringt zich het vol
gende beeld aan ons op. Die voorstellen der inspectie, die hoge kosten 
met zich meebrachten en waarvan de opbrengsten niet direct duidelijk 
waren, maakten bij B&W van Amsterdan geen enkele kans. Daarnaast 
waren er voorstellen, waarbij de financiele opbrengsten voor de gemeen
te evident waren. B&W hadden daar aanzienlijk minder moeite mee. In 
deze laatste categorie vielen de voorstellen op het terrein van de arbeids
organisatie van zowel Borger als Van Oss. De inspectiedienst deed ech
ter heel veel voorstellen in deze richting. Zonder de lezer met al deze 
vaak zeer pietluttige voorstellen te willen vervelen, willen wij er hier toch 
een paar naar voren halen. 

Duidelijk is het voorstel van Van Oss om het aantal verschillende 

54. GAA., fin. , Gl., 1920, (1105 ilI2). 
55 . Idem, (1105 il15, 1105 s123, 1105 ii/ 34). 
56. Idem, 1921, (7888/ 120), 1923, (78 MC) . 
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De stadsdrukkerij moest vo/gens Van Oss drastisch haar productie beperken. Bron: I. C.E. 
Sand en P. Bakker, a. W., 140. 

so orten enveloppen en papier dat de stadsdrukkerij leverde te beperken. 
Hij had natuurlijk gelijk toen hij stelde dat 66 soorten envelop pen en 
90 soorten papier wat overdreven was. De be sparing die een reductie tot 
4 soorten van elk zou opleveren, was evident. 57 

De inspectie werd ook zeer frequent bij verbouwingen en nieuwbouw 
voor de gemeente betrokken. Daarbij probeerde zij door middel van 
schuiven met personeel, aanbieden van goedkope alternatieven en het in 
overleg beperken van de eisen van instellingen en diensten te komen tot 
voor de gemeente goedkopere oplossingen.58 

In haar streven naar kostenreductie ging de inspectiedienst soms weI 
heel erg ver. Z6 ver, dat de doelmatigheid in het gedrang kwam in enkele 
gevallen. Over een van die gevallen kreeg Van Oss een klacht. Het ging 
om het door de schrijfkamer afgeleverde werk, dat beneden de maat zou 
zijn. Van Oss' reactie was, dat de schrijfkamer geen enkele blaam trof 
daar de klacht het resultaat was van het ontbreken van een bepaalde ma
chine. Deze machine wenstte hij, Van Oss, niet te laten aanschaffen. De
gene die de klacht had geuit voegde hij toe: 'Waar misschien ons gehele 

57 . Idem, 1920, (1105 z/28, 1105 m(16) . 
58. Idem, 1921, (78EE) , 1923, (78 QB), i921, 78TT/ 134, 78i j / 1l7). 
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bestaan en onze cultuur staat of valt met het ornlaag drukken van aIle 
kosten, reken ik op Uwe medewerking door het laag stellen van ei
schen ... ' .59 

Zelf deed Van Oss er in ieder geval alles aan om 'onze cultuur' en "ons 
bestaan' te redden. Sprekend is in dit verband zijn aanbeveling aan Wi
baut in 1922 om toestemming te weigeren aan de chef algemene dienst 
van de tram voor het nemen van abonnementen op twee tijdschriften. 
Van Oss redeneerde dat de ambtenaar gesalarieerd werd om zijn licha
melijke en geestelijke kracht op peil te houden. Derhalve moest de man 
zelf de tijdschriften maar aanschaffen. Voor de volledigheid dienen we 
hier te vermelden dat met deze kwestie een bedrag van niet minder dan 
/14,50 op jaarbasis gemoeid was.60 

Conclusie 

Samenvattend kunnen we constateren, dat van de verbetering der orga
nisatie, van het samenvoegen en reorganiseren van de gemeente-diensten 
en bedrijven niet erg vee! terecht gekomen is. Veel meer heeft de inspec
tie haar practische rol vervuld op een ander niveau. Opheffen van ver
spillingen, uitroeien van parasieten en het aan het werk zetten van de 
werknemers lijken de voornaamste taken van de dienst geweest te zijn. 

Dat wi! niet zeggen dat de inspectie in het geheel geen voorstellen in 
de eerstgenoemde richting heeft gedaan. WeI hebben we moeten consta
teren dat haar voorstellen op dit gebied geen genade hebben gevonden 
in de ogen van B&W en dan met name niet in die van Wibaut. Gedeelte
lijk was de inspectie hier zelf schuld aan. Haar voorstellen waren weinig 
concreet en sloten daardoor niet aan bij de economische realiteit. Het 
is bijzonder aardig om grootse plannen voor het gemeente trambedrijf 
te lanceren, maar het getuigt van weinig werkelijkheidszin indien de fi
nanciele consequenties van die plannen niet worden doordacht. Daar
aan heeft het zeker ontbroken. Men moet daarbij weI de vraag stellen 
of de inspectie daarvoor voldoende capaciteit in huis had. Ook ten aan
zien van de meer structurele voorstellen op het gebied van de arbeidsor
ganisatie diende dit probleem zich aan. 

De inspectie was zeker bekend met de theoretische inzichten van F. W. 
Taylor. Dit kwam duidelijk naar voren in de rede die Van Oss en Borger 
op het bezuinigingscongres van 1923 hebben gehouden. Het was hun 
echter niet mogelijk deze theoretische kennis in practische voorstellen en 

59. Idem, 1921, (78S / 155). 
60. Idem, 1923, (78 oc). 
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aanbevelingen om te zetten. In plaats van het gehele pakket van maatre
gelen in tevoeren, zoals Taylor voorschreef, gebruikten zij onderdeelt
jes van het Scientific Management. Vooral door middel van tijdstudies 
probeerden zij het werktempo van de gemeentewerklieden meer in de 
greep te krijgen. Dit beperkte gebruik van Taylor was niet ongebruike
lijk; de auteur van het stelsel had er zelf at in zijn boek tegen gewaar
schuwd naar aanleiding van zijn ervaringen in de Verenigde Staten. 

Heeft dit beperkte gebruikvan Taylor enerzijds te maken gehad met 
de geringe interne mogelijkheden der inspectie, anderzijds hebben hier 
ook economische omstandigheden een rol gespeeld. Dat de economische 
malaise het werk van de inspectie belnvloed heeft staat voor ons vast. 
Financiele ruimte voor grootste reorganisaties was er gewoonweg niet 
tussen 1919 en 1924. De risico's die B&W zich op dit gebied konden per
mitteren met een oppositie zoals die er in Amsterdam was, waren uiterst 
beperkt. 

Hiermee direct in verband staat het beleid zoals dat met name door 
Wibaut werd gevoerd. Dit beleid heeft een zeer duidelijk stempel op de 
werkzaamheden der inspectie gedrukt. Mede door de plaats van het in
stituut in de gemeentelijke hierarchie was dat ook te verwachten. De in
spectie bleef een advies-orgaan en B&W maakten het beleid der gemeen
teo Wibaut wilde als wethouder voor de financien en als sociaal
democraat een bepaald beleid. Hij was het eigenlijke hpofd van de 
dienst. Hij sprak een rigoreus 'neen' uit tegen wat hij bezuinigen met 
het 'domme potlood' noemde. Dat betekende dat hij weigerde uitgaven 
van algemeen belang te schrappen simpelweg omdat de begroting moest 
sluiten. In feite lag het in de sociaal-democratische bedoeling de uitga
yen van algemeen belang eerder te vergroten. Daarmee beyond hij zich 
lijnrecht tegenover de eisen vanuit .de liberaal-confessionele hoek. Deze 
eisten bezuinigingen, met name op uitgaven die 'zonder al te veel be
zwaar gemist konden worden'. 61 

Zowel uit puur financiele als uit politieke overwegingen was voor Wi
baut derhalve een strak financieel beheer noodzakelijk. De legitimering 
van een dergelijk beheer kon hij uit het socialisatie-rapport halen, onder 
verwijzing naar het algemeen belang. Zo wordt het wellicht begrijpelijk 
dat de gemeentelijke inspectie-dienst zich voornamelijk richtte op het 
realiseren van hoge arbeidsproductiviteit, tegen lage kosten, het uitroei
en van verspilling, het voorkomen van onnodige uitgaven en het verwij
deren van parasieten. 

Tot socialiseren van bedrijven is het ook in Amsterdam in deze perio
de niet gekomen, ondanks de politieke kracht der sociaal-democraten in 

61. Gemeenteblad, 1920, 2, II, 1539. 
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die stad. Dat is niet verwonderlijk en werd ook door niemand verwacht. 
Wibaut zelf legde er de nadruk op, dat sociaal-democratisch gemeente
beheer onder kapitalistische omstandigheden niet hetzelfde k6n zijn als 
socialistisch gemeentebeheer. 62 

De geest die uit het socialisatierapport sprak, de wens verspilling te 
voorkomen, bedrijven zo efficient mogelijk te laten draaien en pro duc
tiemiddelen zo doeimatig mogelijk aan te wenden, die geest vinden we 
weI terug onder Wibaut tussen 1919 en 1925. 

Het is Wibaut gelukt om drastische en niets ontziende bezuinigingen, 
zoals die werden voorgesteld in de gemeenteraad in deze jaren,tegen te 
houden. Zijn wapen was daarbij de doelmatigheid van uitgaven. De in
spectiedienst was het instrument waarmee hij dit trachtte te bereiken. 

62. Wibaut, Q. W., 63, 64. 



Scientific management en ideologie; de 
internationaal management congressen 
1924-1938 

E.S.A. BLOEMEN 

Inleiding 

In de zomer van 1924 reisde een groep van vijftig Amerikaanse 
management-experts naar Praag. Onder het gezelschap bevond zich een 
aantal coryfeeen op dit gebied zoals H.S. Person, directeur van de Tay
lor Society, L. W. Wallace, secretaris van de American Engineering 
Council en Lilian Gilbreth, een van de zeer weinige vrouwelijke autori
teiten op dit terrein. Zij waren de eregasten op een congres dat trots aan
gekondigd werd als het eerste internationale management congres. Het 
doel van het congres werd door een van de organisatoren omschreven 
als 'the building up of a single world-system of activity for the scientific 
management of work'. 1 

Dit eerste congres zou door vele andere worden gevolgd. Voor de oor
log vonden er nog congressen plaats in Brussel (1925), Rome (1927), Pa
rijs (1929), Amsterdam (1932), Londen (1935) en Washington (1938). In 
totaaI trokken de congressen ongeveer 9000 deelnemers, gemiddeId 1300 
per congres. De organisatie kwam aI snel in handen van een permanent 
bestuur, het Comite International de I'Organisation Scientifique (CI
osi, dat na een lange aanloopperiode op 27 september 1927 officieel 
werd gei'nstalleerd. Deze organisatie bestaat nog steeds, nu onder de 
naam World Council of Management terwijl ook de oude afkorting CI
OS nog gebruikt wordt. 

In Praag klonken vele mooie woorden over harmonie en wereldvrede. 
Wallace hieId, geheeI in de geest van het congres, een gloedvoI betoog 
over de vooraanstaande positie die de ingenieur in de samenIeving toege
wezen zou moeten worden. Geen groep was beter geschikt om de maat
schappij in deze tijden van spanning en onzekerheid vooruit te helpen. 

1. Vaclav Verumii:, 'Scientific Management', paper Ia presented before the Prague In
ternational Management Congress (PIMCO), (Praag 1924) 9. 
2. Overzicht geschiedenis CIOS bij Hugo von Haan 'CIOS', Rationalisierung 6 (1955) 
29-32, 53-55. 
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Niet aIleen op nationaal niveau zag hij een hoofdrol voor de ingenieurs 
weggelegd, ook internationaal, 'in the broader service of devoting our 
power and experience to the solution of world problems to the end that 
justice, peace and equal opportunity may come to all'. 3 

Nu worden natuurlijk op bijna ieder congres vele hoogdravende vol
zinnen de zaaI ingeslingerd. Doorgaans zijn die de moeite van het ver
melden niet waard. In dit gevalligt het naar mijn mening anders. In de 
redevoeringen op het congres in Praag viel steeds weer dezelfde bood
schap te beluisteren. Zij vormden een lange oproep aan werkgevers en 
werknemers om de onderlinge tegenstellingen over boord te zetten, een 
groot pleidooi om ingenieurs en management-experts de ruimte te geven 
om hun missie in de samenleving tot een goed einde te brengen. Wat hier 
verkondigd werd was de ideologie van het scientific management, de be
weging waarover al vele jaren druk gediscussieerd werd. 

Ook tegenwoordig staat het scientific management weer volop in de 
belangstelling. Naast een uitgebreide literatuur over de invloed op het 
arbeidsproces is er ook een toenemende interesse voor de ideologische 
inhoud van deze stroming. Centraal daarbij staat de vraag wie de aan
hangers van het scientific management waren en tot welke klasse of 
groepering in de samenleving zij behoorden. In dit artikel wi! ik, na een 
beknopte bespreking van de verschillende standpunten die in de litera
tuur worden ingenomen, nagaan of de geschiedenis van het CIOS en 
zijn congressen een bijdrage kan leveren tot het beantwoorden van deze 
vraag. 

Verschillende visies op Taylor 

Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op het werk en leven 
van de grondlegger van het scientific management, Frederick W. Tay
lor. Een paar karakteristieken zijn echter toch nodig om het volgende 
betoog te kunnen plaatsen. Taylor is vooral in Europa bekend geworden 
door zijn boeken 'Shop Management' en 'Principles of Scientific Mana
gement,.4 Aangekleed met vele persoonlijke anecdotes zet Taylor hier 
uiteen hoe een fabriek en dan met name de werkvloer georganiseerd 
moet worden. Hij besteed daarbij veel aandacht aan het voorbereidend 
werk (inrichting, machines en het zoeken naar de beste werkmethode) . 
De volgende stap is het zo wetenschappelijk mogelijk vaststellen van de 

3. Report of the Proceedings of the first international Management Congress in Prague 
(Praag 1925) 83. 
4. Shop Management (New York / Londen 1919); The Principles of Scientific Manage
ment (New York/ Londen 1917). 
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taken: hoeveel werk kan een arbeider aan als hij het werk volgens de 
beste methode uitvoert? Hij wil dat de onderneming voor dat doel een 
speciaal planning department opricht dat het onderzoek uitvoert, de re
sultaten bijhoudt en vooral ook leiding geeft. 

Taylor riep veel weerstanden op, lOwel bij de arbeiders en hun vak
bonden als bij de ondernemers. S De arb eiders zagen in Taylor in de 
eerste plaats een tempo-opdrijver. Door de minutieuze opdrachten van 
het planning department zou er voor een eigen invulling van de arbeid 
geen enkele ruimte overblijven. Voor de bonden was een bijkomend ar
gument dat Taylor voor hen geen enkele rol meer zag weggelegd. Tarie
yen en taken lOuden voortaan wetenschappelijk vastgelegd worden. 
Voor de ondernemers waren de planning departments een steen des aan
stoots. Zij lOuden een belangrijk deel van hun macht aan deze nieuwe 
instellingen moeten delegeren. 

Taylor deed deze verwijten af als kortzichtigheid. Dankzij de hogere 
produktiviteit zouden arbeiders en ondernemers krijgen wat voor hen 
het belangrijkste was, hogere lonen c.q. hogere winsten. Voorwaarde 
was dat beide partijen meewerkten. Om hen zo ver te krijgen was niets 
minder dan een complete mentale revolutie nodig. Dit tot stand te bren
gen was de taak die Taylor zichzelf gesteld had. 

Vit deze beknopte beschrijving kunnen we de belangrijkste momenten 
van het Taylorisme distilleren. De mentale revolutie moest ondernemers 
en arbeiders doen inzien dat zij er beide op vooruit zouden gaan en dus 
dezelfde belangen hadden. De sleutel tot het succes lag bij het planning 
department. Dat zorgde zowel voor de verhoogde produktiviteit als 
voor een eerlijke verdeling van de meeropbrengst dankzij zijn objectieve 
en wetenschappelijke methodes. 

Gezien de cruciale rol voor het planning department is het van belang 
te weten wie het daar voor het zeggen zouden krijgen. Op deze vraag 
richten zich dan ook veel auteurs die de ideologische inhoud van het 
scientific management onderzoeken. In eerste instantie is deze vraag 
snel te beantwoorden: het gaat om ingenieurs en andere technisch ge
schoolden. Moeilijker is echter uit te maken wiens belangen zij vertegen
woordigen of tot welke sociale klasse zij behoren. 

Op dit punt blijken de meningen ver uiteen te lopeno Judith Merkle 
stelt in haar boek 'Management and Ideology' dat Taylor opkwam voor 
de belangen van een nieuwe middenklasse en dat daarin de reden voor 
zijn succes te vinden is. 6 Zijn ideeen hadden een grote aantrekkings-

5. Zie b.y. D. Nelson, Frederick W. Taylor and the Rise of Scientific Management (Ma
dison 1981). 
6. Judith A. Merkle, Management and Ideology. The legacy of the International Scienti
fic Management Movement (Berkeley and Los Angeles/Londen 1980) 33. 
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kracht op de jonge afgestudeerden op zoek naar een 'witte boorden
baan' in een tijd dat de oude middenklasse ten onder dreigde te gaan. 
Symbolisch voor zijn leer is Taylors eis voor een eigen kamer voor de 
scientific manager, dicht bij de werkvloer maar weI afgescheiden. Aan 
het eind van zijn loopbaan had hij volgens Merkle zijn doel bereikt. De 
eigen kamer was er en ' ... in it were all of the time-study experts, plan
ners, management engineers and clerks that his system called for. A 
whole new rank of middle class, white collar jobs were now available 
in the production process'. 7 

In Marxistische kringen wordt het scientific management doorgaans 
als een kapitalistische ideologie gelnterpreteerd. Vaak gebeurt dit op een 
wat simplistische manier waarbij de Tayloristen als 'gehuurde prijsvech
ters' van de kapitalisten optreden,8 soms gaat het ook subtieler. Regi
nald Whitaker benadrukt de spanningen die er tussen de ingenieurs en 
de ondernemers ontstonden. AIs duidelijkste voorbeeld noemt hij het 
verschil in opvatting over het begrip 'efficiency'. 9 De ondernemer denkt 
over efficiency in commerciele termen, de relatie tussen investering en 
winst. De ingenieur is meer geneigd in technische termen te den ken en 
dan met oplossingen te komen die misschien op de lange termijn weI 
meer winst opleveren maar op de korte termijn vooral hogere kosten 
met zich meebrengen. Taylor zelf moest vaststellen dat ondernemers 
zijn systeem niet of, wat voor hem nog erger was, in aangepaste vorm 
invoerden vanwege de hoge kosten die er aan verbonden waren. De con
flicten die hieruit voortvloeiden brachten hem er bij gelegenheid toe te 
verklaren dat voor negentig pro cent van de problemen in de industrie 
de schuld bij de ondernemers gezocht moest worden. Maar door daarbij 
speciaal de bankiers en financiers aan te klagen en de industrielen in be
scherming te nemen werkte deze kritiek volgens Whitaker toch als legiti
mering van het kapitalisme. 10 

Uiteindelijk staat hij toch niet zo ver af van de Marxistische schrijvers 
die hij kritiseert. Het scientific management beoogde een machtig wa
pen aan de arbeiders te ontnemen door hun kennis van het ambacht -
waar ze vaak veel meer van wisten dan de ondernemer - onbelangrijk 
te maken. De ingenieurs die deze theorie ontwierpen waren weIiswaar 
relatief zelfstandig, maar door hun econornische gebondenheid aan de 
kapitalisten waren zij niet in staat de klassegrenzen te overschrijden. 

Peter Meiksins constateert eveneens dat er een spanning bestond tus-

7. Idem, 42. 
8. Reginald Whitaker, 'Scientific Management Theory as political Ideology', Studies in 
Political Economy (1979) herfst 75-109, 79. 
9. Idem, 16. 
10. Idem, 80. 
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sen het Taylorisme en het kapitalistisch systeem, maar kent daar een an
dere betekenis aan toe dan Whitaker. 11 In de negentiende eeuw had de 
ingenieur een zeer belangrijke plaats in de betrekkelijk kleine machine
fabrieken. Velen van hen werden later zelf ondernemer. Met de op
komst van de massaproduktie veranderde hun positie. Terwijl zij in aan
tal sterk toenamen daalde hun status. Niet langer konden zij hun eigen 
functie invullen maar kregen zij een plaats toegewezen in de uitgebreide 
hierarchie van loontrekkers. Ret feit dat zij in loondienst zijn betekent 
dat hun belangen, net als die van de 'gewone' arbeiders, op gespannen 
voet staan met de belangen van hun werkgevers. Oeze spanning 
weerspiegelt zich volgens Meiksins in de theorie van Taylor. Ais voor
beelden noemt hij de eis van een 'special room' en de ook door Whita
ker aangehaalde kritiek op ondernemers. 

Ondanks dit alles komt het niet tot grote conflicten. Oit is volgens 
Meiksins het gevolg van de kracht van de Amerikaanse kapitalistische 
klasse. Oe werkgevers elimineerden wat hij noemt de niet-kapitalistische 
elementen uit het scientific management en 'transformed it into some
thing it was not originally' . 12 Rij doelt hier met name op de plankamers 
waar zij niet de autonomie aan wilden verlenen die Taylor voor ogen 
stond. Bovendien werkten de werkgevers aktief mee aan het vormen van 
een alternatieve ideologie, het 'professionalisme'. Ret streven naar pro
fessionalisme houdt in dat beroepsgroepen erkenning voor hun specia
lisme proberen af te dwingen en tegelijk trachten concurrenten met een 
andere opleiding te verhinderen hetzelfde werk uit te voeren.13 Voor
beelden van geslaagde professionalisering vinden we bij artsen en advo
caten. Oit zou men de strenge vorm van professionalisme kunnen noe
men. Wat de Amerikaanse ondernemers met de ingenieurs voor ogen 
stond was een verwaterde variant. Status, een goed inkomen en beroeps
codes vonden zij best. Zij vreesden echter een kunstmatig gecreeerd te
kort aan ingenieurs en een te onafhankelijke opstelling. Vandaar dat zij 
zich aktief gingen bemoeien met de opleiding. Als donateurs konden zij 
niet alleen invloed uitoefenen op het curriculum maar konden zij er ook 
op toezien dat de ingenieurs werden opgeleid in een atmosfeer van uiter
ste welwillendheid tegenover het bedrijfsleven. 14 

II . Peter F. Meiksins, 'Scientific Management and Class Relations, A Dissenting View' , 
Theory and Society 13 (1984) 177-209. 
12. Idem, 198. 
13. Nil Disco en Harry Lintsen, 'De vervlechting van ingenieursberoep en industrie 1890-. 
1925' Tijdschrift voor sociale geschiedenis 32 (1983) 343-365 . 
14. Meiksins, a. w., 202. 
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Naar een meer open benadering 

Met Meiksins is de kring rondo Scientific management blijkt te kunnen 
worden gezien als de ideologie van de middenklasse, als een ideologie 
die functioneel is v66r de heersende klasse en als een ideologie die aan
zetten bevat voor oppositie tegen de heersende klasse. In dit artikel zal 
ik niet tussen deze visies kiezen. Ik denk namelijk dat aIle drie auteurs 
vertrekken vanuit een problematische vooronderstelling: zij gaan er 
vanuit dat er een soort oer-scientific management bestaan heeft, waarin 
de ideologie in zuivere vorm kan worden aangetraffen. Volgens Meik
sins werd dit oer-scientific management verslagen en vervangen door 
een werkgevers-vriendelijke ideologie; volgens Merkle en Whitaker von
den er veranderingen plaats in de verschijningsvorm maar bleef de harde 
kern intact. Zij baseren zich daarbij in hoge mate op de geschriften van 
Taylor. Zoals David Nelson heeft aangetoond is het echter zeer prable
matisch hoe die gelnterpreteerd moeten worden. Taylor paste zich tel
kens aan het publiek aan waar hij belangstelling dacht te kunnen vinden 
voor zijn ideeen (die hij, zoals hij zelf zegt, voor een groot deel heeft 
ontleend aan anderen). Zo richtte hij zich achtereenvolgens op inge
nieurs, ondernemers en de liberale 'Progressives', terwijl hij zich aan het 
eind van zijn carriere ook nog moest verdedigen tegen kritische senato
ren die bevreesd waren dat zijn systeem slecht uitwerkte voor de arbei
ders. 15 Het probleem van de Taylor-exegese wordt nog eens on
derstreept door het feit dat de 'Principles' waar velen zich zo graag op 
beroepen zeer waarschijnlijk voor een deel door iemand anders is ge
schreven. 16 

Het lijkt er soms op dat de geschriften van Taylor zo letterlijk geno
men worden dat het beeld van wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld 
enigszins wordt vertekend. Er kwamen veel witte boorden-banen in de 
industrie, maar het is onjuist dat aan Taylor toe te schrijven zoals Mer
kle doet. 17 Ook kreeg het lagere management niet die zelfstandige posi
tie die zij suggereert. Meiksins onderbouwt zijn stelling dat scientific 
management een reactie was van het oude type ingenieurs op hun nieu
we ondergeschikte positie met de bewering dat Taylor zelf een achter
grand van 'shop culture engineer' had. 18 Taylor kwam echter uit een mi
lieu van advocaten en artsen, begon zijn werk in de fabriek op de onder-

15. Nelson, Q. W ., x. 
16. Idem, 170. 
17. Merkle, Q.W., 42. 
18. Meiksins, Q.W. , 188. 
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te sport van de ladder en haalde pas op latere leeftijd een ingenieursdi
ploma. 

Een meer open benadering lijkt me gewenst. De tegenstrijdige elemen
ten in het werk van Taylor maakten het mogelijk dat verschillende groe
pen er zich toe aangetrokken konden voelen en er hun eigen uitwerking 
aan konden geven. Dat betekent dat onderzocht moet worden wie dat 
waren, waarom zij zich aangetrokken voelden en op wie zij zich weer 
richtten met hun propaganda. 19 . 

Praag 

Het doel van het congres in Praag was een poging ' ... to bring the new 
American "Scientific Management" concept of the Taylor-Gilbreth 
brand over to Europe for the benefit of the building up of the new Slavic 
Republics in Europe' .20 Het congres was grotendeels een Oosteuropees-

De Arnerikaanse sectie op het congres; voorbereidend comite: I. Prof. Ir. J.W. Roc, 2 . . 
Dr. H.S. Person, 3. Dr. L.M. Gilbreth, 4. Ir. R.T. Kent, 5. Ir. L.W. Wallace. 

19. Een voorbeeld van een dergelijke benadering zie ik bij Ch . Maier, maar zijn onder
zoek richt zich in hoofdzaak op politieke partijen, zie: Charles S. Maier, 'Between Taylo
rism and Technocracy: European ideologies and the vision of industrial productivity in 
the 1920's, Journal of Contemporary History 5 (1970) 27-61. 
20. CIOS-Archief, RKW, Eschborn, BRD (ongeordend), De Haan, Notes on C.I.O.S. 
(Geneve 1954) I. 
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Amerikaanse aangelegenheid, waarbij een aantal gasten uit Westeuro
pese landen (Belgie, Italie, Frankrijk) vooral diende om het geheel een 
wat internationaler cachet te geven. De organisatie was in handen van 
de Masaryk Academie voor Arbeid. Dat was een soort alternatieve Aca
demie van Wetenschappen voor technische vakken, opgericht in 1920 
nadat de Tsjechische ingenieurs jareniang vergeefs hadden getracht toe
gelaten te worden tot de op de traditionele vakken gerichte Academie. 21 

AI direct na de oprichting stelde de Masaryk Academie pogingen in het 
werk om een groep Amerikanen naar Tsjecho-Slowakije te halen. De 
hoge kosten bleken echter een belemmering. Eerst moesten de Tsjechen 
zich tevreden stellen met een bezoek van Frank Gilbreth (die toch al in 
Europa op toernee was) en met de vertaling van het bekende rapport 
'Waste in Industry and How to Avoid it' .22 Dankzij een subsidie van de 
Skoda-fabrieken en de bereidheid van de Amerikanen om zelf hun reis
kosten te betalen zou het er in 1924 toch van komen. 

De belangstelling voor scientific management in Tsjecho-Slowakije is 
eenvoudig te verklaren. De jonge republiek had 25070 van de bevolking 
van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse rijk binnen haar grenzen ge
kregen en maar liefst 80% van de industrie. 23 Voor de oorlog had zij 
haar produkten vrij binnen de gehele dubbelmonarchie af kunnen zet
ten, tegen buitenlandse concurrenten beschermd door tariefmuren. De
ze enorme vrijhandeIszone was eenskiaps verdwenen. De deeis verou
derde Tsjechische industrie moest toen snel moderniseren. Zij had daar
voor zowel technische kennis als de inzet van arb eiders en ondernemers 
nodig. Het is dan ook niet te verwonderen dat in veel toespraken oproe
pen tot harmonie en samenwerking verpakt zaten. Ook was er spreektijd 
ingeruimd voor de vakbeweging, iets wat op latere congressen niet meer 
zou voorkomen. De vakbondsman had zich uitstekend aangepast aan de 
stemming op het congres. Scientific management was voor hem een so
ciale missie. Hij sprak de verwachting uit dat de samenwerking tussen 
de technici en de arb eiders nieuwe stimulansen zou geven voor de bevrij
ding van de mens van de materie en hem zou verheffen om werkelijk 
creatieve arbeid te gaan verrichten. 24 Uit vakbondskringen waren in 
vroeger jaren weI kritischer geluiden te beluisteren geweest. 

Ais we het congres als geheel overzien kunnen we zeggen dat het in 
het teken stond van de propaganda. Propaganda voor het scientific ma
nagement en propaganda voor de ingenieur. De Amerikaanse gas ten 

21. B. Tolman, 'Masaryk Academy of Work', paper Ia presented before the PIMCO 
(Praag 1924) 1. 
22. Report PIMCO, Q. W., 13 . 
23. Idem, speech Minister van Handel ir. L. Novak, 34. 
24. Idem, speech R. TayerJe, 50. 
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speelden met genoegen de rol van de wijze leermeesters en de Tsjechi
sche sprekers hielden vooral het oog gericht op de publieke tribune waar 
zij de regeringsvertegenwoordigers en de pers vermoedden. Inhoudelijk 
bracht het congres niets nieuws maar het was interessant omdat er zulke 
hooggestemde verwachtingen met betrekking tot het scientific manage
ment werden geuit. 

Het congres eindigde met het oprichten van een comite, de Delegation 
Permanente, dat als taak kreeg dit initiatief in de toekomst voort te zet
ten. De delegaties uit Tsjecho-Slowakije, Polen, Joegoslavie, Bulgarije, 
Letland en Italie traden tot het comite toe. 25 Voorzitter werd de Itali
aan Francesco Mauro die zijn verkiezing mogelijk te danken had aan het 
feit dat hij opzichter en voorzitter was van een van de eerste nation ale 
organisaties voor scientific management, de ENIOS.26 Het was de be
doeling het volgende congres in Philadelphia te houden maar dat is er 
nooit van gekomen. Het gebeuren in Praag kruiste namelijk ontwikke
lingen die elders plaats vonden. 

Brussel, 1925 

In Belgie bestond er al in 1918 van officiele zijde belangstelling voor 
scientific management. In dat jaar zond de Belgische regering in balling
schap een commissie uit naar de Verenigde Staten om poolshoogte te ne
men. 27 Voorzitter van de commissie was prof. Steels, hoogleraar in de 
mechanica. Hij zou ook aanwezig zijn op het congres in Praag. De be
kende socialist Hendrik de Man had tot taak om de sociale aspecten van 
het Taylorisme te onderzoeken. De Man heeft tijdens zijn verblijf van 
zes maanden kritisch rond gekeken. Hij constateerde dat de invoering 
van het Taylor-stelsel vaak uitliep op een echec. De werkgevers kozen 
voor de pro cedes die het snelst voordeel opleverden met de minste 
kosten en moeite. De technische ideeen van Taylor waren in de schaduw 
geraakt. Ook moest hij vaststellen dat het Taylorisme te weinig rekening 
hield met het psychologische element van het werk: de arb eiders werden 
als machines behandeld. Dit alles nam voor hem niet weg dat het princi
pe van het scientific management juist was: 'salaires superieurs, frais in
ferieurs' .28 Voor Belgie zou het de uitweg kunnen betekenen uit de droe
vige toestand waarin het land verkeerde. De ellende van Belgie was in 

25. Idem, 115. 
26. L. Urwick, The Golden Book of Management (Londen 1956) 249. 
27. Henri de Man, Au pays du Taylorisme (Brussel 1919) 5. 
28. Idem, 90. 
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de ogen van De Man niet aIleen het gevolg van de oorlog. De problemen 
van 'ce pays de middelmatisme' zaten veel dieper. Het was een natie van 
'krabbers'. De eerste de beste die een paar centen had en niet helemaal 
imbeciel was kon een handeltje opzetten en daarmee zijn mediocre am
bitie bevredigen omdat de arbeid zo goedkoop was. 29 De trits scientific 
management, hogere lonen en socialisme zou de oplossing kunnen bie
den. Maar om zo ver te komen moest er veel werk worden verricht. De 
publieke opinie moest gewonnen worden en voor alles moesten de werk
gevers en werknemers heropgevoed worden. 

Waarschijnlijk heeft de regering niet veel gedaan met de dikke rap
porten waarmee de commissie thuis kwam. In ieder geval was het con
gres van 1925 een particulier initiatief. Het congres was in feite een ver
volg op de twee congressen die de Conference de l'Organisation Fran
~aise in 1923 en 1924 haa georganiseerd. Daar waren toen veel Belgen 
op afgekomen. De Conference de I'Organisation Fran~aise, in 1920 op
gericht door de hoogieraar Henry-Louis Ie Chatelier, was de eerste nati
onale organisatie voor de propaganda van scientific management. 30 Ve
Ie andere land en zouden dit voorbeeld in de jaren daarna volgen. Het 
initiatief voor het congres in Brussel kwam voort uit de kring van Belgen 
die de Franse congressen hadden bijgewoond. 31 

Op 14, 15 en 16 oktober 1925 yond het Congres International de l'Or
ganisation scientific de Travail te Brussel plaats. Het congres werd bij
gewoond door gedelegeerden uit twaaif landen. Francesco Mauro was 
aanwezig namens de Praagse 'Delegation permanente'. Evenals in 
Praag domineerden in Brussel de ingenieurs . Onder de twintig officiele 
inieiders op het congres waren twaalf ingenieurs en organisatie
adviseurs. Van de overige acht bekleedden er vijf management-functies 
waarvan slechts een een topfunctie. Verder was er een wiskundige en 
van twee aanwezigen is de achtergrond onbekend. 32 De ingenieurs onder 
de toehoorders konden zich laven aan de toespraak van Mauro die hen 
omschreef als de vurigste en meest competente arbeiders in aIle 
vraagstukken die betrekking hebben op het verbeteren van het rende
ment en de vastberaden speurders naar iedere vorm van verspilling. 33 

Vooruitgang en het weIzijn van de mensheid zijn het hoogste doel van 
de ingenieurs. Het was dan ook naar de mening van Mauro terecht dat 

29. Idem, 103. 
30. Urwick, a. W., 32. 
31. O.S., Conference (Parijs 1923) 311. 
32. Congres International de l'Organisation scientifique du Travail. Bruxelles 14-15-16 
octobre 1925. Memoires. 
33. Congres International de l'Organisation scientifique du Travail. Bruxelles 1925. Ex
trait du Bulletin de la Societe Beige des Ingenieurs et des Industriels VI nr. 3,24. 
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de ingenieursverenigingen de spil waren van de nieuwe beweging. Her
haaldelijk werd in de voordrachten vastgesteld dat een mentaliteits
verandering van werknemers en werkgevers een hoofddoel was. De mi
nister van industrie en arbeid, die graag zijn 'vriend Rik De Man' citeer
de, verklaarde: 'La classe ouvriere, comme la classe nationale, est imbue 
de routine et pour cela conteste l'utilite de certaines perfectionnements 
techniques, parfois aussi par ignorance.'34 Het was uitdrukkelijk verbo
den over politieke zaken te spreken, zoals over de lengte van de arbeids
dag, maar toch, aldus de secretaris-generaal van het congres Edmond 
Landauer, lag het probleem van de goede relaties tussen werkgevers en 
werknemers aan de basis van aIle rapporten en discussies. 'La paix soci
ale, plus encore que Ie productisme, est l'un des buts de I'organisation 
scientifique, et sa plus belle justification. ,35 

Naast overeenkomsten waren er ook grote verschillen met het congres 
in Praag. De regie van het gebeuren lag in handen van Edmond Landau
er, geen ingenieur, maar een ondernemer met een opleiding in de na
tuurwetenschappen, eigenaar van een textielfabriek. Op zijn instigatie 
werden theoretische beschouwingen zo veel mogelijk gemeden. 36 De 
congresstukken moesten de resultaten van toepassingen van het scienti
fic management in de praktijk laten zien. Het thema was daarbij inge
perkt tot produktieverhoging en daaruit voortvloeiende prijsverlaging. 

Opvallend is dat er op het congres twee definities van scientific mana
gement door elkaar gebruikt werden. In de ene definitie lag de nadruk 
op de wetenschappelijke objectiviteit. Zo stelde Landauer: 'La direction 
scientifique ne releve ni des ordres du chef ni de la pression des masses 
ouvrieres. Elle se reclame uniquement de principes industriels, psycho
logiques et moraux fixes par la science, logiques et justes comme elle. ,37 
De andere opvatting over scientific management werd het mooist ver
woord door Le Chatelier. Voor hem was organisatie van de arbeid zo 
oud als de wereld: het betekent denken v66r handelen. Koning Salomo 
had voor de tempelbouw al 3300 mensen in dienst om het werk van de 
arbeiders te organiseren. Nu de industrie steeds maar complexer werd 
was organisatie vanzelfsprekend belangrijker dan ooit. 38 

De voorzitter van het congres de Belg Canon-Legrand bracht de voor
del en van deze gezond-verstand-benadering openhartig onder woorden. 
Het woordje 'wetenschappelijk' schrok volgens hem de ondernemers ai
leen maar af. Velen van hen zagen scientific management toch al als een 

34. Bruxelles, Extrait 18. 
35 . Idem, 4. 
36. Idem, 4. 
37. Idem,S. 
38. Idem, 33. 
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niet realiseerbare droom van een uitvinder, of als een procede dat er 
slechts voor diende een paar ingenieurs aan een baantje te helpen. 39 De 
suggestie van Canon-Legrand om voortaan nog uitsluitend over 'mana
gement' te spreken zou jaren later, op het congres in Washington, opge
volgd worden. De machtsverhoudingen waren toen ook heel anders ko
men te liggen. Maar we lopen op de feiten vooruit. 

Op het congres in Brussel yond nog een gebeurtenis plaats die een bre
dere bekendheid heeft gekregen: de verzoening tussen de Franse Taylor
aanhangers en Henri Fayo1.40 Fayol, eveneens een Fransman, had een 
eigen theorie ontwikkeld, meer gericht op het leiden van een bedrijf dan, 
zoals in het geval van Taylor, op de organisatie van de arbeid op de 
werkvloer. Fayol had zijn eigen aanhang en zelfs zijn eigen organisatie 
die concurreerde met de Conference. Er was echter sprake van een chro
nisch gebrek aan financiele middelen. De luid bejubelde verzoening stel
de in werkelijkheid weinig voor. Fayol gaf een korte uiteenzetting van 
zijn eigen leer. Hij verweet Taylor een ernstige fout gemaakt te hebben 
door met zijn systeem van functionele voorlieden de eenheid van leiding 
te doorbreken. Evenwel, ging hij voort, Le Chatelier had hem verzekerd 
dat de Tayloristen in de praktijk de eenheid van leiding weer hadden 
aanvaard. Als dat zo was en als zij ook de juistheid van zijn andere prin
cipes erkenden zag hij geen enkele reden meer voor onenigheid. Deze 
'verzoening' leidde er toe dat de twee organisaties kort hie rna een fusie 
aangingen. 

De propaganda voorbij 

Van Brussel trok het congres naar Rome. Maar voor het zover was werd 
eerst aan de organisatorische versterking gewerkt. In een aantallanden 
werden nationale organisaties opgericht of uitgebouwd die eigen con
gressen begonnen te organiseren en tijdschriften uit te geven. De delega
tion permanente kwam in mei 1926 in Warschau en een maand later in 
Parijs bijeen. Bij die gelegenheid werd de naam veranderd in Comite In
ternational d'Organisation Scientifique.41 Belgie, Bulgarije, Frankrijk, 
Italie, Joego-Slavie, Polen, Spanje en de Verenigde Staten waren de 
eerste leden. OpvaUende afwezigen waren Groot-Brittannie (geen be
langstelling) en Duitsland (geboycot sinds de eerste wereldoorlog). In 
Nederland begon de organisatie nog maar net van de grond te komen. 

39. Idem, 9. 
40. Idem, 52-58. 
41. P . Devinat, Scientific Management in Europe (Londen 1927) 223. 
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De vergadering in Warschau vond plaats onder enigszins merkwaardi
ge omstandigheden. Mauro beschreef de gebeurtenissen later in zijn ei
gen stijl. 'I remember that during the first and second days the discussi
ons were punctuated by the volleys of machine guns establishing Mar
shall Pilsudski's authority in the Polish State. For this neither my collea
gues nor I interrupted our work nor did we lose faith in the supreme va
lue of philosophic and scientific ideals even if in the life of nations there 
may arise the necessity of acts of violence to overcome disorder or diffi
culties. ,42 

In 1927 werd het CIOS eindelijk officieel opgericht. Mauro werd 
voorzitter en Landauer kreeg de functie van secretaris-generaal. Lan
dauer was een goede keus want hij was in staat en bereid de secretari
aatskosten uit eigen zak te betalen. 

Mussolini was de grote man van het derde internationale congres, ge
houden te Rome in 1927. Hij liet zich er in het gezelschap van de wedu
we van Taylor uitgebreid door de 1300 congresgangers toejuichen. Wat 
de Duce vooral van het scientific management begrepen had was dat 
eenheid van leiding een eerste voorwaarde voor succes was. Hij zag zich
zelf als een pionier op dat gebied (Acclamazioni prolungate).43 

Inhoudelijk was het congres een chaos.44 Er waren tientallen en nog 
eens tientallen bijdragen over de meest uiteenlopende onderwerpen en 
van sterk uiteenlopende kwaliteit. De zittingen bestonden uit een snelle 
opeenvolging van speeches van vijf minuten. Daarbij werd niet gepoogd 
enige ordening aan te brengen in de volgorde. 

Landauer scheen na het congres enigszins te aarzelen hoe de beweging 
nu verder moest. Onder de indruk van de geweldige opkomst in Rome 
schreef hij in het Belgische tijdschrift voor scientific management dat 
het er naar uitzag dat de fase van het propaganda maken weldra afgeslo
ten kon worden. Het werd nu tijd de woorden in daden om te zetten.45 

Een half jaar later verklaarde hij echter weer dat propaganda maken het 
hoofddoel was. Onderzoek was best maar de belangrijkste taak, het 
creeren van een nieuwe mentaliteit, mocht niet vergeten worden.46 

Zo trok het CIOS zonder een duidelijke nieuwe beleidslijn op naar het 

42. Seventh International Management Congress, Proceedings, Washington September 
19th to September 23rd 1938, 86, 87 . 
43. Afti del III Congreso Internazionale di Organizzazione Scientifica del Lavoro, dl. I 
(Rome 1927) 150. 
44. Algemeen Rijksarchief (ARA) tweede afdeling. Archief van het Nederlandsch Insti
tuut voor Efficiency (NIVE) inv. nr . 218 ...• dss.nr . 609. Verslag van de Commissie in
gesteld door het NIVE ter vertegenwoordiging op het 3e Internationaal Congres voor 'We
tenschappelijke organisatie van de arbeid' te Rome d.d. 5-8 september 1927. 
45 . Bulletin du Comite National Beige de l'Organisation Scientifique 1 (1927) 5 (15-9). 
46. Idem 2 (1928) 4 (15-4). 
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volgende congres: Parijs 1920. De enige verandering was dat de nationa
Ie comites opdracht hadden gekregen om de bijdragen uit eigen land te 
selecteren om het kaf van het koren te scheiden. Veel hielp dit niet. 

Zoals Rome in het teken had gestaan van de toekomstvisies van Mus
solini, zo stond Parijs in het teken van het grate Franse verleden. Ter
wijl de weduwe Taylor de plechtigheden weer met haar aanwezigheid 
luister bijzette, stelden verschillende sprekers vast dat wat haar overle
den echtgenoot gedaan had in feite neerkwam op het toepassen van de 
methode van Descartes.47 Behalve Descartes had Frankrijk ook grate 
zonen als Colbert, Vauban, Perranet, Chaptal, Bernard, Le Chatelier 
en Fayol voortgebracht. Het zal duidelijk zijn dat geen land in Europa 
een betere voedingsbodem kon bieden voor de bloei van het scientific 
management. 

Voor het overige was de toon op het congres nuchterder dan ooit. De 
fraseurs en reclamemakers zijn verdwenen of houden althans hun 
mond, meldde een anonieme congresganger in de NRC. In de industriele 
sectie, waar de lopende band ter discussie stond werden algemene be
schouwingen over de vraag of het werk aan de band de arbeidsvreugde 
al dan niet ten goede komt snel ter zijde gesteld. 'Als centraal vraagstuk 
komt duidelijk naar voren de vraag naar de meest economische splitsing 
in deelbewerkingen, zoo dat elk der arb eiders op volle capaciteit werkt 
en niet het tempo van het geheel omlaag wordt gedrukt tot het tempo 
van den langzaamsten man' .48 

Misschien overdreef deze bezoeker de zakelijke opstelling van het 
congres enigszins. Voor Landauer was het in ieder geval allemaal nog 
niet praktisch genoeg. Op een vergadering van de secretarissen van de 
nationale comites in Geneve deelde hij mee dat het CIOS besloten had 
dat de periode van algemene congress en afgesloten was. Die waren no
dig geweest om belangstelling te wekken voor de rationalisatie (zoals 

. scientific management in die jaren vaak genoemd werd). Datwas ge
lukt. Misschien zelfs weI te goed gelukt. Ais ze nu niet uiterst praktisch 
werden liepen ze het gevaar juist die mensen uit de beweging te werken 
waar ze het van moesten hebben. 'J e prefere de beau coup Ie travail fait 
en silence par 10 ingenieurs dans leurs atelier que Ie travail fait par 10 
journalistes dans les revues .. .' .49 Het was niet Landauers bedoeling op 
te houden met het organiseren van congressen; ze moesten aIleen een an
dere functie krijgen. V oortaan zou de nadruk komen te liggen op het 
voorbereidende werk. Er moesten negen belangrijke onderwerpen wor-

47. IV Congres international Paris 1929. L 'Organisation Scientifique du travail. 74,76. 
48 . NRC 27-6-1929. 
49. ARA, NlYE dossier 611, Reunion des secretaires des comites nationaux d'Organisa
tion Scientifique du travail (notulen) 8-9-1929. 
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denuitgekozen, waar in internationale samenwerking onderzoek naar 
verricht zou moeten worden. Het was van het grootste belang om ook 
bedrijven bij dit onderzoek te betrekken. 

Deze opzet was aIleen al in die zin een breuk met het verleden dat tot 
dan toe de organisatie van het congres was overgelaten aan het ontvan
gende nationale comite'. Nu zouden de gastheren niet veel meer inbreng 
hebben dan de keuze van de zaal. In Parijs was vastgesteld dat het vol
gende congres in 1932 in Amsterdam zou plaats vinden. Het was de 
vraag wat de Nederlanders van dit nieuwe plan zouden vinden. Helaas 
hadden zij niemand naar de vergadering in Geneve gestuurd omdat zij 
niet begrepen hadden dat daar iets belangrijks ter tafel zou komen. 50 De 
Franse afgevaardigde nam het nog weI voor de Nederlanders op maar 
zijn bezwaren werden door Landauer eenvoudig van tafel geveegd. Het 
was de plicht van de nationale comites om de richtlijnen van het eIOS 
op te volgen omdat eenheid van bevel een van de centrale regels van het 
scientific management was. De verzoening met Fayol begon steeds meer 
resultaten af te werpen. 

Zo eenvoudig als Landauer het voorstelde was het toch allemaal niet. 
Niet aIleen voelden de Nederlanders zich gepasseerd, zij hadden ook 
grote twijfels of de vooropgestelde opzet haalbaar was. Na een uitge
breide briefwisseling en een bezoek van Landauer aan Amsterdam kon 
de zaak weer enigszins gesust worden, maar de secretaris-generaal moest 
weI concessies doen. 51 Individuele rapporten werden nu ook toegelaten. 
Achteraf bezien was dat maar goed ook. Ten eerste ging met het opstel
len van de centrale vragen al een jaar verI oren en ten tweede waren de 
economische omstandigheden intussen zo verslechterd dat er weinig ani
mo meer bij de ondernemers'viel te bespeuren om voor dit soortonder
zoek geld uit te geven. De definitieve antwoorden op de grote vragen 
vielen dan ook in Amsterdam niet te beluisteren.52 

Het CIOS en de ondernemers 

Amsterdam zou het laatste congres zijn waar Landauer zijn stempelop 
kon drukken. Twee jaar later overleed hij. Met hem ging iemand heen 
die, zelf ondernemer, tot het laatst toe zowel de belangrijke taak van de 
ingenieurs als de noodzaak en mogelijkheid van verzoening tussen kapi
taal en arbeid was blijven benadrukken. De laatste jaren van zijn leven 

50. Notulenboek NIVE (berustend bij NIVE), 7-11-1929, 
51. ARA, NIVE dossier '611, diverse brieven. 
52. Internationaal Congres voor Wetenschappelijke bedrijjsorganisatie, (zp, zd) 3 delen. 
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sprak hij weliswaar minder over loonsverhogingen maar weI nog over 
het verlagen van de prijzen en het verbeteren van de levensstandaard. 

In zeker zin was Landauer een Taylorist van de oude stempel. Niet 
dat hij zoals sommige discipelen van Taylor aan iedere letter die de grote 
meester ooit had geschreven wilde vasthouden, maar het was weI zijn le
vensdoel om mee te werken aan het verkondigen van de grote mentale 
revolutie en aan het invoeren van de technieken van het scientific mana
gement. 'Prechez Ie nouvel evangile du travail industriel it des ouvriers' 
riep hij zijn medeleden van het Belgisch nationaal comite toe. S3 Boeien
de verhalen kon hij vertellen over zijn pogingen om de beginselen van 
Taylor in zijn eigen textielfabriek in Roemenie toe te passen.54 

Met zijn vasthoudendheid begon Landauer een beetje een buiten
beentje te worden in de leidende kringen van het CIOS. Mauro had in 
de beginperiode de Ioftrompet over de ingenieur gestoken maar zijn 
toon begon zich allengs te wijzigen. In een toespraak in 1928 onder
scheid de hij nog weI de drie groepen werkgevers, werknemers en techni
ci, maar er was duidelijk een verandering in de rangorde opgetreden. De 
technici waren onmisbaar, maar als zij alleen waren dreigden zij snel te 
theoretisch te worden en daarmee van beperkte waarde. Wat de werkne
mers betreft, geen maatregel mocht genom en worden zonder dat zij van 
het nut overtuigd waren. Dat klinkt mooi maar in feite kregen zij daar
mee een pas sieve rol toebedeeld. Het tegendeel was het geval met de 
werkgevers. Zij waren in de hierarchie van Mauro opgeklommen tot de 
'motore primo', 'I' element essentiel'. 'C'est a eux que revient Ie droit 
de choisir Ie moment et Ies moyens de l'action, car. .. c'est aussi a eux 
qu'incombe la responsabilite du succes ou de l'insucces'. ss 

In Parijs trad Mauro af als president. Hij werd opgevolgd door de 
Fransman Charles de Freminville. Dit was het begin van een nieuw ge
bruik in het CIOS om op ieder congres een nieuwe president te benoe
men, afkomstig uit het gastland. De Freminville was een actief propa
gandist voor het scientific management sinds zijn ontmoeting met Tay
lor in 1912. Ais persoon wordt deze hoogleraar echter omschreven als 
iemand die te bedachtzaarn was om grote woorden te gebruiken. S6 Een 
gelovige als Landauer was hij zeker niet. De Freminville werd in 
Amsterdam opgevolgd door prof. Theo Limperg. Wie de college
dictaten van deze accountant en bedrijfseconoom Ieest kan hem op zijn 

53. Bulletin du Comite National Beige de ['Organisation Scientifique 2 (1928) 4 (15-4). 
54. Idem, 3 (1928) 9 (15-9). 
55 . Idem, 3 (1929) 2 (15-2). 
56. Urwick, a. w., 66. 
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hoogst een kritisch bewonderaar van Taylor noemen. 57 

Inhoudelijk vertoonden de congressen sinds Brussel een grote conti
nulteit. De referaten waren praktisch van aard. Het scala aan onderwer
pen en terreinen dat bestreken werd was steeds ruimer geworden. Een 
volledige opsomming is hier niet mogelijk. WeI wi! ik vermelden dat 
naast de industriele produktie het kantoorwerk steeds meer aandacht 
kreeg en dat naast de ingenieurs ook accountants en psychologen een be
langrijke rol gingen spelen. Maar dat was geen breuk in de ontwikke
ling. De congressen bleven gedomineerd door mensen die op grond van 
hun opleiding een belangrijke plaats in het bedrijfsleven opeisten. Door 
een nuchtere toonzetting en het wijzen op de economische voordelen die 
zij konden bieden hoopten zij de steun van het topmanagement te win
nen. Het succes van deze strategie moet echter betrekkelijk gering ge
noemd worden. De top-manager stond weI sympathiek tegenover de be
weging die gericht was op het vergroten van de efficiency en de winsten 
maar ze lieten de technische discussies over aan de lager geplaatste ma
nagers en de raadgevend ingenieurs. 'Top management itself, as grou
ped in industrial or employers' federations, chambers of commerce, etc. 
took neither a vital interest nor a vital part in the management move
ment or in the science or art of scientific management'. 58 

Londen 1935, Washington 1938 

Het congres van 1935 in Londen bracht een radicale verandering in de 
geschiedenis van het CIOS. Topmanagers toonden niet alleen voor het 
eerst belangstelling, zij namen zelfs de leiding van het CIOS over. 

De organisatie in Londen berustte bij de Federation of British In
dustries terwijl de voor de hand liggende kandidaat, de Federation of 
British Management Societies buiten spel was gezet. De nieuwe voorzit
ter werd Lord Leverhulme, de zoon van de man die Lever Brothers 
groot had gemaakt. In Groot-Brittannie bestond geen nationaal comite 
dat lid was van het CIOS. De keus was dus in principe open. Mogelijk 
heeft de persoonlijke voorkeur van de nieuwe secretaris-generaal de En
gelsman L.F. Urwick een rol gespeeid. Urwick beschikte over goede 
contacten met de Britse ondernemerswereld.59 Ook is het goed mogelijk 

57 . Th . Limperg jr., Leer der organisatie. Uitgewerkt en ingedeeld door G.D. Ribbius 
(zp, zj) 5 delen. 
58. ClOS Archief, De Haan, Report on the seventh international management con
gress, 53 . 
59. Urwick, voormalig medewerker van de ondernemer Rowntree, had in Groot
Brittannie zogeheten Management Research Groups opgezet. 
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dat een gebrek aan financiele draagkracht van de Management Societies 
de keus eenvoudig heeft gemaakt. 

De plotselinge belangstelling in ondernemerskringen betekende niet 
dat de strategie van het CIOS om zich te concentreren op technische en 
praktische onderwerpen succes had gehad. Het eerste dat de organisatie
commissie in Londen deed was dit soort onderwerpen te schrappen. Al
gemene beschouwingen over management kwamen er voor in de plaats. 

De nieuwe lijn werd voortgezet op het congres in Washington. De ver
schillende organisaties die in de V.S. het erfgoed van Taylor beheerden 
leidden een uiterst moeizaam bestaan. Hun financiele basis was te smal 
om de kosten van het congres te kunnen dragen. Zo kwam de organisa
tie in handen van de American Management Association die met steun 
van 'Big Business' weI de benodigde som op tafel kon leggen. Achter 
de schermen speelde Lord Leverhulme bij deze gang van zaken een be
langrijke ro1. Hij bracht zijn Amerikaanse collega's de boodschap over 
dat het in Engeland als onwenselijk werd beschouwd dat de verschillen
de concurrerende managementorganisaties een belangrijke rol zouden 
krijgen toebedeeld. Ook sprak hij zijn veto uit over het toewijzen van 
het voorzitterschap aan de meest voor de hand liggende kandidaat, de 
management-consultant Harry Hopf. In diens plaats werd nu de 
president-directeur van de kogellagerfabriek SKF William Batt naar vo
ren geschoven. 6O Hopf kreeg als troostprijs de gouden CIOS-medaille 
toegekend maar de teleurstelling was voor hem toch zo groot dat hij in
stortte en in een sanatorium moest worden opgenomen. 61 Het congres 
werd aangekondigd als het 'Seventh International Management Con
gress'. Het woordje 'scientific' was geruisloos geschrapt. 

Het motto in Washington had kunnen luiden: 'Progress depends 
upon management. ,62 Dit thema werd in talloze variaties in de con
gresstukken en speeches herhaald. Een fraai voorbeeld is het betoog van 
A.W. Robertson, voorzitter van de raad van bestuur van Westinghouse. 
Robertson had ontdekt dat de mens zonder management een beklagens
waardig wezen was. Daarom moesten de mens en en vooral de arb eiders 
het management dankbaar zijn. De arb eider had immers dank zij het 
·management een welvaart gekregen die zijn weerga in de geschiedenis 
niet kent. De hoogste lonen en de kortste arbeidstijd, comfort en luxe. 
Het probleem van tien miljoen werklozen ging Robertson niet uit de 
weg: de werkloze van 1938 was nog altijd beter af dan de werkende van 
vroeger. 63 Het mag niet onvermeld blijven dat een aantal leden van de 

60. CIOS Archief, De Haan, Report 53. 
61. Idem, 5. 
62. Seventh International Management Congress, Proceedings, a.w. 9. 
63. Idem, 22. 
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voorma1ige Taylor Society yond dat het congres zo ver afstond van de 
oorspronkelijke doelstellingen van de beweging dat zij tegelijkertijd een 
alternatief congres hielden.64 

Conclusies 

Washington was het laatste vooroorlogse congres van het CIOS. Het 
achtste congres dat voor 1941 in Berlijn (!) gepland was kon niet meer 
doorgaan. 6S In totaal hadden zoals gezegd ongeveer 9.000 deelnemers de 
zeven congressen bezocht, gemiddeld zo'n 1300 deelnemers per congres. 
Het is duidelijk dat we hier niet met een massabeweging te do en hebben 
met volle stadions en dergelijke. Maar het was ook meer dan een clubje 
wetenschappelijk gelnteresseerde heren die het interessant vonden eens 
in de zoveel tijd met elkaar van gedachten te wisselen. In zekere zin was 
het een echte beweging met naast de internationale congressen ook de 
nationale verenigingen, congress en en tijdschriften. 

Wie waren de dragers van deze beweging? Voor Praag kan het ant
woord duidelijk zijn. Hier traden de ingenieurs op als zelfbenoemde heI
den. De ideologie van de grote mentale revolutie en de verzoening tussen 
kapitaal en arbeid met de ingenieurs als bemiddelaar was prominent 
aanwezig. Maar Praag neemt een aparte plaats in in het rijtje. Vanaf 
Brussel werd er naar gestreefd aan de congressen een rninder ideologi
sche lading te geven. Dat betekende dat de ingenieurs (en langzamer
hand ook steeds meer mensen met andere opleidingen als accountant en 
psycholoog) de kans kregen hun technisch kunnen te etaleren. Wie door 
de dikke congresboeken bladert krijgt soms haast het idee dat het om 
een arbeidsbeurs gaat in plaats van om een wetenschappelijk congres. 
Als in deze indruk enige waarheid schuilt, dan is het pijnlijk te moeten 
constateren dat de belangstelling van degenen die de banen te vergeven 
hebben maar matig was. Het topmanagement liet het afweten. Van po
gingen van ondernemers om te gevaarlijke ideologische elementen uit 
het scientific management te verwijderen was hier geen sprake. Het was 
ook absoluut niet nodig, want de ingenieurs stelden zich steeds beschei
dener op. 

Ingenieurs vormden de ruggegraat van de beweging. Zagen zij zich als 
vertegenwoordigers van de belangen van een nieuwe middenklasse? Als 
dat zo is zou men mogen verwachten dat zij zich ook om zaken buiten 
de directe beroepssfeer druk maakten. Daar blijkt in deze periode niets 
van. 

64. cms Archief, De Haan, Report, 3. 
65 . Von Haan, 'CIOS' , 4. 
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Kunnen we dan zeggen dat het scientific management een soort 
beroeps-ideologie was van ingenieurs en hun gelijken die daarmee pro
beer den hun onmisbaarheid voor het bedrijfsleven te benadrukken? 
Daar zit ongetwijfeld veel in, maar een paar kanttekeningen zijn dan weI 
op zijn plaats. Ten eerste gaat het dan, zoals gezegd, om een zeer verwa
terde ideologie. Het is opmerkelijk dat het juist een paar ondernemers 
waren die het sterkst vast hi elden aan de belofte van Taylor, namelijk 
dat invoering van zijn systeem meer welvaart voor de arb eiders zou 
opleveren. Over het optreden van Landauer in het CIOS heb ik gespro
ken. Buiten het CIOS om waren het bijvoorbeeld de gebroeders Miche
lin die deze boodschap, onder andere in hun eigen blad Prosperite, ble
yen verkondigen. Ten tweede bestaat het gevaar dat deze stelling zo gele
zen wordt dat het aileen om baantjesjagerij ging zonder dat daar iets te
genover stond. De zaken die op de congressen aan de orde kwamen wa
ren echter weI degelijk van groot economisch belang: planning, voor
raadbeheersing, routing, lopende band-werk om maar een paar wille
keurige onderwerpen te noemen kwamen uitvoerig aan de orde en kre
gen daardoor grotere bekendheid. Alleen omdat het niet in het kader 
van dit artikel past ben ik daar niet op ingegaan. 

Het congres in Londen betekende een breuk in de geschiedenis van het 
CIOS. Ondernemers namen de leiding in handen, specialistische onder
werpen werden geschrapt en de manager werd als weldoener naar voren 
geschoven. De betekenis van deze breuk moet echter niet overdreven 
worden. Het betekende in feite een aanpassing aan de bestaande 
machtsverhoudingen. De grote meerderheid van de ingenieurs en hun 
gelijken hadden zich toch al neergelegd bij de superioriteit van de onder
nemers. Toch was de geest van de eerste congress en nog niet helemaal 
verdwenen. In 1947 mocht Howard Person, de voormalige president 
van de Taylor Society het eerste na-oorlogse CIOS-congres in Stock
holm toespreken. In zijn rede 'Progress in Scientific Management' stel
de hij: 'It has not solved the problem of employer-worker conflicts but 
it has lifted it up to the higher level of concern for facts and in that 
respect carries the potential of solution much nearer to becoming a 
fact. ,66 Voor de meeste van zijn coIlega's was scientific management 
echter al in de jaren dertig niet meer dan een verzamelnaam voor aIle 
technieken die de produktiviteit verhoogden. 

66. Eighth International Management Congress, Stockholm 1947, Proceeding oj the 
Congress, dJ. III, 77. 
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