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De sociale constructie van netwerken 
en technische systemen; nieuwe 
perspectieven voor de 
techniekgeschiedenis 

W.E. BUKER 

Inleidingl 

De techniekgeschiedenis in Nederland verkeert in een spannende fase. 
Er is sinds enkele jaren een kleine maar redelijk stabiele institutionele 
basis aan de universiteiten. Bovendien blijkt uit de abonnementen op en 
de bijdragen aan het Jaarboek voor de Oeschiedenis van Bedrijj en 
Techniek (JbOBT) dat ook buiten de universitaire centra aktief histo
risch onderzoek wordt gelezen en gedaan. Nog belangrijker is dat er in
houdelijk een aantal vruchtbare perspecti~ven zijn ontwikkeld. Onder
zoeksprogramma's maken voortgang en vinden, hoewel de 'oogst' nog 
grotendeels moet plaatsvinden, internationale erkenning.2 

Een deel van het Nederlandse techniekhistorisch onderzoek zoals dat 
plaats vindt aan de universiteiten in Amsterdam, Eindhoven, Twente 
(en sinds kort Maastricht), Nijmegen en Rotterdam sluit nauw aan bij 
een aantal recente internationale ontwikkelingen in het techniekonder
zoek. 3 Zij heeft daar bovendien mede richting aan gegeven door mid del 
van de internationale workshop die in 1984 in Enschede is gehouden.4 
Over deze recente ontwikkelingen gaat dit artikel. Ik neem daarmee de 

1. Het onderzoek waarop dit artikel mede is gebaseerd, wordt gefinancierd door Z.W.O. 
2. Zie voor een kort overzicht van de Nederlandse situatie: W.E. Bijker, 'Techniekge
schiedenis in Nederland: Nieuwe Perspectieven', paper voor het congres 'Balans en Pers
pektief' , Utrecht, mei 1986. 
3. Zie noot 31. 
4. Voor twee verslagen van de workshop, zie G.H. de Vries, 'International Workshop 
on New Developments in the Social Study of Technology (Twente University of Technolo
gy, Netherlands, 5-7 july 1984) - A Personal Report', EASST Newsletter, 3 (november 
1984) 12-8 en J . Law, 'International Workshop on New Developments in the Social Stu
dies of Technology', 4S Review, 2 (winter 1984) 9-13. John Law concludeert: 'Perhaps, 
in retrospect, we may look back to it as the place where the social study of technology 
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draad Op waar Van Houten deze in het vorige JbOBT los liet - rond 
19805

• 

De ontwikkeling die ik wil bespreken wordt gekenmerkt door heel ge
detailleerd empirisch onderzoek naar techniekontwikkeling. Het is niet 
mogelijk de rijkdom aan details in dit 'weefsel van techniek en samenle
ving' in een overzichtsartikel recht te doen. De doelstelling van dit arti
kel is dan ook bescheiden: het bieden van een raamwerk om deze recente 
ontwikkeling in de techniekgeschiedenis te herkennen, en het geven van 
voldoende referenties zodat de lezer zelf verder erin kan doordringen. 

Ook in een tweede opzicht is mijn doelstelling bescheiden. Dit artikel 
schetst met name drie benaderingen in het recente techniekhistorisch on
derzoek. Ook al vormen deze drie in hun samenhang een belangrijke 
ontwikkeling die snel aan kracht wint, er gebeurt natuurlijk meer. De 
drie benaderingen die ik beschrijf hebben als centrale onderzoeksvraag, 
te begrijpen hoe het ontwikkelingsproces van technische artefacten6 ver
loopt. Andere benaderingen, zoals bijvoorbeeld de neo-Schumpete
riaanse, 7 hebben mijns inziens een ander accent in hun vraagstelling. In 
dit artikel beperk ik mij tot drie benaderingen - de systeembenadering, 
de netwerkbenadering en de sociaal-constructivistische benadering. 

Drie benaderingen 

Voor een moment wil ik het gezichtsveld verbreden van techniekgeschie
denis tot meer algemeen techniekonderzoek. Het is namelijk vooral in 
die context, denk ik, dat recente ontwikkelingen in de techniekgeschie-

first became a recognizable field rather than a set of individuals'. Dat deze worksliop niet 
slechts een incident was, moge blijken uit een aantal vervolg-bijeenkomsten. Zo is een spe
ciaal symposium, 'Contexts of Technological Change', georganiseerd op het International 
Congres of the History of Science (Berkeley, Ca., aug 1985) en werd in 1986 een gecombi
neerde sessie van SHOT (techniekhistorici) en 4S (wetenschapsscociologen) gehouden 
(Pittsburgh, Pa., oktober 1986). Naar aanleiding van de workshop werd uitgegeven: W.E. 
Bijker, T .P. Hughes and T.J. Pinch (eds.) The Social Construction oj Technological 
Systems. New Directions in the Sociology and History oj Technology (Cambridge, Ma. 
1987). 
5. B.C. van Houten, 'Techniek-geschiedenis; een historiografische beschouwing', 
JbGBT 3 (1986) 13-42. 
6. De term 'artefact' gebruik ik om met een woord zowel concrete producten (bijvoor
beeld een telefoontoestel), als technische processen (bijvoorbeeld het Bakelite-proces) aan 
te duiden. 
7. Zie voor heel verschillende voorbeelden: H.W. Lintsen, 'Van windbemaling naar 
stoombemaling; innoveren in Nederland in de negentiende eeuw' , JbGBT 2 (1985) 48-63; 
N. Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics (Cambridge 1982); R.R. 
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denis hun betekenis krijgen. Tot voor kort kon de situatie in het tech
niekonderzoek als voIgt worden gekarakteriseerd.8 Ekonomen en socio
logen die zich met techniekontwikkeling bezig hielden, beschouwden de 
techniek veelal als een 'black box': randcondities, input- en output
functies, organisatievraagstukken en dergelijke vormden het object van 
onderzoek, maar de inhoud van de 'black box' bleef buiten beschou
wing. Oaartegenover werd bij historisch onderzoek naar de techniek na
tuurlijk weI de inhoud van die 'black box' bestudeerd. Maar over het 
algemeen yond hierbij zo weinig theoretische en methodische reflectie 
plaats, dat het moeilijk was om de verschillende afzonderlijke onderzoe
ken met elkaar in verb and te brengen. De historici zaten in de 'black 
box' en keken niet naar buiten. 

Oeze situatie is sinds enkele jaren op verschillende fronten aan het 
veranderen. Binnen de afzonderlijke disciplines zijn ontwikkelirigen 
gaande die de hiervoor beschreven beperkingen proberen op te heffen. 
Ekonomisch onderzoek wordt in toenemende mate ook gericht op de 
'inhoud' van de techniek - er wordt in de 'black box' gekeken.9 Hetzelf
de geldt voor sociologisch onderzoek naar techniekontwikkeling. Oit 
werk wordt vooral gelnspireerd door recente ontwikkelingen in de we
tenschapsociologie. 10 Historisch onderzoek houdt zich steeds meer bezig 
met modelvorming en het zoe ken naar theoretische verklaringen van 
techniekontwikkeling. Voor een belangrijk deelligt de oorzaak hiervan 
in de interne ontwikkeling van de discipline techniekgeschiedenis zoals 

Nelson and S.G. Winter, An Evolutionary Theory oj Economic Change (Cambridge, Ma. 
1982); G. Dosi, 'Technological Paradigms and Technological Trajectories: A suggested 
interpretation of the determinants and directions of technical change', Research Policy 11 
(1982) 147-62. Voor een kritische bespreking van aspekten van deze benadering, zie H. van 
den Belt and A. Rip, 'The Neison-Winter/ Dosi Model and Synthetic Dye Chemistry', in: 
Bijker, Hughes and Pinch (eds.), a. w., 135-58. 
8. Zie voor een uitgebreider overzicht: W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelij
ke basis voor theorieen over technologische ontwikkeling?', JbGBT 1 (1984) 44-65 . 
9. Zie voorbeeld Rosenberg, a. w.; Nelson and Winter, a.w.; Dosi, a.w. 
10. Zie bijvoorbeeld M. Calion, 'The State and Technical Innovation: A case Study of 
the Electric Vehicle in France', Research Policy 9 (1980) 358-76 en T.J. Pinch and W.E. 
Bijker, 'The Social Construction of Facts and Artefacts: Or how the Sociology of Science 
and the Sociology of Technology might Benefit Each Other', Social Studies oj Science 14 
(1984) 399-441. Verschillende hoofdstukken in Bijker, Pinch, Hughes (eds.), a. w., zijn 
ook nadrukkelijk op een integratie van wetenschapssociologische en techniekhistorische 
perspectieven gebaseerd: D. MacKenzie, 'Missile Accuracy: A case Study in the Social 
Processes of Technological Change', 195-222; R. Schwartz Cowan, 'The Consumption 
Junction: A Proposal for Research Strategies in the Sociology of Technology', 261-80; E. 
Yoxen, 'Seeing with Sound: A Study of the Development of Medical Images', 281-304; 
S. Woolgar, 'Reconstructing Man and Machine: A Note on Sociological Critiques of Cog
nitivism', 311-28; H.M. Collins, 'Expert Systems and the Science of Knowledge', 329-48. 
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die met name in Amerika beeft plaats gevonden. 11 

Deze drie ontwikkelingen binnen de afzonderlijke disciplines verster
ken elkaar bovendien in een interdisciplinaire ontwikkeling. De laatste 
jaren vindt er een toenemende samenwerking plaats tussen tecbniekon
derzoekers met een verscbillende disciplinaire achtergrond. Een kristal
lisatiepunt voor deze samenwerking is de genoemde internationale 
workshop (Enschede, 1984) geweest. Tijdens deze workshop zijn vooral 
drie benaderingen op de voorgrond getreden waarin deze interdiscipli
naire samenwerking vorm krijgt. In deze drie benaderingen versterken 
de recente ontwikkelingen binnen de afzonderlijke disciplines elkaar op 
verschillende manieren. Het zijn deze benaderingen die centraal staan in 
dit artikel. De sociaal-constructivistische beandering krijgt daarbij rela
tief veel aandacht omdat }k bij de bespreking ervan uit eigen onderzoek 
kan putten. 

De systeembenadering 
De systeembenadering, in dit verband vooral ontwikkeld door Thomas 
P. Hughes, richt zich op de analyse van 'technische systemen' .12 Deze 
technische systemen bevatten een ondoorzichtige warwinkel van pro
bleemoplossende elementen. Zij worden enerzijds sociaal geconstru
eerd, anderzijds geven zij ook vorm aan de samenleving. (Deze nogal 
losse definitie van 'systeem' is minder elegant dan de definities die door 
veel technici en sociale wetenschappers worden gebruikt, maar hij is 
daardoor bruikbaarder voor historici.) Voorbeelden van componenten 
in een technisch systeem zijn fysische artefacten zoals generatoren, 
transformatoren en elektriciteitskabels; organisaties zoals elektriciteits
beddjven, producenten van elektrische apparatuur en banken; weten
schappelijke zaken als opleidingsprogramma's, publicaties en patenten; 
en zelfs wetgeving en kolenmijnen. 

Een artefact of ander element dat als component van een technisch 
systeem functioneert verkeert in voortdurende wissel werking met de an
dere componenten van dat systeem. Ais een component uit het systeem 
wordt verwijderd of de technische karakteristiek van een component 
wordt gewijzigd, heeft dat gevolgen voor de andere componenten in het 

II. Zie hiervoor: J .M. Staudenmaier, Technology's Storytellers. Reweaving the Human 
Fabric (Cambridge, Ma. 1985) en Van Houten, a. w. 
12. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting met concrete voorbeelden: Th.P . Hughes, 
'The Evolution of Large Technological Systems', in: Bijker, Hughes, Pinch (eds.), a.w., 
51-82 en verder Th.P. Hughes, Networks oj Power. Electrification in Western Society, 
1880-1930 (Baltimore 1983). 
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technisch systeem. Zo leidt in een elektriciteitsdistributiesysteem een 
verandering in het gemiddelde vermogen (het aantal Watt) van de aan
gesloten apparaten tot veranderingen in de transformatoren en dyna
mo's. AIle componenten in een technisch systeem hangen met elkaar sa
men en belnvloeden elkaar. Op deze manier verdwijnt het onderscheid 
tussen techniek enerzijds en sociale omgeving anderzijds. In een stuk 
techniek als Edison's gloeilamp zit als het ware ingebakken het hele sca
la van technische, politieke en sociale omstandigheden waarin de 
'systeembouwers' van die eltektriciteitsnetwerken werkten. 

Technische systemen evolueren volgens bepaalde patronen. Hughes 
karakteriseert een technisch systeem dat evolueert, uitbreidt en impuls 
opbouwt door verschillende typen systeem-bouwers te identificeren die 
bij elke ontwikkelingsfase van het technische systeem een hoofdrol spe
len. Zo onderscheidt hij 'uitvinder-ondernemers' in de uitvinding- en in
novatiefase, 'manager-ondernemers' in de competitie- en groei-fase en 
financier-ondernemers' in de consolidatie-fase. Succesvolle uitvin
der-ondernemers zorgen ervoor dat zij ook de nodige niet-technische 
componenten in hun systeem opnemen om dat systeem te laten overle
yen. Financiering en management moeten voldoen aan de eisen die bij
voorbeeld zowel de tech~iek als de sociaal-culturele omgeving stellen. 
David Noble laat zo zien hoe in de digitale automatische metaalbewer
kingsmachines die in de jaren vijftig worden ontwikkeld de waarden en 
normen van het bedrijfsmanagement en het Amerikaanse leger 'inge
bakken' zitten.13 Ais een technisch systeem groot is en impuls heeft op
gebouwd (waarover hieronder meer), zijn de problemen minder van 
technische aard en ziet Hughes de manager-ondernemer en de finan
cier-ondernemer het roer overnemen. 

Om de ontwikkelingspatronen van technische system en te karakteri
seren is een aantal concepten vruchtbaar gebleken. Een 'reverse salient' 
of achterblijvende ontwikkeling treedt op als sommige componenten 
van een evoluerend systeem achterblijven en de vooruitgang van het 
systeem gaan hinderen. (De term 'reverse salient' verwijst naar een 
zwak, naar achteren gebogen deel van een militair front.) Als in een 
elektrisch systeem de generator wordt verbeterd, kan dat tot gevolg heb
ben dat de elektromotoren aangepast moeten worden. Zolang dat niet 
is gebeurd, vormen die motoren een 'reverse salient'. Een belangrijke 
aktiviteit van succesvolle technici is het herkennen van 'reverse salients' 
en het vertalen van zo'n 'reverse salient' in een bijbehorend kritisch pro-

13. D.F. Noble, Forces of Production: A Social History of Industrial Automation (New 
York 1984). 
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bleem ('critical problem'). Door die vertaling in een kritisch probleem 
krijgt de 'reverse salient' een vorm die het mogelijk maakt technici en 
wetenschappers aan de oplossing ervan te laten werken. Thomas A. Edi
son kwam, in het najaar van 1878, tot de conclusie dat zijn plan v~~r 
een elektriciteitsdistributiesysteem niet haalbaar was. De 'reverse sa
lient' werd gevormd door de maximale totale lengte van de koperen lei
dingen. De hoge prijs van het koper maakte het onmogelijk het netwerk 
zo uitgebreid te maken dat hij genoeg klanten kon aansluiten om zijn 
systeem ekonornisch te laten renderen. In welk kritisch probleem kon 
deze 'reverse salient' nu worden vertaald, zodat technici (of ekonomen 
of marketingmensen of...) er een oplossing voor konden proberen te 
vinden? Edison vond het antwoord en het was deze cruciale stap die 
hem, in strikte zin ten onrechte, de lauwerkrans van 'uitvinder van de 
gloeilamp' heeft opgeleverd. Edison onderkende, samen met zijn mede
werker Francis Upton, dat zijn koperen leidingen goedkoper (en dus 
langer) konden worden door ze dunner te maken; maar dat impliceerde, 
gebruik makend van de Wet van Ohm uit de elementaire elektrici
teitsleer, dat de stroomsterkte kleiner moest worden; en dat kon aIleen 
als er gloeilampen gebruikt zouden worden met een veel grotere elektri
sche weerstand. Ziedaar het kritisch probleem: ontwikkel een gloei
draad met een hoge elektrische weerstand. Met dat kritisch probleem 
konden Edison's technici aan het werk en een jaar later was een gloei
draad met de vereiste hoge weerstand gevonden - het moment dat in de 
populaire geschiedschrijving is vervalst tot 'de uitvinding van de gloei
lamp' . Zoals dit voorbeeld aangeeft, hoeft een 'reverse salient' niet tech
nisch van aard te zijn; de oplossing ervoor evenmin. Het concept biedt 
de mogelijkheid heel verschillende deelontwikkelingen van een technisch 
systeem vanuit een perspectief te begrijpen. 

Een tweede concept dat ik wi! noemen is technische impuls ('technolo
gical momentum'). Technische systemen zijn niet autonoom, maar krij
gen een schijn van autonomie door hun impuls: ze hebben een 'massa' 
van technische en andere componenten, ze hebben een 'richting' in de 
vorm van doelen, ze vertonen een 'snelheid' in de vorm van groei. De 
technische impuls van systemen is vooral een gevolg van de mensen en 
organisaties die belangen hebben bij het voortbestaan van het technische 
systeem. Zo wordt de technische impuls van mod erne elektriciteitsdistri
butiesystemen in belangrijke mate veroorzaakt door de betrokkenheid 
van allerlei organisaties: firma's die elektrische apparatuur produceren, 
openbare en private nutsbedrijven, banken, afdelingen van technische 
en wetenschappelijke verenigingen, onderwijsinstituties en regelgevende 
en controlerende instanties. Daarnaast speelt natuurlijk ook de aanwe
zigheid een rol van duurzame (en vaak dure) artefacten zoals warmte-
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reactoren, turbines, generatoren en transformatoren. Het concept tech
nische impuls maakt het mogelijk het ontstaan maar ook het weer afne
men van die zogenaamde 'autonomie' der techniek te analyseren. Na de 
Tweede Wereldoorlog veronderstelden, met name in de Verenigde Sta
ten van Amerika, de managers van de elektriciteitsbedrijven dat nucleai
re warmtereactoren eenvoudig als component in het bestaande techni
sche systeem konden worden opgenomen. Dat bleek echter belangrijke 
'reverse salients' met zich mee te brengen die niet in goed oplosbare kri
tische problemen konden worden vertaald. Voeg daarbij de oliekrisis, de 
toegenomen aandacht voor milieuproblematiek en de tegenvallende ver
hoging van het technisch rendement van generatoren, en er tekent zich 
een afnemende technische impuls van het elektriciteitsdistributiesysteem 
af. 

De netwerkbenadering 
De netwerkbenadering vertegenwoordigt de 'Franse school' in het nieu
we techniekonderzoek.I4 Evenals bij de systeembenadering worden ele
menten van heel verschillende aard als gelijkwaardige componenten in 
een netwerk beschreven: accu's, ingenieurs, elektronen, ministeries, re
searchinstituten, lood, benzine ... Deze benadering wordt gesteund door 
een kwantitatief instrument, de 'co-word analysis', voor het analyseren 
van de inhoud van teksten zoals artikelen en patenten. I5 Het is hiermee 
mogelijk kaarten te tekenen die de struktuur van dergelijke netwerken 
laten zien. 

Michel Callon heeft de netwerkbenadering in eerste instantie uitge
werkt aan de hand van zijn studie van de geschiedenis van de elektrische 
auto (VEL - vehicule electrique) in Frankrijk. In het begin van de jaren 
zeventig presenteerden de ingenieurs van Electricite de France (EDF) 
een plan voor het elektrificeren van het particuliere autotransport. 
Evenals de systeembouwers van Hughes hanteerden zij technische, soci
aal-wetenschappelijke, ekonornische en politieke argumenten door el
kaar. Zij schetsten een beeld van een andere samenleving waarin minder 
milieuvervuiling door verbrandingsmotoren zou zijn; waarin de auto als 
statussymbool en typisch product van de decadente westerse consump
tiemaatschappij plaats zou maken voor een eenvoudig en efficient ver-

14. Zie bijvoorbeeld M. Callon, 'Society in the Making: The Study of Technology as a 
Tool for Sociological Analysis' en J.Law, 'Technology and Heterogeneous Engineering: 
The Case of the Portuguese Expansion', beide in Bijker, Hughes, Pinch (eds.), a. w. 
15. Zie bijvoorbeeld M. Callon, J . Law, A. Rip (eds.), Mapping the Dynamics of Sci en
sce and Technology (London 1986). Ik zal in dit artikel niet verder ingaan op deze kwanti
tatieve methode. 
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voermiddel voor algemeen gebruik; waarin wetenschap en techniek ten 
dienste zouden staan van de kwaliteit van de samenleving en niet langer 
gebruikt zouden worden ter bevrediging van de consumptiebehoeften 
van een elite. Aldus trachtte de EDF een netwerk op te bouwen. Elemen
ten in dat netwerk waren onder meer de nieuw te ontwikkelen 
brandstofcellen (die de oude accu's moesten vervangen), de consumen
ten (die voor een VEL in plaats van een Renault met benzinemotor 
moesten kiezen), de ingenieurs van verschillende onderzoeksinstituten 
(die de verschillende onderdelen van de VEL moesten ontwikkelen) en 
de firma Renault (die zich moest schikken in de ondergeschikte rol van 
carrosseriebouwer van de VEL). Een dergelijk netwerk houdt stand als 
de verscbillende elementen - 'actoren' zegt CalIon - hun rol in het net
werk accepteren en daarmee het netwerk en elkaar in stand houden. Als 
Renault zijn door EDF opgelegde rol niet accepteert en een tegenoffen
sief begint, kan dat tot gevolg hebben dat het EDF-netwerk ook op an
dere punten gaat afbrokkelen. In dit geval had de actie van Renault, ge
concentreerd op het ontwikkelen van een alternatief voor de VEL in de 
vorm van een kleine, milieuvriendelijke benzine-auto (de R5), uiteinde
lijk succes. CalIon laat in detail zien door welke processen zulke netwer
ken worden opgebouwd, uitgebreid en eventueel weer afgebroken. 

Een centraal concept in de netwerkbenadering is translatie ('translati
on') in de betekenis van zowel verplaatsing als vertaling. De element en 
in een netwerk zijn niet vaste, onveranderlijke entiteiten. Zij veranderen 
voortdurend onder invloed van veranderingen in de andere elementen en 
in het netwerk zelf. Daardoor verandert het netwerk weer verder. Ele
menten moeten een translatie ondergaan om effektief in een netwerk op
genomen te kunnen worden. Renault kan niet zomaar in het EDF net
werk worden opgenomen maar moet, bijvoorbeeld, met strengere 
milieu-eisen voor benzinemotoren eerst gedwongen worden de rol van 
'slechts carrosseriebouwer' te accepteren. De systeembouwer van Hug
hes is bier een 'heterogeneous engineer': om een technisch artefact suc
cesvol te doen zijn, moet een netwerk van heterogene elementen in stand 
worden gehouden.16 De 'heterogeneous engineer' moet steeds alleflei 
translaties uitvoeren om zijn netwerk in stand te houden. 

Een ander voorbeeld van het concept translatie biedt de diesel mo
tor Y Opdat een uitvinding succesvol kan zijn, is het nodig dat een 
translatie plaats vindt van het oorspronkelijke idee naar een nieuw, uit
gebreider netwerk; tijdens zo'n translatie-proces verandert dat idee. 

16. Zie Law. a.w. 
17. Zie Bruno Latour. Science in Action (Milton Keynes 1986). 
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Hetzelfde geldt voor andere elementen in het netwerk: ook zij moeten 
een translatie ondergaan om onderdeel te kunnen worden van een nieuw 
stabiel netwerk. Rudolf Diesel geldt als de vader van de diesel motor. 
Maar betekent dat, dat hij op een regelrechte manier zo'n motor heeft 
bedacht, ontworpen, gebouwd en getest? Allerminst: eerst waren er aI
leen een nogal theoretisch boek en een patent. Zelf was hij niet in staat 
daar een werkende machine van te bouwen. Met de hulp van technici 
van Krupp en MAN lukte dat na zo'n vier jaar weI. Er had een succes
volle translatie plaats gevonden van Diesel's theoretische ideeen naar 
een nieuw netwerk waarin die technici een belangrijke rol speelden. 
Evenzo had er een translatie plaats gevonden van werktuigbouwkundige 
ervaringen van Krupp en MAN naar ditzelfde nieuwe netwerk. In de 
loop van het bouwen van deze eerste motor - of: gedurende de beide 
translatieprocessen - vonden aanpassingen van de verschillende elemen
ten plaats: Diesel's oorspronkelijke ideeen werden op allerlei punten bij
gesteld en de standaardoplossingen van de technici voldeden vermoede
lijk evenmin zonder meer. De volgende translatie, naar een groter net
werk met industriele producenten, verliep minder succesvol: aIle proto
types werden in de loop van de tijd teruggestuurd en Diesel ging failliet 
en stortte in. Enkele jaren later, juist voordat Diesel zich, zoals het ver
haal gaat, van het leven beroofde door van de boot naar Engeland te 
springen, had de dieselmotor weI een zekere verspreiding gekregen door 
de voortgaande aktiviteiten van verschillende machinefabrikanten. 
Maar kan hij, na aIle translaties die hadden plaats gevonden, nog weI 
Diesel's motor genoemd worden? Met het concept translatie kan de dy
namisch ontwikkeling van netwerken, en daarmee van techniek, worden 
beschreven en kan het handelen van technici, politici, consumenten en 
andere betrokkenen begrijpelijk worden gemaakt. 

De sociaal-constructivistische benadering 
De sociaal-constructivistische benadering, vaak aangeduid met SCOT 
(Social Construction of Technology), is de vrucht van Nederlands-Britse 
samenwerking. 18 Zoals de naam aangeeft, worden technische apparaten 
beschouwd als sociale constructies. Dit gebeurt door bij de beschrijving 
van een apparaat of proces uit te gaan van de betekenissen die relevante 
sociale groepen geven aan dat stuk techniek. 

18. Zie Pinch and Bijker, a.w.; B. Elzen, 'De ultra-centrifuge: op zoek naar patronen 
in technologische ontwikkeling door een vergelijking van twee case-studies', JbGBT 2 
(1985) 250-78; B. Elzen, 'Two Ultra-Centrifuges. A. Comparative Study of the Social 
Construction of Artefacts', Social Studies oj Science 16 (1986) 621-62; W.E. Bijker, 'The 
Social Construction of Bakelite. Towards a Theory of Invention' in: Bijker, Hughes, 
Pinch (eds.), a. w., 159-87. 
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Weke sociale groepen relevant zijn voor de beschrijving van een be
paalde techniekontwikkeling wordt bepaald door de actoren in die ont
wikkeling zelf. Zij duiden bepaalde sociale groepen aan en zeggen er 
deel van uit te maken, of juist niet. Ik geef een voorbeeld uit de geschie
denis van de fluorescentie lamp (in het Nederlands vaak pleonastisch 
TL-buis, 'Tube Luminescente-buis', genoemd) in de Verenigde Staten 
van Amerika. 19 Na de commerciele introductie van de fluorescentie 
lamp ontstonden er grote problemen tussen de sociale groep van de 
lampfabrikanten (General Electric en Westinghouse) en de sociale groep 
van de elektriciteitsbedrijven. Andere sociale groepen in dat conflict wa
ren de producenten van lampfittingen en -armaturen, de zogenoemde 
'onafhankelijke lampproducenten', de Amerikaanse centrale overheid 
en de gebruikers. Hoe stel je als onderzoeker nu vast dat juist die sociale 
groepen een centrale rol spelen in de geschiedenis van de fluorescentie 
lamp? Zoals gezegd, de actoren vertellen het zelf. Zo gebruikte Howard 
W. Sharp, een leidinggevende functionaris van een van de elektriciteits
bedrijven, de zinsnede 'the rest of the boys' om de sociale groep van 
elektriciteitsbedrijven aan te duiden, toen hij ervoor pleitte eerst onder
ling overleg te voeren alvorens met de lampfabrikanten te gaan onder
handelen. Diezelfde Sharp benoemde in een andere brief de sociale 
groep van fitting- en armatuur-fabrikanten: 'It is apparent that dealing 
with the fixture manufacturers, as a group, involves delicate negotiati
ons.' Het lijkt zelfs of de actoren in het historisch proces rekening hiel
den met de zorgen van de sociaal-constructivistische techniekhistoricus, 
toen ze expliciet opriepen tot het bewaren van de eenheid in de sociale 
groep: '( ... ) it is quite desirable that we maintain the united front that 
has been established so far in connection with this light source [ ... and] 
concerted action on the part of responsible people in the lighting busi
ness is necessary in order to prevent "runaways".' In dit citaat bedoelt 
Sharp met 'responsible people in the lighting business' weer de sociale 
groep van elektriciteitsbedrijven. 

Uit het vorige voorbeeld moet overigens niet worden afgeleid dat rele
vante sociale groepen vaste, onveranderlijke entiteiten zijn. Belangrijke 
technische ontwikkelingen zullen vrijwel altijd gepaard gaan met het 
ontstaan van nieuwe groepen en het opsplitsen of verdwijnen van 
bestaande sociale groepen. Maar ook dat zullen de actoren de onderzoe
ker weI 'vertellen.' Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse centrale 
overheid als relevante sociale groep in de geschiedenis van de fluorescen-

19. W.E. Bijker, 'Understanding the Social Construction of Fluorescent Lighting: No 
Role for Economic Power', paper voor de Four Society Meeting, Pittsburgh, oktober 
1986. 
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tie lamp. In eerste instantie verschijnt die overheid op het toneel in de 
gedaante van de Anti-Trust Afdeling van het Ministerie van J ustitie. De
ze afdeling wi! in 1940 een rechtzaak tegen General Electric en Westing
house beginnen op grond van de verden king dat zij bij het produceren 
en verkopen van de fluorescentie lamp de anti-trust bepalingen hebben 
overschreden. De advocaten van GE en Westinghouse slaagden er echter 
na een twee jaar durende lobby in, het Ministerie van Defensie ervan te 
overtuigen dat een dergelijke rechtzaak 'will seriously interfere with the 
war effort' van de betreffende bedrijven. Aldus bleek het voor de be
schrijving van deze geschiedenis noodzakelijk de Amerikaanse centrale 
overheid met twee verschillende sociale groepen op te nemen in het ver
haal en de analyse. 

De betekenissen die relevante sociale groepen toekennen aan een tech
nisch artefact constitueren dat artefact. Er is, in onze analyse, niets an
ders dan dat complex van betekenissen; het artefact bestaat niet buiten 
de interacties van relevante sociale groepen die er betekenissen aan toe
kennen. Daarmee valt al direct het onderscheid weg tussen bijvoorbeeld 
technische en sociale factoren. Het onderscheid tussen cognitieve en so
ciale faktoren20 verdwijnt eveneens. Faktoren in de ontwikkeling van 
een artefact als wetenschappelijke feiten, technische kennis, sociale be
langen of ekonomische macht worden aIle als sociaal geconstrueerd be
schreven en genanalyseerd. Als slogan: 'aIles is sociaal.' Dit betekent 
echter aIlerminst dat in SCOT de techniekontwikkeling zou worden be
schreven met een nadruk op 'sociale faktoren' en een veronachtzaming 
van 'technische en cognitieve faktoren.' Het betekent weI dat de techni
sche inhoud wordt beschreven als gezien door de ogen van de actoren 
in plaats van door de ogen van een terugkijkende historicus. Dit is een 
punt dat aanleiding tot veel misverstand heeft gegeven21

• Het achterlig
gende idee is dat een onderzoeker zo lang mogelijk moet proberen te 
vermijden een beroep te doen op 'de natuur' of 'het technisch werken 
van een apparaat' als verklaring van technische ontwikkeling. 'Wer
kend' is niet een objectief gegeven, onafhankelijk van sociale omstan
digheden. Juist het feit dat een bepaalde sociale groep een artefact ziet 
als 'werkend', of niet, moet verklaard worden. Bodewitz, Buurma en 
De Vries geven een mooi voorbeeld uit de medische techniek: in de 
Spaanse Pharmacopoeia, een farmaceutisch compendium, wordt van 

20. Vergelijk R. Janssen en H. Hutter, 'De eerste natriumverlichting van Philips in 1932; 
een reconstructie via beoordelingskriteria', lbGBT 4 (1987) 
21 . Zie bijvoorbeeld het karikatuur dat Alvin M. Weinberg schetst in 'Science and its 
Limits : The Regulator's Dilemma', in Issues in Science and Technology (najaar 1985) 59-
72; zie ook Janssen en Hutter , a.w. 
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estrogeen-progesteron preparaten ('de pil') gezegd dat ze effectief ('wer
kend') zijn voor het reguleren van de menstruatiecyclus van de vrouw, 
maar dat ze de problematische bijwerking hebben zwangerschap te 
voorkomen. 22 

Een directe consequentie van het beschrijven middels sociale beteke
nistoekenningen is dat in een dergelijke beschrijving verschillende arte
facten zullen optreden waar er eigenlijk maar een is. Er is de 'anti
conceptie pil' en er is de 'cyclus-regulatie pil', maar beide pillen zijn in 
principe chemisch identiek. Een ander voorbeeld levert de geschiedenis 
van de fiets. De naam 'Hoge Bi' (de fiets van rond 1875 met een groot 
wiel voor en een klein wiel achter) blijkt twee verschillende artefacten 
aan te duiden: de riskante 'macho machine' waarop atletische heren in
druk konden maken bij de dames, en de 'onveilige machine' die oudere 
heren en dames bij het geringste obstakel met een boog voor de fiets op 
de grand deed belanden. Deze betekenis flexibiliteit ('interpretative 
flexibility') van het artefact 'Hoge Bi' is van cruciaal belang om de ont
wikkeling van die fiets te begrijpen. Beide artefacten ontwikkelen zich 
namelijk in tegengestelde richting: de 'macho machine' kreeg een steeds 
hoger voorwiel (tot de beenlengte een verder vergroten onmogelijk 
maakte), terwijl de 'onveilige machine' juist lager werd en allerlei ande
re veranderingen onderging. 

De betekenis flexibiliteit van een artefact is niet altijd zo duidelijk aan 
te tonen als in het geval van 'de pil'. Integendeel, een belangrijk gevolg 
van wetenschappelijke en technische ontwikkeling is juist dat deze bete
kenis flexibiliteit verdwijnt: na verloop van tijd is er maar een artefact 
denkbaar. Harry Collins heeft deze situatie vergeleken met die van een 
scheepje-in-een-fles. 23 De analogie is als voIgt: het scheepje is het weten
schappelijke feit of het technische artefact; in de fles zijn betekent 
'waar' of 'werkend' zijn. Onder normale omstandigheden bestaat onze 
we reid uit scheepjes-in-flessen warvan de lijm is opgedroogd en aIle 
draadjes zijn doorgeknipt: het is ondenkbaar dat lO'n scheepje ooit bui
ten die fles geweest is. Er zijn twee manieren om dat toch voorstelbaar 
te maken. De eerste manier is: aanwezig te zijn op het moment dat het 
scheepje de fles in gaat - je lOU dan zien dat er een bundel stokjes en 
doekjes, met op bepaalde punten druppels nog natte lijm, door de fles
sehals wordt geschoven en daarna middels een ingenieus stelsel van 
draadjes tot ontvouwen wordt gebracht. De tweede manier is: zo zorg-

22. J.H.W. Bodewitz, H. Buurma, G.H. de Vries, ' Regulatory Science and the Social 
Management of Trust in Medicine' in: Bijker, Hughes, Pinch (eds.) Q. W., 243-60. 
23. H.M. Collins, 'The Seven Sexes: A Study in the Sociology of a Phenomenon, or the 
Replication of Experiments in Physics ', Sociology 9 (1975) 205-24. 
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vuldig het scheepje-in-de-fles te bestuderen, dat je de scharnierpunten, 
gedroogde lijmdruppels en afgeknipte draadeindjes ontdekt. Een voor
beeld van de eerste methode in het wetenschapsonderzoek vormen de 
'laboratorium studies' waarbij het werk in een laboratorium en het 
schrijven van publicaties van dichtbij worden geobserveerd. 24 Een voor
beeld van de tweede methode is historisch onderzoek dat wordt gericht 
op het aantonen van de betekenis flexibiliteit van een artefact; zich dus 
richt op het ontdekken van de scharniertjes en touwtjes waardoor be
grijpelijk wordt hoe de huidige betekenis van het artefact als enige van 
verschillende mogelijke betekenissen uiteindelijk gestabiliseerd is. 

Betekenis flexibiliteit is ook daarom zo'n centraal concept in het 
sociaal-constructivisme, omdat het laat zien waarop de verklaring van 
de historicus zich dient te richten: waarom heeft een bepaalde betekenis 
van een apparaat op een gegeven moment de overhand gekregen en heb
ben andere artefacten zich niet doorgezet? Het beschrijvingsmodel dat 
in SCOT wordt gebruikt maakt het mogelijk succesvolle en falende arte
facten op dezelfde manier te analyseren. Een dergelijke symmetrische 
benadering is nodig als we techniekontwikkeling willen begrijpen zonder 
een impliciet beroep te doen op de constatering 'dat het goed werkt' als 
enige verklaring voor de stand van zaken in de techniek. 

Het SCOT model, zoals eerder beschreven25 en hierboven aangevuld, 
is tot nu toe vooral een beschrijvingsmodel: een model dat bedoeld is 
om verschillende gevallen op een enigszins gelijkvormige manier te be
schrijven zodat zij met elkaar vergeleken kunnen worden en tot generali
saties kunnen leiden. (Vergelijk de voorafgaande kritiek op de oude 
techniekgeschiedenis.) Het uiteindelijke doel is echter tot een theoreti
sche verklaring te komen van de ontwikkeling van technische artefacten. 
Daartoe is het concept 'technisch raam' ('technological frame') ontwik
keld. 26 Het technisch raam (afgeleid van 'denkraam') van een bepaalde 
sociale groep wordt gevormd door de oplossingsstrategieen, theorieen, 
vaardigheden, gebruikspraktijken, doelen, waarden en normen met be
trekking tot een bepaald stuk techniek en bepaalt het denken, handel en 
en de interactie binnen die sociale groep. Een technisch raam zal zich 
in een sociale groep ontwikkelen rondom een stabiliserend artefact. 

Zo ontstond er een Celluloid raam bij de sociale groep van chemici 
die betrokken waren bij de productie van Celluloid en de verdere ont
wikkeling ervan. In de ontwikkeling van het artefact Celluloid heeft het 

24. Zie bijvoorbeeld B. Latour and S. Woolgar, Laboratory Life. The Construction of 
a scientific fact (Cambridge, Ma. 1986). 
25. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een basis voor theorieen ... '. 
26. Zie vooral Bijker, 'Bakelite .. .'. 
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oplosmiddel kamfer een grote rol gespeeld. Dat geldt zowel in de begin
fase, als John Wesley Hyatt de eerste versies van Celluloid (dat dan nog 
niet zo heet) maakt door kamfer aan nitrocellulose toe te voegen, als in 
latere fasen, wanneer veel onderzoek gericht wordt op het zoeken van 
een altematief voor het dure oplosmiddel kamfer. Vandaar dat een be
langrijk element in het Celluloid raam het manipuleren van oplosmidde
len als probleem-oplossingsstrategie is. Een tweede element in het Cellu
loid raam is dat de Celluloid productie op nauwelijks enige chemische 
theorievorming gebaseerd was. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de pro
ductie aIleen bij de gratie van een gebrek aan chemische kennis tot stand 
heeft kunnen komen. Zo verklaarden verschillende chemici dat Hyatt 
wef gek moest zijn om nitrocellulose (immers de grondstof van dyna
miet) zo te verhitten als in de Celluloid persen gebeurde. Een derde ele
ment in het Celluloid raam is, dat als gebruikspraktijk vooral de vervan
ging van luxe plastische materialen als hoom, ivoor en schellak werd ge
zien. 

Aan de ene kant wordt een technisch raam dus me de gevormd door 
de techniek: de specifieke kenmerken van het artefact Celluloid zijn te 
herkennen in het technisch raam van de Celluloid-chemici. Aan de ande
re kant kan het bestaan van een bepaald t~chnisch raam ook techniek
ontwikkeling helpen verklaren. Zo bleek een aantal onderzoekers niet 
een andere probleem-oplossingsstrategie dan het manipuleren van 
oplosmiddelen te kunnen gebruiken en slaagden zij niet waar Baeke
land, komend vanuit een ander technisch raam, weI zou slagen. Maar 
toen Leo Hendrik Baekeland zijn patenten voor een fenol-formaldehyde 
plastic had verkregen en de productie van dit eerste synthetische materi
aal 'Bakelite' wilde beginnen, stootte ook hij op grote problemen door
dat de mensen waarmee hij dat in eerste instantie wilde doen (de 
Celluloid-chemici, want die ken den de techniek van het gieten en persen 
van plastische non-ferro materialen) er niet toe in staat bleken: 'I found 
to my astonishment, that people who were proficient in the manipulati
on of rubber, celluloid or other plastics were the least disposed to master 
the new method which I tried to teach them or to appreciate their advan
tages. This was principally due to the fact that these methods and the 
properties of the new material were so different in their very essence 
from any of the older processes in which these people had become 
skilled. This rather unsuspected drawback is so true that even today the 
most succesful users of bakelite are just those who were not engaged in 
plastics before, this simply for the reason that they did not have to di
vorce themselves from the routines of older methods .. .'27 Het is moge-

27. L.H. Baekeland. 'Practical Life as a Complement to University Education. Address 
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lijk, denk ik, met dit concept 'technisch raam' een theorie over de ont
wikkeling van technische artefacten te maken. 28 

Naar een integratie in het moderne techniekonderzoek 

De drie besproken benaderingen hebben meer overeenkomsten dan ver
schillen. Zo streven ze aIle naar een integratie van technische, sociale, 
politieke, ekonomische en culturele aspekten: het weefsel van techniek 
en samenleving moet zo naadloos mogelijk beschreven worden. In het 
nieuwe techniekonderzoek wordt nadrukkelijk het 'technisch determi
nisme,29 afgewezen: techniek ontwikkelt zich niet onafhankelijk van so
ciale en andere factoren; hoewel de techniek de samenleving beinvloedt, 
wordt ze er zeker ook zelf door gevormd. Een ander gemeenschappelijk 
aspekt is de combinatie van 'thick description' (een gedetailleerde be
schrijving van ook de inhoud van technische ontwikkelingen) en theorie
vorming. Een belangrijk uitgangspunt bij die theorievorming is dat juist 
het 'werken' van een apparaat verklaard moet worden en niet als gege
yen wordt geaccepteerd. Of iets als 'werkend' wordt beschouwd, is 
evenzeer afhankelijk van sociale processen als van eigenschappen van de 
techniek zelf. 

Misschien nog belangrijker dan de rechtstreekse overeenkomsten, zijn 
de punten waarop de drie benaderingen elkaar aanvullen en versterken. 
Een voorbeeld daarvan is de manier waarop Donald Mackenzie heeft la
ten zien hoe je een 'reserve salient' uit de systeembenadering als sociaal 
geconstrueerd kunt beschouwen. 30 Daarmee heeft hij een oplossing ge
geven voor wat velen als een probleem van de systeembenadering zagen: 
het herkennen van een 'reserve salient' leek aileen mogelijk als je de 
richting van de technische ontwikkeling kent - anders weet je immers 
niet of de ontwikkeling achter blijft of juist voorioopt. Maar daarmee 
introduceerde Hughes een teleologisch en naar technisch determinisme 
riekend element in de systeembenadering. Volgens MacKenzie kun je 
een 'reverse salient' analyseren als zijnde sociaal geconstrueerd door de 
actoren zelf (en dus niet als een door de historicus retrospectief geidenti
ficeerd probleem). Op dezelfde manier waarop de onderzoeker in de 

of Acceptance of the Perkin Medal', Journal of Metallurgical and Chemical Engineering 
14 (1916) 151-58: 155. 
28. Zie voor een uitgewerkte suggestie hiervoor: Bijker, 'Bakelite .. .'. 
29. Zie voor een korte, heldere uiteenzetting hierover de inleiding in D. MacKenzie and 
J . Wajcman (eds.), The Social Shaping of Technology (Milton Keynes 1985). 
30. D. MacKenzie, 'Missile Accuracy .. .'. 
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sociaal-constructivistische benadering ervoor waakt niet zelf kriteria 
van 'werkend' of 'waar' aan te leggen maar aileen te registreren welke 
betekenissen de actoren zelf geven aan artefacten of wetenschappelijke 
kennis, zo kan ook het ontstaan van 'reserse salients' (en de impliciete 
waardering van de richting van de technische ontwikkeling) via beteke
nistoekenningen van de actoren worden beschreven. Oat betekent dat 
het niet 'objectief' vast staat wat een 'reverse salient' is. Zinsneden als 
'Edison herkende de reverse salient' kunnen dan ook beter vervangen 
worden door 'Edison maakte dat tot een reverse salient.' 

Een voorbeeld van hoe de drie benaderingen vanuit hun verschillende 
invalshoeken elkaars analyse versterken biedt het micro/macro pro
bleem. Oaarmee bedoel ik de vraag, hoe ontwikkelingen op het vlak van 
concrete artefacten en individuele technici en consumenten zich verhou
den tot ontwikkelingen op het niveau van technische disciplines, inge
nieursgemeenschappen, industriele organisaties, maatschappelijke pro
cessen. Oat beide soorten ontwikkeling iets met elkaar te maken hebben 
is wei duidelijk, maar hoe je aan die intui'tie handen en voeten kunt ge
yen is voor veel historische en sociologische benaderingen een onopge
lost probleem - meestal richt men zich vooral op een van beide niveaus. 
Oe drie hier besproken benaderingen proberen, elk op hun eigen ma
nier, dit onderscheid tussen micro- en macro-niveau onderuit te halen. 
In de systeembenadering gebeurt qat door te laten zien hoe de keuzes 
van de systeembouwer op het niveau van systeemcomponenten door
werken tot op het niveau van het systeem als geheel. In de netwerkbena
dering wordt het begrip 'actor' zo ruim opgevat dat het zowel een indivi
duele ingenieur of accu kan aanduiden, als een industriele organisatie of 
netwerk van onderzoekers. Oaarmee wordt geprobeerd de verklarende 
theorie, die nog grotendeels ontwikkeld moet worden, over zowel dat 
micro- a1s dat macro-niveau te laten gaan. In de sociaal-constructivisti
sche benadering vormt het technisch raam het scharnierpunt tussen 
micro- en macro-analyses. Ontwikkelingen op micro-niveau (het werk in 
een laboratorium aan een concreet prototype bijvoorbeeld) lei den tot 
het ontstaan van een technisch raam dat op zijn beurt ontwikkelingen 
op macro-niveau mede bepaalt. Omgekeerd zitten ook elementen als 
normen en waarden van een bepaalde samenleving ingebakken in een 
technisch raam en beinvloeden op die manier het denken en handelen 
van actoren op micro-niveau. Bij dit micro/macro probleem is het dui
delijk dat de drie benaderingen geenszins met elkaar in strijd zijn en dat 
een nadere gezamenlijke uitwerking veel op kan leveren. 
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Conclusie 

Laten we weer terug keren tot het smallere gezichtsveld van de techniek
geschiedenis. Het naleve advies 'de techniekhistoricus zoekt uit wat de 
feitelijke ontwikkeling van een apparaat is' voldoet niet meer. De nieu
we techniekgeschiedenis stelt zich ten doel, een reconstructie te geven 
van het complex van sociale, culturele, technische en natuurlijke om
standigheden om daarmee de ontwikkeling van een technisch apparaat 
kunnen verklaren. 

De drie benaderingen die ik in dit artikel heb besproken spelen in dit 
streven een belangrijke rol. De systeembenadering, de netwerkbenade
ring en de sociaal-constructivistische benadering stemmen met elkaar 
overeen in het 'opblazen' van het onder scheid tussen technische en cul
turele, tussen wetenschappelijke en ekonomische, tussen cognitieve en 
socia Ie faktoren: het weefsel van techniek en samenleving is naadloos. 
Verder hebben ze alledrie in verschillende mate constructivistische ele
menten: sociale interacties vormen de primaire ingang voor onderzoek 
en er wordt voor gewaakt, de natuur of het technisch werkend zijn als 
'machina ex deo' een ontwikkeling te laten verklaring. Daarnaast zijn 
er natuurlijk verschillen, maar die bieden meer aanknopingspunten voor 
onderlinge verheldering dan dat ze dwingen tot een soort scholen-strijd. 

Het werk van de Nederlandse onderzoeksgroepen die ik in mijn inlei
ding kort heb genoemd kan bekeken worden in het licht van de hier be
schreven drie benaderingen. 31 Mijn indruk is dat ze daarbij, in verschil
Iende mate, goed aansluiten en aldus een belangrijke internationale rol 
zouden kunnen spelen in de nabije toekomst. Impliciet geef ik daarmee 
aan, de overeenkomsten tussen de verschillende groepen zwaarder te we
gen dan de verschillen. De homogeniteit van de Nederlandse techniekge
schiedenis is voldoende om een vruchtbare onderlinge samenwerking 
mogelijk te maken, terwijl de heterogeniteit borg staat voor een rijk ge
schakeerde ontwikkeling over een breed front. 

31. Ik geef, in de vorm van referenties, een kort overzicht van dit werk. 
Het historisch onderzoek van de Vakgroep Wetenschapsdynamica van de Universiteit van 
Amsterdam betreft met name medische techniek. Zie bijvoorbeeld S.S. Blume and A. 
Hiddinga, 'Social Contexts of Cognitive Change in Medicine: the Orgins and Transforma
tion of Obstetric Pelvimetry', paper voor de 'Varna Conference of the ISA Sociology of 
Science Research Committee', Varna (Bulgarije), 1984; A. Hiddinga, 'Obstetrical Re
search in Nineteenth Century Netherlands', Medical History 31 (1987), in druk; A. Hid
dinga, 'The Context of Cognitive Change in Obstetrics' , paper voor de Four Society Mee
ting, Pittsburgh, oktober 1986. Daarnaast is sinds kort Eda Kranakis (zie elders in dit 
JbOB1) bij de Vakgroep Wetenschapsdynamica begonnen met een historisch onderzoek 
naar de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatica. 
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Het onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven richt zich vooral op verschil
lende aspecten van de industrialisatie van Nederland in de 1ge en 20e eeuw. Zie bijvoor
beeld: X.H.E.S. de Baar 'het looien van leer in Nederland in de negentiende eeuw', 
JbGBT 2 (1985) 87-103; M.S .C. Bakker, 'Industrieel onderwijs en de Nederlandse suike
rindustrie', JbGBT2 (1985) 151-172; G . van Hooff, 'Van kalandermolenaars tot modern 
appreteerbedrijf', Textielhistorische Bijdragen (1985) 30-44; lanssen en Hutter, a. w.; 
A.M.C. Lemmens en G.P.l. Verbong, 'Natuurlijke en synthetische kleurstoffenproductie 
in Nederland in de negentiende eeuw', JbOBT 1(1984) 256-275; Lintsen, a.w.; H.W. Lint
sen, Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs in Ne
derland (Den Haag 1985); G.P.l. Verbong, 'De ontwikkeling van het turksrood verven 
in Nederland', JbOBT 3 (1986) 183-204. 

De Universiteiten van Delft en Leiden hebben een gezamenlijk onderzoeksprogramma. 
Publicaties uit de programma's die aan de wieg hiervan stonden zijn bijvoorbeeld: C. Dis
co, 'Class Collision or Class Collusion: Dutch Engineers, Capitalist Enterprise, and the 
State 1885-1920' , Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8 (1982) 714-55; C. Disco, 'Capital 
Closure and the New Class Thesis' in: Eyerman et al. (eds.), Intellectuals, Universities and 
the State (Dordrecht 1985); F. de long, 'De moeizame introductie van wetenschap en tech
nologie in de scheepsbouw tot ongeveer 1940', JbGBT 1 (1984) 311-27; F . de long, 'Elec
trotechniek aan de Technische Hogeschool Delft (1875-1940)" JbGBT2 (1985) 173-87; M. 
Pieterson (red.), Het technisch labyrint (Meppel en Amsterdam 1981). 

Uit het techniekgeschiedenisprogramma van de K.U. Nijmegen, dat inmiddels onder de 
bezuinigingen is gesneuveld, zijn onder meer afkomstig: H. van den Belt, 'A. W. Hofmann 
en de Franse octrooiprocessen rond anilinerood: demarcatie als sociale construct ie' , 
JbOBT 2 (1985) 64-86; Van den Belt en Rip, a.w. 

Aan de Erasmusuniversiteit is een kleine groep bezig met maatschappijgeschiedenis van 
de techniek . Zie bijvoorbeeld: D. van Lente, 'Katholicisme en techniek; katholieke denk
beelden over technische modernisering in Nederland (1850-1920)" JbOBT2 (1985) 127-50; 
l. Schot, 'De Meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van vari
atie en selectie', JbOBT 3 (1986) 43-62. 

Voor publicaties afkomstig uit het onderzoeksprogramma van de Universiteit Twente, 
zie noten 17 en 18. 



Industriele archeologie in Nederland 

P. NIJROF 

Inleiding 

Ret eerste deel van het laarboek voor de geschiedenis van bedrijf en 
techniek werd geopend met een tweetal terreinverkennende en kaderstel
lende bijdragen over respectievelijk bedrijfsgeschiedenis 1 en de geschie
denis van de techniek.2 Beide terreinen kunnen in relatie worden ge
bracht met de industriele archeologie. 

In deze bijdrage wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de 
opkomst en ontwikkeling van de industriele archeologie in Nederland 
sinds het midden van de jaren '70. De voorgeschiedenis wordt daarbij · 
slechts kort aangestipt, omdat deze al eerder voldoende is vastgelegd, 
zodat het accent kan worden gelegd op de actuele situatie en de vooruit
zichten voor de naaste toekomst. 3 Deze bijdrage heeft dan ook het ka
rakter van een review-article in de breedte en kan tevens worden be
schouwd als een trend-report vanuit het veld, waarbinnen de auteur 
werkzaam is als voorzitter van de Federatie Industrieel Erfgoed Neder
land (FIEN). 

De V oorgeschiedenis 

Industriele archeologie wordt weI omschreven als het interdisciplinaire 
werkterrein van al degenen, die zich richten op de inventarisatie, docu
mentatie en zonodig het behoud van de materieIe getuigen van voorbije 
fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek. Op deze begripsom
schrijving zijn vele varianten in de omloop, maar breedvoerige betogen 

1. Joh . de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis, een vak apart ' , Jaarboek voor de geschiedenis 
van bedrijf en techniek (JbG7) 1 (1984), 15-18. 
2. A.L. van Schelven, 'Geschiedenis van de techniek : ook een vak apart,' JbGBT, 1 
(1984) 19-23. 
3. Zie de diverse bijdragen voor het jubileumcongres '85 jaar KNOB - 10 jaar industriele 
archeologie', gehouden op 30 maart 1984, gepubliceerd in lndustriele Archeologie (1984) 
no . l1, 56-102. 
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Fig.l. Engeland wordt terecht beschouwd als de bakermat van de industriiHe archeolo
gie. Dddr zijn niet aileen waardevolle, op zich ze/f staande monumenten van bedrijf en 
techniek te vinden, maar kunnen hele streken als industrieel erfgoed worden beschouwd. 
Zoals in de Midlands, waar langs J8de- en J9de-eeuwse kanalen imposante industrieland
schappen zijn gegroeid, opgebouwd uit water, sluizen, fabrieksgebouwen, schoorstenen, 
bruggen, etc. (foto P. Nijhof) 

over de juiste definiering van dit terrein zijn welhaast aileen te vinden 
in afstudeerscripties.4 Zij, die zich daadwerkelijk met deze materiele ge
tuigen bezig houden, zijn nauwelijks gei'nteresseerd in polemieken hier
over, omdat de weergegeven omschrijving voldoende ruimte laat om 
naar plaats, tijd en object grenzen te stellen, waarbinnen vruchtbaar kan 
worden gewerkt. 

Deze sterk pragmatische benadering is ten dele te verklaren uit het 
feit, dat de industriele archeologie veel weg heeft van een elders ontwik
kelde, hier te lande gei'mporteerde conceptie. De 'roots' van de in
dustriele archeologie liggen in Engeland, waar al in de jaren '50 de aan
dacht groeide voor het onderzoek naar en het behoud van technische en 
industriele objecten van roerende en onroerende aard (zie fig. 1). Vooral 
in academische kring is daar jarenlang soms fel gedebatteerd over de ter
reinafbakening. Degenen, die de industrieIe archeologie tot een officiele 
(hulp) wetenschap wilden verheffen, hebben uiteindelijk nadrukkelijk 

4. Zie bijvoorbeeld C.R. Volkers, 'Industriele archeologie en historische geografie', 
Historisch Geogra]/Sch Tijdschrift, 1985, no. 2, 43-53. 
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het onder spit gedolven. Aldus was er een 'nieuw produkt' ontwikkeld, 
dat in de midden van de jaren '70 tijdens enkele wetenschappelijke con
gressen in Nederland werd gei"mporteerd. Een produkt, dat slechts hier 
en daar licht moest worden aangepast aan de Nederlandse situatie, zoals 
het afzwakken van de dominantie van de delfstoffenwinning (w.o. mijn
bouw) en de zware metaalindustrie (w.o. hoogovens) en het accentueren 
van de waterstaatsobjecten (zie fig. 2). 

In het licht van het voorgaande zal het niet verwonderen, dat over de 
aard van de objecten die onder deze noemer vallen, dan ook evenmin 
wezenlijke verschillen van inzicht bestaan: het in de bijiage opgenomen 
overzicht is al geruime tijd aigemeen aanvaard (zie fig. 3). Opvallend is 
daarbij weI dat er diverse benamingen in zwang zijn voor de aanduiding 
van de objecten. Zo worden, soms met regionaal verschillende accenten, 
zowel 'monumenten van bedrijf en techniek' ais 'bedrijfmonumenten' 
gehanteerd, terwiji vanaf de jaren '80 in toenemende mate wordt 
gesproken over het 'industrieel erfgoed'. Deze letterlijke vertaling van 

Fig.2. Een aanzienlijk deel van ons land zou niet bestaan, als het niet zou zijn droogge
legd, bedijkt, ingepolderd of bemalen: de waterstaatkundige objecten kunnen dan ook 
worden beschouwd als het meest specijieke onderdeel van de Nederlandse industriiHe erfe
nis. Hiertoe kunnen uiteenlopende gebouwen en objecten worden gerekend als dijken, 
dijkstoelen, waterschaps- en polderhuizen, sluizen en gemalen. Het Puttergemaal bij Nij
kerk is een van de zeldzaam geworden stoomgemalen, die inwendig en uitwendig in rede
lijk authentieke staat verkeren (Joto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeistj. 
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Fig.3. Het industrieel erfgoed omvat veel meer dan aileen gebouwen; het gaat ook - en 
juist dikwijls vooral - om technische constructies en materiaalgebruik, om monumenten 
van techniek, waarbij voor nieuwe functies nieuwe materialen en constructies moesten 
worden toegepast. De gietijzeren zeekaap bij Oosterend voor de kustverkenning op Texel 
(1855) is hiervan een treffend voorbeeld. (foto P. Nijhof) 

het internationaal erkende begrip 'the industrial heritage' heeft als pre, 
dat de nadere omschrijving ervan niet aIleen gericht is op (on)roerende 
objecten, op met name gebouwen, maar evenzeer op produkten, op mu
sea, op archieven en op andere bronnen van schriftelijke, orale of 
audio-visuele aard. Daarnaast heeft de nauwe band tussen Nederland en 
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TICCIH, de enige internationale organisatie op dit gebied, evenzeer bij
gedragen tot de snelle verbreiding van deze terreinaanduiding. s Het zijn 
vooral wetenschappers, die de industriele archeologie naar Nederland 
hebben gehaald, verbonden aan universiteiten, hogescholen en nationa
Ie musea. Het mag dan ook opmerkelijk worden genoemd, dat het voor
al niet-wetenschappers zijn geweest, die de industriele archeologie in de 
praktijk tot ontwikkeling brachten. In de tweede helft van de jaren '70 
ontstonden er her en der in het land werkverbanden van gelnteresseer
den met sterk uiteenlopende achtergronden, varierend van stationschef 
tot praktizerend ingenieur, van juwelier tot organisatiedeskundige en: 
opvallend veel studenten, welke laatsten in de Nederlandse Jeugdbond 
ter Bestudering van de Geschiedenis een inspirerend trefpunt vonden.6 

Van begin af aan betrof het mensen, die overwegend in hun vrije tijd 
uitdrukking konden en kunnen geven aan hun belangstelling, die in de 
regel sterk lokaal/regionaal, of thematisch/disciplinair gericht is. Stu
denten van Technische Hogescholen en kunsthistorische instituten heb
ben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld, omdat zij hun be
langstelling weI in hun dagelijks werk, de studie, met succes wet en in te 
bouwen: vele studies en inventarisaties zijn door hen verricht. 7 Opval
lend zwak in dit gevarieerde gezelschap is de technische inbreng te noe
men. Werktuigbouwkundigen, material en- en constructiedeskundigen 
zijn nauwelijks te vinden in de kringen van de ruim 20 vrijwilligers
organisaties, die sinds 1984 gezamenlijk optrekken in de Stichting Fede
ratie Industrieel Erfgoed Nederland. Daarentegen is deze technische in
breng onmiskenbaar voorhanden in een andere categorie van 
vrijwilligers-organisaties, namelijk die, welke zich richten op het be
houd en beheer van 'levende' monumenten van bedrijf en techniek, va-

5. De omschrijving van het beg rip ' industrial heritage' is neergelegd in de Preambule die 
werd vastgesteld tijdens het derde internationale congres over ' the industrial heritage' ge
houden in 1978 te Zweden als grondslag voor de daaropvolgende oprichting van The Inter
national Committee for the conservation of industrial heritage (TICCIH) en is gepubli
ceerd door A. Linters, ' Industriele Archeologie in Vlaanderen', Ons Industrieel Erfgoed, 
Jaarboek 1 van de Vlaamse Vereniging voor IndustriiHe Archeologie (Gent 1982) 27-32. 
6. Zie onder meer de handelingen van het in 1975 gehouden congres over industriiHe ar
cheologie, samengesteld door de Werkgroep Industriele Archeologie van de NIBG, in 
1978 uitgebracht aIs dee! 12 in de Janus-Reeks. 
7. Zie onder meer A.I. Gercama, 'De historisch-geografische waarde van fabriekscom
plexen - van Gelder Papier Wormer', Historische geografie in meervoud (Utrecht 1984) 
23-41 en : K. en P. Herrour Industrieel erfgoed en inventarisatie, een historisch
sociologische visie op bedrijfsmonumenten in Woerden e.o. (Utrecht 1984). 
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Fig. 4. De inbreng van de technische disciplines is voor de beoefening van de industriiHe 
archeologie in de praktijk onmisbaar. Zowel bij inventarisatie, documentatie als bij her
stel is specialistische technische kennis noodzakelijk, die soms zelfs regionaal gebonden 
is. Zo zijn er nog maar weinig technici die ervaring hebben in het technisch-historisch ver
antwoord herstellen van de verroeste veenbaggermachine, die staat opgesteld bij het Veen
derijmuseum 'Op Hoop van zegen ' te Vinkeveen (Foto collectie P. Nijhof) . 

rierend van stoomgemalen tot museumspoorlijnen. H Voor het opknap
pen van verroeste Iocomotieven of het reviseren van motoren zijn tech
nici van uiteenlopend niveau weI warm te krijgen: ingenieurs, (ex-)sto
kers en machinisten werken daarbinnen eendrachtig samen met andere 
enthousiastelingen.9 (Zie fig.4) 

8. Er bestaan inmiddels ruim 10 particuliere, oude gemalen beherende organisaties, sinds 
november 1986 verenigd in De Nederlandse Gemalenstichting. 
Een vergelijkbaar aantal particuliere organisaties houdt zich bezig met het beheer en ex
ploitatie van museale spoor- en tramlijnen, collecties roerende 'spoor- en t.ramwegmonu
menten' , etc. Nadere gegevens terzake zijn te vinden in de brochure Stoolil op spoor, een 
jaarlijkse brochure van de ANWB te 's-Gravenhage en in : C.L.F.M. de Vocht, 'Kleine 
wieIen, smal spoor, Industrieel smalspoor', Industriele archeologie (1985) no. IS, 43-59. 
9. In Gouwsluis bij Alphen aid Rijn is de korenmolen De Eendracht in de jaren 1973174 
voledig gerestaureerd, behalve de als hulpmotor bij windstilte fungerende dieseImotor uit 
1932. Dankzij vrijwilligers, waaronder oud-werknemers van de Alphense fabriek ervan, 
gemeente en een plaatselijke bank kon dit zeldzaam geworden type motor in 1983 alsnog 
worden hersteld, 
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Naar de oorzaak van de bescheiden gebleven inbreng van wetenschap
pelijke zijde in meer algemene zin, kan slechts worden gegist. Een oor
zaak moet wellicht juist in het interdisciplinaire karakter van de in
dustriele archeologie worden gezocht. Hierdoor wordt als het ware het 
op natuurlijke wijze ontstaan van een wetenschappelijk 'central focus 
point' verhinderd. Op vele plaatsen gebeurt weI iets dat onder deze noe
mer te brengen valt, maar onderzoeksprogramma's van enige betekenis 
zijn sterk mono-disciplinair gericht. Van enige coordinatie, laat staan 
samenhang en samenwerking, is dan ook geen sprake. Aanwijzingen 
voor een verandering in deze situatie ontbreken. 

In het buitenland spelen de grotere musea meestal een grote en centra
le roi. Soms zijn het de nationale kunstmusea, dan weer de nationale 
muse a voor techniek en wetenschap en daarnaast op (deelterreinen van) 
de industriele archeologie gerichte musea. Wie de deelnemerslijsten van 
internationale congressen doorneemt, komt daarbij slechts incidenteel 
een vertegenwoordiger uit de Nederlandse museumwereld tegen. Vooral 
de grote kunstmusea met uitgebreide wetenschappelijke staven, schitte
ren door afwezigheid; een Nederlandse variant op het Britse Science 
Museum of het Deutsches Museum bestaat niet, ondanks de gedreven 
beijveraars ervoor lO en de technische- en transportmusea zijn in de regel 
van een zeer krappe staf voorzien en voornamelijk in hun eigen (deel
)terrein gelnteresseerd. Er is al met al geen aanleiding, om uit museale 
kring binnenkort een stevige inbreng te verwachten. 

De maatscbappelijke iobeddiog 

In het navolgende worden de relaties verkend tussen industriele archeo
logie en maatschappij. In het kader van dit jaarboek is het niet onge
past, om daarbij als eerste de relaties met de wetenschap te beschouwen. 
Het zal gezien het voorgaande geen verbazing wekken als moet worden 
vastgesteld, dat de relaties tussen de omschreven vrijwilligersorganisa
ties - ook weI de FIEN-organisaties genoemd - en de wetenschappelijke 
wereld beperkt en overwegend incidenteel van aard zijn. Even wegdro
mend wordt een beeld zichtbaar van universitaire onderzoeksprogram
rna's, opgesteld in nauw overleg tussen wetenschap en praktijk, uitge
voerd langs verschillende wegen: fundamentele vraagstukken in proef
schriften, thema-, gebieds- of projectgerichte onderzoekingen en inven
tarisaties opgezet door wetenschappelijke medewerkers, mede uitge-

10. Een nationaal museum voor industrie en techniek, Rapport van de Commissie Vesti
ging Industriemuseum (Eindhoven 1983). 
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voerd door studenten. Dit aIles in het kader van een thematische meerja
renprogrammering van onderzoek, afgestemd op onderwijstaken. 

Dit zal echter wel een droom blijven, want de barrieres voor een der
gelijke ambitieuze programmering binnen en tussen wetenschappelijke 
instellingen zijn legio. Zo zijn daar de elkaar steeds opvolgende 
bezuinigings- en sluitingsgolven, die de universitaire gemeenschap veel 
energie, menskracht en daardoor onderzoeksruimte kost. De mogelijk
heid van vrij onderzoek is inmiddels al tot een minimum gedaald. Ster
ker nog, steeds meer onderzoek vindt plaats op contract-basis of binnen 
para-universitaire onderzoeksinstellingen. De dalende budgetten nopen 
mede tot dit beleid, door sommigen omschreven als de vercommerciali
sering van het wetenschappelijk onderzoek. Voorts is de gemiddelde stu
dieduur in het kader van de zogenaamde twee-fasenstructuur terugge
bracht tot 4 jaren. Hierdoor lijkt het inzetten van studenten in stagepro
jecten van langer dan enkele maanden, steeds moeilijker te worden. 
Tenslotte moet worden geconstateerd dat in ons land de stu die van het 
industrieel erfgoed aan geen enkele universiteit als hoofdvak kan wor
den gevolgd. Dit zou een uitstekend kader voor een wisselwerking tussen 
wetenschap en praktijk kunnen zijn door gastcoIleges, veldwerk, excur
sies, etc. 

Kortom, de door Van den Eerenbeemt eerder bepleite coordinatie op 
het brede terrein van de industrH!le archeologie blijft vooralsnog een fa
ta morgana. 11 Gelukkig blijkt op basis van persoonlijke contacten tus
sen personen uit beide werelden samenwerking bij concrete projecten 
weI regelmatig mogelijk te zijn. Overigens wordt de geconstateerde 
kloof niet door aIle betrokkenen evenzeer betreurd. Zo is Kappelhof er
van overtuigd dat een verwetenschappeling van de industriele archeolo
gie tot verarming en isolement ervan zal leiden: ' ... Het academische 
keurslijf zou bij vel en het enthousiasme doden,' aldus Kappelhof, die 
tegelijkertijd weI een lans brak voor de mogelijkheid om de studie naar 
het industrieel erfgoed als bijvak bij meerdere studierichtingen te kun
nen studeren zoals bouwkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis.12 

Over de verhouding tussen industrieel-archeologen en he! bedrijJsle
ven kunnen aanmerkelijk positievere geluiden worden geventileerd. Tal 
van organisaties onderhouden niet aIleen nauwe banden met het be
drijfsleven, maar zijn mede of geheel uit de boezem van het bedrijfsle-

11. H .F.J .M. van den Eerenbeemt, 'Industriele archeologie in Nederland; verleden, he
den en toekomst', IndustriiHe Archeologie (1984) no.l1, 56-65. 
12. A.C .M. Kappelhof, De verhouding tussen de industriele archeologie en de geschiede
nis van bedrijf en techniek, paper voor de Conferentie Balans en perspectief, gehouden 
voorjaar 1986 in het kader van het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
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yen voortgekomen: de Kamers van Koophandel nemen in dit verband 
de belangrijkste plaats in. Met name regionale organisaties in de 
Zaanstreek, Haarlem e.o., Dordrecht e.o. en Friesland zijn hiervan 
evenzovele voorbeelden. 

Daarnaast spelen vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven in 
wisselende mate een actieve of ondersteunende rol in deze en andere or
ganisaties. Ook medefinanciering van concrete projecten is geen onbe
kend verschijnsel. Naast publicaties verdienen vooral fragmentatiepro
jecten de aandacht, waarbij belangrijke onderdelen van tot verdwijnen 
gedoemde fabrieken worden veiliggesteld door voorlopige opslag of on
derbrenging in een museum. Zo konden in Dordrecht een gebrandschil
derd gedenkraam en een eaeaobonenbrekermaehine dankzij financiele 
en teehnisehe steun van het plaatselijk bedrijfsleven worden behouden. 
AIleen op landelijk niveau zijn de banden tussen FIEN en het georgani
seer de bedrijfsleven nog zwak ontwikkeld; een situatie waarin de ko
mende jaren steIlig verbetering zal optreden. 

De relaties met de lokale en provinciale overheidsinstanties en met 
semi-overheidsinstanties als waterschappen zijn plaatselijk zeer versehil
lend, maar in het algemeen zelden heeht te noemen. Geheel wonderlijk 
is dit niet, daar gemeenten en waterschappen als eigenaren van monu
menten van bedrijf en techniek aan het behoud ervan bij de afweging 
met andere belangen veelal een lage prioriteit toekennen. Dit is met na
me het geval in situaties waarbij behoud tot eenmalige of permanente 
financiellasten dreigt te leiden. 13 De rijksoverheid heeft daarentegen de 
totstandkoming van FIEN als landelijke federatie van begin af aan be
leidsmatig en financieel ondersteund vanuit de behoefte aan een duide
lijk aanspreekbare gesprekspartner op landelijk niveau op dit vanuit 
monumentenzorg bezien vrij complexe terrein. 

De media en met name de schrijvende pers zijn al sinds het midden 
van de jaren '70 onverminderd in het weI en wee van het industrieel erf
goed gelnteresseerd: van een afnemende belangstelling valt nog geen te
ken te bespeuren, integendeel. Dit geldt zowel vaktijdschriften, kranten, 
huis-aan-huisbladen als zelfs publiekstijdschriften. 14 

Al met al kan worden geconstateerd dat de maatschappelijke inbed
ding van de industriele areheologie vooral vanaf de jaren '80 steeds 
heehter aan het worden is. In dit verb and mogen ook de oudheidkundj-

13. P . Nijhof, Dude gemalen, problem en en oplossingen; inleiding uitgesproken tijdens 
de Studiedag Dude Gemalen, gehouden op 26 november 1986 door de Provincie Zuid
Holland. 
14. A. Btickling en M. Kers, 'De schoorstenen roken niet meer', Panorama (1986) no .35, 
44-53 
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ge verenigingen e.d. niet vergeten worden. Namen deze in het verleden 
een nogal afwachtende houding aan ten opzichte van deze 'nieuwlich
ters', de afgelopen jaren steunen zij in toenemende mate de oprichting 
van werkgroepen en verenigingen, met recente initiatieven in Utrecht, 
Delft, 's-Gravenhage en Hardenberg als voorbeelden. 

Zowellandelijk als regionaal worden steeds nieuwe wegen ingeslagen 
om de publieke belangstelling te bevorderen, door in te spelen op de toe
nemende vrij tijd, door het samenstellen van reisgidsen en toeristische 
routes, soms in samenwerking met plaatselijke VVV'S.15 Kortrom, het 
algemeen klimaat voor het industrieel erfgoed ontwikkelt zich nog 
steeds in positieve zin. Deze verheugende constatering leidt naar de 
vraag, of een en ander ook uitmondt in tastbare resultaten. Daarover 
handelen de volgende paragrafen, waarin achtereenvolgens worden be
licht: inventarisatie en documentatie, bescherming, hergebruik, musea 
en bedrijfsarchieven. 

Inventarisatie en documentatie 

De particuliere organisaties drijven zonder uitzondering op de belangen
loze inzet van vrijwilligers. Des te opvallender is het feit dat ondanks -
of juist dankzij - dit gegeven, veel is en wordt bereikt ten aanzien van 
de inventarisatie en documentatie van het industrieel erfgoed. Vooral in 
de jaren '80 hebben vele belangwekkende publicaties van organisaties en 
particuliere auteurs het licht gezien, zowel thematisch (spoorwegmonu
menten,16 fabrieksgebouwen,17 gemalenl8

) als lokaal/regionaal gericht 
(Midden-Holland,19 Rotterdam,20 Utrecht21 ). 

15. Zie bijvoorbeeld. Th. de Graaf en A. Meijer, Schouwen-Duiveland met de klok mee, 
een route langs zaken die herinneren aan de ontwikkeling van nijverheid en techniek (Mid
delburg 1985); B.R. Feis, Zwerven langs verdwenen molens, 18 voettochten door de Lopi
kerwaard (Alphen al d. Rijn 1985); P. Nijhof e.a., Op zoek naar ons industrieel verleden, 
Gids langs monumenten van bedrijf en techniek (Haarlem 1986). Idem, deel 2, 1987. 
16. J .G.C. van de Meene en P. Nijhof, Spoorwegmonumenten in Nederland (Amster
dam 1985). 
17. P . Nijhof, Oude fabrieksgebouwen in Nederland (Amsterdam/ Dieren 1985). 
18. G. Ottevanger, Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden
Delfland (Den Haag 1985). 
19. B.R. Feis en P. Nijhof, Bedrijfsmonumenten in het Groene Hart van Holland, een 
verkenning van momumenten van bedrijf en techniek in Midden-Holland en West-Utrecht 
(Zwolle 1983) en P . Nijhof, 'De inventarisatie en doctiinentatie van industriee1 erfgoed', 
Spiegel Historiael (1986) no .5, 217-222. 
20. Havenarchitectuur. Een inventarisatie van industriiHe gebouwen in het Rotterdamse 
havengebied (Rotterdam 1982); Oud werk. Overzicht van industrieel erfgoed in Rotter-
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Voorts is met medewerking van FIEN in 1985 de Stichting DIEN op
gericht: het Documentatiecentrum Industrieel Erfgoed Nederland. 
Voornaamste oogmerk van DIEN is het oprichten van een databank met 
meervoudig ontsloten gegevens over het industrieel erfgoed. DIEN is 
ondergebracht in de gloednieuwe behuizing van het Maritiem Museum 
Prins Hendrik te Rotterdam en wordt door de rijksoverheid financieel 
ondersteund voor de ontwikkeling van toegesneden computerprogram
rna's. 

Ten aanzien van de overheid zijn hoopgevende ontwikkelingen te mel
den. Tot voor kort beperkte het Ministerie van WVC, in casu de Rijks
dienst voor de Monumentzorg en de Monumentenraad zich tot inciden
tele, categoriale inventarisaties zoals van stoomgemalen, spoorwegstati
ons, vuurtorens en mijnmonumenten. Deze inventarisaties waren pri
mair opgezet om te komen tot een strenge selectie van de van rijkswege 
te beschermen 'highlights', zonder dat in openbare inventarisatierap
porten opening van zaken werd gegeven.22 In 1986 is deze Rijksdienst 
echter na een grondige voorbereiding gestart met de uitvoering van het 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Doel van dit MIP is om bin
nen 5 jaren in samenwerking met de lagere overheden en particuliere or
ganisaties te komen tot een integrale inventarisatie van de jongere bouw
kunst en stedebouw uit de periode 1850-1945 in heel Nederland. Het 
leeuwendeel van het industrieel erfgoed dateert uit deze peri ode en zal 
zodoende (eindelijk) integraal worden geinventariseerd. Naar verwach
ting zullen de eerste resultaten van dit project binnen een jaar of twee 
beschikbaar komen. 23 Overigens hebben tal van gemeenten en diverse 
provincies op eigen initiatieven al eerder inventarisaties verricht, meestal 
categoriaal (zuivelfabrieken in Friesland, gemalen in Zuid- en Noord
Holland) of ook als onderdeel van de jongere bouwkunst. 

Bescberming 

Op basis van de Monumentenwet zijn sinds 1961 ruim 43.000 monu-

dam (Rotterdam 1983); Werkstad. 30 industriiHe monumenten in Rotterdam (Rotterdam 
1985). 
21. C.R. Volkers, Sporen van bedrijvigheid. Blik op Utrechts industrieel verleden 
(Utrecht 1985). 
22. Aileen de inventarisatie van de mijnmonumenten is integraal in 1978 gepubliceerd 
door het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied onder de 
titel Inventarisatie Mijnmonumenten. 
23. R. de Jong, De vooravond van het Monumenten Inventarisatie Project, aIs noot 13. 
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menten door het rijk wettelijk beschermd. In 1984 constateerde Ten 
HaIlers,24 dat industriele en technische objecten binnen dit bestand een 
te verwaarlozen onderdeel vormen, als wordt voorbijgegaan aan de 
ruim 1000 molens, die nagenoeg aIlemaal sinds jaar en dag beschermd 
zijn. Pas sinds het midden van de jaren '70 heeft het rijk op basis van 
de eerder vermelde inventarisaties een kleine 100 bedrijfsmonumenten 
in een beperkt aantaI categorieen onder bescherming gebracht. Inmid
dels is deze categoriale benadering stopgezet met het oog op de uitvoe
ring van het MIP, dat geografisch is gericht door te werken met cultuur
historisch samenhangende regio's. AIleen incidenteel wordt er nog weI 
eens een bedrijfsmonument op de monumentenlijst geplaatst, waarvan 
de betekenis onmiskenbaar is, zoals het gave en complete complex van 
de voormaIige tramremise aan de Frans HaIsstraat in 's-Gravenhage. 
Gezien de Iooptijd van het MIP zaI van een systematische selectie en be
scherming op zijn vroegst over een jaar of drie sprake kunnen zijn. 

Gemeenten en provincies hebben nauwelijks of geen gerichte bescher
mingsactiviteiten ontwikkeld inzake het industrieel erfgoed. Op basis 
van de decentralisatie van de monumentenzorg, die in de gewijzigde 
Monumentenwet zijn beslag heeft gekregen valt evenwel op de wat lan
gere termijn van de lagere overheden in deze een vergrote inspanning te 
verwachten, maar vanuit de particuliere monumentenzorg zijn ernstige 
twijfels geuit of de gemiddelde gemeente daadwerkelijk zal overgaan tot 
het ontwikkelen van een eigen monumentenlijst, laat staan speciale aan
dacht zal gaan besteden aan een moeilijk onderdeel als het industrieel 
erfgoed. Op lokaal niveau wordt de maatschappelijke betekenis hiervan 
beslist niet algemeen ingezien. 

Hergebruik 

Vanaf de jaren '60 is het functieverlies van hele categorieen van monu
menten van bedrijf en techniek onstuitbaar ingezet. Van de vele oorza
ken volgen slechts enkele.25 

Technische ontwikkelingen. Veranderende eisen aan produktieproces
sen en opslagruimten leid(d)en tot leegstand en afbraak van functioneel 
verouderde meerverdiepinggebouwen aIs fabriekgebouwen, pakhuizen 
en yemen. Evenzo zorgen veranderingen in de drinkwatervoorziening-

24. F.G. ten Hailers, Documentatie en bescherming, in: Industriele Archeologie (1984) 
no. 11,66-70. 
25. P. Nijhof, 'Pakhuis, watertoren: het tweede gebruik', in: themanummer Monumen
ten van bedrijf en techniek in Nederland van Kunstschrijt, no. II, 198492-95. 
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techniek ervoor, dat watertorens in toenemende mate hun opslag- en 
waterdrukfunctie verliezen, of hooguit nog als 'stand-by' fungeren in 
geval van noodsituaties of om extreme pie ken op te vangen. 

Image-building. Vanaf de late jaren '70 streven de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen ernaar, om zich als een modem, klantgericht bedrijf te pre
senteren. Oude, maar constructief nog uitstekende stations worden 
daarom in groten get ale gesloopt om plaats te maken voor moderne sta
tions, die de laatste jaren overigens dikwijls spectaculaire voorbeelden 
vormen van moderne architectuur of materiaalgebruik. 

Schaalvergroting. In de waterschapswereld voltrekt zich al jaren een 
schaalvergroting van bestuur (samenvoeging van kleine waterschappen 
tot grotere eenheden) en van bemalingswerktuigen (vervanging kleine 
gemalen door grote supergemalen). Zo zijn in de Lopikerwaard door de 
bouw van vier gemalen in een klap zestien gemalen buiten werking 
gesteld. 26 

Overheidsbeleid. Sinds de jaren '70 is de overheidsbemoeienis met be
trekking tot de ruimtelijke ordening en de milieu hygiene steeds breder 
en diepgaander geworden. Het gezamenlijk effect van dit overheidsbe
leid heeft geleid tot de gedwongen verplaatsing of sluiting van ontelbare 
bedrijven. Vanouds gemengde woon-werkgebieden rond binnensteden 
zijn gaandeweg getransformeerd in mono-functionele woonwijken. 

Tot in de jaren '80 leidde functieverlies vroeg of laat steevast tot 
sloop, vooral als de gemeente de gelukkige eigenaar was geworden door 
aankoop met royale subside van het rijk. In geval van lokale weerdstand 
voorzag de Dienst Gemeentewerken of Stadsontwikkeling het voortva
rende gemeentebestuur van een onhaalbaarheidsrapport over de moge
Iijkheden van hergebruik . 

Aan dit tijdperk van de sloper - de jaren '60 en '70 - kwam begin ja
ren '80 vrij snel een (voorlopig?) einde. Een lokaal bestuurder Iijdt niet 
langer aan prestigeverIies, als hij een hergebruikt fabrieksgebouw opent 
als sociaal-cultureel of bedrijvencentrum in plaats van een gloednieuwe 
behuizing. (Zie fig. 5) Ook bedrijven zijn de (economische) waarde van 
bestaande utiliteitsbouw gaan herwaarderen. Vele geslaagde voorbeel
den tonen aan, dat oude fabrieksgebouwen, hallen, pakhuizen etc. kun
nen worden ingericht tot kantoor, bedrijfsverzamelgebouw of als luxe 
appartementengebouw. In de met overheidssubsidie tot stand komende 
hergebruiksprojecten domineert de woonfunctie, met name de sociale 
woningbouw of kleinere wooneenheden voor niet-gezinshuishoudingen. 

26. Gema/en in de Lopikerwaard. Een bouwkundige en cultuurhistorische inventarisatie 
van de 14 po/dergema/en en hun omgeving (Lopik 1986). 
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Fig. 5. Hergebruik is de sleutel tot het behoud van de meeste monumenten van bedrijf 
en techniek. Aanpassing aan andere bestemmingen houdt doorgaans weI in, dat van het 
inwendige en de eventuele resterende machines en installaties weinig overblijft. Daartegen
over staat echter, dat industrieel-archeologisch belangrijke gebouwen weer een maat
schappelijke rol vervullen en behouden blijven als beeldbepalende elementen vanformaat, 
zoals deze tot studentenappartementen verbouwde graanpakhuizen aan de Oosterhaven 
NZ in Groningen (Foto P. Nijhof). 

In algemene zin kan worden geconstateerd, dat ingewikkelde herge
bruiksprojecten de betrokken partijen tot onvermoede creativiteit en in
ventiviteit kunnen stimuleren, nadat de aanvankelijke scepsis is om
geslagen in enthousiasme. Niet eerder vertoonde combinaties zoals wo
nen en kantoren in watertorens, een glasatelier in een oud gemaal of een 
duikers-oefencentrum in een verlaten mijnschacht zijn inmiddels werke
lijkheid geworden. Hergebruik kan bestempeld worden als de belang
rijkste 'redder' van het industrieel erfgoed van de jaren '80. Een groei
end aantal publicaties, tentoonstellingen en studiedagen ondersteunt de
ze tendens. Vele dominerende elementen in het beeld van stad en land 
zijn hierdoor al behouden, vele zullen nog volgen. WeI moet daarbij 
worden aangetekend, dat het bij hergebruik in de meeste gevallen 
'slechts' gaat om het behoud van het gebouw-in-hoofdlijnen: machines 
en installaties, voorzover nog aanwezig worden verwijderd, de indeling 
van binnen sterk gewijzigd, terwijl ook het uitwendig aanzien lichte of 
zware veranderingen ondergaat. Van grote fabriekscomplexen blijken 
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bovendien nooit aIle gebouwen te kunnen worden behouden. Dit alles 
moet evenwel worden aanvaard als de prijs, die voor deze vorm van be
houd moet worden betaald: het enige alternatief is immers meestal 
sloop. 

Musea 

Wie een technisch of industrieel monument echt in de oorspronkelijke 
staat wil houden of terugbrengen, komt al gauw terecht bij de bestem
ming museum, waarbij vijf soorten kunnen worden onderscheiden. 

Het summum is het behoud als levend museum door antiquarische 
produktie. Daarbij worden in de oorspronkelijke gebouwen met aut hen
tieke machines historie geworden productieprocessen getoond, water 
opgevoerd, etc. 27 (Zie fig. 6) Het aantal gerealiseerde voorbeelden in de-

Fig.6. De meest zuivere vorm van integraal behoud van bedrijfsmonumenten met hun 
machines of instaliaties is door deze in stand te houden als 'levende musea', waarbij het 
oorspronkelijke productieproces aan de bezoekers kan worden getoond. Omdat dit tegelij
kertijd de meest complexe behoudsstrategie is, zijn de mislukkingen talrijker dan de suc
cessen, maar de Stoomhoutzagerij van Nahuis met twee originele stoommachines te 
Groenlo is een van de weinige geslaagde voorbeelden. (Foto P. Nijhof) 

27 . P.R. de Clerq, 'Museaal behoud in de industriele archeologie' , IndustriiHe Archeolo
gie (1984) no. ll, 81-89. 
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ze categorie is uiterst bescheiden en beperkt zich tot enkele stoomgema
len, scheepswerfjes en ambachtelijke bedrijfjes: grootschalige voorbeel
den ontbreken. De schaal van de betreffende objecten is klein en aIle po
gingen tot antiquarische industrH:le produktie zijn mislukt. De zuivelfa
brieken 'Freia' in Veenwouden en 'St. Oda' in St. Oedenrode zijn geen 
zuivelmusea geworden: St. Oda is leeggesloopt en biedt nu onderdak 
aan een restaurant, Freia wordt gedeeltelijk overgebracht naar het Ne
derlands Openluchtmuseum in Arnhem. Werkende steenbakkerijmusea 
zijn evenmin tot stand gekomen, ondanks krachtige pogingen hiertoe in 
Wageningen ('De Plasserwaard') en Oud-Zevenaar ('De Zevenaarse 
Panoven'). Het meest veelbelovende project, de 'Keppelsche IJzergiete
rij' in Laag-Keppel is in de beslissende fase mislukt door falend over
heisbeleid, alsdus Van Lingen en De Ruiter28 in hun 'analyse van een 
mislukking' . 

Behoud van bedrijfsmonumenten door de inrichting als statisch mu
seum waar weinig of niets werkt of beweegt, komt veel vaker VOOL Ver
wonderlijk is dit niet, want het opzetten van dit type museum is heel wat 
minder complex dan van een levend museum. Een goed voorbeeld is het 
Waterleidingmuseum in de oude watertoren aan het Predikherenkerk
hof in de Utrechtse binnenstad . 

De derde categorie wordt gevormd door technische musea in be
drijfsmonumenten. In dergelijke musea wordt ernaar gestreefd om door 
oorspronkelijke machines en van elders gehaalde, al dan niet 'gefrag
menteerde' machines, apparatuur, produkten of voorwerpen een zo au
thentiek mogelijke weergave van historie geworden processen en proce
de's te tonen. Het onderdak wordt doorgaans geboden door gerestau
reerde gebouwen. In deze categorie zijn de meeste spectaculaire succes
sen geboekt in de achterliggend~ jaren. Vermeldenswaard zijn onder 
meer het Nederlands Textielmuseum in de vm. wollen stoffenfabriek 
van Mommers en Co. in Tilburg (geopend 1986), het Stoommachinemu
seum in het vm. stoomgemaal 'De Vier Noorderkoggen' te Medemblik 
(geopend 1985), het Nederlands Elektriciteitsmuseum in een vm. waag
gebouw in Nijkerk (geopend 1984) en het Technisch Museum het NINT 
in de vm. diamantslijperij Asscher te Amsterdam (geopend 1985). 

De grootste categorie is die van de bedrijfstak- en bedrijfsmusea. Be
drijfstakmusea komen doorgaans voort uit een verb reed bedrijfsmu
seum. Beide typen worden doorgaans zonder overheidssubsidie opgezet 
en geexploiteerd. Deze sector groeit nog steeds gestaag, maar daarmee 

28 . J .H. van Lingen en R.S.R. de Ruiter, ' Nabeschouwing op de reddingsaktie van de 
Keppeische IJzergieterij ' , Bijdragen en Mededelingen van Het Nederlands Openluchtmu
seum (1984) no .2, p. 19-23. 
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lijken historisch gegroeide onevenwichtigheden eerder toe- dan af te ne
men. Zo zijn aan de grafische sector nu al bijna een dozijn musea gewijd 
terwijl aan karakteristieke, belangrijke bedrijfstakken als de zuivel
industrie en de steen- en pannenbakkerijen nog geen enkel alomvattend 
museum is gewijd. 

De in Nederland uiterst bescheiden categorie openluchtmusea is in 
1985 uitgebreid door de opening van het Buitenmuseum van het Zuider
zeemuseum in Enkhuizen. Binnen een op diepgaand historisch onder
zoek berustend museaal concept hebben tal van langs de Zuiderzee tot 
verdwijnen gedoemde bedrijfsmonumenten een passende plaats gekre
gen, waaronder een schelpkalkbranderij uit Akersloot, een wasserij
blekerij uit Hsselmuiden en en vissershaven uit Marken. 

Bij dit sterk positief gekleurde overzicht van de museale ontwikkelin
gen moet wei de kanttekening worden gemaakt dat de relaties tussen de 
industriele archeologie - wetenschap en praktijk - en de museum we reId 
zo zwak gebleven zijn, dat van een gerichte dialoog over de geschetste 
ontwikkelingen en problemen, geen sprake is. 

Bedrijfsarchieven 

Aan het opsporen en veilig stellen van bedrijfsarchieven wordt in to ene
mende mate een groot belang toegekend, omdat dergelijke archieven als 
belangrijke bronnen worden beschouwd voor de beoefening van de in
dustriele archeologie. Lange tijd waren het overwegend particuliere in
stellingen, die zich richtten op het registreren (CRPA te Den Haag) en 
het verzamelen en ontsluiten ervan voor onderzoek (NEHA te Amster
dam, ISG te Amsterdam of het Sociaal-Historisch Centrum voor Lim
burg te Maastricht). Het achterliggende decennium zijn ook de arch iva
rissen van open bare archiefinstellingen alert geworden op de verwerving 
van bedrijfsarchieven. 

De problemen in deze zijn echter groot en divers. Janssen heeft deze 
in 1984 grondig op een rij gezet. 29 In ditzelfde jaar besloten de hoofden 
externe voorlichting van de rijksarchiefdienst tot de instelling van een 
Projectgroep acquisitie van archieven, vooreerst in het bijzonder ten 
aanzien van bedrijfsarchieven. Onlangs werd hierover een rapport uitge
bracht, mede gebaseerd op een gedetailleerde analyse van het bestand 
van bedrijfsarchieven in openbare bewaarplaatsen, opgenomen als bij-

29. J . C.O.M. Jansen, 'Bedrij fsarchieven' , Industrieie Archeoiogie, (1984) no.l1. 71-80. 
30. De rijksarchiefdienst en de acquisitie van bedrijfsarchieven; een verkenning. rapport 
van de Projectgroep acquisitie van particuliere archieven (z.pl. 1986). 
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lage bij dit rapport. 30 Daarin worden onder meer de volgende essenti(!le 
problemen aangeduid. 

Welke archieven moeten met voorrang of nadruk worden verworven: 
het probleem van de macro-selectie. Vele archieven zijn tot op heden ad 
hoc of bij toeval verworven. Oelet op het enorme bestand aan potentieel 
te verwerven archieven en het gegeven van de aan grenzen gebonden op
namecapaciteit dient de noodzaak zich aan van een weloverwogen selec
tie op bedrijfstakniveau, bij voorkeur regionaal gedifferentieerd. Vit de 
genoemde analyse van het huidige archiefbestand blijkt dat daarbij gro
te onevenwichtigheden kunnen worden geconstateerd. Dit zou moeten 
worden gecorrigeerd door de opstelling en uitvoering van bedrijfstakge
wijze acquisitieplannen op provinciaal niveau. Het bepalen van deze ac
centen blijft evenwel een complexe materie: 'Het wil de projectgroep 
voorkomen, dat het openbaar archiefwezen juist bij de bedrijfsarchie
yen voor het eerst voor een fundamentele macroselectie komt te staan', 
aldus het rapport. 31 Terecht wordt daarbij de inbreng gevraagd van an
dere partijen die belangen hebben bij de bedrijfsarchieven, waartoe de 
industrieel-archeologen uitdrukkelijk moeten worden gerekend. 

De opschoning van verworven archieven wordt aangeduid als micro
selectie. Oenoemde projectgroep constateert dat de in algemene zin op
gedane ervaringen met microselectie toereikend moet worden geacht om 
ook bedrijfsarchieven op een verantwoorde wijze tot de behoudens
waardige kern terug te brengen. De belangrijkste problemen liggen hier 
vooral in de praktische sfeer zoals de algemeen ontoereikende perso
neelsbezetting, die het tempo van selectie in hoge mate bepaalt. 

Tenslotte speelt op de achtergrond de vraag welke nu de specifieke be
tekenis van bedrijfsarchieven is als bron voor economische studies. 
Janssen is van oordeel, dat dit belang nog onvoldoende is hard gemaakt. 
Vit een studie van Van Puijenbroek over 'Beginnen in Eindhoven' blijkt 
bij voorbeeld, dat een grondige studie naar de 19de eeuwse bedrijfsge
schiedenis in Eindhoven kon worden samengesteld op grond van alge
mene archieven; relevante bedrijfsarchieven waren namelijk nauwelijks 
voorhanden als bron. Deze studie lijkt de wetenschappelijke twijfels van 
Janssen te ondersteunen,32 hetgeen niet wegneemt, dat de belangstelling 
voor bedrijfsarchieven en bedrijfsgeschiedenis in het algemeen groeien
de is. 33 Tussen de FIEN-organisaties en de archiefwereld bestaan nau-

31 Idem, 9. 
32. F.J.M. van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatiej 
in de negentiende eeuw (Eindhoven 1985) 10. 
33. Van de toenemende beiangstelling voor de bedrijfsgeschiedenis getuigt o.m. de re
cente verschijning van de Bibliograjie voor de bedrUjsgeschiedenis (Rotterdam 1986). 
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Fig. 7. Het industrieel erfgoed omvat niet aileen gebouwen en objecten, maar ook de 
bronnen zelf, die inzicht kunnen verschaffen in de historische ontwikkeling van bedrijf en 
techniek, zoals bedrijfsarchieven. Daarbij is waakzaamheid geboden tegen de neiging, om 
de aandacht te beperken tot de meest spectaculaire of aansprekende onderdelen ervanals 
briefhoofden, zoals het fraai vormgegeven en informatieve briefhoofd van de 'Haarlem
sche Stoomverffabriek' te Haarlem. (Collectie P. Nijhof) . 
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welijks contacten van betekenis, die met het CRPA uitgezonderd. Ten 
einde tot oplossingen te komen van de geschetste en andere problemen 
wordt door de projectgroep dan ook terecht gesteld dat archiefwezen, 
bedrijfsleven en onderzoekswereld - FIEN incluis - tot nauwe samen
werking zuIlen moeten komen op nationaal en regionaal niveau. 

Ondertussen gaat de vernietiging of onoordeelkundige opschoning 
van bedrijfsarchieven gewoon door. Met als recent probleem, dat 'ver
mom de handelaren' argeloze ondernemers hun bedrijfsarchief ontfutse
len met de belofte, voor veiligstelling te zullen zorgdragen, maar in 
plaats daarvan aIleen verkoopbare stukken als brief- en rekeninghoof
den, bouwtekeningen e.d. eruit halen en de rest bij het oud-papier gooi
en. (Zie fig. 7) 

Siotbeschouwing 

In de jaren '80 heeft de groeiende belangstelling voor het technisch en 
industrieel verleden geleid tot de oprichting en bloei van vele particuliere 
organisaties, drijvend op de inzet van vrijwilligers. Behoud van indivi
duele objecten komt in deze kring steeds minder centraal te staan. De 
aandacht verschuift snel naar inventarisatie en documentatie van het in
dustrieel erfgoed. Deze ontwikkeling komt ook tot uitdrukking in de ge
hanteerde terminologie: van monumenten van bedrij f en techniek tot 
het veel bredere begrip industrieel erfgoed. De stu die van, en waar nodig 
en mogelijk het behoud van dit industrieel erfgoed zal de komende jaren 
moet worden verdiept. Het gescheiden optrekken van aIle partijen moet 
worden vervangen door nauwe, project- en probleemgerichte samenwer
kingsverbanden. Voorwaar een niet geringe opgave voor de FIEN, de 
wetenschappelijke wereld, de archiefinstellingen en de betrokken mu
sea. 
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Bijlage 
Indeling monumenten van bedrijf en 
techniek 

Het industrieel erfgoed omvat een groot 
scala van gebouwen en objecten die in 
ons land worden aangeduid met de term 
'monumenten van bedrijf en techniek'. 
Onderstaande indeling uit 1978, bijgesteld 
in 1985, is inmiddels algemeen aanvaard. 

Winning van grondstoffen 
- mijncomplexen met hun schachten, en

treegebouwen, hoofdkantoren, cokes fa
brieken, koeitorens, elektriciteitscentra
les, mijnwerkerskolonies 

- mergelgroeven, zandafgravingen, grind
graverijen 

- veenderijen met smalspoornetwerken, 
ontginningsmachines, locomobielen, 
turfstrooiselfabrieken, veenontginnings
kolonies. 

Produktie 
- agrarische bedrijven (boerderijen) met 

hun machinerieen en gereedschappen 
- ambachteiijke en industriele bedrijven 

met hun produktie- en kantoorgebou
wen, met hun machines en installaties 
en krachtbronnen: moiens, stoomma
chines, verbrandingsmotoren, etc., en 
hun produkten 

- huisvesting van ondernemers en arbei
ders: ondernemersvilla's, arbeiderswij
ken en mijnwerkerskoionien, rijen wo
ningen, geisoieerde steenfabrieken e.d. 

Opslag en overslag 
- kruithuizen, spiekers, pakhuizen, ve

men, ioodsen, silo's, elevators 

Transport: infrastructuur en transport
middelen 
- kanalen: jaagpaden, sluizen, sluiswach

terswoningen 
- spoor- en tramwegen: stations, remises, 

overweg- en wachtershuisjes, seinhui
zen, seinen, herstelwerkplaatsen 

- straten en wegen met hun toebehoren, 
zoals tollen, wegwijzers, garages en 
benzinepompen 

- bruggen, veren en veerhuizen, viaduc
ten en onderdoorgangen 

- havens: kaden, bassins, kranen, dok
ken, dienstgebouwen 

- vuurtorens, havenlichten, zeekapen 
- post, telefoon, telegrafie: postkantoren, 

telefooncentrales 

Distributie 
- galerijen, passages 
- winkels, warenhuizen 
- markthallen, veilinggebouwen, beursge-

bouwen 

Open bare nutsvoorzieningen 
- gasfabrieken, elektriciteitscentrales, wa

terleidingcomplexen met pompstations, 
watertorens en dienstwoningen 

Ontginning en inpoldering 
- polders: de ontstane samenhangende 

ruimtelijke gehelen van verkavelingspa
troon, dijken, kanalen, bebouwingswij
zen met objecten als poldermolens, ge
malen, polderhuizen, dijkmagazijnen 
etc. 





Theorie en werkelijkheid in de 
bedrijfsgeschiedenis: een Brabants 
praktijkvoorbeeld * 

J.F.E. BLASING, 

InIeiding 

De geschreven geschiedenis van bedrijven en ondernemers ondergaat, 
zoals bekend, sinds enige tijd een grondige metamorforse. Waar eerst de 
inspanningen van met name gelegenheidshistorici tot fraai gevisualiseer
de uitkomsten van bedrijfsegocentrisme leidden, houden zich thans in 
toenemende mate ook vakgenoten met bedrijfsgeschiedenis bezig als on
derdeel van de geschiedwetenschap respectievelijk als subdiscipline der 
economise he en sociale geschiedenis. Het traditionele gedenkboek ver
liest meer en meer zijn visitekaartfunctie althans in hagiografische zin, 
de 'mooischrijverij' en 'jubelverhalen' maken plaats voor wetenschap
pelijk gefundeerde en kritisch-relativerende geschiedschrijving. Dat is -
gelukkig - de ontwikkeling. In zekere zin mogen we spreken van een se
cularisering van de verheven, doch meestal formidabel saaie geschriften 
uit het bedrijfshistorisch verleden. Want de onderneming is nu eenmaal 
niet de plaats waar een briljant patroon en dankbare werknemers in eeu
wige harmonie en nooit aflatend enthousiasme aan een gulden toekomst 
bouwen, ook al vinden we iets van die bewieroking dikwijls nog steeds 
in personeelsbladen terug. Maar wat daar mag en wellieht ook een func
tie heeft, past absoluut niet meer in het karakter van de moderne be
drijfsgeschiedenis. K. Borchardts formulering betreffende de overgang 
slaat de spijker op de kop: 'Kein heutiger Unternehmer kann sieh, wenn 
er bei Sinnen ist, mit den allwissenden Heiden zahlreicher Firmenge
schichten vergleichen'. 1 

• Inhoudelijk ongewijzigde tekst van een voordracht, gehouden op de zesde conferentie 
van de NederIandse Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis op 30-5-1986 ten bedrijve van Hen
drix' International b.v., Veerstraat 38 te Boxmeer. 
I . K. Borchardt, 'Wirtschaftliche Krisen als Gegenstand der Unternehmensgeschichte', 
Zeilschri/I fiir Unternehmensgeschichle 22 (1977) 81/82. 
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Ten aanzien van een tak van wetenschapsbeoefening, die in de jaren 
twintig vanuit de Verenigde Staten van Amerika vorm en inhoud begon 
te krijgen en in Nederland pas zeer recentelijk tot enige behoedzame in
stitutionalisering leidde, verbaast het natuurlijk niet dat veel nog in be
weging is . Dat is ook niet erg, integendeel. Immers: staan de paradig
rna's van een yak eenmaal vast dan bevinden deze zich, een dynamische 
wetenschapsontwikkeling vooropgesteld, direct weer op een helllend 
vlak. Maar het betekent tevens dat iedere beoefenaar van moderne, op 
wetenschappelijke leest geschoeide bedrijfsgeschiedenis al dan niet ex
pliciet een discussie met de kernvragen en -problemen van het yak aan 
moet gaan. Daarom is mijns inziens ook de treffende parafrasering van 
Joh. de Vries2 dat ieder boek zijn eigen noodlot heeft, in het bijzonder 
van toepassing op de bedrijfsgeschiedenis. Ik vind de stelling te verdedi
gen dat uit de economische geschiedenis bekende kernvraagstukken be
treffende objectiviteitlsubjectiviteit, methode, bronnen en theorietekort 
zich veel scherper voordoen in de bedrijfsgeschiedenis, al was het maar 
omdat er een kompleet nieuwe structurele dimensie bijkomt: de eigen vi
sie van het bedrijf op het verleden en op zijn verleden, al dan niet ver
tolkt door een bedrijsarchief en/of levende personen. Sterker dan in de 
respectievelijke moedervakken, hoewel natuurlijk niet in exclusieve zin, 
betekent bedrijfshistorische wetenschapsbeoefening het werken aan en 
bijschaven vim de basis van het yak. Vandaar dat, zo meen ik te mogen 
concluderen, evenals de bedrijfstakanalyse die uit een aantal case- en 
company-histories voortkomt, de methodologische contouren van de 
bedrijfsgeschiedenis in brede zin resultante moeten zijn van individuele 
ervaring en verantwoording naar aanleiding van een case-study. En van
daar dat ik mij hier enige beschouwingen permitteer over theorie en wer
kelijkheid in de bedrijfsgeschiedenis die voortkomen uit mijn be
langstelling voor het yak in algemene zin en het concrete werken aan een 
Brabantse bedrijfsgeschiedenis in het bijzonder. 

Een Brabantse bedrijfsgeschiedenis: Hendrix International B. V. 

Deze Brabantse bedrijfsgeschiedenis is om verschillende redenen interes
sant: de geschiedenis van de Nederlandse mengvoeder- annex diervere
delingsindustrie vormde tot dusver een vrijwel gesloten boek in de natio
nale historiografie. Als eerste in deze bedrijfstak heeft Hendrix Interna-

2. Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisin
dustrie (IJmuiden 1968) 9. 
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tional B.V., thans de grootste particuliere mengvoederproducent van 
Nederland met een concernomzet van ongeveer vier miljard gulden, me
dewerking verleent bij de totstandkoming en publicatie van een weten
schappelijk opgezet bedrijfshistorisch onderzoek. In de stu die wordt het 
ontstaan en de opmerkelijke groei van de Brabantse familieonderne
ming Hendrix-Fabrieken N. V. Boxmeer3 behandeld in een periode die 

HENDRIKS' OCHTENDVOER 
munt uit door: 

Ucble verteerbaarbeld - Rljk dierllik elwll
geballe - Bevorderl vluggen rui - Voorkoml 
snolzlekle - Drll" de ldp naar bel nesl en 
boodt ze In goede condltie - Is 'I laagslln prlls 

Bezoekt onzen Stand 
Gemengde Voeders 

op de LANDBOUWTENTOONSTELLING te st. ANTHONIS. 

W. HfNDRIKS, Boxmeer -St.Ant~onis 
Eenmaal geprobeerd, in de aan

gegeven verbouding, bIl11I vasle aloemer. 

Ill . I : Vroege advertenties in Boxmeersch Weekblad rond 1930 

- inclusief de incubatiefase - begint bij de eeuwwisseling en eindigt bij 
de overname van het bedrijf door de British Petroleum Company in het 
jaar 1979. Het betoog in het boek is, om in het kart een indruk te geven, 
niet als individueel en uniek verhaal opgezet doch geconcipieerd als 
bouwsteen ten behoeve van een bedrijfstakgeschiedenis die op haar 
beurt weer kan leiden tot comparatieve analyse. Niet aIleen heb ik mijn 
beschouwingen ingebed in de algemene en specifiek agrarisch-

3. J .F.E. Blasing, Op het Spoor van de Korver. Ontstaan, groei en transjormaties van 
de Brabantsejamilieonderneming Hendrix' Fabrieken 197911930, bedrijjsgeschiedkundig 
bekeken (Leiden 1986). 
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economische ontwikkeling van Nederland, maar telkens reeds getracht 
bedrijfsvergelijkend iets van het ontstaan van de branche in Nederland 
te schetsen, voor zover daarover gegevens ter beschikking stonden. 

Aan de andere kant staat, en het waarom zal in de hierna volgende 
uiteenzettingen duidelijk worden, in mijn uitkomsten tevens de persoon 
van Wim Hendrix centraal, bijgenaamd 'de Korver' vanwege de groot
ouderlijke mandenmakerij. Hij is naar mijn mening als een belangrijke 
pionier te klassificeren, dat wil zeggen als een der altijd schaarse en 
daarom zo onmisbare Schumpeter-ondernemers, omdat hij gedurende 
drie cruciale period en in de Nederlandse economische geschiedenis - te 
weten de crisisjaren dertig, de bezettingstijd en het naoorlogse herstel -
erin slaagde zijn bedrijf op hoogst inventieve wijze niet aileen draaiende 
te houden maar zelfs uit te breiden waardoor hij mijns inziens tel kens 
een belangrijke bijdrage leverde aan de Nederlandse volkshuishouding. 
Denken wij er bijvoorbeeld aIleen maar aan dat hij het is aan wie wij 
- zonder er in positieve of negatieve zin een waardeoordeel aan te ver
binden - in Europa de befaamde kippenbatterijen uiteindelijk te danken 
hebben, althans die op basis van veredelde Amerikaanse fokprodukten. 

Maar nu in medias res: welke zijn de conclusies en uitkomsten naar 
aanleiding van een concreet bedrijfshistorisch onderzoek, conclusies die 
misschien kunnen help en om hier en daar bij te dragen tot verdere bezin
ning op de vakspecifieke kaders van methodologische en conceptuele 
aard teneinde het yak op een gegeven moment ook in Nederland een ei
gen plaats in het universitair curriculum te geven. Bij mijn opmerkingen 
beperk ik mij tot vijf punten: de inhoud, het moderne belang en de 
bronnen der bedrijfsgeschiedenis, de positie van de historicus en het the
orietekort. 

Definitie bedrijfsgescbiedenis 

Wat bedrijfsgeschiedenis inhoudt, weten we inmiddels. Aan de in 1974 
door Joh. de Vries geformuleerde definitie van bedrijfsgeschiedenis4 als 
de bestudering van het economische verleden vanuit het gezichtspunt 
der bedrijven en het bedrijfsleven valt in principe weinig toe te voegen. 
Zij vormt naar mijn mening de gemakkelijk te begrijpen en toch omvat
tende en daarom beste begripsomschrijving. Recentelijk echter heeft 
H.H. Vleesenbeek5 opnieuw gewezen op het zijns inziens relevante on-

4. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', Economisch- en 
Sociaal-Historisch Jaarboek 37 (1974) 12 Lv.m. voetnoot 3 aldaar. 
5. H.H. Vleesenbeek, 'Bedrijfsgeschiedenis,' Spiegel Historiael 21 (1986) nr. 2, 79. 
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derscheid tussen business- en entrepreneurial history. Hij heeft zelfs, 
zonder er overigens nieuwe en dwingende argumenten voor aan te dra
gen, voorgesteld de vanouds bestaande split sing in twee richtingen te ka
naliseren in drie onderzoeksvelden, ten eerste de bedrijfsgeschiedenis in 
engere zin, d.w.z. de company history, die onder andere bekijkt waar 
en hoe een bedrijf grondstoffen en produktiefactoren met welk resultaat 
combineert; vervolgens wat we zouden kunnen noemen de relatiecom
ponente der bedrijfsgeschiedenis, waarvan het onderzoeksveld behelst 
de relaties tussen bedrijf en zijn omgeving (bedrijfstak, overheid, milieu 
en cultuur bijvoorbeeld); en ten derde de beschrijving en de analyse van 
de ondernemers en van de ondernemersfunctie. 

Nu geloof ik niet dat de divergerende opvatting van Vleesenbeek tot 
een schisma tussen de vakbeoefenaren zalleiden, maar ik vraag me toch 
af in welke mate zijn opvatting op dit moment van praktisch nut zou 
kunnen zijn en dientengevolge opgenomen zou moeten worden zowel in 
de definitie van bedrijfsgeschiedenis als ook in de praktische beoefening 
ervan. Enerzijds is het de vraag of het een zonder het ander kan. Is een 
bedrijfsgeschiedenis principieel zinvol zonder in te gaan op de sociaal
economische ontwikkeling in het algemeen en binnen de bedrijfstak in 
het bijzonder? Horen de relaties met de buitenwereld er niet vanzelf bij? 
Persoonlijk acht ik genoemd vraagstuk dan ook zuiver academisch van 
aard. Voorts kan ik rnij nuttig bedrijfshistorisch onderzoek zonder indi
vidualisering, d. w .z. zonder analyse van ondernemer en! of manage
mentstructuur amper voorstellen. Voor mij blijft het handel end individu 
de 'prime mover' in het economisch gebeuren en bovendien een onvoor
waardelijke voorwaarde wat betreft de narratieve verplichtingen van de 
historicus. 

Aan de andere kant zijn er, daarvan helemaal afgezien, thans nog te 
veel belemmerende factoren om segmentering a la Vleesenbeek, hoe in
ventief ook bedacht, praktisch te doen zijn. Bedrijfshistorisch onder
zoek gaat namelijk normaliter niet uit van een ideale bronnen- en op
drachtsituatie. In geval van een opdrachtlverzoek - nog steeds de be
langrijkste aanleiding tot bedrijfsgeschiedenis - verwacht het bedrijf 
uiteraard een synthetiserende, zo niet sympathiserende benadering en 
presentatie, anders gaan de bronnen niet eens open. In geval van een 'ar
chiefbedrijf', dat dus niet meer bestaat maar waarvan weI archiefmate
riaal beschikbaar is, zal veel zo niet alles afhangen van de aard en de 
hoeveelheid van de gegevens die altijd al gefilterd zijn. In de regel zal 
de historicus hier inductief te werk moetengaan, dus als het ware zijn 
werk laten bepalen door wat er is. Van tevoren bepaalde diepteboringen 
en segmentering op basis van ideaaltypische definities zijn, zo meen ik, 
in deze fase van bedrijfshistorische vakontwikkeling even onproduktief 
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als deductieve analyse zonder bruikbare empirische data in de geschiede
nis. Hetgeen natuurlijk niet uitsluit dat een wassende stroom van mo
derne bedrijfsgeschiedenis(sen) Vleesenbeeks voorgestelde definitie van 
bedrijfsgeschiedenis op een gegeven moment hoogst actueel kan maken. 

Belang der bedrijfsgeschiedenis 

Vanuit het besef dat wij afhankelijk zijn van het verleden en niet aange
wezen willen blijven op toevallige impressie, herinnering of eenzijdige 
associatie en analogie, bedrijven wij geschiedenis. Daarvan uitgaande 
ligt ook het grote belang van bedrijfsgeschiedenis voor de hand. Althans 
voor de historicus die waarschijnlijk een stortvloed van verzoeken om 
bedrijfshistorisch onderzoek over zich heen zou krijgen indien men 
overal in het bedrijfsleven zijn voorstellingen omtrent de cruciale func
ties van bedrijfsgeschiedenis zou delen. In de bedrijfshistorische prak
tijk ziet het er naar mijn mening geheel anders uit, uitzonderingen daar 
gelaten. Ik acht de kernachtige uitlatingen van E. Verkade,6 recentelijk 
gedaan naar aanleiding van het eeuwfeest van gelijknamige firma, 
symptomatisch voor de discrepantie tussen theorie en praktijk. 'Het 
nieuwe zoutje op de markt is belangrijker dan al die historie. Maar een 
teruggrijpen naar het glorieuze verleden van het bedrijf mag weI'. 

Natuur'lijk is het traditionele belang van bedrijfsgeschiedenis nog 
steeds legitiem. Vele bedrijven willen vermoedelijk ook heden nog niets 
anders dan een jubileum op hun eigen wijze met een gezellig boek luister 
bijzetten. Bovendien blijkt het bedrijfsjubileum als motor vim en aanlei
ding tot bedrijfsgeschiedenis voor de historicus voorlopig onmisbaar te 
zijn. Zonder jubileum veelal geen contemporaine bedrijfsgeschiedenis. 
Maar we mogen daar uiteraard niet bij stil blijven staan. Waar de tradi
tionele motivatie toe leidt is uit de vakgeschiedenis genoegzaam bekend: 
namelijk tot wat De Vries de gedenkboeken van het mooie plaatjes
praatjes-genre heeft genoemd. 7 Ik denk dat hier nog een van de belang
rijkste taken der moderne bedrijfsgeschiedenis ligt: het formuleren van 
de mogelijkheden van het yak volgens onze nieuwste inzichten en het in 
de praktijk brengen ervan. 

Ook bij Hendrix bleek het traditionele motief de aanleiding te zijn, 
toen mij in 1979 het verzoek bereikte om de bedrijfsgeschiedenis naar 
aanleiding van het vijftig-jarig jubileum in 1980 te bestuderen en in 

6. W. Wennekes, 'De last van naam en faam : afgeslankte Verkade de crisis voorbij' , 
NCR I Handelsblad d .d. 23-4-1986. 
7. De Vries, stand der bedrijfsgeschiedenis, 3. 
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boekvorm te publiceren. Hoewel tijdsdruk een voordeel kan zijn en niet 
altijd tot onzorgvuldig haastwerk hoeft te leiden, was 1980 natuurlijk 
geen haalbare kaart. Ook niet indien ik mij tot een weinig kritische hof
geschiedschrijving zou hebben beperkt. Maar dat de directie het weI mo
gelijk achtte, belicht een andere discrepantie tussen theorie en praktijk 
die evenals de jubileumsdruk als een do em over het werk van de be
drijfshistoricus kan liggen: de moeilijkheid om aan en in bedrijfskringen 
duidelijk te maken wat men doet en waarom en hoeveel tijd het allemaal 
kost. Hier ligt mijns inziens een tweede voorlichtingsfunctie der moder
ne bedrijfsgeschiedenis. Wellicht zouden de dienaangaande zeer gede
tailleerde bespiegelingen van Th. de Jong in zijn ABN-verantwoording 
uit 1974,8 in een geactualiseerd jasje gestoken, een goede aanzet kunnen 
zijn. Ook ik heb niet de indruk gekregen dat mijn geregelde verantwoor
ding van ruim vijf jaar bedrijfshistorisch onderzoek bij de Hendrix
directie - een enkel lid uitgezonderd - tot veel meer dan begrip uit be
leefdheid heeft geleid. 

Overigens bleek het ook om een andere red en geen haalbare kaart te 
zijn om het boek in het jubileumjaar uit te brengen. Uit mijn onderzoek 
bleek namelijk gauw dat het jubileum al onopgemerkt en ongevierd 
voorbij was gegaan, voor zover er al een bepaald jaar viel aan te wijzen. 
In het uiteindelijke woord vooraf van het boek, geformuleerd door de 
algemeen directeur na lezing van het manuscript, is dan ook van een 
feestelijke aanleiding en stemming geen sprake meer, weI van pragma
tisch geformuleerd inzicht in het belang der moderne bedrijfsgeschiede
nis: 'Hoewel een bedrijf vooruit moet zien, is het zinnig van tijd tot tijd 
stil te staan bij het verleden ... men zal gemakkelijker begrijpen waarom 
bepaalde zaken worden ondernomen en hoe ook de historische achter
gronden hun uitvoering betnvloed hebben'. 9 Of schoon ik deze formule
ring liefst nog wat sterker verwoord had willen zien, geeft zij toch in een 
paar woorden de noodzaak tot moderne bedrijfsgeschiedenis weer. Hoe 
kan nu die noodzaak tot bedrijfsgeschiedenis nader gespecificeerd wor
den? Ik beperk mij tot enkele hoofdlijnen. 

Vele ondernemingen hebben een eigen stijl en gedragscode ontwikkeld 
waaraan zij zich meten en worden gemeten. Door een en ander ook ten 
behoeve van nieuwe werknemers duidelijk te maken, begrijpt het perso
neel beslissingen en werkwijze van het bedrijf beter met als gevolg een 
hoger acceptatie- en motivatieniveau. Het besef en het bewustzijn van 

8. Th. P.M. de long, 'Van wie is de geschiedenis? Kansen en vraagstukken van een bij
kans voltooide bankgeschiedenis, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 37 (1974) 
23 e.v. 
9. H. Lodders in: Blasing, a. w. VI. 
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tradities, dat een zeer belangrijk element in scholing en habitus van het 
personeel voorstelt, kan mijns inziens zelfs een essentiele bijdrage tot 
succes en continui'teit van de onderneming worden door overtuigend de 
kern van de commerciele bedrijfsfilosofie bloot te leggen. Bij een con
cern als Hendrix is bijvoorbeeld de zeer sterke klant- en servicegericht
heid vanouds het allesbepalende uitgangspunt omdat dit succesvolle 
produktdifferentiatie en een verhoudingsgewijs hoge produktprijs mo
gelijk maakt(e). 

Van in het verleden gevonden oplossingen kan voor de directie een 
verhelderende werking op actuele situaties uitgaan, zoals reeds ten tijde 
van de Amerikaanse pionier der bedrijfsgeschiedenis, Norman Gras, be
kend was. Dat op dit terrein, naar analogie van het door A. Heerding 
aldus genoemde terugkoppelingseffect,IO thans op gerichte wijze inzicht 
in het bedrijfsbeleid verkregen kan worden, danken wij aan de moge
lijkheden van de moderne kengetallenanalyse, in casu de horizontale en 
verticale operationalisering van de relevante gegevens, bij voorkeur aan
gevuld door interdisciplinair onderzoek. Ik ben van mening dat met na
me op dit nog bijna niet ontgonnen terrein ongeacht de vele problemen 
een belangrijk perspectief der moderne bedrijfsgeschiedenis ligt. Vooral 
ook voor de onderneming zelf: een met oog op trendmatige dreigingen 
anticiperend beleid lijkt beslist geen overbodige luxe. 

lets leren - als samenleving - kunnen we ook van het individu dat niet 
toevallig vooral in tijden van crisis en malaise in de belangstelling van 
economen en politici centraal staat, te weten de ondernemer. Immers de 
constante factor die telkens weer een onmisbare functie bij het aanzwen
gelen der economie blijkt te hebben, is de als 'starter' of Schum peter
ondernemer en thans ook als back-to-basics-manager bekend staande 
persoon voor wie ondernemen gelijk staat aan innoveren. Wim Hendrix 
was zo'n ondernemer. 

Vanuit genoemde mod erne mogelijkheden der bedrijfsgeschiedenis 
hoeft het mijns inziens niet al te moeilijk te zijn bedrijfsgeschiedenis in 
de vorm van gepubliceerd onderzoek te actualiseren: het bedrijf krijgt 
dan een up-to-date, wetenschappelijk verantwoorde visitekaart die haar 
waarde behoudt. De vakwetenschap stimuleert het archiefbehoud in 
plaats van -vernietiging en komt haar taak van dataverschaffing ten be
hoeve van de economische en sociale geschiedenis na. Waar anders kan 
immers de laatste uiteindelijk het micro-economische materiaal verkrij
gen om bijvoorbeeld via bedrijfstakanalyse als som van ondernemings
geschiedenissen door te dringen tot de structuren waarop nationale eco-

10. Aangehaald bij De Vries, stand der bedrijfsgeschiedenis, 20. 
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nomleen zijn gebaseerd? Terecht hebben auteurs als Hermann 
Kellenbenz ll en K. Borchardt erop gewezen dat zonder de resultaten van 
bedrijfshistorisch onderzoek tal van vraagstukken ook der Europese 
economische en sociale geschiedenis in dichte nevelen gehuld zouden 
blijven. 

Gegevensstructuur 

Of de historicus de kans krijgt om het belang der bedrijfsgeschiedenis 
aan te tonen, hangt in sterke mate af van de mate waarin hij toegang 
krijgt tot de beschikbare gegevens. De geschiedenis is een waagstuk -
66k voor de onderneming zelf die de aanzet geeft tot een bedrijfsge
schiedenis. Op een markt opererende bedrijven aarzelen begrijpelijker
wijze vaak met het verstrekken van informatie uit oogpunt van concur
rentie, bedrijfsgeheimen, pottekijkerij etcetera of selecteren zelf al het 
materiaal. De interessante data zijn dan veelal niet of slechts onder em
bargo beschikbaar. Mijn positie bij Hendrix zal in de essentie niet zo 
veel verschild hebben van die van andere historici met opdrachten tot 
bedrijfshistorisch onderzoek. In theorie kon ik over alles beschikken 
wat er was. De directie ondersteunde mij tevens bij mijn voornemen om 
een bedrijfshistorisch archief op te zetten. In de praktijk was er echter 
bijna niets, althans niet in het begin, op een jubileumboek na waarin en
thousiaste medewerkers hun licht hadden laten schijnen op dertig jaar 
Hendrix'se wapenfeiten en waarvan ik overigens weI dankbaar gebruik 
maakte als was het maar ter orientatie. Aan de andere kant gingen veel 
deuren dicht naarmate ik op lagere hierarchie-niveaus terechtkwam. Be
leefd maar niet minder beslist werd door divisiedirecties soms zelfs de 
verstrekking van gegevens geweigerd waarover ik dankzij de centrale 
ondernemingsleiding reeds beschikte. Evenwel: gerichte inzage in het re
cente kwantitatieve divisiegebeuren heb ik niet gekregen en evenmin in 
historische en actuele kostprijsberekeningen alsmede winstcalculaties. 
Hoewel dat uitermate jammer is, denk ik dat de historicus hier een be
grijpende houding aan dient te nemen en een en ander als gegeven moet 
respecteren. Zijn delicate positie tussen theorie en werkelijkheid van de 
gegevensverstrekking mag hem in geen geval verleiden tot het uitspelen 
van de verschillende niveaus tegen elkaar. 

Dat ik er in de praktijk uiteindelijk toch redelijk uitkwam was ener-

11. H . Kellenbenz/L. Beutin, Wirtschaftsgeschichte (Ko)n/Wien 1973), 29 i.v.m. K. 
Borchardt, a. w. , 82 en R. Hanf, 'Mangelnde methodische Konzepte im Bereich der 
Betriebs- und Firmengeschichte,' Zeitschrijt fur Unternehmensgeschichte 22 (1977) 146. 
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zijds vooral te danken aan een energieke directiesecretaris die overal 
vandaan materiaal wist op te sporen: uit rommelzolders en -kelders, uit 
oude kluizen en dozen en soms zelfs nog op momenten dat ik de des be
treffende hoofdstukken eigenlijk al had afgerond. Anderzijds zijn voor 
mij de talrijke met personeelsleden gevoerde en op cassette opgenomen 
gesprekken een hoogst waardevolle bron van informatie gebleken. Hoe
weI ik op de hoogte was van de mogelijkheden der oral history maar 
vooral ook van de nadelen en gevaren, bleken de theoretische oplossin
gen om een en ander enigszins te ontlopen in mijn praktijk van twijfel
achtige waarde. De voorschriften bijvoorbeeld om een interview pas na 
grondige kennis van zaken en dan liefst twee keer ten behoeve van con
trolefuncties af te nemen worden natuurlijk zinloos als de te interview en 
personen, meestal oudfunctionarissen, tijdens de voorbereidingsfase 
(kunnen) gaan overlijden of - wat is voorgekomen - geirriteerd door de 
testvragen kwaad de kamer uitlopen. Voor gecompliceerde psychologi
sche analyse van het gesproken woord ontbreekt het de historicus 
meestal aan de nodige tijd en deskundigheid, terwijl het subjectivi
teits/objectiviteitsvraagstuk ook in de orale geschiedenis niet op te los
sen valt. Aan de bekende problemen die met de wonderlijke werking van 
het menselijke geheugen samenhangen, ware onder andere toe te voe
gen: dat men de specifieke geschiedenis van een bedrijf pas na langere 
tijd na gesprekken met mensen die reeds standpunten hebben leert ken
nen en moet toetsen door middel van geselecteerde bronnen (als die er 
zijn) alsmede door middel van evaluatiegesprekken, weer met mensen 
die weer vooringenomen standpunten hebben. En of de behulpzaam be
doelde hint tijdens een interview: pas op voor die en die want die ziet 
alles in zijn voordeel, de historicus behalve extra nieuwsgierig ook ob
jectiever maakt, laat ik in het midden. 

In de praktijk bleek ook dat ik weI eens op mijn vragen geen of merk
waardig ontwijkende antwoorden kreeg, waaraan bij nader inzien zeer 
menselijke motieven ten grondslag lagen: men wilde onwetendheid of 
een van het theorieboek afwijkend handelingspatroon niet toegeven. De 
directieleden met ondernemersfimcties, die ik in en rond het bedrijf in
terviewde, wilden weliswaar 66k de winst van het bedrijf casu quo de 
omzet of iets anders maximaliseren maar van een enkeling bleek de 
drijfveer in een ondernemersdoel te resulteren dat voor zover ik weet in 
geen tekstboek staat, namelijk omdat men meende niets anders te kun
nen, het creeren, instandhouden en verbeteren van zinvol ervaren werk. 

Zo meen ik al met al dat het soms verleidelijk en wellicht zinvol kan zijn 
de theorie pas na afronding van het praktische werk te bestuderen. Ook 
op het terrein van de orale geschiedenis zou dat weI eens een frisse aan-



BLASING THEORIE EN WERKELlJKHEID 57 

pak en waardevolle onbevangenheid juist in de hand kunnen werken. De 
bezwaren tegen de oral history kunnen, zoals H.B.M. Wijfjes12 onlangs 
terecht heeft opgemerkt, worden ondervangen door strikte bronnenkri
tiek zoals voorgeschreven ten aanzien van elke bron. Stelt men bijvoor
beeld als voorwaarde dat de interviews zo vee I mogelijk de toets met 
aanwezige bronnen moeten kunnen doorstaan en dat hun waarheidsge
halte door mid del van crossanalyse hard gemaakt kan worden, dan is 
oral history even acceptabel en waardevol als elke andere historische on
derzoeksmethode. 

Of dat in de praktijk altijd even gunstig werkt en in gepubliceerde 
vorm dankbaar wordt aanvaard is een tweede. Zoals bekend omvat ge
schiedschrijving altijd meer en tegelijk minder dan wat zich in het verle
den heeft afgespeeld. Wat het laatste betreft heb ik de door gesprekken 
te verkrijgen informatie zelfs bewust beperkt door aan het begin van de 
interviews te stellen dat men niet moest vertellen wat men niet kwijt wil
de. Oat had het grote voordeel dat sommige van de te interviewen perso
nen hun vrees om teveel te zeggen kwijt raakten en dat aldus eerst her
metisch gesloten deuren uiteindelijk toch open gingen en ik al dan niet 
onder embargo gegevens vergaarde die in ieder geval tot een beter beg rip 
leidden. Aan de andere kant betekenden de selectie en interpretatie der 
feiten, alsmede de gehanteerde externe ordeningscriteria, een onvermij
delijk toegevoegd subjectief element waardoor in de praktijk de met tel
kens een individuele Hendrix-historie vertrouwde lezers in het manu
script/boek ontwikkelingen en conclusies tegenkwamen (en zullen ko
men) die slechts partieel met hun bron oftewel geheugen overeenstem
men/den. Oat een en ander ondanks aIle afbakening en theoretische be
veiliging tot vaak begrijpelijke bezwaren in de praktijk kan leiden, hoop 
ik straks nog nader te kunnen adstrueren. 

Positie historicus 

De meeste vraagstukken en problemen van de bedrijfsgeschiedenis han
gen nauw samen met de positie van de historicus, d.w.z. vooral met zijn 
vrijheid ten aanzien van onderzoek en publikatie. Ik doel hier niet op 
het bekende rijtje factoren die evenals bij de 'gewone' historicus ook bij 
de bedrijfshistoricus tot vormen van geestelijke corruptie kunnen lei
den: eer, aanzien, temperament, wereldbeschouwelijke overtuigingen, 
drukgevoeligheid etcetera. Wat dat betreft wijken theorie en werkelijk-

12. H.B. WijrJes, 'Het menselijk geheugen als historische bron', Spiegel Historiael, 21 
(1986) nr. 4, 166/167. 
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heid in de bedrijfsgeschiedenis niet van die elders significant af. 
Toch deel ik niet zonder meer de opvatting van De Vries13 dat de be

drijfshistoricus even vrij - c.q. 'onvrij' - zou zijn als de door de over
heid ingehuurde historicus - immers: is de laatste niet juist met oog op 
een onafhankelijke positie door de staat in opdracht van de samenleving 
aangesteld? En: was dat niet de 'oerfunctie' van de nadien veel gesmade 
ivoren toren? Natuurlijk: de bedrijfshistoricus is ook daardoor niet de 
enige die in een zijn objectiviteit bedreigende positie verkeert en natuur
lijk zal het feit, dat iedere geschiedschrijving, dus ook die van de be
drijfshistoricus, door het forum der vakgenoten beoordeeld zal worden, 
een natuurlijke en corrigerende druk op het bedrijfshistorisch werkstuk 
leggen. Dat men het onderzoek vaak niet tot het heden kan uitstrekken 
komt voorts ook elders voor en tens lotte bedreigt het gevaar van te ster
ke identificatie met het onderwerp elke onafhankelijke biograaf. Daar 
is weinig tegen in te brengen. Maar: er is een principieel verschil tussen 
universitair en in opdracht of op verzoek geschreven bedrijfsgeschiede
nis en dat betreft de divergerende relaties tussen het dienstverband en 
het eigenlijke werk. Ik behoef hier niet in te gaan op de mogelijke gradu
ele verschillen tussen bedrijfshistorisch werk dat zich uitsluitend op ar
chiefbedrijven richt en bedrijfshistorisch werk op verzoek zonder al dan 
niet partieel dienstverband met een bedrijf; evenmin op bedrijfshisto
risch werk met een direct dienstverband en bedrijfshistorisch werk on
der curatele, de historicus min of meer als ghost-writer dus. Voor al deze 
en denkbare additionele vormen zijn voor- en nadelen te bedenken als
mede rechtvaardigingsgronden. En uiteraard blijven ook in het meest 
ongunstige geval de historische werkzaamheden primair een dienstbe
toon aan de geschiedwetenschap, van eventuele nauwe financiele bin
dingen en de daardoor dreigende gevaren helemaal afgezien. 

Het principieIe verschilligt heel eenvoudig in het mijns inziens crucia
Ie feit dat de universitaire historicus zijn bedrijfshistorisch werk in de 
regel als een van velen uitsluitend te verantwoorden heeft tegenover de 
vakgenoten, terwijl de bedrijfshistoricus, met uitzondering van puur ar
chiefhistorische studies, een zeer specifiek werk tegenover een specifiek 
bedrijf en tegenover de vakgenoten en weI in die volgorde zal moeten 
verantwoorden. Dat schept niet aIleen een hoogst verschillende werkin
tentie en een al dan niet bewuste geestelijke afhankelijkheidspositie, 
maar vooral ook, waar in het eerste geval geen sprake van kan zijn, een 
uiterst exclusieve relatie tussen bedrijf en auteur. In de geschiedenis van 
de moderne Nederlandse bedrijfshistorie hebben de vakgenoten, zo ver-

13. Joh. de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', in: H. Baudet/ H. v.d. Meulen, Kernproble
men der economische geschiedenis (Groningen 1978) 185. 
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onderstel ik, het nodige geleerd uit de negatieve ervaringen die Th. de 
Jong na 1974 niet allemaal even verdiend onderging. 14 Zijn aanstellings
brief met de Algemene Bank Nederland uit 1969 is, zo dunkt mij, een 
schoolvoorbeeld van hoe het ten behoeve van een wetenschappelijk ver
antwoorde vakevolutie in ieder geval niet moet: 'wij hebben opdracht 
willen geven', zo staat daar onder meer, 'tot een door ons uit te geven 
gedenkboek dat, na vijf jaar in vast dienstverband, uiterlijk 1974 zal 
moeten verschijnen en ... omtrent inhoud en vorm van dit gedenkboek 
zal nader overleg met ons worden gepleegd'. Eenzijdiger kan het bijna 
niet. 

Het werkstuk van De J ong verdween dan ook - om hier niet verder 
moverende redenen - daar waar het nu nog rust, namelijk in de kluis 15 

en kon daar verdwijnen omdat de auteur als gevolg van genoemde aan
stellingsbrief bij voorbaat grote delen van het auteursrecht en met name 
de exploitatierechtelijke component ervan uit handen had gegeven. Met 
andere woorden: ook in minder duidelijke afhankelijkheidsverhoudin
gen riskeert de voor elke druk ongevoelige bedrijfshistoricus een dood
geboren kind van wetenschappelijk-literaire zwangerschap, kortom to
taal of partieel weggegooide jaren van enorme inspanning, al naar ge
lang de mate waarin het werk gedwongen zou moeten worden aangepast 
of helemaal niet aanpasbaar zou worden geacht. 

De vraag rijst: hoe kan de historicus nu wetenschappelijk verant
woord op (contemporain) bedrijfshistorisch terrein werken? Welke mo
gelijkheden tot bescherming tegen genoemde gevaren bestaan er zonder 
evenwel het bedrijfsleven te frustreren? Welke concessies zijn aan te be
velen? Ik meen te kunnen concluderen dat hetgeen in theorie natuurlijk 
mogelijk is, in de praktijk niet altijd werkt en sterker nog: ook vaak he
lemaal niet zo zinvol is; Immers: uiteindelijk willen we de deuren tot de 
bedrijfsarchieven open doen gaan en niet sluiten. Mijn conclusie luidt 
dat een zekere mate van gepaste flexibiliteit op basis van vrijwilligheid 
naast een sterke rechtspositie nodig blijft, zonder evenwel op weten
schappelijk onverantwoorde wijze water in de wijn te doen. En dat be
doel ik niet apologetisch. 

In hoeverre divergeerden nu theorie en werkelijkheid in het hier aan 
de orde gestelde praktijkgeval? Zoals het een met de tijd meegaand dy
namisch bedrijf betaamt ging men bij Hendrix in 1979 vlot akkoord met 
de door mij in dat jaar voorgestelde opzet van een moderne bedrijfsge
schiedenis in plaats van een gedenkboek en werd mijn expliciete voor-

14. De Jong, zie noot 8. 
15. Th. P .M. de Jong, 'De geschiedenis van de ABN .. .', in: Vrij Nederland, dd. 
1-2-1986. 
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waarde schriftelijk ingewilligd dat ik vrij zou zijn in de opvatting van 
het werk, de compostitie van de studie en de interpretatie van de feiten. 
Het boek zou door een onafhankelijke wetenschappelijke uitgever op de 
markt worden gebracht na slechts margin ale toetsing door een persoon, 
namelijk de directiesecretaris. Enigerlei dienstverband tussen auteur en 
bedrijf werd niet aangegaan, de auteur was tens lotte vrij om het door 
hem vergaarde materiaal met zijn studenten in werkcolleges en seminars 
te bespreken. In theorie een ideale uitgangspositie dus, mede omdat het 
onderzoek qua tijd niet werd gelimiteerd. De praktijk verliep even wei 
minder ideaal. 

Begin 1985 was een drukrijp manuscript van ruim vierhonderd pagi
na's klaar, inclusief tientallen tabeIlen, grafieken, fotogedeeite, voetno
tenapparaat etcetera, hetgeen, al was het maar bij wijze van beleefd
heid, aan de directie ten behoeve van haar Woord vooraf werd aangebo
den. Medio mei kwam het manuscript van de overwegend enthousiaste 
directie terug en ging het rechtstreeks naar de uitgever toe. Eind mei 
1985 liet de Hendrix-directie echter de produktie bij de uitgever met on
middellijke ingang en onvoorwaardelijk stopzetten. Wat was het geval? 
Om het kort te formuleren kwam het er op neer dat men bij Hendrix 
als gevolg van de rechtspositionele beveiliging van de auteur meende ge
nerlei invloed meer op een aantal pas bij nader inzien gevoelig gebleken 
passages uit te mogen oefenen. Daardoor kwamen auteur en directie 
vervolgens ook moeizaam in gesprek met elkaar. Uiteindelijk bleken de 
bezwaren en vervolgens verzoeken om aanpassing die na een zekere be
zinningspauze en alleriei onderhandelingen werden geformuleerd, voor 
het grootste gedeelte betrekking te hebben op de meest contemporaine 
hoofdstukken, te weten de pionier Wim Hendrix als mens en onderne
mer en de ontwikkeling van het bedrijf kort v66r de overname door BP 
Nutrition in 1979. Aangezien vervolgens alles bespreekbaar bleek te zijn 
en mijn synthese niet aIleen in de essentie maar ook in detail overeind 
kon blijven en aangezien de gevraagde aanpassingen en weglatingen op 
vrijwillige en wetenschappelijk verantwoorde basis mogelijk waren, kon 
het produktieproces op kosten van Hendrix in september vorig jaar weer 
worden hervat. De intensieve besprekingen tussen directie en auteur 
hadden geresulteerd in een reeks vrijwillige weglatingen en uiteindelijk 
aanvaarde handhavingen alsmede in de herformulering door de auteur 
van de laatste twee paragrafen van het laatste hoofdstuk, door de direc
tie nodig geacht in verband met het bedrijfseconomische belang. Ik 
denk dat een bedrijfshistoricus ter wille juist ook van de wetenschappe
lijke bedrijfsgeschiedenis over zeer goede argumenten moet beschikken, 
wil hij - en wei ongeacht de rechtpositionele achtergrond - tegen een 
motief als het laatst genoemde in opstand komen. 
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Waar ging het nu in concreto om? Welke bezwaren en bedenkingen 
kwamen naar voren en leidden al dan niet tot aanpassing? Ik moge hier 
volstaan met twee voorbeelden: een weglating en een handhaving, waar
uit eens te meer blijkt hoe betrekkelijk bedrijfshistorische interpretatie 
en presentatie en acceptatie vaak nog zijn. Het eerste voorbeeld betreft 
de bezettingstijd in Boxmeer. Uit de interviews was het volgende verhaal 
naar voren gekomen dat helemaal in mijn visie paste betreffende de ge
broeders Hendrix, die toen in en vlakbij Boxmeer onafhankelijk van el
kaar een agrarisch bedrijf uitoefenden. Slimme, handige kooplui alle
bei, hardwerkend en overtuigd katholiek. We moeten ons daarbij voor
stellen dat men elkaar in de grensstreek goed kende; er bestond wat be
treft de grens-Duitsers vrijwel geen taalbarriere. Men dreef geregeld en 
persoonlijk handel met elkaar en nu ineens verschenen diezelfde Duit
sers geiiniformeerd en gezeten op zware motorfietsen. En voorzien van 
allerlei wapentuig. De gebroeders Hendrix ontvingen de bezetter, zo 
schreef ik in het betoog over de oorlogstijd in Boxmeer, op hun eigen 
wijze: bij Jan, die tijdig alleriei schaarse goederen had gehamsterd, 
mochten de eerste soldaten voor een boterham binnenkomen opdat de 
rond het huis liggende benzinevaten ijlings in aIle windrichtingen kon
den worden weggerold. Letterlijk. Bij Wim kregen de moffen een sigaar 

HENDRIX' PLUIMVEEVOEDEIFABAIEK 
BOXMEEA TElEFOOli Mtg 

Ill.2: Fabriek aan de Spoe/straat v66r 1945. 
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en een preek die er niet om loog. Wat ze weI dachten, om Nederland bin
nen te vallen, de oorlog kon nooit gewonnen worden etcetera. Dat was 
in de kern waar het om ging. Al met al niet meer dan een amusant ver
haal dat even wei toch zeer gevoelig bleek te liggen. En inderdaad 
schrompelde mijn met een zekere schittering opgepompte ballon16 als 
door een speldeprik getroffen in elkaar door het bedrijfsinterne en fami
liaire verweer dat het verhaal zich weliswaar zo kon hebben afgespeeld, 
maar dan toch weI veellater. Voorts: de enige getuige was na het inter
view overleden en bovendien leek het wetenschappelijk niet relevant. 
Einde verhaal dus! 

Het tweede voorbeeld betreft de financieringskant van de onderne
mingo Vooral in de jaren dertig en veertig had Wim Hendrix de gewoon
te om voor de nodige investeringen niet bij de banken aan te kloppen, 
maar bij de boer en geld te lenen tegen een lage rente die hij vervolgens 
stipt betaalde. Een slimme vorm van klantenbinding dus. Daar bleef het 
niet bij: dikwijls leenden de boeren hem zelfs meer geld dan hij wilde 
investeren en die bedragen zette hij tegen een hogere rente dan hij zelf 
uitbetaalde uit op hypotheken. Een tegenwoordig heel normale gang 
van zaken, die toen echter van pionerende inventiviteit getuigde en thans 
in de literatuur algemeen bekend staat als de bankiersfunctie van de on
dernemer. Dit verhaal wilde men ook liever schrappen, want het gebeu
ren kwam wellicht te negatief over en het was ook niet waarschijnlijk. 
Men had er althans in die vorm nog nooit van gehoord. Toch staat de 
bankiersfunctie van Hendrix onverkort in het boek omdat ik met behulp 
van zeer vroege balansen - ondertekend door de bedrijfsstichter zelf -
de gang van zaken voldoende kon onderbouwen. Het wetenschappelijk 
verantwoorde aspect overwon dus, de directie legde zich al dan niet con
tre coeur neer bij wat te bewijzen was. 

Theorietekort 

Ik kom tot mijn laatste onderwerp, het veelgeciteerde en beklaagde the
orietekort in de bedrijfsgeschiedenis. Ik vraag me af of die klacht te
recht wordt geuit. Immers: de theorie komt in geen enkele wetenschap 
als een deus ex machina uit de hemel vallen, dus waarom zou een zo be
trekkelijk jong yak als de bedrijfsgeschiedenis niet eveneens de tijd ge
gund zijn om de nu eenmaal noodzakelijke empirische ervaring op te 
doen? Het is zeker juist dat een theoretische bezinning nodig is, want 

16. Naar analogie van De long, 'Van wie', 40. 
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zonder ordeningscriteria werkt, zoals M.e. Brands!7 treffend heeft op
gemerkt, de stroom der vele gegevens neurotiserend. Daarom dienen wij 
patronen in de ontwikkeling te Ieren zien. De vraag rijst echter of dat 
inductief en/of deductief moet gebeuren, en het antwoord daarop 
hangt, zoals zo vaak in de geschiedenis, van een complex van factoren 
af. 

De moederwetenschappen laten het min of meer afweten.!8 De ge
schiedwetenschap kampt zelf nog met een theorietekort, wat althans de 
synthese van allerlei theorie-elementen betreft, en de economische we
tenschappen hadden lang eveneens weinig aan te rei ken wat de bedrijfs
geschiedenis behulpzaam kon zijn, al zijn er thans elementen. Ten derde 
is de klacht over het gebrek aan theorievorming in de bedrijfsgeschiede
nis - De Vries heeft hier nog in 1978 niet ten onrechte op gewezen - dik
wijIs een projectie van het weI en wee der theorie in de bedrijfsecono
mie. Gelukkig zijn er, wat de Iaatste betreft, enige hoop gevende veran
deringen op til. 

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden, in de regel na 
observatie en verzameling van empirische gegevens, in de vorm van the
orieen gepresenteerd die relaties tussen oorzaken en gevolgen in de vorm 
van hypothesen postuleren. Het waarheidsgehalte van een theorie wordt 
weer empirisch getoetst, weshalve theorieen slechts tijdelijk als juist gel
den en voortdurend dienen te worden bijgesteld. Hier Iigt naar mijn me
ning een eerste belangrijke oorzaak voor het theorietekort in de bedrijfs
geschiedenis. In tegenstelling tot de natuurwetenschappelijke benade
ring is de geschiedwetenschap aangewezen op empirische bronnen en 
weI niet op een empirie, die tot een andere mag doen concluderen, maar 
op talloze empirieen. Nog minder dan bijvoorbeeld ook in de economi
sche wetenschap leidt het naar generalisering op inductieve wijze stre
vende werk van historici tot modellen als een (vereenvoudigde) weergave 
van de werkelijkheid. Het historische model is veeleer een omschrijving 
van een bepaalde empirie. En dat maakt historische generalise ring op in
ductieve basis die zinvol wi! zijn in vergaande mate arbitrair, hetgeen 
mijns inziens nog sterker geldt voor de bedrijfsgeschiedenis, waarover 
zo dadelijk nog nader. 

Dat er bijvoorbeeld geen 'single theory of the firm' bestaat, hangt 
daarmee direct samen. Iedere specifieke theorie van de firma mag a1s het 
ware a1s een model van een zich aan haar economische omgeving aan
passende ondernerning worden beschouwd. Dat betekent de facto: zo-

17. M.e. Brands in NCRIHandelsblad dd. 12-4-1986. 
18. Maar: K. Kluxen, Vorlesungen zur Geschichtstheorie I (en /I) (Paderborn 1974) 7 
e.v.; Zie verder ook De Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', 187/188. 
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veel ondernemingen, zoveel theorieen, gezien de vele permutaties en 
combinaties van elementen die een theorie bepalen. De Hendrix
concernstructuur bevestigt hier de empirisch netelige situatie. De drie di
visies zijn qua bedrijfsgrootte, produktmarktsituatie, motivatie, markt 
en doelstelling te verschillend om in het kader van een theorie te kunnen 
worden geanalyseerd. Niet aIleen ten aanzien van het concern maar ook 
binnen iedere divisie zelf zal van een homogene produktie- en 
kostenstructuur vermoedelijk geen sprake zijn. Gaat men nu ook nog 
ondernemerstypen betrekken in de beschouwingen van markt- en Pro
duktiestructuur, dan wordt het marktgebeuren weI uiterst complex. Op 
grond van de denkbare combinaties onstaan dan zoveel mogelijkheden 
dat er gauw sprake zal zijn van enerverende casulstiek19 in plaats van 
theorievorming. Althans een omvattende theorie zou zo breed moeten 
zijn aangelegd dat zij weinig verklarende waarde zou hebben. Gaan we 
evenwel theorie-elementen op de bedrijfshistorische empirie toepassen -
vooral de theorie der marktvormen en het gedrag der ondernemingen 
ligt natuurlijk ten behoeve van deductieve analyse voor de hand - dan 
worden we geconfronteerd met de tweede belangrijke oorzaak van het 
theorietekort in de~bedrijfsgeschiedenis. In vergaande mate ontbreken 
de voor bedrijfshistorisch relevante theorievorming resp. theorietoet
sing onmisbare data, vooral van kwantitatieve aard. Dat betreft vooral 
het verleden, omdat deze gegevens Vroeger meestal niet werden gegene
reerd, maar deductieve analyse met behulp van contemporaine data 
stuit eveneens op grote problemen. Weliswaar is het theoretisch moge
lijk om bijvoorbeeld voor Hendrix een eenproduktstructuur te veron
dersteIlen - mengvoeder als dominerend marktprodukt - en vanuit de 
theorie tot enige uitspraken over mogelijke gevolgen van mogelijk on
dernemingsgedrag te komen. Voor de oligopolist Hendrix zou dan het 
in de theorie der marktvormen voorkomende kinked-demand-curve
model kunnen gelden waaruit af te lei den valt dat een prijsverhoging 
door Hendrix ceteris paribus tot grote vreugde bij de concurrentie zal 
leiden omdat haar zonder enige inspanning de vraag toevalt die de prijs
verhoger verliest, terwijl een prijsverlaging door Hendrix ceteris paribus 
zeker een prijsaanpassing bij de mede-oligopolisten tot gevolg zal heb
ben. 

Of een en ander zich zo of anders door de jaren heen in de werkelijk
heid heeft voltrokken, valt echter niet na te gaan. Evenmin de vraag of 
de theorie vanuit de mengvoederbranche eventueel aangepast zou moe
ten worden. En dan spreken we nog niet over comparatieve en bedrijfs-

19. H.W. de long, 'Markteconomie: ondernemerschap en economische theorie', Econo
menblad 8 (1986) nr. 4, 1 e.v. 
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takanalyse. Het ontbrak, zoals gezegd, domweg aan de relevante gege
yens betreffende kosten- en winstontwikkeling alsmede prijscalculaties 
in de divisies. En dat was niet alles. Bij de concurrentie heerste helemaal 
de verbale mededeelzaamheid van Boeddahbeelden. Dat is overigens 
best begrijpelijk, gezien de moordende concurrentieverschijnselen op de 
mengvoedermarkt, maar het is vervelend voor de bedrijfshistoricus en 
bevordert niet de theorievorrning alsmede -toetsing. 

Zo wi! het mij voorkomen dat de bruikbare theorie-elementen in de 
praktijk veelal slechts kunnen fungeren als flitslicht op de empirie in de 
door Fritz Redlich bedoelde zin.20 Dat geldt mijns inziens ook voor de 
waardevolle bijdrage langs theoretische weg van J. Schum peter . Of
schoon de klassieke econoom Say, zoals bekend, aan de ondernemer 
nog een scheppende meerwaarde had toegekend, schittert deze immers 
in de neo-klassieke theorie door afwezigheid, dat wil zeggen verschijnt 
hij op z'n best als een soort even wicht brengende automaat. Ook de neo
Keynesiaanse theorie ontwikkelde de ondernemersfunctie niet veel ver
der.21 Schumpeter echter stelde de innoverende ondernemer centraal in 
zijn theorieen over economische verandering en groei en gaf ons daar
mee duidelijke criteria en kenmerken met behulp waarvan te werken valt 
en waarmee ik ook de complexe werkelijkheid van Wim Hendrix in de 
greep heb getracht te krijgen. Of men het nu eens is met die theorie of 
een andere ondernemerstypologie prefereert - bijvoorbeeld die van Co
le: 22 voorspellende, voor educatie vatbare waarde kan er niet aan ge
hecht worden. Zij is uitsluitend ordeningscriterium, omdat dat wat de 
essentie van ondernemerschap uitmaakt, zich vermoedelijk nooit hele
maal in een theorie laat vatten: namelijk creativiteit, durf, visie en ge
voel voor de markt. 

Dat brengt me terug bij de primair inductieve aanpak van bedrijfs
historisch werken en de visie van A.D. Chandler23 betreffende de me
thode van de bedrijfshistoricus: 'If a concept does not seem to help, he 
should throw it away. If it seems to have value only if it is modified, 
then he should modify it. And always he should work at developing his 
own analysis!' Ik denk dat dit de kern is van een aanpak die heel geleide
lijk tot een zekere wijziging in de theorieproblematiek der bedrijfsge
schiedenis kan leiden: theorie-aanpassing en theorievorming vanuit een 

20. F. Redlich, 'Neue und traditionelle Methoden der Wirtschaftsgeschichte', in: H .-U. 
Wehler, Geschichte und Okonomie (K61n 1971) 251. 
21. De Jong, 'Markteconomie'. 
22. A.H. Cole, 'An approach to the study of entrepreneurship', in: F.C. Lane e.a. 
(eds.), Enterprise and secular change (Londen 1953) 189 e.v. 
23. A.D. Chandler, 'Business history as institutional history' , in: G.R . Taylor e.a. 
(eds.), Approaches to American economic history (Charlottesville 1971) 22. 
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al dan niet beperkte datastructuur. Zelf heb ik gemeend om naar aanlei
ding van de Hendrix-empirie aan de theorie van de onderneming in alge
mene zin een element te moeten toevoegen dat, van aIle bezwaren 
abstraherende, naar mijn menig onmisbaar is in die theorie. Het opsteIl
len ervan vereist immers een aantal structure Ie veronderstellingen om
trent gedragspatroon, alsmede vraag- en aanbodcondities die in de mij 
bekende leerboeken niet aIleen tot vergaande simplificaties leiden maar 
ook een mijns inziens zeer belangrijke factor buiten spel laten: ik doel 
op het 'historische Gefiige' van markt en onderneming.24 Hieronder 
verst a ik een complex van factoren dat als tel kens unieke constellatie is 
gegroeid en het ondernemingsgedrag op de markt mede belnvloedt. Fac
toren die de theorie vanuit de empirie vervolmaken doch tevens haar 
operationele mogelijkheden doen verminderen. 

Als voorbeeld neem ik de historisch ervaren en aldus geanticipeerde 
ontwikkelingsrichting van de markt. Het heeft invloed op de veron
derstelde vraagcurves voor mengvoeders als oligopolist A anders dan B 
gelooft dat de in golven optredende bezwaren tegen de bio-industrie uit
eindelijk tot substitutie van biovlees door scharrelvlees zullen leiden. 
Binnen het 'historische Gefiige' valt, zo meen ik, ook een factor die met 
de identiteit van de onderneming nauw samenhangt: hoe zien de werk
nemers hun onderneming, waaraan ontlenen zijn hun motivatie, waar
om draait d~ ene onderneming ongeacht soortgelijke omstandigheden 
beter dan de andere? In het bedrijf is wat dat betreft weI eens gewaagd 
van het 'vliegwieleffect' dat Hendrix steeds heeft gekenmerkt. Een ver
bondenheid met de stichter van het bedrijf en met zijn familie, een zich 
herkennen in bepaalde karaktereigenschappen. Dat gold heel lang ook 
voor de afnemers: ondanks een misschien door kostenoverwegingen 
noodzakelijk geworden totale prijsverhoging op de oligopolistische 
markt zou een aanbieder als Hendrix daarom de inmiddels geaccepteer
de traditionele en niet onaanzienlijke prijsafstand tot de concurrentie 
vermoedelijk hebben kunnen handhaven, omdat ten dien aanzien de 
vraagcurve onelastisch mocht worden geacht te zijn. 

Een laatste punt: met enig, zij het voorzichtig optimisme mogen wij 
naar mijn mening de ontwikkelingen in de bedrijfseconomie gadeslaan 
voor zover daar verbeterde bedrijfshistorische analysemogelijkheden op 
deductieve bais uit zijn voortgekomen. Ik doel met name op ratioanaly
se, dat wi! zeggen de methode waarmee geschikte kengetallen kunnen 
worden bepaald ten behoeve van historische c.q. aktuele signalering van 
voltooide en verwachte ondernemingsontwikkelingen.25 Verticale en ho-

24. Blasing, Q. W., 31 en 36/ 37. 
25 . Idem, 275 e.v.; H. de Vries , ' De bruikbaarheid van begrippen uit de bedrijfsecono-
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rizontale bedrijfsdiagnose dus, gericht Op een of meerdere ondernemin
gen om de al dan niet aanwezige levenskracht van onderneming of be
drijfstak op het spoor te komen door middel van toetsing en vergelijking 
van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit et cetera. 

In theorie liggen hier prachtige kansen en verplichtingen voor be
drijfshistoricus en bedrijf om tot beter inzicht te komen: substantieel in
zicht namelijk in de relatieve positie van de onderneming die haar 
kwantitatief-historische identiteit bepaalt en een mijns inziens onmisba
re toetssteen voor de intuilie van ondernemer en management vormt, 
zowel ex post als ook ex ante. In de werkelijkheid, en ik denk dat deze 
bij Hendrix niet wezenlijk verschilt van die elders, viel mij een en ander 
echter tegen. Dat gold ook ten aanzien van contemporaine fasen van het 
bedrijf waarvoor in principe voldoende beschikbaar cijfermateriaal 
mocht worden verondersteld, als was het maar in de gepubliceerde jaar
verslagen. 

Nu behoef ik in dit verband niet uitvoerig in te gaan op de onvol
maaktheden van jaarbalansen: maar inderdaad maken de verschillen in 
en verandering van waarderingsstelsels, de fictie van de gelijkwaardige 
gulden en divergerende definities van winst en periodiciteit de analyse 
en vergelijking van jaarrekeningen niet aIleen tot een gewaagde maar 
ook tot een zeer ingewikkelde onderneming. Niet toevallig vermeldde 
het onder verantwoordelijkheid van het Limperg Instituut gepubliceerde 
rapport 'Onderzoek gedeponeerde jaarrekeningen 1977,26 dat over circa 
50"70 van het aantal onderzochte jaarrekeningen - in totaal 205 BY's en 
NY's - geen verantwoord oordeel kon worden gevormd over het vermo
gen en het resultaat van de rechtspersoon. Omdat geen gegevens werden 
verstrekt op basis van de actuele waarde. En hiervan staat nog los het 
bekende feit dat zeer veel jaarverslagen niet zoals voorgeschreven, bij de 
Kamers van Koophandel worden gedeponeerd. Gelukkig kon ik wat de 
concurrentie van Hendrix in Nederland betreft, voor een deel terecht in 
het archief van de coIlega's van de vakgroep bedrijfsfinanciering aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. 

Dat de voor ratioanaiyse vereiste uniformering van jaarrekeningen 
door de bedrijfshistoricus vaak niet mogelijk zal zijn, omdat de in af
zonderlijke jaarrekeningen veelal bewust globaal gehouden informatie 
in een totaalanalyse volgens het sneeuwbalsysteem onduidelijkheden 

mie voor de historicus', laarboek voor de Geschiedenis van bedrijf en techniek I (1984) 
38,39.; A.J. Rijnvis, 'Tijdige signalering van continulteitsgevaren voor de onderneming', 
Economenblod, 4 (1982) nr. 18. 
26. Limperg Instituut, (Balansen vaak niet in orde:) 'Onderzoek gedeponeerde jaarreke
ningen 1977', Economenblod 3 (1981) nr. 1. 
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creeert, blijkt weer uit mijn Brabants praktijkvoorbeeld. Uit de verder 
dan jaarrekeningen gaande, moeizaam samengestelde tijdreeksen - met 
als bronnen accountantsrapporten, nota's, tussentijdse balansen en der
gelijke - bleken niet zelden significant verschillende bezettingsgraden, 
omzetcijfers, kosten- en winstverhoudingen. Natuurlijk: de bronnen 
waren met oog op verschillende doelstellingen geconcipieerd. Oat is alle
maal niet onbekend. Maar ik ga een stap verder en vraag me, uitgaande 
van een relatief beperkte ervaring, in z'n algemeenheid af of het topka
der van bedrijven weI altijd over de bedoelde exacte cijfers beschikt. 

Ligt hier de oorzaak voor het ontbreken van voor de bedrijfstak speci
fieke normcijfers in de agrarische-industriele context? Er bestaan sedert 
1974 weliswaar kengetallen van het Nederlandse bedrijfsleven ten aan
zien van onder andere rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit - waarmee 
vergeleken Hendrix overigens een bovenmodaal bedrijf is - maar er 
bestaat, zoals uit onderzoek duidelijk werd, geen bedrijfsvergelijkende 
ratio analyse in de veevoederbranche. Laat staan 'software' om system a
tisch kennis te nemen van en lering te trekken uit de ontwikkelingen bij 
concurrerende concerns c.q. divisies . Zelfs in recente studies van de 
Amro- en Rabobank betreffende de Nederlandse mengvoederindustrie 
zijn kwantitatieve bedrijfstaknormen vrijwel niet in de beschouwingen 
opgenomen.27 Oat is natuurlijk hoogst verbazingwekkend, want men 
vraagt zich af waar men daar eigenlijk computers voor gebruikt, maar 
het brengt me ook terug bij mijn uitgangspunt: in de moderne bedrijfs
geschiedenis bestaat mijns inziens vooralsnog niet lOzeer een theoriete
kort, maar veeleer een tekort aan moderne kwantitatief georienteerde 
bedrijfsgeschiedenis, waardoor theorievorming op basis van empirische 
gegevens mogelijk lOU worden . In die zin heeft de hier behandelde Bra
bantse bedrijfsgeschiedenis mijns inziens een voorbeeldfunctie: lOwel in 
kwantitatief als in ratioanalytisch opzicht worden in het Korver-boek de 
eerste bouwstenen ten behoeve van een bedrijfstakgeschiedenis aange
dragen. 

27. Amrobank , 'De veevoederindustrie' . Ka/eidoscoop van het bedrijJs/even , (z.p!. 
1977) nr . 5; Rabobank, BedrijJstakstudie mengvoederindustrie (z.p!. 1984). 



Ret geheim van de Engelse glasoven; 
brandstoffentechnologie in de 
zeventiende-eeuwse glasnijverheid 

J .A. KERSSIES 

Inleiding 

Hoewel velen geneigd zullen zijn om bij de eerste grootschalige toepas
sing van steenkool in de nijverheid te den ken aan de IndustrieIe Revolu
tie in Engeland, vormde deze delfstof in sommige streken al veel eerder 
een belangrijke bron van energie. In bosarme gebieden zoals de Repu
bliek en Engeland zag reeds in de zeventiende eeuw een groot aantal nij
verheden die door een hoog energieverbruik werden gekenmerkt, zich 
gedwongen om alternatieven te zoeken voor het steeds schaarser wor
dende brandhout. In de Republiek zien we in deze periode dan ook ener
zijds een geweldige uitbreiding van de turfwinning en anderzijds toene
mende aanvoer van steenkool, over zee vanuit Newcastle in Engeland en 
over de Maas vanuit de omgeving van Luik.l 

De overschakeling op alternatieve brandstoffen maakte in bepaalde 
gevallen technische aanpassingen van de bestaande stookinrichtingen 
noodzakelijk. De schaarste van het brandhout vormde op deze wijze een 
stimulans voor ontwikkelingen in de brandstoffentechnologie. 

Het doel van dit artikel is een bijdrage te leveren aan de behandeling 
van deze techniekhistorische problematiek. Het thema wordt gevormd 
door de glasnijverheid in de Republiek in de zeventiende eeuw. In de ge
schiedenis van deze industrietak doet zich het merkwaardige verschijnsel 
voor dat overschakeling op steenkool of turf slechts in zeer beperkte zin 
heeft plaatsgevonden, ondanks het feit dat de aanvoer van brandhout 
een ernstig knelpunt vormde. Dit in tegenstelling tot Engeland, waar de 
glasnijverheid al aan het begin van de zeventiende eeuw op grote schaal 
overging tot het gebruik van steenkool. In het onderstaande zal getracht 

1. Zie hiervoor: P. van Schaik, ' De economische betekenis van de turfwinning in Neder
land', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 33 (1971) 186-235; R.W . Unger , 'The 
Dutch coal trade in the seventeenth and eighteenth centuries', Mededelingen van de Ne
derlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 1981, no. 43, 6-14. 
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worden voor de uiteenlopende technologische ontwikkeling in beide lan
den een verklaring te vinden. 

Eerst wordt een beknopte schets gegeven van het ontstaan en de ont
wikkeling van de glasblazerij in de Republiek. Vervolgens zal aandacht 
worden besteed aan de problemen die zich voordeden bij de brandstof
voorziening, waarna de uiteenlopende reacties hierop in Engeland en de 
Republiek zuBen worden vergeleken. Tot slot zal enige ruimte worden 
gewijd aan het formuleren van een verklarende hypothese. 

Ontstaan en ontwikkeling van de glasnijverheid in de Republiek.2 

Vanaf de oprichting van de eerste glasblazerij in de Republiek in 1581 
te Middelburg tot het einde van de achttiende eeuw zijn in de Noordelij
ke Nederlanden meer dan 50 glasblazerijen in bedrijf geweest, waarvan 
circa 25 in de zeventiende eeuw. 3 

De belangrijkste impuls voor de verspreiding van de glasnijverheid in 
de Republiek ging uit van de komst van Italiaanse glasblazers naar onze 
streken. Verreweg de meesten waren afkomstig uit Venetie, dat lange 
tijd de glasproduktie in Europa had gedomineerd. De Venetiaanse glas
blaaskunst genoot internationaal een geweldig prestige, zodanig dat fa
brikanten en overheden in heel Europa door middel van gunstige vesti
gingsvoorwaarden met succes trachtten Italiaanse glasblazers aan te 
trek ken. Ook in de Republiek ontstond op deze wijze in de zeventiende 
eeuw een geheel nieuwe tak van nijverheid. De grootste bloei kende de 
Nederlandse glasnijverheid in de zeventiende eeuw. Ongeveer 25 bedrij
yen hebben zich in deze periode toegelegd op de vervaardiging van ser
viesglas, vensterglas, siervoorwerpen en laboratoriumapparatuur. 

De kwaliteit van de glasprodukten liep sterk uiteen. Deze verschillen 
lagen vooral in de duurzaamheid en de kleur van het glas. In het alge
meen gold, dat hoe meer overeenkomst een bepaald produkt vertoonde 
met Venetiaans glas, hoe hoger de kwaliteit. Het beste glas was sterk en 
vrijwel kleurloos, terwijl de goedkopere so orten door het gebruik van 
verontreinigde ingredienten groen gekleurd waren. De hoogste kwaliteit 
werd vaak kristalglas genoemd, niet, zoals tegenwoordig, omdat het een 
bepaald loodgehalte bezat, maar omdat het zo helder was dat het deed 
denken aan bergkristal. Soms sprak men ook van 'fa~on de Venise' of 

2. De belangrijkste overzichten over de glasblazerij in de Republiek zijn : F.W. Hudig, 
Dos Glos (Wien 1923) en P .W. Klein, ' Nederlandse glasmakerijen in de 17e en 18e eeuw', 
Economisch en Sociool·Historisch Joorboek 44 (1981) 31-43. 
3. De meeste hiervan worden verme1d in Hudig, o. w. 
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van 'fijnglas', of 'witglas'. 
Aan het eind van de 17e eeuw kwam aan het relatieve succes van de 

glasblazerij tamelijk abrupt een einde. In de 18e eeuw was van de 
servies- en vensterglassectoren vrijwel niets meer over. Tegelijkertijd 
echter laat deze periode de opkomst zien van de flessenindustrie, die tot 
aan het eind van de eeuw met een twintigtal bedrijven vertegenwoordigd 
was. 

Houtschaarste 

Glas werd bereid uit een mengsel van kwarts (zand) en middelen die het 
smeltproces bevorderden (potas of soda). Het smelten van het mengsel 
gebeurde in oven~ onder een temperatuur van circa 1300 DC. In totaal 
duurde het smeltproces dat aan het glasblazen vooraf ging meer dan 50 
uur. De geblazen produkten moesten bovendien om langzaam gekoeld 
te worden opnieuw de oven in. De produktie van glas veronderstelde 
dan ook het gebruik van grote hoeveelheden brandstof. 
Men krijgt hiervan een indruk wanneer men de samenstelling van de 
produktiekosten bekijkt. Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat brandhout 25 

TABEL 1 Produktiekosten van de Goudse glasblazerij in procenten 

Lonen 
Hout 
Salpeter 
Loodwit 
Soda 
Zand 
Oyerige 
Totaal 

periode: 1213 - 25/5 1697 
32,3 
29,9 
12,1 
9,8 

12,3 
2,6 
1,1 

100,0 

Periode: 28/6 -2119 1697 
34,7 
27,0 
13,8 
11,9 
10,4 
2,2 
0,0 

100,0 

Bron: Gemeentearchief Gouda, Oud Archief, Stukken betreffende de glasblazerij, lny. or. 
2542. 

TABEL 2 Produktiekosten van een glasblazerij in Haarlem in procenten 

Periode: 18/4 - 19/7 1686 
Lonen 26,2 
Hout 25,2 
Grondstoffen 36,0 
Interest 9,0 
Huur 1,8 
Oyerige 1,8 
Totaal 100,0 

Bron: Gemeentearchief Haarlem, Archief Ambachtsgilden, inY. or. 35. 
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tot 30 procent van de totale produkdekosten voor zich opeiste. 

De glasbedrijven in de Republiek gebruikten in de zeventiende eeuw 
vrijwel zander uitzondering hout als brandstof. Schaarste van het 
brandhout was echter toen al een probleem met een lange historie. AI 
vanaf de l3e eeuw was het houtgebruik in de bosarme Nederlanden het 
voorwerp van beperkende wetgeving. Bevolkingsgroei en de ontwikke
ling en uitbreiding van allerlei brandstof-intensieve nijverheden had den 
het probleem aIleen nog maar erger gemaakt. 

Zoals blijkt uit de volgende voorbeelden ondervond ook de glasnij
verheid problem en door de houtschaarste. Zo leidden onderbrekingen 
in de aanvoer van hout in 1618 er toe dat men in een Amsterdams glas
bedrijf overging tot het stoken van scheepsmasten, terwijl een ander be
drijf drie maanden stillag.4 Toen in 1697 de glasblazerij in Zutphen 
werd opgeheven, werd dit door Capelan, de van stadswege aangestelde 
bedrijfsleider van het Goudse glasbedrijf, met vreugde begroet. Met vol
doening stelde hij vast dat er nu weer een houtgebruiker minder was. 
Een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk, want kort daarop rap
porteerde hij aan de raadpensionaris: 'bij provisie is er geen grooter 
kommer als hout.'s In 1679 richtte Antony Maire, een Amsterdamse 
koopman die een glasbedrij f in Haarlem bezat, een rekest tot de Staten 
van Holland. In een bij het rekest behorende memorie schetste hij de 
problemen waarvoor de Hollandse glasblazerij zich gesteld zag. De 
kwestie van de brandstofvoorziening nam hieronder een prominente 
plaats in. De schaarste had in Holland tot prijsstijgingen geleid, met als 
gevolg dat het hout hier drie maal zo duur was als in Duitsland en de 
Zuidelijke Nederlanden. Dit betekende een relatief hoge kostprijs van 
het glas en ' ... bij gevollige van dien dat aile glashuysen hier te lande 
tot nu toe noyt ten volle tot profyt van hare eygenare zyn uytgeval
len .. .'6 

Gezien dit alles komt de vraag op, waarom de Nederlandse glasnijver
heid in de zeventiende eeuw niet zoals in Engeland op grote schaal over
schakelde op steenkool. Verschillende verklaringsmogelijkheden moe
ten worden overwogen. In de eerste plaats is het mogelijk dat de stijging 
van de houtprijzen niet zo scherp is geweest dat het gebruik van steen
kool voordeliger werd. Om het bestaan van een eventueel kostenvoor
deel kwantitatief aan te tonen zou een apart bronnenonderzoek noodza-

4. Gemeentearchief Amsterdam, Notarieel Archief, inv. nr . 381, f. 304. 
5. Gemeentearchief Gouda, Oud Archief, Stukken betreffende de glasblazerii, inv. nr . 
2542. 
6. Gemeentearchief Haarlem, Archief Ambachtsgilden, inv. nr. 35. 
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kelijk zijn, hetgeen binnen het beperkte kader van dit artikel niet moge
lijk was. 7 Oat een dergelijk kostenvoordeel weI degelijk bestond blijkt 
echter indirect uit andere gegevens. Van grote betekenis hierbij is het feit 
dat andere nijverheden die door een hoog energieverbruik werden ge
kenmerkt, zoals de brouwerij, de zout- en zeepziederij, de steenbakkerij 
etc. in de loop van de zeventiende eeuw aIle overschakelden op steen
kool. Oit komt onder meer tot uiting in de opeenvolging van keuren en 
ordonnanties in een stad als Amsterdam, betreffende het stoken van 
steenkool. Onder invloed van de vele daar toe strekkende rekesten, inge
diend door uiteenlopende gilden, werden in de zeventiende eeuw geleide
lijk aIle restricties op het stoken van steenkool opgeheven. Vaak werd 
in de keuren expliciet verwezen naar bepaalde bedrijfstakken en gespeci
ficeerd gedurende welke periode van het jaar steenkool mocht worden 
gebruikt. Opvallend is het ontbreken van verwijzingen naar de glasnij
verheid, hetgeen erop wijst dat deze industrietak vermoedelijk in het ge
heel niet heeft geprobeerd toestemming te krijgen voor het stoken van 
steenkool. 8 Oit is des te merkwaardiger wanneer men bedenkt dat de 
glasnijverheid waarschijnlijk nog meer dan andere brandstofintensieve 
industrieen belang had bij een regelmatige aanvoer van brandstof. 

Oe houtschaarste vormde voor de glasnijverheid een extra hindernis 
omdat zij in de wintermaanden lange verletperioden tot gevolg had. Ge
durende deze perioden zag de fabrikant zich gedwongen zijn glasblazers 
in dienst te houden, omdat vanwege het zeer schaarse aanbod van ge
kwalificeerde (veelal Italiaanse) arbeidskrachten anders een grote kans 
bestond dat ze tegen een hoger loon in dienst zouden treden van concur
renten. Men kwam dan ook meestal in het arbeidscontract overeen dat 
de glasblazers 's winters de helft van het normale loon zouden ontvan
gen en geen dienst mochten nemen bij andere fabrikanten. 9 Op deze wij
ze leidde de houtschaarste in de winter indirect tot aanzienlijke kosten 
waartegenover geen inkomsten stonden. 

Een verklaring van twee Haarlemse glasblazers in 1686 vestigt de aan
dacht op een ander probleem dat zich 's winters voordeed. Zij verklaar
de dat de ovens gedurende de winter gestookt werden met kleine spaan
ders en houten tonnen, om te voorkomen dat de ovens door afkoeling 

7. N.W. Posthumus, Nederlandse Prijsgeschiedenis (Leiden 1964) bevat vrijwel geen in
formatie over prijzen van brandhout. 
8. 1. Noordkerk, Handvesten ofte privilegien ende octroyen mitsgaders willekeuren, 
costuymen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam (Amsterdam 1747) 
918-920. 
9. Een aantal van dergelijke contracten staat afgedrukt in J.G. van Dillen, Bronnen tot 
de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam Cs-Gravenhage 
1912-1974) dl. II en III, passim. 
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zouden barsten. IO 

Beide hierboven geschetste problemen, de noodzaak tot het betalen 
van improduktieve winterlonen en de risico's die waren verbonden aan 
het uitgaan van de ovens, zouden zijn opgelost wanneer de glasbedrijven 
waren overgeschakeld op het gebruik van steenkool. Het is gezien de 
waslijst van voordelen die van een derg<;:lijke overschakeling kon wor
den verwacht, des te raadselachtiger waarom deze niet heeft plaatsge
vonden, zeker wanneer men bedenkt, dat dit technisch mogelijk was, 
zoals blijkt uit de lotgevallen van de Engelse glasnijverheid. 

De overgang op steenkool in Engeland 

De situatie in de Republiek vertoonde grote overeenkomsten met die in 
Engeland. Ook hier zien we vanaf de zestiende eeuw het ontstaan en de. 
uitbreiding van energieverslindende industrieen, waaronder ook de glas
nijverheid, die vooral te vinden was nabij het grote afzetgebied Londen. 

Op den duur begon de voortgaande ontbossing die van deze ontwik
kelingen het gevolg was de Engelse regering zorgen te baren. Men vrees
de onder meer dat de continulteit van de koninklijke scheepsbouw in ge
vaar zou komen. In verband hiermee nam het Engelse parlement in 1581 
een wet aan, die het kappen van bomen in de buurt van de Thames aan 
banden legde en de oprichting van nieuwe ertssmelterijen in de omge
ving verbood. Soortgelijke maatregelen volgden, waaronder in 1584 het 
verbod op de uitoefening van de glasblazerij door buitenlanders. Engel
sen mochten deze nijverheid niet bedrijven binnen een afstand van der
tig kilometer van Londen. II 

Deze omstandigheden hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij de uit
vinding en eerste toepassing in 1613 van een glasoven die met steenkool 
gestookt kon worden. De overgang op steenkool was echter een minder 
voor de hand liggende oplossing dan op het eerste gezicht lijkt. Een suc
cesvolle toepassing van steenkool als brandstof bij de produktie van ser
viesglas veronderstelde het nemen van enkele technische hindernissen. 12 

Het ernstigste probleem vormde de hevige rookontwikkeling waarmee 
het stoken van steenkool gepaard gaat. Deze rook bevat bepaalde 
bestanddelen die wanneer zij met het glasmengsel in aanraking komen, 
leiden tot donkerkleuring van het glas. Dit was bij de produktie van fles-

10. Gemeentearchief Haarlem, Notarieel archief, inv. nr. 531, f. 17v. 
11. Zie: E.S. Godfrey, The Development oj English glassmaking 1560-1640 (Chapel Hill 
1975) 38-65. 
12. De gegevens over deze technische aspecten zijn ontleend aan: Godfrey, a.w.; L.M. 
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sen een gunstig bijverschijnsel, omdat donker gekleurd glas dranken als 
wijn en bier beschermt tegen zonlicht. In servies- en vensterglas was een 
dergelijke verkleuring natuurlijk ongewenst. De oplossing hierover 
bestond in het plaatsen van deksels op de smeItpotten, zodat de rook het 
glasmengsel niet meer kon bereiken. Het afsluiten van de potten leidde 
echter tot daling van de temperatuur van het glasmengsel, dat niet lan
ger bereikt kon worden door de van het ovenplafond terugkaatsende 
hitte. Dit probleem zou kunnen worden ondervangen door de warmte 
in de oven op te voeren, maar dat was in het traditionele type oven niet 
mogelijk. De overschakeling op steenkool maakt het gebruik van een 
nieuw soort oven noodzakelijk, waarin meer warmte kon worden opge
wekt. 

Het succes van het nieuwe Engelse ontwerp berustte op een betere 
luchtcirculatie in de oven. Kenmerkend voor de Engelse glasoven waren 
luchtkanalen die van buiten het gebouw tot in de oven leidden. Door de 
aanvoer van extra lucht via deze kanalen werd het verbrandingsproces 
bevorderd en ontstond meer warmte. Op den duur werden ook verande
ringen aangebracht in het model van de bedrijfsgebouwen. Men begon 
glashuizen te bouwen met een trechtervormig dak, dat als een soort 
schoorsteen fungeerde (zie afb.). Door aIle openingen in het gebouw te 
sluiten behalve een luik in het dak, kon een nog krachtiger luchtstroom 
worden opgewekt. Door de introduktie van dit complex van samenhan
gende vernieuwingen werd het mogelijk om kleurloos glas te produceren 
in steenkoolovens. 

Over de exacte wijze waarop men tot deze ontdekkingen is gekomen, 
is helaas vrijwel niets bekend. Het bovenstaande vormt dan ook meer 
een reconstructie achteraf van de opeenvolgende stappen, dan een weer
gave van het innovatieproces zoals het in feite heeft plaatsgevonden. 

Duidelijk is weI dat de overschakeling op steenkool van verstrekkende 
betekenis is geweest voor de Engelse glasnijverheid. In 1614 werden aIle 
tot dusver verleende octrooien en privileges op het produceren van aIle 
soorten glas in heel Engeland vervallen verklaard. Het stoken van hout 
in glasovens werd verboden.13 Zonder twijfel heeft de overgang op 
steenkool bijgedragen aan het succes van de Engelse glasnijverheid, die 
in de loop van de zeventiende eeuw uitgroeide tot een der belangrijkste 
Europese producenten. Het gebruik van steenkool betekende niet aIleen 
dat het brandstoffenprobleem was opgelost, maar heeft dankzij de gro
tere hitte in de ovens waarschijnlijk ook geleid tot een hoge kwaliteit van 
het Engelse glas. 

13. Godfrey, Q. W . , 38-65. 
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Afbeelding Engels glaswerk. Het is duidelijk te zien hoe groot het verschil is tussen Engel
se en Franse glaswerken. Revolutionair was het zeker ook om de Engelse methode over 
te nemen (doorsnede van a op volgende pagina). 
(bron: P . Diderot, A Diderot Pictorial Encyclopedia of Trades and Industry, samen
gesteld door C .C. Gillispie (New York 1959): Vol. 2, plate 234) 

Experimenten met steenkool en turf in de Republiek 

Het meest opmerkelijke in de geschiedenis van de Nederlandse glasnij
verheid is het feit dat de overgang op steenkool aIleen heeft plaatsgevon
den in de flessenindustrie. Overgang is eigenlijk niet het juiste woord. 
De flessenindustrie ontstond rand 1700 als een geheel nieuwe bedrijfstak 
en gebruikte steenkool als brandstof. Tegelijkertijd verdwenen de 
servies- en vensterglassectoren vrijwel geheel uit de Republiek, uitgezon
derd twee bedrijven in 's-Hertogenbosch en Maastricht. Binnen deze 
laatste twee produktiesectoren is het gebruik van steenkool vrijwel niet 
voorgekomen. Met andere woorden, de overschakeling op steenkool in 
de Republiek viel samen met het verdwijnen van de servies- en venster
glaspraduktie en met de specialisatie op flessenglas. 14 

14. Dat de flessenfabrieken inderdaad steenkool gebruikten blijkt uit enkele collectief in
gediende rekesten aan de Staten-Generaal, waarin wordt gepleit Yoor Yermindering van de 
kolenbelasting. Algemeen Rijksarchief, Archief van de Staten van Holland na 1572, inY. 
nr . 177, p. 34; inY. nr. 193, p. 644; inY. nr. 216 p. 1015. 
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Dit neemt echter niet weg dat ook in de Republiek pogingen zijn ge
daan om kieurioos glas te produceren in steenkoolovens. De op het 
eerste gezicht meest voor de hand liggende oplossing voor het probleem 
van de houtschaarste was het gebruik van turf. Het tekort aan brand
hout had op den duur geleid tot veranderingen in de prijsverhoudingen 
ten gunste van andere energiebronnen, waaronder turf, dat in de Repu
bliek in ruime mate voorradig was. 15 

Interessant zijn in dit verband vooral de activiteiten van de uit Luik 
afkomstige glasfabrikant Guy Libon. Deze vroeg in 1636 bij de Staten 
van Holland octrooi aan voor een met turf te stoken oven voor de pro
duktie van 'glasen van cristaleyn, gemeen ende fyn, mitsgaders van co
rael van allerley coleuren ... ' 16 De aanvraag was bedoeld voor bedrijven 

IS . ] .W. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of energy
attainability' , A .A .G. Bijdragen 21 (1978) 3-31. 
16. ] .G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen 
van Amsterdam Cs-Gravenhage 1912-1974) III, 135-136. 
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in Amsterdam en Dordrecht, waar hij samenwerkte met een zekere Hen
drik van Dalen, gl~sfabrikant aldaar. Over de resultaten van deze expe
rimenten valt weinig met zekerheid te zeggen. Het schijnt echter dat Li
bon en Van Dalen succes hebben gehad. Vol gens een in 1639 samen
gestelde inventarislijst beyond zich in het Amsterdamse bedrijf van Li
bon een grote hoeveelheid turf, terwijl van hout niet gerept wordt , het
geen voor een Nederlands glasbedrijf uitzonderlijk moet worden ge
noemd. 17 In vrijwel geen enkel ander geval wordt in de bronnen verwe
zen naar het gebruik van turf. Een uitzondering hierop vormt het Goud
se glasbedrijf, dat echter aIleen turf gebruikte om de ovens op 
temperatuuur te houden wanneer de werkzaamheden stillagen.18 

Mogelijk vormden de activiteiten van Libon een vervolg op mislukte 
experimenten met steenkoolovens in Luik, waar hij voordat hij in 
Amsterdam was gekomen had samengewerkt met de Zuidnederlandse 
glasfabrikant Jean Bonhomme. In een samenwerkingscontract van 1627 
is sprake van een door hun opgevat plan, 'de faire et confecter verres 
condists cristallins a allumer aux houilles' .19 Over deze onderneming is 
echter jammer genoeg evenmin iets bekend en het is onduidelijk in hoe
verre hun experimenten succesvol waren. Het voorbeeld van Libon en 
Bonhomme heeft in ieder geval geen navolging gevonden en lange tijd 
na dato werd in de Zuidelijke Nederlanden uitsluitend hout gestookt in 
de glasnijverheid .20 Het lijkt erop dat ook Van Dalen, voordat hij met 
Libon ging samenwerken een steenkooloven heeft gebruikt. Hij wordt 
in het Dordrechtse Notarieel archief in ieder geval een keer genoemd als 
afnemer van steenkool. 21 

De veronderstelling dat Libon's experiment en in Luik zijn mislukt be
rust vooral op de overweging dat zijn bemoeienis met turfovens anders 
moeilijk te verklaren is. Aan het gebruik van turf was een aantal speci
fieke nadelen verbonden. De winning van turf yond hoofdzakelijk 
plaats in het zomerhalfjaar, met als gevolg dat 's winters bijna geen turf 
beschikbaar was. Men was bij de aanvang van het nieuwe seizoen bo
vendi en afhankelijk van droge lentes omdat de gewonnen turf enige tijd 
moest drogen. De aanvoer van turf was dientengevolge betrekkelijk on
regelmatig, terwijl steenkool in principe het gehele jaar beschikbaar 
was. Daarbij komt nog dat de verbrandingswaarde van turf per volume-

17. Van Dillen, a. w. 232. 
18. Gemeentearchief Gouda, Dud Archief, Stukken betreffende de glasblazerij, inY. nr . 
2542. 
19. R. Chambon, L 'histoire de la verrerie en Belgique du 2me siec/e iI nos jours (Bruxel
les 1955) 105. 
20. Chambon, a. w. , 105. 
21. Gemeentearchief Dordrecht, Dud Notarieel Archief, inY. nr. 72, f. 223 . 
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eenheid vier maal zo laag ligt als die van steenkool. Voor turf was dan 
ook naar verhouding veel meer opslagruimte nodig. Daarnaast is het 
zeer de vraag of met behulp van turf vee 1 meer warmte kan worden op
gewekt dan met hout. Het is gezien dit alles zeer opmerkelijk dat Libon 
niet verder ging met de ontwikkeling van steenkoolovens maar over
schakelde op turf. Het mislukken van de steenkoolexperimenten in Luik 
vormt hiervoor een plausibele doch zeer speculatieve verklaring. 

WeI succesvol in de toepassing van steenkool was het Haarlemse be
drijf van de koopman-fabrikant Dirk van Cattenburch en de Engelse 
uitvinder John Billingham. Het staat vast dat in dit bedrijf steenkool 
werd gebruikt. 22 Helaas is niet duidelijk welke typen glas in de steen
koolovens werden gemaakt en of naast steenkool nog andere soorten 
brandstof werden gebruikt. In de verschillende overeenkomsten tussen 
Billingham en Cattenburch wordt naar voren gebracht dat Billingham 
op de hoogte was van nieuwe technische procede's voor de produktie 
van spiegelglas en serviesglas, met behulp waarvan mooier en goedkoper 
glas zou kunnen worden gemaakt. 23 In een derde overeenkomst beslui
ten de beide compagnons een niet nader omschreven uitvinding te gaan 
exploiteren, waaromtrent zij zich tot de uiterste geheimhouding ver
plichtten.24 Aan te nemen valt dat het een steenkooloven betrof, maar 
zeker is dit niet. 

De bovengemelde experimenten vormen gei'soleerde gevallen van in
novatiepogingen op het terrein van de brandstoffentechnologie in de 
Nederlandse glasnijverheid, die voor de bedrijfstak als geheel van niet 
meer dan margin ale betekenis zijn geweest. Voor het historisch onder
zoek zijn ze daarentegen van groot belang omdat eruit blijkt dat de be
hoefte aan nieuwe technieken weI degelijk werd gevoeld. Opnieuw 
diingt zich de vraag op waarom dit niet leidde tot succesvolle technolo
gische vernieuwing. 

Omringende landen op het Continent 

Op deze kwestie valt een nieuw licht wanneer men de blik richt op de 
lotgevallen van andere produktiecentra in Europa. Dan blijkt onder 
meer dat het uitblijven van technische innovaties geenszins een voor de 
Republiek uniek verschijnsel was. Hoogst waarschijnlijk is men er op 
het Continent niet voor 1750 in geslaagd een voor de produktie van 

22. Hudig, a. w., 74 . 
23. Hudig, a. w., 75. 
24. van Dillen, a. w., 731-733. 
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fijnglas geschikte steenkooloven te construeren. 25 Dat wil dus zeggen 
dat er tussen de eerste succesvolle toepassing in Engeland en die op het 
Continent een kloof gaapt van bijna 140 jaar. 

In Frankrijk ging men weliswaar evenals in de Republiek over op het 
stoken van steenkool, maar ook hier aIleen in de f1essenindustrie. De 
produktie van fijnglas yond tot ver in de achttiende eeuw plaats in hout
ovens. Dit kan ten dele worden verklaard uit de relatieve houtrijkdom 
van Frankrijk, waardoor van buitensporige prijsstijgingen geen sprake 
is geweest. Terwijl in Frankrijk de houtprijzen tussen 1600 en 1660 met 
130070 stegen, deed zich in de Republiek in de zeventiende eeuw een ver
viervoudiging voor. Voor zover zich in Frankrijk tekorten voordeden 
leidde dit in de meeste gevallen tot verplaatsing van bedrijven naar bos
rijke streken. Er zijn enkele pogingen gedaan om fijnglas te produceren 
in steenkoolovens, doch deze schijnen op niets te zijn uitgelopen. 26 

Ook in Duitsland is hout voor de glasnijverheid waarschijnlijk tot de 
negentiende eeuw de belangrijkste brandstof geweest. In bepaalde gebie
den leidde houtschaarste pas in de negentiende eeuw tot overschakeling 
op steenkool. 27 Nog in 1787 klaagde de enig overgebleven Nederlandse 
kristalfabrikant in 's-Hertogenbosch over concurrentie van Duitse be
drijven die over zeer goedkoop hout konden beschikken, een vasts telling 
die honderd jaar eerder al door Antony Maire was gedaan.28 

De ontwikkeling in de Zuidelijke Nederlanden vertoont weer het sa
menstel van omstandigheden dat we reeds zagen in de Republiek en in 
Frankrijk. De achttiende eeuw laat ook hier enerzijds een toenemend te
kort aan hout zien en anderzijds overschakeling op steenkool die zich 
in hoofdzaak beperkt tot de f1essenindustrie. 29 Niet volledig, want in 
een Zuidnederlands bedrijf is men er omstreeks 1750 in geslaagd om een 
voor fijnglas geschikte steenkooloven te bouwen. 30 Het betreft hier ech
ter een gelsoleerd geval in een tijd dat de serviesglasproduktie al ernstig 
in het slop was geraakt. 

25. De eerste steenkooloven voor fijnglas op het Continent waarover iets bekend is werd 
omstreeks 1750 in een Zuidnederlands bedrijf in gebruik genomen. B. d'Hainaut, 'De 
eerste kristalfabrikage in de Oostenrijkse Nederlanden', Spiegel Historiael20 (1985) no. 
3,134-135. Volgens Scoville is men er in Frankrijk voor 1789 niet in geslaagd een dergelij
ke oven te bouwen. W.C. Scoville, Capitalism and French glassmaking 1640-1789 (Berke
ley/ Los Angeles 1950) 43. 
26. Scoville, a. w., 59, Van Schaik, a. w. 224 
27. Zie bijvoorbeeld: H . Hiihnert, Geschichte der Glashiittensiedlung Piesau im 17. und 
18. Jahrhundert (Coburg 1928) 73 . 
28 . Algemeen Rijksarchief, Archief van de Staten van Holland na 1752, inv. nr. 224, p . 
51. 
29. Chambon, a. w. 105. 
30. Zie noot 25 . 
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Verklaringen 

Een onbetwistbare verklaring voor het uitblijven van technische ver
nieuwing in de Republiek kan op basis van de hier gepresenteerde feiten 
niet worden gegeven. Zij bevatten echter aanwijzingen die het formule
ren van een plausibele hypothese mogelijk maken. 

Aanknopingspunt vormt de merkwaardige omstandigheid dat in drie 
belangrijke produktiecentra, namelijk de Republiek, Frankrijk en de 
Zuidelijke Nederlanden de overgang op steenkool samenviel met specia
lisatie op flessen. In de flessenindustrie lever de de overgang op steen
kool geen specifieke problem en op. Er behoefden geen speciale maatre
gelen te worden genomen om verontreiniging van het glasmengsel door 
de rook te voorkomen. De donkere kleur van de flessen die hiervan het 
gevolg was, was juist een voordeel. 

Dit zou kunnen betekenen dat de overgang op steenkool buiten Enge
land automatisch leidde tot specialisatie op flessen, omdat men niet be
kend was met de nieuwe Engelse produktiemethoden. Een boude veron
derstelling, niet aIleen omdat dit zou inhouden dat een uitvinding ge
daan in Engeland in 1613, tot ver in de 18e eeuw onbekend zou zijn ge
bleven op het Continent. Het betekent tevens dat aan een enkel tech
niekhistorisch feit verstrekkende economisch-historische consequenties 
worden verbonden. Toch bestaan voor wat betreft de Republiek enkele 
verspreide aanwijzingen die deze veronderstelling op zijn minst wat aan
nemelijker maken. 

In de eerste plaats is het opmerkelijk dat in zeventiende eeuwse bron
nen geen spoor is te vinden van pogingen in de Republiek om Engelse 
deskundigen te werven. De enige uitzondering hierop vormt de al ge
no em de John Billingham en enkele Engelse glasblazers in zijn bedrijf. 
Verreweg de meeste energie was gericht op het aantrekken van Italiaanse 
glasblazers. Hieruit kan worden afgeleid dat volgens de heersende over
tuiging niet Engeland maar Itam~ de belangrijkste leverancier was van 
technische kennis, hetgeen zeker aan het eind van de zeventiende eeuw 
niet meer in overeenstemming was met de feiten zoals wij die nu kennen. 

Een andere aanwijzing voor het ontbreken in de Republiek van kennis 
omtrent de Engelse produktiemethoden kan worden gevonden in een re
kest dat de Bossche kristalfabrikant Oultremont in 1787 richtte aan de 
Staten van Holland en dat hierboven al ter sprake is gekomen. 31 De on
dernemer betoogde dat vooral de lage houtprijzen in Duitsland leidden 
tot verlies van markten in de Republiek aan Duitse bedrijven. Hieraan 
voegde hij expliciet toe dat hout de enige soort brandstof was met be-

31. Zie noot 28. 
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hulp waarvan fijnglas kon worden gemaakt. AIleen al de nadruk waar
mee deze bewering wordt gedaan doet vermoeden dat de ondernemer 
probeerde de Staten op dit punt te misleiden, teneinde zijn pleidooi voor 
invoertarieven op fijnglas kracht bij te zetten. Mogelijk was hij zeer wei 
op de hoogte van het feit dat men in Engeland steenkool gebruikte. Dit 
neemt echter niet weg dat hij zelf deze methoden waarschijnlijk niet 
kende en bovendien dat hij er kennelijk van uitging dat zijn beweringen 
voor de Staten een zekere mate van geloofwaardigheid hadden. 

Een derde overweging hangt samen met een meer algemeen probleem 
waarvoor de glasblazerij zich soms gesteld zag, namelijk het vinden van 
ervaren ovenbouwers. Dat dit in bepaaIde gevallen moeilijk was blijkt 
uit de ware speurtocht die de in Zutphen gevestigde glasmeester Simony 
de Tournai in 1689 op touw moest zetten om een ovenbouwer te vinden. 
De tocht voerde hem uiteindelijk naar Luik, waar hij tenslotte een met
selaar yond die ervaring had met de bouw van glasovens in Luikse glas
bedrijven. 32 Blijkbaar was kennis omtrent de constructie van glasovens 
een schaars goed. 

Vermoedelijk was in de zeventiende eeuw ook weinig bekend over de 
precieze rol die lucht speelt in verbrandingsprocessen. Vermoed wordt, 
dat het vooral de combinatie van luchtkanalen en schoorsteen was die 
ontbrak bij pogingen buiten Engeland om steenkoolovens te bouwen. 
Godfrey wijst in dit verband op het feit dat op de afbeelding in de Ency
clopedie (zie afbeelding) geen luchtkanalen staan afgebeeld. 33 Toch 
blijkt uit de tekst in de Encyclopectie dat de auteur weI op de hoogte was 
van de principes waarop de Engelse oven was gebaseerd. We schrijven 
dan echter 1772.34 De functie die een schoorsteen heeft voor het aanzui
gen van lucht was in de 17e eeuw waarschijnlijk nog niet algemeen be
kend. Doorman vermeldt voor de periode 1500-1800 44 octrooien voor 
stookinrichtingen, die voor het merendeel gericht waren op besparing 
van brandstof. Daarnaast verzamelde hij 5 octrooien voor schoorstenen 
die echter aileen betrekking hebben op de afvoer van rook uit de stoo
kruimte. Nergens wordt in de act en verwezen naar de bevorderende wer
king van schoorstenen op het verbrandingsproces. 35 

Aan de andere kant moet worden gewezen op een octrooi uit 1613 
waarin sprake is van luchtkanalen. Het betreft een octrooi voor een 
'wintoven' bestemd voor brouwers, ververs etc. (de glasblazerij wordt 

32. Gemeentearchief Zutphen, Archief Simony de Tournai, Kasboek over 1689, nr. 4 
(plaatsingslijst). 
33 . Godfrey, Q. w. 152. 
34. Charleston, Q. W., 31. 
35. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen uit de 16e-18e eeuw ('s-Gravenhage 
1940). Men raadplege de trefwoordenindex. 
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niet genoemd) die brandstof bespaarde in een mate 't weIck noyt door 
blaesbalcken, noch met canalen ... en heeft tewege gebracht werden . . .' 
Blijkbaar was de aanvrager van het octrooi bekend met het principe van 
luchtkanalen, maar het is onduidelijk welke voorstelling hij hiervan 
had. 36 

Conclusie 

Het zal duidelijk zijn, dat nog veel onderzoek nodig is voordat over deze 
kwestie een helder beeld ontstaat. Op dit moment hebben we slechts de 
beschikking over een zeer beperkt aantal verspreide aanwijzingen die 
moeilijk met elkaar in verb and zijn te brengen. Zij maken op zijn hoogst 
de veronderstelling dat het uitblijven van de overschakeling op steen
kool in de Republiek berustte op technisch onvermogen iets plausibeler. 
Van een werkelijke toetsing v~n deze hypothese kan pas sprake zijn 
wanneer nader onderzocht wordt of sociaal-economische factoren in het 
uitblijven van technische vernieuwing een rol hebben gespeeld, een 
vraag die in dit artikel niet is beantwoord. 

WeI komt uit het voorafgaande naar voren van welk be lang de perio
de voorafgaand aan de Industriele Revolutie is geweest voor ontwikke
lingen op het gebied van de brandstoffentechnologie. Het toont aan hoe 
groot de technologische voorsprong van Engeland to en al was en van 
welk belang de industriele toepassing van steenkool hierbij was. Het be
vestigt eens te meer de opvattingen van J.U. Nef van meer dan 50 jaar 
geleden, dat in het traditionele concept van de Industriele Revolutie ten 
onrechte voorbij wordt gegaan aan het belang van de 17e eeuw als perio
de van misschien minstens zo belangrijke technologische en industrieIe 
ontwikkelingen. 37 Daarom kunnen de bovenvermelde feiten en specula
ties dienen als aanbeveling voor verder onderzoek naar de techniek in 
de pre-industriele periode, die qua belangstelling altijd wat in de scha
duw heeft gestaan van het industriele tijdperk. 

36. Doorman, Q. w., 123 

37 . J. U. Nef, 'The progress of technology and the growth of large scale industry in Bri
tain 1540-1640' , Economic History Review 5 (1934) 3-24. 





Landbouwers als ondernemers. Vier 
landbouwbedrijven op de Veluwe in de 
negentiende eeuw (1808-1867). * 

S.W. VERSTEGEN EN J.L. VAN ZAN DEN 

Inleiding 

In de bedrijfsgeschiedenis zoals deze in Nederland beoefend werd en 
wordt, is er weinig aandacht be steed aan de veruit grootste groep onder
nemers in het (iets verdere) verleden, de landbouwers. In het bekende 
overzicht van de stand van de bedrijfsgeschiedenis dat Joh. de Vries in 
1974 publiceerde, werd de eigenlijke landbouw nauwelijks genoemd; 
volstaan werd met de opmerking dat het verenigingsleven van de land
bouw relatief veel bedrijfsgeschiedenissen heeft opgeleverd. i Ook in de 
drie tot nu toe gepubliceerde jaarboeken van de geschiedenis van bedrijf 
en techniek zal men deze sector tevergeefs zoeken.2 Het is mogelijk dat 
dit gemis veroorzaakt wordt door het feit dat de landbouwgeschiedenis 
gewoonlijk door andere groepen historici en in andere organisatorische 
verbanden beoefend wordt. De door Joh. de Vries geconstateerde leem
ten in de bedrijfsgeschiedenis die veroorzaakt werden door het feit dat 
men zich vooral met het grote en succesvolle bedrijf bezig hield, waar
door het kleine bedrijf en het mislukte bedrijf over het hoofd werden 
gezien, zal in deze ook een belangrijke rol hebben gespeeld. 3 

Maar ook door landbouwhistorici is vanaf de jaren zestig niet veel 
aandacht meer besteed aan het onderzoek op het micro-niveau. B.H. 
Slicher van Bath, die dergelijk onderzoek in de jaren vijftig sterk stimu-

• met dank aan Antoon Kragten die de gegevens uit de boekhouding van Cannenburgh 
met de computer heeft bewerkt. 

1. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', Economisch- en 
sociaal-historisch jaarboek, 37 (1974) 21. 
2. Er was overigens weI aandacht voor twee met de landbouw nauw verwante 'be
drijfstakken', de meekrapnijverheid en de waterhuishouding; zie H.W. Lintsen, 'Van 
windbemaling naar stoombemaling; innoveren in Nederland in de negentiende eeuw', 
JbGBT2 (1985) 48-63; J .W. Schot, 'De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de tech
niek als een proces van variatie en selectie', JbGBT 3 (1986) 43-62. 
3. De Vries, 'De stand', 12 
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leerde, verwachtte hiervan in een in 1961 gehouden rede nog veel resul
taten en spoorde aan tot het publiceren en analyseren van boekhoudin
gen van landbouwbedrijven.4 Maar na een reeks publikaties eind jaren 
vijftig en begin jaren zestig, waarvan J.A. Kuperus en J.M.G. van der 
Poel een belangrijk deel voor hun rekening namen, verdween de aan
dacht voor dit type onderzoek vrijwe1. 5 Sindsdien werden aIleen door C. 
Baars, J .C.G.M. Jansen en recent J.L. van Zanden landbouw
historische studies gepubliceerd waarin een analyse op het micro-niveau 
werd ondernomen aan de hand van gegevens van specifieke landbouw
bedrijven.6 Het verdwijnen van de aandacht voor dergelijke studies in 
de jaren zestig is wat raadselachtig. Aan een gebrek aan bronnenmateri
aal kan dit in ieder geval niet toegeschreven worden, want J .A. Kuperus 
liet in 1965 al zien dat er nog een flink aantal boekhoudingen van land
bouwbedrijven, bewaard in archieven of bibliotheken, op een eerste be
werker wacht. 7 

Natuurlijk is aIleen de beschikbaarheid van goede bronnen geen vol
doende reden om de wetenschappelijke belangstelling te doen ontluiken. 
Deze en dergelijke bronnen geven echter inzicht in het ondernemersge
drag van boeren in het verleden, en hiervoor bestaan in de economische 
theorie zeer uiteenlopende inzichten, die ook hun weg hebben gevonden 
naar de economische geschiedenis. Globaal kan men twee theorieen over 
dit ondernemersgedrag onderscheiden, de (volgens de aanhangers) alge
meen geldige neo-klassieke theorie van de rationele producent, en de 
theorie van A. V. Chayanov van het economische gedrag van 'peasants', 
kleine, weinig gecommercialiseerde boeren. 

Volgens de neo-klassieke theorie van het producentengedrag is de on
dernemer een figuur die de produktiemiddelen die hij op de markt koopt 
zodanig combineert en inzet in die produktieve aktiviteiten dat hij maxi-

4. B.H . Slicher van Bath, 'Accounts and diairies of farmers before 1800 as a source for 
agricultural history' , A .A.G. Bijdragen, 8 (1962) 5-33 . 
5. J .A. Kuperus, 'Resultaten van een Groninger landbouwbedrijf (1832-1876) ' , Historia 
Agriculturae, III (1956) 171-255; J .A. Kuperus, 'Honderd jaar bedrijfsresultaten van de 
Wilhelminapolder (1814-1913)' , Historia Agriculturae, VI (1962) 11 7-273; 'Het Shultre
gister van Jacob Koorn 1734-1748' , met inleidingen van L.S . Meihuizen en J .A. Kuperus, 
Historia Agriculturae, IX (1968); 1.M.G. van der Poel, De Wilhelminapolder 1809-1959 
(Wageningen 1959); J .M.G. van der Poe1, Van Brake" van den Eng. Een Betuws hereboer 
uit het begin van de 19de eeuw (Wageningen 1959); B.H. Slicher van Bath, 'Een Fries 
landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw' , Agronomisch-Historische Bij
dragen , 4 (1958) 67-130. Oit summiere overzicht laat overigens zien dat ook de landbouw
historici zich vooral op de grote tot zeer grote bedrijven concentreerden . 
6. C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (Wageningen 1973) 
m.n. hfdst. 8; C. Baars, 'Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit 
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male winst bereikt. Hij is vrijwel volledig vrij in deze keuzes van pro
duktiemiddelen en eindprodukten; als de prijs van een bepaald produk
tiemiddel relatief toeneemt, dan zal hij er naar streven om het gebruik 
ervan te vervangen door andere, meer goedkope produktiemiddelen. 
Dergelijke substitutieprocessen zijn ook mogelijk aan de afzetkant; als 
de prijs van een bepaald produkt afneemt, dan zal de ondernemer hier 
minder van gaan produceren en andersom. Het gevolg hiervan is dat er 
althans volgens de theorie in de economie steeds een tendens naar even
wicht en naar een optimale allocatie van produktiemiddelen aanwezig 
zal zijn.8 

In de werkelijkheid is dit producentengedrag natuurlijk aan veel meer 
beperkingen onderhevig. Vrijwel nergens zijn deze beperkingen zo sterk 
als in de agrarische sector in de peri ode v66r de kunstmest en de co6pe
raties. De landbouwer was afhankelijk van een aantal factoren, waarop 
hij vrijwel geen invloed uit kon oefenen, maar die toch zijn bedrijfsvoe
ring en vooral de uitkomsten daarvan sterk bepaalden. Dit waren onder 
meer: 
1. klimaat en bodemgesteldheid bepaalden in hoge mate welke produk

ten voortgebracht konden worden; ook de mate waarin de infrastruc
tuur en het marktverkeer ontwikkeld waren, oefende hier invloed op 
uit; 

2. het weer in een bepaald jaar bepaalde, in combinatie met andere na
tuurlijke factoren (ziekte van vee of gewas, muizen- of andere pla
gen) de uitkomst van de oogst in dat jaar; 

3. de prijzen op de markten voor landbouwprodukten waren onderhe
vig aan grote fluctaties die samenhingen met veranderingen op de we
reldmarkt; ook de prijsvorming onttrok zich geheel aan de controle 
van de landbouwers; 

4. de produktiemiddelen waarover hij beschikte waren vrijwel niet al
ternatief aanwendbaar; de landbouwgrond en de arbeid van de leden 

de zeventiende en achttiende eeuw', A.A.G. Bijdragen, 19 (1975); J.C.G.M. Jansen, 
'Landbouw rond Maastrichtl61O-1865', Studies over de sociaal-economische geschiedenis 
van Limburg, 13 (1968) 1-99; J .L. van Zimden, De economische ontwikkeling van de Ne
derlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen 1985) m.n. 178-179, 
189-193, 226-227. Daarnaast kunnen nog a1s verwante publicaties genoemd worden: 
A.H.G. Schaars, De bosbouw van het 'En tel' in de tweede helft van de 18e eeuw (Zutphen 
1974); A.G. van der Steur, 'Een Warmondse boerenboekhouding uit de tijd van de veepest 
(1742-1749)', Leids jaarboekje, 62 (1970) 161-187. 
7. J .A. Kuperus, 'Boekhoudingen op Nederlandse landbouwbedrijven voor 1900', in: 
Ceres en Clio. Zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis (Wageningen 1965). 
8. Zie bijv. G. Th. J. Delfgaauw, lnleiding tot de economische wetenschap 'Tweeue druk 
Wassenaar 1969) voor een uiteenzetting van deze theorie. 
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van het boerenhuishouden konden vrijwel niet voor andere doelein
den gebruikt worden. Sterker nog: het voortbestaan van het (voorou
derlijk) bedrijf was een van de belangrijkste doeleinden van deze on
dernemer. 

Deze laatste 'beperking' was als het ware het uitgangspunt van de theo
rie van het ondernemersgedrag van kleine boeren waaraan vooral de 
naam van A. V. Chayanov is verbonden. 9 Omdat de produktiemiddelen 
voor deze boer niet via de markt verkregen zijn en niet alternatief aan
wendbaar zijn, kan er geen directe afweging tussen de kosten (bijv. het 
loon) en de opbrengst (de verkoopprijs op de markt) van de inzet ervan 
plaats vinden. In zekere zin is de arbeid door de leden van het huishou
den gratis en vindt er aIleen een afweging tussen vrije tijd en arbeid 
plaats. 'Peasants' streven naar het bereiken van een zeker even wicht tus
sen de ins panning die nodig is voor de vergroting van de produktie (de 
opoffering van vrije tijd) en de extra consumptie voor de leden van het 
huishouden die hierdoor wordt verkregen. Dit kan er toe leiden dat als 
de opbrengst van de arbeid daalt, bijvoorbeeld omdat de marktprijzen 
van het eindprodukt dalen, men de inspanningen zal opvoeren en de 
vrije tijd zal beperken om toch een zeker minimum-consumptieniveau 
te bereiken. Hetzelfde proces van intensivering is denkbaar als de bevol
kingsdruk toeneemt. Terwijl de neo-klassieke rationele producent min
der zal gaan produceren van goederen waarvan de prijs daalt, zal de 
'peasant' volgens Chayanov vaak 'invers' reageren op prijsverandering: 
een prijsstijging zal dan lei den tot beperking van de produktie (en een 
toename van de vrije tijd) en een prijsdaling tot intensivering van de 
produktie, in het bijzonder als alternatieven voor de boer afwezig zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk 'peasantesk' gedrag grote gevol
gen kan hebben voor het algemene niveau van produktiviteit in een be
paalde economie. Producenten kunnen zich op deze manier 'opsluiten' 
in doodlopende produktielijnen en -methoden en slechts door een steeds 
hogere graad van zelf-exploitatie het bestaan proberen te rekken.1o 

In meer algemene termen zou men beide theoretische abstracties kun
nen zien als uitersten van een continuiim waarbinnen het ondernemers
gedrag in de werkelijkheid zich gewoonlijk afspeelde. Naarmate de keu
zevrijheid van een ondernemer groter is, naarmate hij of zij minder ge
bonden is door economische en niet-economische beperkingen zal het 
ondernemerschap meer het 'ideaal-type' van de neo-klassieke producent 

9. A .V. Chayanov, 'The theory of peasant economy', in: D. Thorner, B. Kerblay en 
R.E .F. Smith (eds.), A . V. Chayanov on the theory oj peasant economy (Homewood 
1966). 
10. Zie bijv. de beschollwingen bij P . Klep, Bevolking en arbeid in transjormatie (Nij
megen 1981) 274 e.v. 
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benaderen. Naarmate hij echter, zoals de meeste landbouwers in het ver
leden, meer aan handen en voeten gebonden is, zal het ondernemersge
drag meer peasanteske of Chayanoviaanse kenmerken gaan vertonen. 

Binnen dit theoretisch kader zal in dit artikel worden ingegaan op de 
structurele beperkingen en mogelijkheden van landbouwers in Oost
Nederland, in het bijzonder in Epe op de Veluwe, in de periode 1807-
1867. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een bran die exacte informa
tie geeft over de oogstopbrengsten van de akkerbouw van vier land
bouwbedrijven in deze gemeente in deze jaren en van de marktprijzen 
die de landbouwers voor deze oogst ontvingen. Het betreft een aantal 
pachtboeken van de heer van Cannenburgh, F.K.T. baron Van Isen
doom a Blois, waarin jaarlijks precies opgetekend staat hoeveel pacht 
hij van de verschillende bedrijven die in zijn bezit waren ontving. Een 
aantal bedrijven betaalde gedurende de gehele periode voor het bouw
land de zogenaamde garfpacht, die bestond uit een vast deel (gewoonlijk 
een op de vier garven) van de oogst. Bovendien was bepaald dat de 

Afbeelding 1. Het dorp Vaassen, even ten noorden van Ape/doom in de negentiende 
eeuw. Rechts, ten westen van het dorp en het kastee/ Cannenburg, liggen de Westerek en 
de buurschap Niersen. Oostelijk van het kanaa/ en het dorp liggen de broek/anden. 
Detail van de 'TopograJisch Militaire kaart van het koninkrijk der Nederlanden' uit 1850. 
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pachter zelf het graan 'ter bekwamer tijd te Deventer ter markt moet 
brengen', zodat de pachtboeken tevens vermelden wat de verkoopprijs 
ervan was. Elders zijn overigens de achtergronden van deze bron meer 
uitvoerig uiteengezet. 11 Een belangrijk voordeel van deze bron is dat de 
bestudeerde bedrijven vermoedelijk redelijk representatief zijn voor de 
landbouw in (dit deel van) Oost-Nederland, hetgeen niet het geval is met 
de paar bedrijven waarvan boekhoudingen bewaard zijn gebleven, die 
aIleen al om de reden dat de landbouwer een boekhouding bijhield, 
waarschijnlijk zeer bijzonder zijn. 

Met deze gegevens zou idealiter de 'aanbodsfunctie' van deze land
bouwers gereconstrueerd kunnen worden, waardoor vastgesteld zou 
kunnen worden of men a la Chayanov (dus invers) of volgens de neo
klassieke theorie handelde. In de praktijk bleek dit minder eenvoudig, 
vooral omdat belangrijke informatie toch nog ontbreekt. Zo weten we 
niet precies wat de landbouwer met de graanproduktie deed, en zijn we 
ook niet ingelicht over de opbrengsten van de houtteelt en de veehoude
rij. Enkele conclusies bleken echter toch weI mogelijk. 

Het nu volgende onderzoek is gesplitst in twee delen. Ten eerste zijn 
de korte termijn fluctuaties in de oogstopbrengsten en de marktprijzen 
geanalyseerd. Volgens H.K. Roessingh was het ondernemersrisico van 
de Nederlandse landbouwers sterk toegenomen doordat, ten gevolge 
van de open markt en de grote graanimport, het oogstrisico en het prijs
risico elkaar niet meer tot op zekere hoogte compenseerden. 12 Dit was 
weI het geval in een min of meer gesloten agrarische economie, waar mi
soogsten hoge graanprijzen veroorzaakten en andersom. De door Roes
singh geformuleerde hypothese dat voor de Nederlandse landbouwers 
oogst- en prijsrisico's onafhankelijk van elkaar waren en elkaar daar
door konden versterken, zal getoetst worden aan de hand van de gege
yens van de vier Veluwse bedrijven. Tevens kan hierbij een antwoord ge
geven worden op de vraag hoe groot deze risico's voor individuele land
bouwers waren. Ten tweede zal de analyse van de lange termijn veran
deringen in de oogstopbrengsten en de landbouwprijzen inzicht kunnen 
geven in de marges en het karakter van het ondernemersgedrag van de 
landbouwers. In hoeverre waren zij in staat om te reageren op prijsve
randeringen en hoe voltrokken dergelijke aanpassingen zich - deze vra
gen zou men graag goed willen beantwoorden. Daarbij kan ook nog zij
delings ingegaan worden op de discussie die tussen J. Bieleman en J.L. 

11. S. W. Verstegen, 'Het grootgrondbezit bij de Cannenburg in de negentiende eeuw 
(1808-1865)" Bijdragen en mededelingen der vereniging 'Gelre', 75 (1984) 132-146. 
12. H.K. Roessingh, 'Garfpacht, zaadpacht en geldpacht in Gelderland in de 17e en 18e 
eeuw', Bijdragen en Mededelingen der vereniging 'Gelre', 63 (1968/69) 81-82. 
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Afbeelding 2. Het kasteel Cannenburg in de negentiende eeuw. Gravure uit de 'Geldersche 
Volksalmanak' van 1881, p. 104. 

van Zanden is ontstaan over de ontwikkeling van de landbouwprodukti
viteit in Oost-Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuwY 

Tenslotte zij hier vermeld dat om de fluctuaties van de trendmatige 
veranderingen te scheiden van aile beschikbare reeksen zevenjaars
voortschrijdende gemiddelden zijn berekend: de 'trend' is de reeks van 
deze gemiddelden, de fluctuaties zijn de afwijkingen in de opeenvolgen
de jaren van de gemiddelden. 14 

Fluctuaties in de oogstopbrengsten en de graanprijzen 

De droge en onvruchtbare bodemgesteldheid van de Veluwse zandgron
den maakte dit gebied tot een van de meest eenzijdige landbouwgebie
den van Nederland. De enige granen die op de hog ere zandgronden een 

13. VanZanden, Ontwikkeling, 166-179; 1. Bieleman, 'Produktieenconsumptievanak
kerbouwgewassen in Drenthe aan het begin van de)ge eeuw', A.A.G. Bijdragen, 28 
(1986) 145-164. 
14. Een probleem was nog het feit dat van drie bedrijven volledige reeksen over de perio
de 1808-1867 beschikbaar waren, maar dat de reeks van de pachtopbrengsten van het 
Westerenkererve pas in 1811 begon; aangenomen is dat de garfopbrengst van dit erf in de 
resterende drie jaren zich gelijk ontwikkelde als het gemiddelde van de drie andere land
bouwbedrijven. 
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redelijke oogst afwierpen waren rogge en boekweit; haver, gerst en 
aardappelen werden in het begin van de negentiende eeuw aIleen op klei
ne schaal en vaak op de lager gelegen en minder droge bouwlanden (of 
gescheurde weilanden) verbouwd. Praktijken die wijzen op een weinig 
intensieve cultuur door gebrek aan mest en de onvruchtbaarheid van de 
grond, zoals het meerdere jaren dries (braak) laten liggen van het bouw
land en het verbouwen van relatief veel boekweit, werden hier in de 1ge 
eeuw veel meer aangetroffen dan in de rest van Oost-Nederland.1 5 De 
tabaksteelt had zich in de loop van de 18e eeuw geconcentreerd in plaat
sen waar goedkoop (schapen)mest aangevoerd kon worden (Nijkerk, 
Wageningen) en was daardoor aIleen locaal nog belangrijk. 16 De vee
houderij stond nog grotendeels in dienst van de mestproduktie voor de 
akkerbouw - op de arme zandgronden was de mest het belangrijkste 
knelpunt in het productieproces - en zorgde slechts voor marginale in
komsten. AIleen de bosbouw, waaronder de belangrijke tee It van eiken
en elsenhakhout, vergrootte de flexibiliteit van het landbouwbedrijf. De 
eenzijdigheid van het bedrijf klemde te meer daar vooral de boekweit 
een zeer riskant gewas was, waarvan de oogst al door een enkele nacht
vorst of te overvloedige regenval verloren kon gaan.17 Kortom, het type 
landbouwbedrijf dat hier (uit nood geboren) gedreven werd, kenmerkte 
zich door een geringe flexibiliteit en stringente structurele beperkingen 
opgelegd aan het ondernemersgedrag. 

De vier bedrijven waarvan de opbrengsten van de garfpachten in het 
nuvolgende geanalyseerd gaan worden, bestonden uit drie relatief grote 
boerderijen met ieder elk ongeveer acht tot tien hectare bouwland en een 
klein daglonersplaatsje met (aan het begin van de periode) ongeveer 
twee ha bouwland. De opbrengsten van de garfpachten van deze bedrij
yen illustreren duidelijk de geringe flexibiliteit van het landbouwbedrijf 
in deze streek. De oogst bestond hier tussen 1808 en 1867 vrijwel uitslui
tend uit rogge en boekweit; in totaal werd naast ongeveer 2600 hI rogge 
en 2630 hI boekweit slechts 4 hI haver als garfpacht betaald. De fifty
fifty verhouding tussen boekweit en rogge veranderde gedurende de ge
hele periode ook niet; bij een ongeveer gelijke oogstopbrengst per hecta
re wijst dit waarschijnlijk op een jaarlijkse afwisseling van beide hoofd
gewassen. 18 

15. w.e.H. Staring, 'De Landbouw op de Nederlandsche zandgronden', Mededelingen 
en Handelingen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw, 3 (1848) 22; Statistieke 
beschrijving van Gelder/and (Arnhem 1826) 160. 
16. H .K. Roessingh, Inlandse tabak (Wageningen 1976) 374 e.v. 
17. Zie bijv. de Statistieke beschrijving, 160-161. 
18. Volgens Staring, 'Landbouw', 22, was dit gebruikelijk in grote delen van de Veluwe. 
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De garfpachten vertoonden zeer sterke fluctuaties die grotendeels 
door fluctuaties in de oogstopbrengsten veroorzaakt werden. Er zijn 
echter een paar uitzonderingen op deze regel. In uitzonderlijk slechte ja
ren werd soms (een deel van) de pacht kwijtgescholden, hetgeen soms 
ook in het pachtboek vermeld werd ('de boekweit uit hoofde van het 
slechte gewas geschonken,).19 Bij de vier bedrijven die garfpacht betaal
den is dit in 1830 en 1841 gedaan; in dit laatste jaar werd zelfs helemaal 
geen pacht betaald door twee van de vier bedrijven. Omdat niet te re
construeren valt hoe hoog de werkelijke oogst was (in 1841 werd de boe
kweitoogst zelfs 'geheel mislukt' genoemd), is niet voor deze schenkin
gen gecorrigeerd, waardoor de geanalyseerde reeksen de werkelijke 
schommelingen in de oogstopbrengsten vermoedelijk iets overschatten. 
Ernstiger is nog het probleem dat zich bij het daglonersplaatsje te Norel 
(een buurtschap in Epe) voordoet. In slechte jaren, waarin de oogstop
brengst vermoedelijk niet toereikend was om de led en van het huishou
den van de dagloner te voeden, werd soms de betaling van de garfpacht 
uitgesteld, zodat men in de slechte jaren geen afdracht en in latere goede 
jaren een dubbele afdracht van graan tegen komt. De geanalyseerde 
reeks overschat hier dus de werkelijke fluctuaties in de oogstopbrengst 
in vrij sterke mate, om welke reden deze reeks steeds apart in de be
schouwing betrokken is. 

GRAFlEK 1 De afwijkingen van het zevenjaars-voortschrijdende gemiddelde ( = 100) in 
procenten, 1812-1864. 
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In grafiek 1 zijn de fluctuaties in de totale graanoogst van de drie gro
tere bedrijven en de fluctuaties in de roggeprijs op de Deventer markt, 
zoals berekend uit de prijsopgaven in de pachtboeken, in beeld ge-

19. Opmerking bij erve Te Niersen II, 2 januari 1832, in pachtboek, R .A. Gelderland, 
archief Cannenburgh nO .1.l55. 
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bracht. 20 Omdat de veranderingen in de boekweitprijs nauw correspon
deerden met die in de roggeprijs, zijn deze niet apart opgenomen. Uit 
de grafiek is duidelijk dat de oogstopbrengsten zeer sterk fluctueerden 
rond de berekende normale waarden; vooral twee jaren waarin een deel 
van de pacht kwijt gescholden werd, 1830 en 1841, springen er duidelijk 
uit. In zes van de 53 jaar waarvan de gegevens volledig zijn, was de 
oogst minder dan 75 procent van de normale waarde, en in eveneens zes 
jaar was dit meer dan 125 pro cent hiervan. In de overige jaren was de 
oogst min of meer normaal. 

Deze afwijkingen rond het zevenjaars-voortschrijdend gemiddelde 
kunnen ook in een statistische term, de standaard-deviatie rond dit ge
middelde, uitgedrukt worden (tabel 1). De standaard-deviatie van de 

TABEL 1 Variatie-coeficientenb van de afwijkingen rond het zevenjaars-voortschrij
dend gemidde/de, 1811-1864. 

Niersen, I 
Niersen, II 
Westerenkerervea 

Drie bedrijvena 

Drie bedrijven: roggea 

boekweita 

Norel (daglonersplaatsje) 

rogge 
boekweit 

a. 1815-1864 
b. standaardafwijking/ gemiddelde 

praduktie 

.27 

.31 

.30 

23 
.25 
.41 
.51 

prijzen 
.22 
. 17 

inkomen 

.32 

.33 

.30 

.26 

.26 

.47 

.55 

Bran: R.A. Gelderland, Archief Cannenburgh, no. 524 en eigen berekeningen. 

drie bedrijven tezamen, of wei de waarde die correspondeert met de ge
gevens van grafiek 1, is 0.23. Voor individuele bedrijven is dit cijfer ech
ter steeds hoger en vooral voor het daglonersplaatsje extreem hoog. Dit 
laatste wordt waarschijnlijk maar ten dele door de besproken proble
men met deze reeks verklaard. Het is immers aannemelijk dat naarmate 
men over minder grond beschikte het oogstrisico groter werd. Een deel 
van de factoren die misoogsten veroorzaakten, zoals plaatselijke weer-

20. Tot 1828 zijn aile vermeldingen in de pachtboeken in Deventer mud van 1,15 hI.; na 
dat jaar worden de metrieke maten gebruikt. 



VERSTEGEN EN VAN ZANDEN LANDBOUWERS ALS ONDERNEMERS 95 

somstandigheden (een ernstige hagelbui die de oogst vernielde), locale 
ziekten en de overlast veroorzaakt door muizen, insecten e.d., kon het 
ene stuk bouwland treffen en andere geheel ongemoeid laten. Kleine 
boeren liepen hierdoor gewoonlijk grotere oogstrisico's dan grote boe
ren. De enige manier waarop deze risico's verkleind konden worden was 
door een sterke versnippering van het grondgebruik, waardoor de kleine 
boeren verschillende stukjes grond verdeeld over meerdere kampen of 
essen verkregen. Het is dus goed denkbaar dat de vaak zeer versnipperde 
structuur van het grondgebruik, zoals die in Oost-Nederland in de 1ge 
eeuw wordt aangetroffen, door het streven naar risico-spreiding ver
klaard moet worden.2.1 
Tabell1aat ook zien dat de oogstopbrengsten van de boekweit veel ster
ker fluctueerden dan die van de rogge. Ook uit de oogstberichten die 
jaarlijks in het landbouwverslag gepubliceerd werden, komt dit verschil 
in oogstrisico duidelijk naar voren. Een kort overzicht van de meest op
merkelijke jaren levert het volgende beeld op:2.2. 
1816 rogge: 'Schoon het in den winter op zeer veel plaatsen ernstig 

gel eden had, is het in verre de meeste provincien zeer 
goed voortgekomen'; 

boekweit: 'De boekweit die in Gelderland nog uitstekend moest ge
noemd worden gaf maar ~ van een gewoon gewas.' 

1819 rogge: 'In Overijssel en Gelderland was men over de ruime op
brengst zeer voldaan en zelfs rekende men, in de laatstge
noemde provincie, dit het eenige graan, waarvan men dit 
verklaren kan en hetgeen het minst door de muizen had 

boekweit: 
1828 rogge: 

boekweit: 

geleden.' 
'In Gelderland slechts op een vierde van het gewone.' 
Geen opmerking voor Gelderland. 
'in Gelderland was deze oogst zo voortreffelijk, dat men 
40- tot 50- ja in enkele gevallen 60-voudig het gezaaide 
terug bekwam.' 'De boekweit heeft dit jaar ( ... ) eenen 
rijken voortreffelijken oogst opgebracht, zoodanig als 
bij geheugen van de oudste landlieden sedert het jaar 
1774 niet heeft plaatsgehad'. 

1830 rogge: 'In Gelderland, waar het hoogst middelmatig was, is de 
rogge nog al redelijk binnengekomen.' 

boekweit: 'Op de Veluwe ( ... ) gaf het nauwelijks een vijfde gewas, 

21. Voor een dergelijke verklaring van de 'Open fields' in Engeland: D.N. McCloskey, 
'The persistence of English common fields', in: W.N. Parker en E.L. Jones (eds.), Euro
pean peasaT/ts and their markets (princeton 1975). 
22. Ontleend aan de landbouwverslagen van de betreffende jaren. 
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en van ligte qualiteit; ook daar hi elden vele boeren niet 
meer overig dan zij tot zaaijing behoefden.' 

1841 rogge: 'het natte weder gedurende de inzameling, deed ook in de 
Provincie Gelderland nadeel, veelliep op het land uit ( ... ) 
de geringe qualiteit werd, om de hooge prijzen van hooi 
en koeken, als beestenvoeder gebruikt.' 

boekweit: 'In Gelderland beschouwde men het gewas als geheel 
mislukt; er zijn plaatsen waar de landlieden nauwelijks 
het zaaikoorn terug bekomen hebben.' 

1846 rogge: 'De rogge was, over het algemeen, beneden het middel
matige. De roestziekte, waardoor dezelve in het voorjaar 
is aangetast, heeft eerst voor een algemeen misgewas 
doen vreezen; later vleide men zich met de helft van ee
nen gewonen oogst.' 

boekweit: 'In Gelderland was de boekweit bij mensehen geheugen 
nooit zoo voordeelig geweest'. 

1859 rogge: 'De rogge leverde in streken, waar ze het meest verbouwd 
wordt, sleehts een half gewas en dikwijls nog minder. ' 

boekweit: 'Zij werd te vroeg rijp en kwam door vele regens in de 
oogsttijd ongunstig binnen.' 

AIleen in 1846, een betrekkelijk berucht oogstjaar, eompenseerde de 
goede boekweitoogst de problemen bij de rogge; in de overige jaren was 
juist de boekweit de oorzaak van grote oogstsehommelingen en zorgde 
de rogge nog voor enige stabiliteit. De landbouwverslagen geven daar
naast een beeld van de vele versehillende tegenslagen die het landbouw
bedrijf moest ondergaan; duidelijk blijkt hoe sterk de landbouwer nog 
afhankelijk was van allerlei invloeden van de natuur. 

Vit grafiek 1 kan ook opgemaakt worden dat er geen eenduidige reI a
tie tussen de schommelingen in de prijzen en de oogstopbrengsten 
bestond. Gedurende de eerste twintig jaar van de onderzoehte periode 
is er nog weI sprake van een negatieve, maar niet significante correlatie 
tussen beide grootheden, maar deze is zelfs aan het eind van de peri ode 
helemaal verdwenen. 23 Hoewel combinaties van zeer sleehte oogsten 
met zeer lage prijzen even min voorkomen als zeer goede oogsten en zeer 
hoge prijzen, is er toeh een flink aantal jaren waarin prijs- en oogstrisi
eo's elkaar versterken in negatieve richting (1819, 1821, 1835, 1841) of 
in positieve riehting (1818, 1826, 1832, 1838, 1855). De fluetuaties van 
de door deze landbouwers verkregen verkoopprijzen op de Deventer 

23 . De partiele correlatie-coefficienten r tussen de afwijkingen van het zevenjaars voort
schrijdend gemiddelde van roggeprijs en totale garfopbrengst zijn : 1812-1829: r = -.35; 
1830-1847: r = - .21; 1848-1864: r = + .27 . 
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markt liepen vrijwel precies parallel met de door Roessingh gepubliceer
de roggeprijzen op de markt van Arnhem, wat er op wijst dat men geen 
invloed had op deze verkoopprijs, die bepaald werd op de wereld
markt. 24 

De fluctuaties in de marktprijzen waren overigens iets minder uit
gesproken dan de fluctuaties in de oogstopbrengsten (tabel 1). Opmer
kelijk is daarbij dat de boekweitprijzen, ondanks de veel grotere schom
melingen in de oogstopbrengst van dit gewas, stabieler waren dan de 
roggeprijzen. Een verklaring hiervan moet waarschijnlijk in verschillen
de vraagfuncties naar beide granen gezocht worden. Rogge was het ba
sisvoedsel, waardoor de vraag zeer inelastisch was; boekweit vervulde 
waarschijnlijk minder deze rol en kende een meer elastische vraag. 

Doordat prijzen en oogstopbrengsten grotendeels onafhankelijk van 
elkaar waren, waren de fluctuaties in het inkomen uit de akkerbouw, het 
produkt van beide grootheden, nog meer uitgesproken (tabel 1). Voor 
de drie bedrijven tezamen werd een standaard-deviatie van 0.26 bere
kend, hetgeen het volgende betekende: in slechts een op de drie jaren 
was het inkomen uit akkerbouw binnen de marge van plusminus 10 pro
cent van de normale waarde (= het zevenjaars voortschrijdend gemid
delde). In eveneens een op de drie jaren was het inkomen minder dan 
90 procent en in een op de zeven jaren minder dan 75 pro cent van de 
normale waarde. Zeer goede jaren (meer dan 125 procent van normaal) 
kwamen in deze peri ode ook vrij regelmatig (een op de vijf jaren) voor. 
Voor de individuele landbouwer waren de fluctuaties, zoals uit tabel 1 
blijkt nog groter. De kleine boer werd hierdoor weer veel sterker getrof
fen dan de grote boer. 

Het ligt voor de hand dat de landbouwers, gezien deze extreme onder
nemersrisico's, naar wegen zochten om deze te verkleinen. Het is moge
lijk dat in jaren van extreem lage graanprijzen een groter deel van de 
oogst aan het vee vervoederd werd om de zo verkregen grotere produk
tie aan boter en vee te gelde te maken. In de volgende paragraaf wordt 
hier op terug gekomen. Ook door veranderingen in het consumptiepak
ket van de leden van het huishouden, zoals het vervangen van rogge 
door boekweit, aardappelen en peulvruchten in tijden van schaarste, 
konden wellicht bepaalde problemen ondervangen worden. Maar de 
mogelijkheden om op korte termijn zich aan te passen aan fluctuaties 
in prijzen en oogstopbrengsten waren zeker in het eenzijdige bedrijf op 
de Veluwse zandgronden gering; op de langere termijn bleek meer mo
gelijk, zoals in de volgende paragraaf aangetoond zal worden. 

24. Roessingh, Tabak, 530; de correlatie-coHficienten tussen beide reeksen waren r = 
.98 (1808-1828) en r = .96 (1829-1867). 
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Deze analyse kan wat meer relief krijgen door de geconstateerde fluc
tuaties in prijzen en oogstopbrengsten op de vier Veluwse bedrijven te 
vergelijken met dergelijke gegevens van bedrijven elders in Nederland. 
Uit studies van J .A. Kuperus en R.J. van der Bie kunnen voor de jaren 
1833-1867 (waarin aIle studies elkaar overlappen) vergelijkbare variatie
coefficienten berekend worden van resp. twee grote akkerbouwbedrij
yen in Groningen en Zeeland en een tabaksplanterij bij Nijkerk. Tabel 
2 bevat de resultaten hiervan. 

TABEL 2 Variatie-coefficienten' van de oogstopbrengsten (per hectare), de verkoop
prijzen en de bruto-opbrengsten van vier Veluwse en drie andere bedrijven, 1833-1867. 

omvang bedrijf (in ha) produktie prijzen inkomen 

Niersen, I 8_lOb .28 .25< .39(.36d
) 

Niersen, II 8-IOb .35 .25< .43(.40d
) 

Westerenkererve 8_lOb .24 .25< .44 
Norel 2-3b .38 .25< .45(.36d

) 

Tabaksplanterij, Nijkerk 1_12< . 12 .22 .25 
Wilhelmina polder , Z-Beveland 1200 .11 .21 .20 
Midwolda, Gron. 63 .13 .19 . 18 

a. standaardafwij king/ gemiddelde 
b. aileen bouwland (geschat) 
c. gemiddelde prijzen aile bedrijven 
d. tussen haakjes: exclusief jaren waarin deel pacht kwijtgescholden werd (minimum
schatting dus) 
e. grote veranderingen in de bedrijfsomvang gedurende periode. 

Bronnen: R.A. Gelderland, archief Cannenburgh no. 524; 
Kuperus, 'Resultaten' 252; 
Kuperus, 'Honderd jaar' bijlage 13; 
Van der Bie, 'Resultaten' 70. 

Duidelijk blijkt uit deze gegevens dat vooral het oogstrisico op de Ve
luwse bedrijven veel groter was dan elders. De akkerbouwbedrijven op 
de zeeklei van Zeeland en Groningen had den een veel meer gediversi
fieerde productiestructuur, waardoor misoogsten in het ene gewas ten 
dele gecompenseerd werden door de redelijke of goede oogsten van de 
andere gewassen. Ook het prijsrisico werd verminderd doordat de prijs
risico's van de verschillende gewassen elkaar ten dele compenseerden. 
De veel geringere ondernemersrisico's op deze bedrijven zijn dus het 10-
gische resultaat van de meer veelzijdige structuur van dit bedrijf in ver
gelijking met het eenzijdige bedrijf op de zandgronden. Echt verrassend 
zijn vooral de relatief geringe risico's van het Nijkerkse tabaksbedrijf. 
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In dit zeer eenzijdige bedrijf, waarop jaar in jaar uit uitsluitend tabak 
werd verbouwd, wist men vermoedelijk vooral dankzij een zeer intensie
ve bemesting de fluctuaties in de oogstopbrengsten tot een minimum te 
beperken.25 Deze gegevens staan in ieder geval geheel haaks op het tradi
tionele beeld dat de tabak een speculatieve en risk ante cultuur was; in 
vergelijking met de 'gewone' akkerbouw op de zandgronden lijkt dit 
handelsgewas juist een oase van stabiliteit.26 

Het is mogelijk dat de in tabel2 gesignaleerde verschillen in oogst- en 
prijsrisico's minder groot zouden worden als we ook beschikten over ge
gevens over de inkomsten uit de veehouderij en de houtteelt van de land
bouwbedrijven op de Veluwe. Zeker is dat overigens niet; elders is ge
constateerd dat de inkomsten uit de houtteelt soms nog veel sterker 
schommelden dan die uit de akkerbouw. 27 Voorlopig mag in ieder geval 
de hypothese geformuleerd worden dat de ondernemersrisico's van de 
landbouwers op de zandgronden belangrijk groter waren dan die van de 
landbouwers op de kleigronden van de kustprovincies. Vermoedelijk is 
dit een van de factoren geweest die hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van grote verschillen in economische structuur van de agrarische sector 
in deze twee regio's in de vroeg-moderne periode. 

Trendmatige veranderingen 

De trendmatige veranderingen in de landbouwprijzen zijn uit de litera
tuur goed bekend. De prijzen, die in de tweede helft van de 18e eeuw 
sterk gestegen waren, bereikten tussen 1795 en 1813, onder meer door 
de invoering van het Continentaal Stelsel, een zeer hoog niveau. Door 
de misoogsten van 1816 en 1817 begonnen de Iandbouwprijzen pas na 
1817 te dalen; tegeIijkertijd werd de export van Russisch graan naar de 
Europese markt sterk opgevoerd, waardoor de prijsval tussen 1817 en 
1821 zeer scherp was. De eerste agrarische crisis van de negentiende 
eeuw was daarmee een feit. Tot het eind van de jaren dertig bleven de 
graanprijzen Iaag en pas in de jaren veertig gingen ze weer stijgen, overi
gens vooral onder invloed van misoogsten van aardappelen en granen. 
In de jaren vijftig, toen tijdens de Krimoorlog de Russische exportha
yens geblokkeerd werden, bereikten de prijzen weer een niveau dat ver-

25. R.J. van der Bie, Resultaten van een Nijkerkse tabaksplanterij 1833-1887. 
Doctoraal-scriptie Vrije Universiteit (Amsterdam 1986). 
26. Zie ook de discussie over de risico's van het gewone akkerbouwbedrijf en het tabaks
bedrijf bij Roessingh, Tabak, 277-284. 
27. Van Zanden, Ontwikkeling, 189. 
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geJijkbaar was met het begin van de eeuw. Anders verging het overigens 
de prijzen van de produkten van de veehouderij; deze daaIden veeI min
der in de crisisjaren en ze stegen zeer sterk tussen 1840 en 1865. 28 

GRAFIEK 2 De ontwikkeling van het zevenjaars-voortschrijdende gemiddelde van de rog
geprijs (per 10 hi) en de garjopbrengsten van de vier bedrijven (in hi), 1811-1864. 
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Grafiek 2 laat zien dat ook de boeren in Epe geconfronteerd werden 
met deze prijsveranderingen. De val van de roggeprijs na 1817 was hier 
weI zeer dramatisch; deze daaIde nameJijk van /12,24 per hI in 1816/17 
naar /3,85 in 1821122 en ook de boekweitprijs werd meer dan gehaI
veerd (van /8,02 in 1817118 naar /3,15 in 1821122). Een dergeJijke da
ling van het inkomen met 60 tot 70 procent in enkele jaren moet natuUf
lijk hard zijn aangekomen. Evenzo profiteerden de landbouwers in Epe 
van de zeer hoge graanprijzen in de jaren vijftig, na een lange periode 
van Iage tot matige prijzen. 

De eerste reactie op de crisis na 1817 was natuurlijk het zoveel moge
Iijk beperken van de uitgaven. Onderhoud werd uitgesteId, arbeiders 
werden ontsIagen, de betaling van de pacht werd uitgesteId, of men pro
beerde een deel van de pacht kwijt gescholden te krijgen, en de con
sumptie werd beperkt. 29 Door de geringere graad van commercialisatie 
van het landbouwbedrijf op de zandgronden, waar een belangrijk deel 
van de (graan)produktie binnen het boerenhuishouden geconsumeerd 
werd, en door pachtvormen aIs zaad- en garfpacht, waardoor de Iand
heer een deel van de prijsrisico's op zich nam, waren de gevolgen van 
deze crisis hier vermoedelijk minder ernstig dan in het akkerbouwbe
drijf op de zeeklei in de kustprovincies. 30 Maar zoals grafiek 2 laat zien 

28. Een fraaie grafiek hiervan geeft E.W. Hofstee, Groningen van grasland naar bouw
land 1750-1930 (Wageningen 1985) 405. 
29. Verstegen, 'Grootgrondbezit', 141-142; Statistieke beschrijving, 414. 
30. Roessingh, 'Garfpacht', 78-85. 
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gebeurde er meer. De daling van het prijsniveau werd vrijwel direct ge
volgd door een opvallende stijging van de graanproduktie. In de jaren 
twintig lijkt er nog sprake te zijn van een min of meer toevallige ope en
volging van een aantal zeer goede oogsten, maar in feite is dan een stij
gende trend ingezet die, onderbroken in de jaren veertig door enkele mi
soogsten, in de jaren vijftig het hoogtepunt bereikte. 

Tussen 1815 en 1850 was de graanproduktie op deze vier bedrijven 
gestegen met ongeveer 50 procent. Deze stijging deed zich bij alle vier 
de bedrijven voor en was alleen bij het daglonersplaatsje wat meer uit
gesproken dan elders. Ook van de overige 12 landbouwbedrijven die in 
het bezit waren van baron Van Isendoorn a Blois en waarvan volledige 
reeksen van de pachtopbrengsten beschikbaar zijn, kan aannemelijk ge
maakt worden dat de oogstopbrengsten belangrijk stegen. Hoewel deze 
bedrijven gewoonlijk zaadpacht (een vast aantal mudden rogge en boe
kweit) betaalden, zodat de precieze stijging niet vastgesteld kan worden, 
werd de hoeveelheid te betalen graan vrij vaak aangepast aan verande
rende omstandigheden. De totaal betaalde zaadpacht van deze 12 be
drijven steeg met ongeveer 30 procent tussen 1815 en 1850, hetgeen dui
delijk wijst op een toe name van de produktie van het bouwland. 31 

De uitbreiding van het areaal bouwland heeft geen of slechts een zeer 
geringe bijdrage geleverd aan de sterke produktietoename in deze perio
de. In de pachtboeken, waarin men hierover aantekeningen zou ver
wachten omdat het ontginnen van woeste gronden een ingrijpende ver
andering in de wijze waarop het land van de heer gebruikt werd beteken
de, vindt men hierover geen aantekeningen. Voor een aantal andere be
drijven van de baron dan de vier hier geanalyseerde, is het weI mogeIijk 
om uit het primitief kadaster uit de Franse peri ode (1811) en een taxatie
rapport uit 1871 na te gaan of er ontginningen hebben plaats gevonden. 
Deze vergelijking wees er echter eerder op dat het areaal bouwland was 
ingekrompen ten faveure van het areaal hakhout. 32 Alles wijst er dus op 
dat in de eerste plaats de produktie per hectare in deze periode toenam, 

31. R.A. Gelderland, Archief Cannenburgh no. 524, 525; overigens steeg de te betalen 
geldpacht (die voor de gebouwen en de weiland en betaald moest worden) nog sterker in 
deze periode, zodat de toename van de zaadpacht niet door een omzetting hiervan ver
klaard kan worden; volgens een notitie in de pachtboekhouding (Archief Canenburg no. 
144) uit ca. 1730 werd de zaadpacht van 'de landerijen soo Roelof Gares gebruijckt' be
paald op het dubbele van het voor deze bouwlanden benodigde zaaizaad ('neegen mud ge
saijs ' moesten dus 18 mudden zaadpacht opleveren), hetgeen de naam zaadpacht wellicht 
verklaart. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze regel ook in de 1ge eeuw gevolgd 
werd. 
32. Bronnen: Oud-archiefEpe no. 156 (kohier 1811) en Rijksarchief Gelderland, Catalo
gus van onroerende goederen behoord hebbende tot de nalatenschap van wijlen de Heer 
Baron d' Isendoorn it Blois, 26 sept. 1871. 
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een ontwikkeling die zich overigens in geheel Oost-Nederiand voor
deed. 33 

Een dergelijke ontwikkeling is aan de hand van het gepresenteerde 
theoretisch kader economisch goed te verklaren. Deze gegevens wijzen 
er op dat de landbouwers in Epe (en in de rest van Oost-Nederland) zich 
gedroegen als de 'peasants' uit de theorie van Chayanov en op langere 
termijn invers op prijsveranderingen reageerden. In de jaren twintig en 
dertig werd de produktie sterk gei"ntensiveerd en de grondproduktiviteit 
verhoogd. Na 1855 gebeurde het tegenovergestelde: onder invloed van 
de hoge graanprijzen yond een zekere extensivering van de akkerbouw 
plaats die leidde tot een daling van de produktie per hectare in de jaren 
zestig en zeventig, een fenomeen dat zich eveneens in geheel Oost
Nederland voordeed (en in Drenthe bekend werd onder de naam 'ziekte 
van de essen,).34 Een fraaiere bevestiging van de Chayanov-hypothese 
dan grafiek 2 kan men zich haast niet voorstellen. Deze conclusie is ove
rigens niet helemaal onverwacht - ook de volgende intensiveringsgolf in 
de landbouw van Oost-Nederland begon in een crisisperiode en weI na 
1880.35 

Deze economische interpretatie is echter vanuit landbouwkundig oog
punt onbevredigend. De vraag moet immers nog beantwoord worden 
waardoor de produktiestijging veroorzaakt werd; in andere woorden, 
waar kwamen de extra plantenvoedingsstoffen vandaan die deze toena
me mogelijk maakten? In het Chayanov-model is het vooral de extra 
hoeveelheid arbeid die ingezet gaat worden door de leden van het boe
renhuishouden die de produktiestijging veroorzaakt, maar hoe dit pre
cies is zijn werk is gegaan is door gebrek aan goede landbouwkundige 
gegevens uit deze periode moeilijk te reconstrueren. Elders is hier al uit
voerig op ingegaan; een poging om de resultaten van dit onderzoek sa
men te vatten levert het volgende beeld Op.36 

De belangrijkste verandering in de landbouw op de zandgronden van 
Oost-Nederiand in deze peri ode was de opkomst van de arbeidsintensie
ve (melk)veehouderij als gelijkwaardige en na 1860 zelfs belangrijker 
bron van inkomsten. Toen na 1817 de boterprijzen veel minder daalden 
dan de graanprijzen, begon men zich meer en meer op de veehouderij 
toe te leggen. Dit werd mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de 
produktie van veevoer; stoppelgewassen (spurrie en knolIen) werden op 
veel grotere schaal geteeld, de weidegronden werden verbeterd en de cul-

33 . Van Zanden, Ontwikkeling, 166-180. 
34. Ibidem, 187-188 . 
35 . Ibidem, 281-292. 
36. Ibidem, 145-185. 
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tuur van de aardappel (onder meer als veevoer gebruikt) werd uitge
breid. Vooral de opmars van de aardappel betekende tevens een intensi
vering van de grondbewerking en de onkruidbestrijding, hetgeen ook de 
overige akkerbouwgewassen ten goede kwam. De uitbreiding van de 
veehouderij bracht met zich mee dat de mestvoorziening verbeterd 
werd, waardoor het belangrijkste knelpunt in de akkerbouw ten dele op
gelost kon worden. De stijgende oogstopbrengsten moeten dus door een 
meer intensieve grondbewerking/onkruidbestrijding en een grotere 
mestproduktie veroorzaakt zijn. Deze ontwikkelingen speelden zich bo
vendi en af in een in aIle opzichten sterk expanderende rurale economie, 
waarin een nieuwe infrastructuur werd aangelegd (kanalen en kunstwe
gen), verveningen en huisnijverheid bloeiden en de bevolkingsgroei be
langrijk versnelde. 

Veel van de hier genoemde elementen kwam men ook op de Veluwe 
tegen. Rond 1850 was de (melk)veehouderij, soms in combinatie met 
kaIvermesterij, uitgegroeid tot een van de voornaamste bestaansbron
nen van de Veluwse landbouwers. In een overzicht van 1848 waarin zeer 
gedetailleerde informatie werd gegeven· over de opbrengsten van een 
groot aantal Veluwse landbouwbedrijven, werden keer op keer 'koren
bouw en melkerij' als de hoofddoelen van het bedrijf genoemd, terwijl 
aan het begin van de eeuw vrijwel aileen over de akkerbouw werd ge
rept. 37 AI in de Statistieke beschrijving van 1826 werd de uitbreiding van 
de melkveehouderij ten gevolge van de zeer lage graanprijzen in het be
gin van de jaren twintig opgemerkt. 38 Dat vooral de produktie van vee
voer in dit intensiveringsproces steeds meer een knelpunt werd, blijkt 
onder meer uit de sterke stijging van de pachtprijzen van de weiland en 
en de scherpe onderlinge concurrentie bij de openbare hooiverkopingen, 
wat eveneens tot prijsopdrijving leidde. 39 Stoppelgewassen en aardappe
len werden in hetzelfde overzicht zeer vaak als vast onderdeel van de 
vruchtwisseling genoemd. Of ook de weidegronden in deze periode ver
beterd zijn, is niet zeker. Aan het begin van de eeuw en in de jaren twin
tig komt men klachten tegen over het slechte onderhoud en de slechte 

37. Voor de situatie rond 1800 zie 'Verbaal gehouden door den Commissaris van Land
bouw, J . Kops, in het jaar 1800', Historia Agriculturae, 5 (1959) 213-217, en 'De landbou
wenquete van 1800, uitgegeven door J.M.G. van der Poel', Historia Agriculturae 2 (1954) 
165-170; de vrij unieke opgaven over de inrichting en structuur van landbouwbedrijven 
op de Veluwe vindt men in: J.A.J. Sioet, 'Statistieke Landbouwkundige Opgaven', Tijd
schrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 3 (1848) 9-46. 
38. Statistieke beschrijving, 195, 281. 
39. De opbrengsten van de grasverkopen uit het Vossenbroek en de geldpachten stegen 
tussen halverwege de jaren 20 en halverwege de jaren 50 met meer dan 100 procent (zie 
R.A. Gelderland, Archief Cannenburg, no. 524, 525 folio 44); zie ook Statistieke beschrij
ving, 422-423. 
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kwaliteit ervan, maar deze keren in de jaren vijftig terug.40 In tegenstel
ling tot grote delen van Overijssel en de rest van Gelderland worden de 
schaapskuddes hier niet op grote schaal afgeschaft - het aantal schapen 
stijgt zelfs nog in de eerste helft van de eeuw - hetgeen niet wijst op een 
grote verandering in het beheer van de woeste gronden.41 Tensiotte heeft 
de Iandbouw weI duideIijk geprofiteerd van de aanieg van wegen en ka
nalen. Voor Epe was vooral het Griftkanaal, geopend in 1829, van groot 
belang. De transportkosten van granen, vee, meststoffen en veevoer 
daalden hierdoor zeer sterk; vooral de invoer van veevoer (hooi van de 
I1ssel-uiterwaarden en veekoeken) kwam goed op gang. J .A.J. Sioet tot 
Oldhuis, die deze ontwikkelingen beschreef, vermeidde zelfs dat Iand
bouwers uit Epe hun graan nu via de beurtschipper op de Zwolse markt 
brachten en profiteerden van de hogere prijs daar in verge1ijking met de 
Deventer markt.42 Ook de grote positieve invloed van de aanleg van 
kunstwegen vindt men in contemporaine literatuur geschilderd.43 

De ontwikkeling van de Iandbouw op de Veluwe in deze periode Iijkt 
zich dus in grote lijnen te conformeren aan het geschetste Oost
Nederiandse patroon, waarin sprake was van sterke groei tussen 1810 
(1825) en 1850 en relatieve stagnatie (in de akkerbouw) daarna. Deze 
analyse maakt tevens duidelijk dat de eerder bereikte conclusie dat de 
landbouwers in Epe invers reageerden op de prijsval na 1817 genuan
ceerd moet worden. Men ging inderdaad over tot intensivering van de 
Iandbouw en vergrootte sterk de arbeidsinput, wat, daar de beioning 
voor de arbeidsinput door de Iage Iandbouwprijzen sterk gedaald was, 
een inverse reactie is. Maar het hoofddoel hiervan was hoogstwaar
schijnlijk in eerste instantie de uitbreiding van de (melk)veehouderij, 
hetgeen werd ingegeven door de relatieve stijging van de prijs van de 
veehouderijprodukten. Men reageerde dus op de algemene prijsdaling 
door de produktie op te voeren, maar ging zich weI meer toeleggen op 
de produkten waarvan de prijzen minder daaiden. In deze zin reageerde 
men weI 'positief' op de prikkeis van de markt.44 

40. 'Statistieke beschouwing van den toestand der geringe plattelands bevolking op de 
Veluwe langs de Zuiderzee' , Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek. 9 (1853) 
286; en de literatuur genoemd in noot 37 . 
41. Voor de problemen bij de verdeling en het verzet tegen de ontginning van de gemeen
tegronden op de Veluwe: L.T.D.A. Venema, De Hooge Veluwe (Zutphen 1933) 30-31; de 
toename van de schapenstapel uit H .K. Roessingh, 'De veetelling van 1526 in het kwartier 
van Veluwe', A .A .G. Bijdragen, 22 (1979) 20. 
42. J .A.J . Sioet tot Oldhuis, 'Kanalisatie van de Veluwe', Tijdschrift voor staathuis· 
houdkunde en statistiek, 5 (1850) 433, 454-457 . 
43 . 'Statistieke beschouwing', 309. 
44. Zie vergelijkbare ontwikkelingen bij de opkomst van de tabakscultuur op de Veluwe 
(en elders), Roessingh, Tabak, 260-277 . 
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Conclusie 

In dit artikel is gepoogd aan te geven hoe vanuit de landbouwgeschiede
nis een zinvolle bijdrage geleverd kan worden aan de studie van bedrijf 
en ondernemerschap in het verleden. Een aantal theoretische noties is 
daartoe ontwikkeld, waarbij de aandacht vooral uitging naar de structu
rele beperkingen waar het 'ondernemersgedrag in de agrarische sector 
aan onderworpen was, en die er toe leidden dat dit gedrag andere regels 
volgden dan de neo-klassieke theorie van het producentengedrag formu
leert. Deze 'andere' regels vormden het onderwerp van de theorie van 
A. V. Chayanov over het economische gedrag van kleine boeren ('pea
sants'). 
Vervolgens werd gepoogd een en ander toe te passen op de ontwikkeling 
van vier landbouwbedrijven op de Veluwe die aan de heer van Cannen
burgh garfpacht betaalden en waarvan de precieze ontwikkeling van de 
akkerbouwproduktie en de verkoopprijzen uit de pachtboeken gere
construeerd kan worden over de periode 1808-1867. De analyse van de 
jaarlijks fluctuaties in de oogstopbrengsten en de graanprijzen lever de 
een beeld op van extreme veranderingen hierin, veranderingen die bo
vendien elkaar niet compenseerden en soms zelfs versterkten. Het on
dernemersrisico, de combinatie van prijs- en oogstrisico's, was hierdoor 
zeer groot - op de grotere bedrijven vermoedelijk iets kleiner dan op de 
kleine bedrijven - en hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk groter dan in de 
landbouw op de zeeklei van de kustprovincies. Er is overigens niet inge
gaan op de mogelijkheden die landbouwers hadden om deze risico's te 
spreiden. 

De analyse van de trendmatige veranderingen in de oogstopbrengsten 
liet een opvallende stijging in de landbouwproduktiviteit tussen onge
veer 1815 en 1850 zien, een stijging die zich in grote delen van Oost
Nederland voordeed. Deze toename van de produktie per hectare kan 
gezien worden als een inverse reactie op de crisis van de jaren 1817-1840, 
toen de graanprijzen (plotseling) op een laag niveau kwamen te liggen. 
In ,deze peri ode kwam een sterke intensivering van de landbouw in Oost
Nederland op gang, die, omdat de boterprijs minder daalde dan de 
graanprijzen, vooral gericht was op de uitbreiding van de (melk)veehou
derij. Binnen dit 'peasanteske' ondernemersgedrag reageerden de land
bouwers dus weI positief op veranderingen in de relatieve prijzen. 



The affair of the invalides bridge 

EDA KRANAKIS 

Samenvatting 

In dit artikel schetst Kranakis de geschiedenis van de Invalides
hangbrug over de Seine in Parijs, die tussen 1822 en 1826 door C.L. 
Navier werd ontworpen en gebouwd. Kort voor de voltooiing van de 
brug gebeurde er een ongeluk waardoor een van de verankerings
constructies werd beschadigd. Deze schade was eenvoudig te herstel
len geweest, maar men besloot tot het vo/ledig slopen van de brug. De 
redenen hiervoor waren vooral van maatschappelijk-culturele aard. 

Na de inleiding beschrijjt de auteur in de tweede paragraaj Naviers 
ontwerp en laat zij zien hoe dit gebaseerd was op uitgebreide wiskun
dige theorievorming. In de derde paragraaj wordt, aan de hand van 
het werk van M. Seguin, getoond hoe in deze/fde tijd in Frankrijk vol
gens een geheel andere benadering hangbruggen werden ontworpen en 
gebouwd. Deze methode was meer experimenteel van aard. Het ver
schil tussen beide benaderingen wordt door Kranakis verklaard uit de 
achtergrond van beide ingenieurs: Navier was lid van een theoretisch 
ingestelde overheidsdienst, terwijl Seguin een ondernemer was. In een 
korte paragraaj gaat Kranakis vervolgens in op de verschillende in
valshoeken die particuliere ondernemers en overheid hebben op het 
uitvoeren van een werk als dit. In de vijjde paragraaf beschrijft zij dan 
de aanbesteding en de constructie van de brug, gevolgd door het onge
luk en het daarop volgende besluit de brug aj te breken. In de laatste 
paragraaj trekt de auteur conciusies over technische ontwikkeling in 
het negentiende eeuwse Frankrijk en de rol van het Corps des Ponts 
et Chaussees daarbij in het bijzonder. 

Introduction 

Between 1822 and 1826, the French engineer Claude Louis Navier 
designed and began construction of a magnificent suspension bridge 
over the Seine, in Paris. Had it been completed, the 170 meter span 
would have rivalled Thomas Telford's famous Menai bridge and un-
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doubtedly would have become a cultural and technical landmark. Yet 
shortly before the Invalides bridge was completed, an accident occurred 
in which an underground water-pipe running close to one of the an
chorages burst. The anchorage partially gave way and the bridge listed. 
The damage could have been repaired without too much trouble or cost, 
but instead it was decided to tear the bridge down. The underlying 
motives for this decision were primarily social, and by understanding 
them it is possible to gain better insight into the way social conditions 
influenced technological development in nineteenth-century France. It 
is with this aim, then, that the present paper atttempts to reconstruct the 
history of the Invalides bridge. 

Navier's idea to construct a major suspension bridge grew out of the 
official interest of the Corps des Ponts et Chaussees to introduce this 
innovation into France. In 1821, Becquey, the corps' director, assigned 
Navier (who was at that time an ingenieur-en-chef in the corps) to visit 
Britain to learn about the construction of suspension bridges. He was 
to prepare a report of his findings with conclusions about the 
significance of this technology for France. Navier made two trips to Bri
tain, in 1821 and 1823. He visited suspension bridges that had been built 
by Samuel Brown and Marc BruneI as well as Telford's Menai bridge, 
which was still under construction at the time. 1 

The result of Navier's investigations was no ordinary engineer's 
report, but a monumental treatise, which he published in 1823. It in
cluded a detailed history, descriptions of existing bridges, and a 
sophisticated, mathematical theory of unstiffened suspension bridges. 
Appended to the work was Navier's plan for the Invalides bridge. And 
like the treatise itself, this was no ordinary, utilitarian bridge, but rather 
an artistic monument and a testimony to the ability of the Corps des 
Ponts et Chaussees to introduce a complex new technology on a gran
diose scale. As Navier explained: 

There exists no urgent necessity to construct a bridge to the Champs-Elysees; 
there is no obligation to build a suspension bridge in Paris. But if it is desired 
that one be built, let it be made into a monument; let the character of 
grandeur be given to this work that the style of construction admits of; let 
its disposition be calculated with the idea of forming an edifice approved by 
artists, agreeable to the public, honorable to the administration. 2 

In keeping with the monumental character of the bridge, Navier chose 
a site which he regarded as 'one of the most beautiful which exists in 

I. Claude L.M.H. Navier, Rapport Q Monsieur Becquey et Memoire sur les Ponts 
Suspendus, (2nd ed.; Paris 1830) 1-4,21-79. 
2. Claude L.M.H. Navier, De l'Entreprise du Pont des Invalides (Paris 1827) 7-8. 
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the world'. 3 The bridge was to link the 'magnificent esplanade' of the 
Hotel des Invalides with the 'lovely promenades' of the Champs
Elysees, approximately the site where Pont Alexandre III now stands 
(see Figure 1).4 Contemporaries argued that it would have been better, 

Figure I : Schematic map oj Paris showing approximate location oj the Inva/ides bridge. 

from a practical standpoint, to choose a site closer to the center of the 
city, in particular around the Marais area. A bridge there would have 
considerably shortened the route to and from work for some 4,000 peo
ple. 5 But this was not a bridge intended for the practical needs of 
workers; rather it was a bridge intended for the 'enjoyment of [those] 
who know how to appreciate works of art.,6 

3. Ibid., 8. 
4. Navier, Pants Suspendus, 250. These were actually the words of the Pants et 
Chaussees general council, but they clearly reflected Navier's own view. 
5. Plan du Pont Extraordinaire Dit des Inva/ides (Paris, n.d.) 1-2, 4. 
6. Navier, Inva/ides, 8. 
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In terms of its design, the Invalides bridge was to consist of a single, 
170 meter span, giving the idea of 'a difficulty overcome, of a great 
endeavor due to the progress of the arts.'7 (see Figure 2) The towers on 

Figure 2: The Invalides bridge as drawn by Navier. Source: Navier, Rapport iI Monsieur 
Becquey et Memoire sur lei Ponts Suspendus, 2nd ed. [Paris 1830}. 

each bank were to consist of individual columns with an Egyptian palm 
motif, linked together at the top by a hollow, rectangular, cast-iron 
beam (see Figure 3). Each anchorage, to be located 32 meters behind its 

Figure 3: View oj the towers oj the Invalides bridge (Source: Navier), Memoire sur les 
Ponts Suspendus.) 

respective column, would appear as a rectangular stone pedestal suppor
ting a reclining lion. The supporting chains on each side of the bridge 
were to be interconnected so as to give the appearance of massive, rec-

7. Navier, Invalides, 7. 
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tangular cables, counterbalancing the large masses of the towers and an
chorages. The decorative style of the bridge was meant to complement 
that of Invalides.8 

Navier's design of the Invalides bridge 

Navier was not only motivated by aesthetic considerations, however. 
His design was also meant to demonstrate the practical importance and 
utility of his suspension-bridge theory, and by extension, of theoretical 
analysis in general. Navier opposed empirical approaches to structural 
design because, in his view, they led to overbuilding. He regarded theory 
as the surest means to achieve a precise correlation between the design 
of a structural element and its function. Accordingly, in the Invalides 
bridge, every element - cables, hangers, columns, floor beams, etc. -
was designed and proportioned on the basis of theoretical analysis. 9 

For example, through a long and complex procedure, Navier 
developed a theoretical method to determine the varying lengths for the 
hangers (these are the vertical rods that connect the deck to the main 
cables). Their lengths depend upon the precise curve of the main cables. 
If the actual load on a suspension bridge cable were distributed 
uniformly along the horizontal, then the curve of the cable would simp
ly be a parabola, and it would be easy to calculate hanger lengths. But 
in reality, the load consists of three parts: (1) the weight of the deck (i.e 
roadway), which is distributed uniformly along the horizontal; (2) the 
weight of the hangers, which increases from mid-span, where the 
hangers are short, to the towers, where the hangers are long; and (3) the 
weight of the cable itself, which is distributed uniformly along its curve 
(rather than along the horizontal). Thus the curve of a real suspension
bridge cable deviates somewhat from a parabola. The actual amount of 
deviation also depends on how much the cable stretches under its load, 
due to its natural elasticity. Navier's method took alI these factors into 
account and also the amount by which the deck would curve under its 
own weight. 10 

Not only the proportions of each structural element, but also the 
bridge design considered as a unified whole embodied principles deriv
ed from theory. In particular, Navier folIowed precepts derived from a 

8. Ibid., 6, 22; Navier, Pants Suspendus, 200-203. 
9. Navier, Pants Suspendus, 200-234; Pont des lnvalides: Memoire il Consulter (n.p., 
1826) 15-16. 
10. Navier, Pants Suspendus, 264-278. 
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careful study of the problem of suspension bridge stability. His atten
tion had been drawn to this issue partly by seeing the Union bridge dur
ing his visit to England, constructed by Samuel Brown in 1819-20 over 
the Tweed river. So unstable was the span that perceptible motions 
resulted when a single, small dog trotted across it. II 

Navier's analysis of the stability problem was two-fold. First, he con
sidered the extent to which a suspension bridge would deflect due to a 
concentrated load upon it (for example a heavy wagon). He investigated 
in particular how the amount of this deflection would vary with either 
the proportions of a bridge or its size. With respect to the former, the 
controlling variables were the span and the sag of the cables. He found 
that, the iarger the span/sag ratio, the less would be the deflection pro
duced by a given load. With respect to the size of a bridge, he found 
that, the longer the span, for a given span/sag ratio, the less would be 
the relative deflection. In short, his analysis showed that long bridges 
with large span/sag ratios would be the least prone to deflection. 12 

Navier then extended the analysis to take into account the effect on 
stability of various possible tower-cable systems. He also considered 
whether multiple-span bridges would be more or less stable than single
span bridges. He found that, for ~ given total distance to be spanned, 
stability would decrease as the number of spans increased, meaning that 
it was preferable to build a single span of 500 meters than two spans of 
250 meters each. 13 

Navier's second approach to the stability problem was to consider the 
extent to which a suspension bridge would vibrate due to impact loading 
(as from a jolting carriage or marching troops). Here he was interested 
to know in particular how the period and amplitude of the vibrations 
would vary with the size of the bridge. He found, after an extremely 
long and complicated analysis, that both the amplitude and frequency 
of vibration would actually by less for long spans than for short ones. 14 

Guided by the insights gained from this research, Navier worked out 
a design for the Invalides bridge to maximize the structure's stability 
and rigidity. To begin with, the fact that the bridge was composed of 
a single, long span reflected not only aesthetic considerations, but also 
Navier's finding that such spans were the least prone to deflection. Se
cond, the decision to interconnect the chains on each side of the road-

11. Ibid., 49-57. 
12. Ibid., 93-101; Eda Kranakis, 'Navie(s Theory of Suspension Bridges' Acta 
Historica Scientarium, Naturalium et Medicinalium (in press). 
13. Navier, Pants Suspendus, 101-120. 
14. Ibid., 154-183. 
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way also had advantages in terms of stability as well as aesthetics. For 
this arrangement made the cables less flexible and hence less prone to 
vibration or deformation. Third, Navier chose a fairly large span/sag 
ratio of 15/1. And fourth, he designed a rigid roadway, stiffened by 
means of trussed side-railings and by longtudinal joists, 8 inches deep, 
that ran the length of the bridge. IS 

Navier also designed the towers and anchorages so as to maximize 
stability. The anchorages, in particular, were of a new design invented 
by Navier and described in his treatise on suspension bridges (see Figure 
4). Previously, the most common practice had been to extend each an-

Figure 4: Section of the Inva/ides bridge showing Navier's anchorage design. (Source: 
Navier, Memoire sur les Ponts Suspendus.) 

chor cable into the ground without altering its direction. But Navier 
viewed this method as wasteful. The cable could be assumed secure only 
if the weight of earth above the anchoring point exceeded the cable's 
tension. But since the cable was directed slantwise rather than vertically 
into the earth, it had to extend quite far before sufficient depth was 
reached. What Navier proposed was to make the cable change direction 
at or just below ground level and then descend vertically to the required 
depth. The cable would be supported at the point of curvature by a half
arch or buttress built underground. This arrangement saved space 
because the anchorages could be located nearer to the towers (an impor
tant consideration for the Invalides bridge). It also helped make the 
bridge more rigid, because it effectively decreased the length of the an
chor cables. And Navier had shown that, the shorter they were, the less 
movement would be produced by traffic loads. 16 

15. Ibid., 55, 200-202. 
16. Ibid., 127-31,202-3,207-11,298-300. 
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In terms of its practical aspects - the particular methods and hard
ware to be employed in constructing the bridge - Navier mainly follow
ed existing techniques. For example, a recurrent problem was how to 
adjust the chains precisely to the correct length. Small differences in 
their lengths could tilt the roadway to one side or cause loads to be 
distributed unequally among the chains. A French-British engineer, 
Marc Isambard BruneI, had earlier solved this problem by means of 
short coupling links equipped with expandable bolts. Each bolt was 
formed of two semi-cylindrical halves into which special wedges could 
be driven. Navier adopted this system essentially without change. He 
also employed adjustable hangers invented by BruneI. A nut on the 
lower end of each hanger could be screwed up or down, thereby altering 
the hanger's effective length. (These were necessary despite the fact that 
Navier - or rather Navier's assistant - had calculated each hanger length 
to four decimal places, according to the procedure mentioned earlier.)17 

An alternative approach to suspension bridge design: the entrepreneur 
Marc Seguin 

It might seem, on the basis of the foregoing analysis , that the Invalides 
bridge was a 'neutral' technical project in the sense that it followed from 
objective scientific insights. But in fact it was not neutral at all; it 
reflected a particular ideology, a particular set of values which led 
Navier to make certain choices and not others. This point can perhaps 
best be illustrated by considering the very different way in which one of 
Navier's contemporaries, the French entrepreneur Marc Seguin, ap
proached the problem of understanding and building suspension 
bridges. Seguin became interested in suspension bridges at about the 
same time as Navier. In fact, both visited Britain in 1823 to learn about 
the technology; both wrote treatises on the suspension bridge (Seguin's 
was published a year after Navier's); and both began constructing 
suspension bridges in 1824, each one with a total length of 170 meters. 

The contrasts between Navier and Seguin are more telling t~an the 
similarities, however. To begin with, Seguin's research had an entirely 
different focus than Navier's. Navier wanted to uncover the physical 
laws of suspension bridges, but Seguin wanted to discover the cheapest 
and most efficient means to build them. And whereas the focal point 
of Navier's research was mathematical analysis (in fact he carried out 
no experiments whatsoever), Seguin concentrated upon experimental 

1-7. Ibid., 67-71, 264-279, 281. 
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evidence. In Seguin's view, Navier's treatise was of the kind that 'are 
filled with abstractions,' that 'neglected to descend to the matter-of-fact 
study of facts, the knowledge of which is alone able to illuminate prac
tice' . 18 Seguin felt he had little use for such analyses because they rested 
'only upon theoretical notions, or on mathematical solutions which [are 
supposed] a priori to be admissible'. 19 

Seguin's more practical approach led him to address questions ig
nored by Navier. Thus, throughout his treatise, Navier had treated 
suspension bridge cables merely as mathematical curves; nowhere did he 
evaluate the various possible means to construct such cables. But for 
Seguin this issue was central. In particular, Seguin wanted to determine 
whether iron wire might not be better for making cables than bar iron. 
To find out, he carried out an extensive series of tensile tests on iron 
wire, and these indeed showed that wire cables had important economic 
and technical advantages over chain cables. (Today all suspension 
bridge cables are made from wire.)20 

As we have seen, Navier was interested 'in the question of suspension 
bridge stability. His aim had been to determine the 'laws' of deflection 
and vibration of unstiffened suspension bridges. Seguin was also in
terested in the stability problem, but his aim was to figure out how to 
design a deck to prevent it from deflecting or vibrating significantly. 
And when Seguin eventually tested one of his bridges, and compared its 
deflection with what was predicted by Navier's theory, he found little 
agreement: Navier's theory predicted a deflection of 11 centimeters, but 
the actual deflection of Seguin's stiffened span was negligible. 21 (Subse
quent bridge builders went even further in the direction suggested by 
Seguin, until decks became heavy trusses suspended from cables. And 
Navier's analysis was simply inapplicable to these structures.) 

Seguin's methods of designing and building suspension bridges also 
differed profoundly from Navier's. For example, Seguin dismissed 
Navier's theoretical technique of determining hanger lengths as 
needlessly cumbersome. The method Seguin used to determine these 
lengths was to load a cable analogous to the way it would be loaded in 
practice, and then simply to measure the correct length for each 
hanger.22 Evidently Seguin's method worked because dozens of suspen-

18. Marc Seguin, De {'Influence des Chemins de Fer et de l'Art de les Tracer et de les 
Construire (Paris 1839) ix-x. 
19. Ibid., 28-9 
20. Marc Seguin, Des Ponts en Fit de Fer, (2nd ed., Paris 1826) 4-7, 18-19,33-4,75-105. 
21. Ibid., 72-73. 
22. Ibid., 56, 60-61, 67,113-114. 
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sion bridges were built on his plan. 23 As another example, whereas 
Navier developed his design for the Invalides bridge based on theoretical 
calculations, Seguin worked his out by first doing tests and experiments 
and then by actually building a small, trial suspension bridge (with a 
span of 30 meters) to gain practical experience and insight. 24 

Not only were their design methods different, however, but their 
design goals were also different. Seguin wanted primarily to achieve an 
economical, not a monumental design. Accordingly, Seguin's plan of 
1824, for a suspension bridge over the Rhone to link the towns of Tain 
and Toumon, had little resemblance to Navier's design for the Invalides 
bridge (even though both were conceived at roughly the same time and 
both had the same overall length). Seguin's bridge consisted of two 
spans rather than Navier's one, it used wire rather than chain cables, 
and it lacked the elegant decor of Navier's bridge (see Figures 5 and 6). 

Figure 5: The Tain- Tournon bridge designed by Marc Seguin. (Source: Seguin, Des Ponts 
en Fit de Fer, 2nd ed. [Paris, 1826).) 

Each of these measures helped to lower costs. And as for the stability 
problem of a two-span bridge, Seguin found a way to avoid it, at least 
to some extent. In effect, Navier's analysis had been based on the 
hypothesis of the cables being continuous over all spans, and free to 
move back and forth over the towers. But Seguin designed his bridge 
so that the cables were not continuous; rather, each cable, just after it 
passed over an intermediate tower, descended vertically to be anchored 

23 . 'Statistique des Premiers Ponts Suspendus ... Construit par la Compagnie Seguin 
Freres', Moniteur Industriel 3 (15 April 1835) 1-2. I would like to thank Dr. James Ed
monson for calling my attention to this article; Charles Coulston Gillispie, The Mon
tgo/jier Brothers and the Invention of Aviation (Princeton, 1983) 167. 
24. Seguin, Ponts en Fil de Fer, 64-74. 
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Figure 6: Seguin and his brothers with the Tain-Tournon bridge. (Source: Archives oj the 
Academy oj Sciences, Paris.) 

in rock at the base of the tower. In other words, Navier's analysis did 
not apply to Seguin's design. 25 

The extent to which Seguin achieved his ultimate aim of economy can 
be judged by the fact that his suspension bridge cost 200,000 francs, 
whereas Navier's cost 1,000,000 francs. 26 Of course, Seguin's bridge 
was only about half as wide as Navier's - another economizing measure 
- but it is difficult to imagine that this alone could account for a five
fold difference in cost. 

It should be evident that Seguin's search for an economical design 
was not merely a question of personal preference. As an entrepreneur, 
he had every incentive to economize, because both the cost of building 
the bridge and his profit had to come out of tolls - and therefore, the 
greater the costs, the smaller the profits. Likewise, Navier's design goals 
also were not merely a question of personal preference. As a member 
of the Corps des Ponts et Chaussees, he had incentive to create a 
monumental design based on theoretical analysis, because that is the 

25 . Ibid., 17-25; Marc Seguin, 'D'un Nouveau Pont en Fil de Fer Construit sur Ie 
Rhone, entre Tain et Tournon.', Annales de l'Industrie Nationale et Etrangere 20 (1825) 
167-8. 
26. Auguste Perdonnet, Notions Generales sur les Chemins de Fer (Paris 1859) 313; 
Navier, Ponts Suspendus, 254 . 
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kind of undertaking that was most highly esteemed and rewarded within 
the corps. Monumental architecture was a long· and venerated tradition 
within the corps, and it led corps engineers to feel disdain for the en
trepreneur's unrelenting quest for economy. For example, when Jules 
Seguin (Marc Seguin's brother) submitted a proposal in 1831 to build 
a suspension bridge in Paris, the corps' director remarked: 

When it is a question of constructing a bridge in the heart of the capital and 
in the vicinity of other magnificent monuments, it is in dis pen sible that the 
new construction be in harmony with its environment. There are special con
siderations of taste and of decoration which would make it difficult to leave 
the work to the entrepreneur, who, as we all know, always seeks that com
bination which costs him the least. 27 

The notion that engineering practice should flow from theory, par
ticularly mathematical theory, was equally part of the official ideology 
of the Corps des Pants et Chaussees. As to why they held this view, the 
reasons, briefly, were two-fold. First, mathematical theory was what 
corps engineers were primarily taught to do. They all attended the Ecole 
Poly technique and the Ecole des Pants et Chaussees, and the curricula 
of those schools focused predominantly upon pure and applied 
mathematics. Second, an emphasis on mathematical theory was seen as 
a means to counter growing popular opposition to the corps. Much of 
this opposition centered around the argument that corps engineers were 
merely abstract theorists who were incompetent as practitioners. To 
disprove such claims, the corps engineers sought to demonstrate that 
theory was in fact the soundest basis for engineering practice.28 Navier 
clearly had this idea in mind when he developed his theory of the 
suspension bridge, because in justifying the effort, he explained that: 

It was necessary ... to make a thorough study of a type of construction which 
seemed to offer great advantages and about which almost nothing had yet 
been learned through time and experience; but this study would not have 
been possible without the progress made in mathematical analysis in recent 
times, and without the institutions by means of which those charged with the 
direction of public works are initiated into the most advanced ideas of 
mathematics. 29 

The favorable reception accorded to Navier's work by both the Corps 
des Pants et Chaussees and the Academie des Sciences (which had close 
ties with the corps) demonstrates the extent to which his aims cor-

27. Quoted from James M. Oliver, 'The 'Corps des Ponts et Chaussees,' 1830-1848' 
(Ph .D. Diss ., Univ. of Missouri , 1967) 175-176. 
28. The reasons for the theoretical bent of corps engineers are discussed at length in Eda 
Kranakis, 'Social Determinants of Engineering Practice: A Comparative View of France 
and America in the Nineteenth century,' (to appear). 
29. Navier, Pants Suspendus, 15. 
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responded with their world view. The corp's director, Becquey, was im
pressed enough by Navier's theory to have copies of it distributed to the 
other corps engineers. 3o And the following year, Navier was elected to 
the Academie des Sciences, in good part because of this theory. 31 As for 
the Invalides design, it was circulated at Becquey's salon gatherings on 
several occasions, which was considered to be a special token of suc
cess. 32 Further, when the design was officially evaluated by a panel of 
experts within the corps, they especially praised the way in which it was 
founded upon theory: 

Both the overall aspect and the details of this project have been studied in 
the most complete and luminous manner. Theory everywhere illuminates 
practice: all is foreseen, all is calculated, and the graphic part has great 
beauty. 33 

Decision to have the bridge constructed by a private contractor 

Because the initial response to the Invalides design was so favorable, 
Navier decide to seek formal approval to construct the bridge. He sub
mitted the project to his superior, Eustache (ingenieur-en-che/ for the 
department of the Seine), in April of 1823. Eustache reviewed the pro
ject and reported favorably upon it, although he suggested some design 
changes. The project, along with Eustache's report, was then transmit
ted to Becquey who in turn submitted it to the committee of experts 
mentioned above. 34 

The committee approved the plan but did request changes, 
presumably those first suggested by Eustache. For example, they 
stipulated that the anchor cables' point of curvature be made lower and 
that the anchorage works include additonal layers of masonry. The 
committee also established specifications for the chain links and the 
coupling bolts, and they indicated that all links and hangers had to be 
tested under a load of 18 kg/mm2 with no evidence of permanent defor
mation. 35 

The committee concluded that 'the site, the novelty of the system, and 

30. 'Article PubliC: par l'Administration dans Ie Moniteur du 29 Fevrier 1828' , Journal 
du Genie Civil 1 (1828) 446. 
31. Gaspard Riche de Prony, 'Notice Biographique de M. Navier,' Annales des Ponts 
et Chaussees: Memoires, 7 (1837) no. 1, 5-6. 
32. 'Lettre au Directeur du Journal du Genie Civif, Journal du Genie Civil 4 (1829) 678. 
33. Navier, Ponts Suspendus, 251. 
34. Ibid., 249-53 . 
35. Ibid., 252-3. 
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the importance of the projected bridge' demanded 'great precautions in 
its execution. ,36 Yet they knew that, for economic reasons, and because 
the enterprise was not an urgent necessity, Becquey wanted it to be 
financed by private capital. (This was part of Becquey's stated policy of 
expanding public works by means of 'prudently directed' private enter
prise.)37 The committee consequently recommended that the enterprise 
be made 'the object of an absolute concession.' In other words, the 
bridge was to be privately financed and built in return for rights to col
lect all tolls for a specified period (55 years).38 

Navier himself felt that the project, due to its magnitude and impor
tance, should be funded and undertaken by the state. He sensed that 
there were fundamental contradictions between the character of the pro
ject on the one hand and the aims of the entrepreneur on the other. 39 
And in fact one can point to several potential difficulties with the ar
rangement proposed by the committee. For one thing, as was made evi
dent in the case of Seguin, entrepreneurs have real reason to prefer 
economical designs; but monumental designs are not generally 
economical, particularly those which embody new, untried 
technologies, like the Invalides bridge. (At the time, the Invalides bridge 
represented an undertaking matched in scale and importance only by the 
Menai bridge, which was not even yet completed.) 

Entrepreneurs also have reason to prefer undertakings that are vital 
economically, because that is where they have the best chance to earn 
a good rate of return on their capital; yet it is evident that the Invalides 
bridge did not fall into this category (although Navier did do a study 
which indicated that the bridge would bring an adequate profit to in
vestors).40 Finally, from the entrepreneur's perspective, it is very impor
tant to minimize construction time in order to achieve a rapid return on 
invested capital; yet major new undertakings usually take substantially 
longer to complete than expected. The Menai bridge provides a good ex
ample. Although the construction time was originally set at three years, 
it actually took five years to complete the bridge. And moreover, 
although the cost was estimated at 60.000 pounds, the actual cost prov
ed to be double that amount. The Menai bridge incidentally was not an 

36. Ibid., 253. 
37. 'Article Publie par I' Administration', Journal du Genie Civil 1 (1828) 446; Auguste 
A. Beugnot, Vie de Becquey (Paris 1852) 184-190, 234-5. 
38. Navier, Ponts Suspendus, 253; Pont des lnvalides: Memoire a Consulter, 16. 
39. Navier, lnvalides, 19-20, 25; Navier, 'De l'Execution des Travaux Publics et des 
Concessions', Annales des Ponts et Chaussees: Memoires, 1 (1832), 1-31. 
40. Navier, Ponts Suspendus, 251. 
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entrepreneurial undertaking; it was financed by the state and ad
ministered by a committee of the House of Commons.41 

Construction and demolition of the Invalides bridge 

If Navier ever expressed his reservations to the administration, they 
were ignored. For in July of 1823, the Conseil des Ponts et Chaussees 
adopted both the technical and financial recommendations of the 
special committee. The plans were then returned to Navier to make the 
necessary revisions and to draw up a code of specifications. Navier com
pleted this work in March, 1824 and resubmitted the project to 
Eustache. After final approval from both Becquey and the Minister of 
the Interior, the project was opened to bidding on April 7, 1824. In 
May, the concession was granted to Allain Desjardins, and in August 
construction began.42 

The contractual relationship between Desjardins and the state was 
designed to insure the latter's complete authority over every aspect of 
the design and construction of the bridge; the entrepreneur was put into 
the passive role of merely carrying the works out. Thus, the contract 
stipulated that the bridge was to be built precisely in accordance with 
a detailed set of plans and specifications provided by the corps. No 
change could be made without the prior, written consent of the corps' 
director. Nor was there any clause which authorized the contractor even 
to suggest modifications, despite the fact that such clauses were 
reportedly a standard feature in this type of contract - all of which sug
gests that the administration did not want the contractor to take any in
itiative in this regard. Finally, it was stated that the entrepreneur was 
obliged 'to submit to the administration's authority and supervision' 
over the building of the bridge and subsequently over its maintenance.43 

The administration appointed two corps engineers to monitor the 
construction: Eustache and Charles Stapfer, the latter an ingenieur-en
ordinaire. (Stapfer was assigned to inspect the works daily, to keep a 
detailed journal of the construction process, and to verify and enforce 
compliance with the approved plan.) In addition, it was agreed that 
Navier would take overall direction of the works in the interest of Des
jardins.44 

41. Navier, Invalides, 17. 
42. Navier, Pants Suspendus, 253-255. 
43 . Pont des Invalides: Memoire a Consulter, passim. 
44. Ibid., 3-4,29-31; Navier, Pants Suspendus, 255-8; Claude L.M.H. Navier, 'Le Pont 
de Fer', La Pandore, 25 Nov. 1826, 2-3. 
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It has been suggested that successful completion of the Invalides 
bridge was jeopardized by a poor system of inspection and material 
testing,45 but in fact this was not the case. For example, Navier 
developed excellent equipment to prove the chain links. He began by 
studying the two existing types of link testing machines. He found that 
one overestimated while the other underestimated the strength of a link. 
Navier then designed a new machine more accurate than either of the 
other two. It was even equipped with a device to measure the elongation 
of the links under loading. He also invented a machine to test curved 
links. (These were employed at the point where the anchor cables chang
ed direction.)46 

Certain unforeseen difficulties did arise, however. For example, it 
proved difficult to adjust the chains into rectangular arrays, because 
those on the outside, which were exposed to the sun, expanded relative 
to the inside chains. The problem was solved by placing small canopies 
above the cables to shade them until the necessary adjustments could be 
made.47 

In early July of 1826, evidence of a more serious problem appeared, 
when the cables were first allowed to hang on their own. Small, vertical 
fissures appeared in the anchorages at the point where the anchor cables 
changed direction. This aroused no concern at the time, however, 
because some settling had been expected. In fact Navier wrote a letter 
to Becquey informing him that the cables were fully in place, hanging 
on their own, and that the anchorages showed no signs of trouble. He 
concluded that 'this success would seem to leave no uncertainty about 
the success of the structure' .48 Several weeks l~ter, on July 24, Navier 
wrote again to Becquey that 'the masonry continues to behave in the 
manner which could be expected. ,49 

By the end of August, however, when the roadway was completed ex
cept for the railings, the fissures had widened to about five centimeters 
for each anchorage. By this time it was recognized that the sections in 
question would have to be strengthened if futher displacement occurred. 
Shortly after that, during the night of September 6, the accident occur
red. A water main which passed close to the underground anchorage 
buttresses on the Champs-Elysees side of the bridge ruptured, and 

45. H.J. Hopkins, A Span oj Bridges (Devon 1970) 202-3. 
46. Navier, Ponts Suspendus, 45, 66-8, 282, 284-294. 
47. Archives Nationales, F142289; Navier, Ponts Suspendus, 279-83, 294-6; 'Note 
Relative a la Disposition des Chaines du Pont des Invalides', Journal du Genie Civil 2 
(1829) 181-185 . 
48. Navier, letter to 'Becquey, July 1, 182i), Archives Nationales, p142289. 
49. Navier, letter to Becquey, July 24, 1826, Archives Nationales, p142289. 
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flooded the area around the buttresses. Some of the supporting earth
work ceased to bear against the anchorages. As a result, the fissures 
on the Champs-Elysees side suddenly widened to 11 and 17 centimeters, 
and the anchorage buttresses suffered some upturning and displacement 
(the area above b-c in Figure 7). The anchorages on the Invalides side, 
however, showed no signs of dislocation. 50 

Figure 7: Anchorage oj the lnvalides bridge. (Source: Navier, Memoire sur les Ponts 
Suspendus.) 

It seems apparent that the real, underlying problem was that Navier's 
anchorages were not sufficiently strong, and that the situation was 
merely aggravated by the ruptured water pipe. But why was this error 
made? Was it unavoidable, or was it the result of miscalculation or 
negligence on Navier's part? One thing that is clear is that the basic con
cept of the anchorage was workable, because it was subsequently 
adapted to other, important suspension bridges, notably the Brooklyn 
bridge. 51 Thus, the difficulty lay in Navier's attempt to apply the idea 

50. Navier, Ponts Suspendus, 262-3; Prony, 'Notice Biographique de Navier' , 12. 
51. 'The New York Anchorage of the East River Bridge' Scientific American 34 
(January 8, 1876), 15-16. 
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in practice. There were two problems in particular. First, because the 
anchorage design was new and untried, its actual behavior could not be 
entirely foreseen. Second, and more specifically, the resistance of the 
anchorage to horizontal displacement was impossible to calculate 
precisely, because it depended upon the specific characteristics of the 
surrounding soil (a point Navier had made in his 1823 theory).52 

Perhaps Navier could have done certain preliminary tests or ex
periments to gain a better practical intuition about the design, yet no 
specific accusations can be made in this regard. (Certainly large-scale 
experiments would have been expensive, perhaps more expensive than 
the eventual cost of repairing the Invalides bridge.)s3 Given what infor
mation Navier did have at his disposal, it appears that he was obliged 
either to overbuild deliberately (to compensate for lack of knowledge) 
or to make an 'educated' guess. He chose the latter alternative. The 
final design seemed reasonable to the other engineers who reviewed the 
project, although it ultimately proved inadequate. This kind of situation 
is by no means uncommon in the history of civil engineering. The result 
has usually been to repair the damage and learn from the situation. 
Navier pointed out, for example, that builders in the 18th century en
countered similar difficulties when they began to construct flattened, 
elliptical arches: 

These new arches exerted a greater pressure on their abutments, and directed 
at a different angle. The first structures of this genre did not entirely succeed, 
and only by degrees were they led to give the abutments the enormous dimen
sions adopted in the most recent bridges. S4 

As another example (not mentioned by Navier), the Menai bridge was 
built without any kind of stiffening or protection against wind despite 
the fact that its location exposed it to severe gales. Earlier American 
suspension bridges had been built with deep longitudinal beams running 
the length of the bridge as well as heavy, trussed side railings, both of 
which added stiffness. But the Menai bridge had neither, presumably 
because it was believed that the sheer weight of the structure would keep 
it in place. Yet a month after completion, the Menai bridge was damag
ed in a windstorm: several cross-beams supporting the roadway broke 
as well as a number of hangers. The deck was strengthened, but it was 
again ripped apart in 1839 by a hurricane. 55 

52. Navier, Invalides, 14; Navier, Ponts Suspendus, .127-31, 263, 299-300. 
53. This conclusion is based on discussions with Dr. Ir. H. de long, Professor of Civil 
Engineering at Delft Technical University, who has done extensive research on the history 
of bridge building: (see his book, Over Bruggen (Delft 1983). 
54. Navier, Invalides, 15-16. 
55. J .K. Finch, 'Wind Failures of Suspension Bridges', Engineering News-Record 126, 
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Like the inadequacy of Telford's deck design, the deficiency of 
Navier's anchorage design was one of many possible errors of judge
ment that can arise when new technological solutions are tried. In the 
case of the Invalides bridge, the damage could have been repaired and 
the anchorages strengthened without undue expense. This was the 
judgement of the Conseil des Ponts et Chaussees when they inspected 
the site after the accident. They estimated that an additional 100 to 200 
cubic meters of masonry were needed, which would increase total costs 
by only one or two percent. The council directed that steps be taken to 
begin repairs, and Navier immediately drew up a proposal to 
reconstruct the anchorages. 56 

Before repairs could be made, however, the chains had to be sup
ported once again upon scaffolding so they would exert no pressure on 
the anchorages. But the scaffolding could not be protected against high 
waters or ice that might form on the river during the approaching winter 
months. Thus, it was decided to take the chains down until the an
chorage works had been completed and allowed to set properly. 

Meanwhile, financial difficulties arose. For on the one hand, the con
tractor was unable to raise new capital to make repairs, because the inci
dent had caused panic among investors. And on the other hand, a 
dispute emerged between the contractor and the government as to who, 
in fact, should pay for the repairs. The administration took the position 
that the contractor should pay, since he had undertaken to build the 
bridge 'at his own risk and peril. ,57 But Desjardins objected on two 
grounds. First, he argued that he could not be held responsible for the 
accident, because he had fulfilled all of his obligations. He had built the 
structure exactly according to specifications, and he could prove that all 
work had been carried out properly. (The proof lay in the fact that the 
administration itself had daily overseen and approved all materials and 
workmanship during the entire period of construction - the evidence 
was Charles Stapfer's daily log book.)58 

Second, Desjardins argued that the phrase 'at his own risk and peril' 
could not be taken to include the risk that the design might be flawed. 

(March 13, 1941), 402-407. 
56. Navier, Pants Suspendus, 300-301; Navier, Invalides, 10-11, 18; Prony, 'Notice 
Biographique de Navier', 12-14; Barre de Saint-Venant, 'Notice sur les Ouvrages de 
Navier' in: Claude L.M.H. Navier, Resume des Le~ons ... de la Resistance des Corps 
Solides, ed. Barre de Saint-V en ant (Paris 1864) lxvii. 
57. Pont des lnvalides: Memoire a Consulter, passim; Navier, lnvalides I, 9, II, 16-17; 
Pants Suspendus, 301; Resistance des Corps Solides, ed. Saint-Venant, lxvii-Ixviii; Prony, 
14. 
58. Pont des lnvalides: Memoire a Consulter, passim. 
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Rather, the risks he rightly had to bear were the risks that there might 
be increases in the price of materials or labor, or that the tolls collect~d 
might not provide a sufficient return on the invested capital, etc. How, 
Desjardins asked, could the state expect him to pay for altering a design 
he had been legally obliged to follow, a design he was not even supposed 
to question? He added that the correctness of his view was shown by the 
fact that the administration had earlier requested certain design changes 
and had agreed to pay for them since they were not originally specified 
in the contract. In sum, Desjardins felt that he was being unfairly called 
upon to pay for the administration's own mistakes, and he was vexed 
enough to take the matter to court. Events also prompted Desjardins 
and his stockholders to re-evaluate the project overall, and they evident
ly concluded that the original site chosen for the bridge was not the most 
viable economically. 59 

If the Invalides bridge ultimately lost the support of the contractor 
who built it and the investors who financed it, it never did have strong 
support from the public. In fact there had been strenuous oppostion to 
the project from the beginning, especially from within the Paris 
municipal council. Many disliked the location chosen for the bridge. It 
was argued that the beauty of the Champs-Elysees would be marred by 
the creation of a major thoroughfare across it, and it was felt that the 
bridge would have a negative impact on the Invalides square, which 
would become dirty and clogged with traffic. Finally, some believed 
that the bridge columns would mask the view of the Hotel des Invalides 
(an accusation Navier denied).60 

Now, it is true that virtually every major undertaking that ultimately 
succeeds is at some point opposed by certain groups: the Menai bridge, 
the Wheeling suspension bridge, and the Brooklyn bridge provide just 
a few examples. 61 Yet when such undertakings respond to real economic 
and social needs, they usually also have significant public support. For 
example, by 1850, at least ten percent of the population of Brooklyn 
commuted every day to New York City to work. Their only means of 
transportation was the Brooklyn Ferry, which was often delayed or 
cancelled because of bad weather. For those people, the Brooklyn 

59. Ibid; Plan du Pont Extraordinaire Dit des Invalides, 1-4. 
60. Navier , Invalides, 19-24; Prony, 'Notice Biographique de Navier,' 14; Navier, 
Resistance des Corps Solides, ed. Barre de Saint-Venant, lxvi-lxviii; Plan du Pont Extraor
dinaire Dit des Invalides, 1-2, 4. 
61. William Alexander Provis, An Historical and Descriptive Account oj the Suspension 
Bridge Contracted Over the Menai Strait (London 1828) 3-5; Gene D. Lewis, Charles 
Ellet, Jr. (Chicago 1986) 121-126; David Jacobs and Anthony E. Neville, Bridges, Canals, 
and Tunnels (New York 1968) 79. 
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bridge was a vital necessity. Thus, when the cost of building the bridge 
eventually ran so high that the entrepreneurs who had initiated the pro
ject could no longer afford to invest in it, public support made it possi
ble for an arrangement to be made whereby the cities of Brooklyn and 
New York jointly took control of the bridge and provided the funds to 
complete it. 62 In contrast, the Invalides bridge was imposed on Parisians 
by the Corps des Ponts et Chaussees with little concern for what they 
wanted or needed. In fact, the reservations expressed by the Paris 
municipal council before the project was approved were simply ignored. 
Hence it is hardly surprising that the council later took advantage of the 
accident to call the entire enterprise into question. 

The accident also became a focal point for the expression of more 
general hostility to the Corps des Ponts et Chaussees. Many - and 
notably the emerging class of entrepreneurs and private-sector engineers 
like Seguin - resented the fact that a small elite had control over broad 
areas of technological development. 63 Since an important justification 
for the corps' power and authority was its members' mathematical 
training, opponents did not miss the opportunity provided by the In
valides accident to scorn the 'bumbling' theoreticians. One technical 
writer referred to 'the eminent men of science' who were 'seeing their 
calculations fail in Paris.'64 Balzac, an outspoken critic of the corps, ex
pressed a similar view in his novel, Le Cure de Village: 

All France knew of the disaster which happened in the heart of Paris to the 
first suspension bridge built by an engineer, a member of the Academy of 
Sciences; a melancholy collapse caused by blunders such as none of the an
cient engineers .. . would have made. 65 

Gossip even travelled beyond French borders. Thus one British writer 
reported that Navier, when called upon to explain the accident, had 
responded: 'C'etait seulement une petite distraction dans mes calculs.' 
('It was only a small oversight in my calculations.')66 

With mounting opposition from all quarters, the Invalides affair 
became a serious embarrasment for the corps administration. Perhaps 
their (ultimately Becquey's) original decision not to pay for the repair 

62. Alan Trachtenberg, Brooklyn Bridge: Fact and Symbol (New York 1965) 23; 'New 
York Anchorage of East River Bridge' 16. 
63 . Kranakis, 'Social Determinants of Engineering Practice', (to appear) . 
64. 'Ponts en Chaines et en Fils de Fer', Moniteur de I'Industrie 4 (1829) 100. 
65 . Honore de Balzac, The Vii/age Rector, trans. Katharine P . Wormely (Boston 1900) 
242. 
66. An Account oj Various Suspension Bridges, Particularly oj Captain S. Brown's, 
Near Berwick-Upon-Tweed (n.p., n.d.) 51 , Edwards MSS, National Museum of American 
History. 
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of the bridge was taken partly in order to save face and to avoid any 
admission of fallibility; perhaps they even feared that the bridge would 
become a kind of symbol of their fallibility. In any event, the ad
ministration ultimately decided to give the project up altogether, even 
though the cost of removing the bridge was greater than the cost of 
repairing it. An agreement was reached with the contractor whereby the 
latter was permitted to build three suspension bridges in Paris in lieu of 
the original one and to use the materials from the original Invalides 
bridge. The contractor was also allowed to provide his own designs, the 
only stipulation being that the completed bridges had to pass load tests 
supervised by the administration.67 

The three bridges that were eventually built presented a striking con
trast to the Invalides bridge. They were designed simply to make money, 
not to achieve glory, or to beautify the city, or to outdo the British, or 
to show how theories could be applied in practice. One of them, for ex
ample, the Pont des Champs-Elysees (located about 200 meters 
downstream from the original site of the Invalides bridge), was describ
ed by Correard, editor of the Journal du Genie Civil, as "truly a 
villanous thing. ,,68 He characterized the bridge as a poor imitation of 
Samuel Brown's Union bridge. It consisted of a single, short, central 
span of 72 meters flanked by two half-spans, one of which, through 
some miscalculation, was made 63 cm shorter than the other. The bridge 
moreover lacked stability; it was said to vibrate considerably when a 
carriage or even a single horseman crossed over it. Nevertheless, it stood 
for 25 years until it was replaced by a stone arch.69 

While it seems that, in the end, the contractor managed to come 
through the affair relatively unscathed, the same cannot be said for 
Navier. Having to witness the demolition of a structure that embodied 
much of what he had worked for in his professional career was a 
devastating blow. Even worse was the fact that he personally had to 
bear the brunt of the public's criticism, even though it was really intend
ed for the corps as a whole. In effect he became a scapegoat, and not 
only for the public but also for the administration, which punished him 
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by withholding promotion. Between October 1830 and August 1831, 
Navier wrote four letters to the corps' director, Simon Berard (ap
pointed 1830), asking to be promoted. 7o He complained that he had 
been passed over in favor of a younger engineer with less time in service 
and poorer credentials. A marginal comment on one of the letters, 
presumably written by Berard, explained that in awarding promotions, 
'one must consider not merely works undertaken, but also those that are 
successfully completed.' A few years later, in 1836, Navier died, at the 
age of 42. In the view of his closest colleagues, Navier's death was 
directly linked to the Invalides affair. As one of them, Prony, cryptical
ly explained in his biographical notice of Navier: 

When a great monument ... . comes thus suddenly to disappear at the mo
ment when it is ready to fulfill its very useful purpose, as the number of those 
who can know and appreciate the true causes of this disappearance is always 
infinitely small in proportion to the number of those whose beliefs, athough 
founded upon false appearances, constitute nonetheless what is called public 
opinion, there necessarily results in this opinion, a disfavor that ... exerts a 
very fatal influence on the mental condition and even the physical constitu
tion of the one who is its object. 7 1 

Conclusion 

Although the immediate motives for abandoning the Invalides bridge 
were public opposition and the financial dispute between the ad
ministration and the contractor, an important underlying cause of the 
difficulties was the inability of the Corps des Ponts et Chaussees to 
adapt to a changing world. In particular, rapid development of new 
transportation systems - bridges, canals, railroads, etc. - necessitated 
the growth of a community of entrepreneurs and of engineers who 
worked in the private sector. Yet the corps was reluctant to share power 
with these new groups or, in many instances, even to cooperate with 
them. 

The inflexibility of the corps was manifested in the contradictory 
policies followed by Becquey, which, in the case of the Invalides pro
ject, virtually assured failure. Becquey saw a need to stimulate private 
enterprise, but he was insensitive to the broader implications that this 
entailed. He wanted to choose what projects entrepreneurs would be 
allowed to undertake, but his choices reflected the priorities of the 

70. Archives Nationales, p142289. 
71. Prony, 'Notice Biographique de Navier ' , 13. 
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Corps des Ponts et Chaussees rather than those of entrepreneurs. Thus, 
he decided to have the Invalides bridge contracted out because it was 
primarily momumental, not an economic necessity, but that is exactly 
the kind of project that private enterprise is least able to carry through. 
Moreover, for Becquey to assume that private enterprise could be 
directed at will by the state was to overlook one of its fundamental 
characteristics; its success depends upon the willingness of individuals 
to invest, and that cannot be dictated administratively. After the acci
dent, the contractor's and investors' attitudes toward the Invalides pro
ject changed dramatically, and Becquey's declarations could not alter 
that fact. 

Another dimension of the corps' inflexibility was its stubborn 
adherence to an ideology and to policies that were increasingly regarded 
by the public as reactionary. Public opinion favored democratization of 
the corps and a shift to a more practical style of engineering (such as 
existed in Britain). Instead, the corps continued to nourish esoteric 
theories and elitist attitudes. These circumstances inevitably shaped the 
public's attitude toward the Invalides project, and many accordingly 
saw the bridge as nothing more than a material embodiment of the 
corps' world view, a 'sterile monument,72 that looked backward to an 
aristocratic past. It was because of perceptions like these that the 
public's reaction to the accident was so critical, indeed, enough to be 
a significant factor in the corps' eventual renunciation of the project. 

Such tensions were not uniquely characteristic of the Invalides affair, 
moreover. On the contrary, they were part of a recurrent pattern of 
social conflict that hampered French technological development 
throughout the nineteenth century. Time and time again, the Corps des 
Ponts et Chaussees made decisions and adopted policies that made it 
difficult or impossible for entrepreneurs to work efficiently or even to 
work at all. Complaints to this effect were a constant theme in French 
technical literature of the nineteenth century, and some of the cases, re
counted in detail, were veritable nightmares of red tape and 
bureaucratic interference and sabotage. 73 The long-term effects of all 

72. 'Des Chemins de Fer aux Etats-Unis d' Amerique', Journal de l'Industriel et du 
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this were by no means negligible. For example, it is well documented 
that the policies and decisions of the Ponts et Chaussees administration 
were at least partly if not largely responsible for the slow growth of the 
French railway network prior to 1850.74 Similarly, contemporaries 
argued that the corps hindered the development of long-span bridges 
later in the nineteenth century, because every time a proposal for one 
was submitted, it was 'rejected on all sides by the Conseil des Ponts et 
Chaussees, even when the cost was less than that of a bridge with several 
spans.'75 

French technical development was likewise impeded by continual 
strife between the corps and the public (including particularly engineers 
and artisans who worked in the private sector). The conflicts became 
most intense during periods of general social upheaval, notably during 
the revolutions of 1830, 1848, and 1870. They absorbed considerable 
energy that might have been directed toward more constructive ends. In 
the case of the Invalides bridge, the time and energy spent in arguments, 
lawsuits, and recriminations could have been channelled instead into 
repairing the bridge (and undoubtedly would have been in another 
country). The situation was like that of a machine which operates with 
so much friction that most of its power is uselessly dissipated. Such 
were, frequently, the circumstances in which technological development 
occurred in nineteenth-century France. 

74. See, for example, Arthur Louis Dunham, The Industrial Revolution in France 1815-
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De introductie van de steenvorm
machine in de Nederlandse 
steenbakkerij en de rol van de 
Nederlandse machinefabrieken in dit 
innovatieproces; circa 1850-1870* 

GIEL VAN HOOFF 

Inleiding 

De steenvormmachine is een van de vele arbeidsmachines die in de loop 
van de 1ge eeuw vanuit het buitenland hun intrede in Nederland doen. 
De centrale vraag in dit artikel is: wat is precies de rol geweest van de 
Nederlandse machinenijverheid bij de eerste toepassing en de versprei
ding van de steenvormmachine in Nederland? Om op deze vraag een 
goed antwoord te kunnen geven is het nodig om, naast de rol van de Ne
derlandse machinenijverheid, ook de andere faktoren die in dit innova
tieproces een rol spelen te analyseren en om al deze invloeden met elkaar 
in verband te brengen. Daarvoor zal allereerst het produktieproces van 
het bakken van steen in Nederland op het tijdstip van de invoering van 
de steenvormmachine bekeken worden. Vervolgens zullen de opeenvol
gende ontwikkelingen op het gebied van de mechanisering van het steen
vormen aangegeven worden. Een korte schets van de economische 
toestand van de Nederlandse steenbakkerij gaat dan vooraf aan een be
schrijving van de invoering van de steenvormmachine, waarna de Ne
derlandse machinebedrijven die hierin een rol spelen aan de orde ko
men. 

Zeer verschillende voorwaarden moeten gerealiseerd worden wi! een 
innovatie succesvol zijn. Dit geldt ook voor de steenvormmachine. De 
kwaliteit van het eindprodukt, de voor- en nadelen ten opzichte van tra
ditionele technieken, de strukturen van de markt en dergelijke zijn aile 

* Met dank aan Ben Janssen te Zevenaar voor het kommentaar op dit artikel. 
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij het Samenwerkingsorgaan Brabantse Uni
versiteiten en yond plaats in het kader van het onderzoek naar de ontwikkeling van de Ne
derlandse machinenijverheid tussen 1850 en 1914. 
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van invloed. In dit geval blijkt de Nederlandse machinenijverheid een 
wezenlijke bijdrage te leveren om deze innovatie ook voor Nederland 
succesvol te maken. 

De Nederlandse machinenijverheid is bij deze innovatie sterk betrok
ken. Bijna twintig Nederlandse ondernemers en machinefabrieken heb
ben zich met de vervaardiging van de steenvormmachine bezig gehouden 
(zie bijlage I). Een zestal bedrijven daarvan is voor 1900 opgeheven, 
zander dat hun kennis en fabricage van steenvormmachines elders is 
voortgezet. Enkele bedrijven schrappen de fabricage van steenvormma
chines uit hun produktieprogramma. Anderen komen niet boven het 
stadium van ambachtelijk kleinbedrijf uit. Zij kunnen uiteindelijk niet 
op tegen de seriematige produktie van de grot ere bedrijven. 

Rond 1900 heeft de Nederlandse machinenijverheid de thuismarkt 
voor een groot deel in handen. Er vindt dan zelfs export plaats. Na 1920 
is de firma Johs . Aberson uit de hele reeks van bedrijven de enig overge
bleven producent van steenvormmachines in Nederland. Zij is heden ten 
dage nog actief op dit terrein, waarop ook sinds enige tijd het Nijmeegse 
bedrijf De Boer zich heeft begeven. 

Het productieproces in de Nederlandse steenbakkerij omstreeks 1850 

Tot het midden van de vorige eeuw vormt de steenfabricage in technisch 
opzicht nog een traditionele bedrijfstak. Het fabricageproces bestaat uit 
een vijftal op elkaar volgende handelingen: het uitgraven van de aarde, 
het transport van de afgegraven grond naar de werkplaats, de bewerking 
van de aarde tot een kneed bare, plastische massa zander ongerechtighe
den, het vormen van de aarde tot steen en het drogen daarvan en tenslot
te het bakken van de gedroogde vormstenen. I Het graven van de klei ge
schiedt van oudsher met de schop . Meestal wordt de kleiput voor het 
winterseizoen uitgegraven en blijft de klei op een hoop liggen 'rotten' 
tot het volgende voorjaar. De beurtelingse regenbuien zouden de plasti
citeit van de klei bevorderen en door invriezing gaan grote kluiten aan 
stukken. 

De verdere bewerking tot een homo gene, plastische massa vindt 
plaats door het omscheppen van de kleibult en het kneden van natte 
kleimassa met de voeten, waarbij ongerechtigheden als harde stukken en 

I . Een goed algerneen overzicht van het produktieproces in de Europese steenbakkerij 
rond 1870 biedt P. Chabat, La brique et 10 terre cuite (Paris 1880). Zie voor de ontwikke
ling van de Nederlandse steenbakkerij in de tweede helft van de 1ge eeuw J.A. de J onge, 
De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijrnegen 1972), 206-212. 
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plantenresten worden uitgesorteerd omdat zij bij het vormen ongemak 
veroorzaken en bij het bakken tot breuken en scheuren leiden. Dit zoge
naamde kleitrappen is een zwaar en ongezond werk. Het vervoer, het 
vormen, het omkeren van de vormbakken, het keren van de stenen op 
de droogplaats en het stapel en van de stenen in de ovens gebeurt rond 
1850 nog allemaal met behulp van handenarbeid. 

Het bakken geschiedt in veldovens, zgn. meilers of klampovens. De 
veldoven kent gemetselde zijmuren (vaak met een dak), de meiler en 
klampoven niet. De gedroogde vormstenen worden volgens een bepaald 
systeem opgestapeld met ruimte voor vuur- en rookgangen. De oven 
wordt afgedicht met leem, waarbij men aan de bovenkant trek- en rook
gaten openlaat of men maakt, zoals bij de veldoven, van een stapeltje 
losse stenen schoorstenen. Van een gelijkmatig en goed contr6leerbaar 
bakproces is bij de verschillende bakmethodes rond 1850 echter nog 
geen sprake. 
De bedrijfsorganisatie is vrij eenvoudig. Veel vaste investeringen zijn 
niet nodig. 

Een belangrijke kostenpost vormt het stookmateriaal, in Nederland 
turf. De prijs daarvan schommelt nogal. Uit een opgave over 1853 van 
de steenbakkerijen langs de Hollandse IJssel valt op te maken dat de uit
gaven aan turf en grond bijna net zoveel bedragen als de 100nkosten.2 

Het grootste deel van het werk is seizoensbedrijf. Een centrale rol speelt 
daarbij de vormer, die met behulp van een houten vorm de klei tot ste
nen vormt. Van zijn snelheid en geschiktheid hangt de produktie groten
deels af. Hij is dan ook de best betaalde arbeidskracht binnen de steen
bakkerij . 

De eerste ontwikkeling van de steenvormmachine 

Het idee om machinaal stenen te vormen dateert al van het begin van 
de negentiende eeuw. Een overzicht uit 1866 vermeldt een 25 fabrikan
ten en ontwerpers van steenvormmachines in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw. 3 Zo ontwerpt omstreeks 1820 Kinsley in de Verenigde 
Staten een steenvormmachine, mede naar aanleiding van het gebrek aan 
geschoolde arbeidskrachten. Voor Frankrijk wordt in 1840 een machine 
vermeld van Carville, die 1500 stenen per uur kan vormen. Een paard 
zorgt voor de aandrijving van deze machine, voor de verdere bediening 

2. W.T . Geevers Deynoot, ' lets over de steenbakkerijen langs den Hollandschen Ussel' , 
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1854, 392-393 . 
3. Friedrich Neumann, Die Ziege/fabrikation (Weimar 1866) m.n. 146-149. 
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zijn 10 arbeid(st)ers nodig. Deze machines vinden weinig of geen prac
tische toepassing. 

Pas na 1850 komen er machines op de markt die in de praktijk bruik
baar blijken en ingang vinden. De Engelsman Henry Clayton (what's in 
a name) is de eerste die er in slaagt een apparaat te construeren dat rui
me toepassing vindt. Deze werktuigkundige, eigenaar van de Atlas 
Works te Londen, verkrijgt in 1844 zijn eerste octrooi op een steen
vormmachine. In 1852, 1855 en 1858 volgen nieuwe octrooien op verbe
teringen.4 In 1852 is Clayton met zijn machine vertegenwoordigd op de 
tentoonstelling te Londen. Hij ontvangt op de internationale ten
toonstellingen te Parijs en Londen, in repectievelijk 1855 en 1862, ere
medailles voor zijn machinerieen. 

III . I Dubbele steenvormml1chine met dierlijke aandrijving, no. 3 van H. Clayton 's Atlas 
Works te Londen (ca. 1860) Prijs compleet: f 120. Produktie: 10012.000 stenen per dag. 
Bron: Nieuw Tijdschrift Deel3, 1860. 

Ook andere machinefabrieken begeven zich op de markt en komen 
met afwijkende ontwerpen. Rond 1860 zijn met name in Frankrijk en 
Engeland verschillende bedrijven bezig met de verdere ontwikkeling van 
steenpers en -vormmachines. Op de Londense tentoonstelling in 1862 

4. (S. Bleekrode) 'Het machinale vormen van bak- of tigchelsteenen door H . Clayton & 
Co te Londen (Atlas Works)' Nieuw Tijdschrift gewijd aan aile taken van volksvlijt, nij
verheid, landbouw, mijnwezen, handel, spoorwegen, telegrafie en scheepvaart, 3 (\860) 
62-68 . 
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zijn er onder andere steenvormmachines van Bradley & Craven te Wa
kefield, P. Effertz te Machester en Cazenave & Co.5 Het Britse tech
nische vakblad The Engineer publiceert in die jaren een tiental ontwer
pen van klei- en steenvormmachines.6 Volgens een vermelding uit 1860 
zijn er dan meer dan 300 octrooien op kleivormwerktuigen of onderde
len daarvan verleend. 7 

Constructie 

De meeste steenvormmachines bestaan uit twee onderdelen. De kleimo
len, waarin de basisgrondstof goed vermalen en dooreen gekneed wordt 
en de eigenlijke vormmachine. De molen dient grote stukken fijn te ma
ken en het geheel tot een homo gene plastische massa te kneden. Bij de 
meeste machines vormt de molen een geheel met de vormmachine. 
Daarnaast zijn er aparte kleivoorbewerkingsmachines en aparte vorm
machines. 

Rond 1870 bestaan er zoveel soorten vormmachines, dat er pogingen 
gedaan zijn om hierin onderscheid aan te brengen. Een van deze indelin
gen onderscheidt:8 

1. machines die het handvormproces imiteren 
2. machines waarbij het vormen gebeurt door mid del van een voortdu

rende ronddraaiende beweging 
3. machines waarbij het vormen geschiedt door de klei te persen in of 

door een vormgat 
4. machines die een kleistreng persen die op maat afgesneden wordt 

door een mes of draad 
De eerste vormmachines zijn semi-continue en een nabootsing van het 

handvormproces. De kleimassa wordt aan het einde van de kneedbewer
king in losse vormbakken geperst, die daarna uitgenomen worden. Van
af omstreeks 1860 zien we type twee ontstaan. De machines zijn dan 
voorzien van een roterend vormsysteem; de machine perst de klei in 
vaste vormen aanwezig op een soort tafelblad. De vormtafel draait na 
elke vulling een slag verder, om zo een machinebediende de kans te ge
yen de gevulde vormen te legen. 

5. Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nij
verheid, (TNMvN) derde reeks,S (1863) 267. 
6. The Engineer 8 (1959), 317, 344, 347, 447; idem, II (1861) I, 106 en 186; idem 12 
(1861) 2, 103; idem 13 (1862) I, 57 en 254; idem 15 (1863) 1,274 en 317; idem 16 (1863) 
2,59. 
7. Bleekrode, u. W., 63. 
8. Chabat, u. W., 191. 
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IlI.2 Dubbele steenvormmachine met stooml waterkrachtaandrijving, no. A . van H. Clay
ton's Atlas Works te Londen (ca. 1860), prijs f200. Produktie: 18 a 25.000 stenenl dag 
(bron: Nieuw Tijdschrift, Deel 3, 1860) 

Het derde systeem bestaat uit twee tegen elkaar in draaiende cilinders 
die de kleimassa onder druk tegen de vormwand persen, waarna tel kens 
als de vorm vol is de massa wordt toegelaten. Een belangrijk probleem 
bij dit systeem is een goede verdeling van de druk, die de kleimassa over 
de hele lengte en breedte gelijkmatig verspreidt. Met name de wrijving 
langs de vormwanden en het aanslibben daar vormen technische obsta
kelso 

Het laatste systeem is de zogenaamde strengpers. De geknede klei 
wordt door een koker geperst, waarvan de afmetingen gelijk zijn aan de 
lengte en breedte van het gewenste steenformaat. De klei komt in de 
vorm van een strook uit de machine, die op een snijtafel halfautoma
tisch op de gewenste dikte afgesneden wordt. Hier gelden dezelfde pro
blemen als bij het vorige systeem. Een van de belangrijkste bijdragen 
aan de ontwikkeling van de strengpers levert de Duitser Schlickeysen, 
die in 1858 met zijn eerste bruikbare machine op de markt komt. 

Een tweede manier van indelen van steenvormmachines, die uit de
zelfde tijd dateert, berust niet op de werkingsprincipes, maar de 
toestand waarin de grondstof wordt verwerkt. Bij de bereiding van de 
grondstof zijn twee verschillende systemen te onderscheiden, het zoge
naamde soft mud procede en de droge kleibereiding. Bij het zachte mod
dersysteem wordt de grondstof in vochtige toestand (meestal onder toe-
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voeging van water) verwerkt. De grondstof moet eerst aangemaakt wor
den, dat wil zeggen droge stof en vocht moeten goed gemengd worden. 
De vochtige klei is dan, net zoals bij de handvormmethode, vrij makke
lijk te modelleren en - zoals bij de strengpers - te versnijden. De 
vormstenen moeten dan gedroogd worden alvorens ze te kunnen bak
ken. 
Bij de droge kleibereiding maalt men droge grond tot kleine, gelijkmati
ge korrels om die daarna onder hoge druk in vormen te persen. De ma
chinerie hiervoor is kostbaarder dan die voor het soft mud procede, 
maar de steenfabrikant bespaart op de droogtijd. 9 

AIle machines persen de kleimassa onder druk in of tot een vorm. 
Daarvoor zijn verschillende manieren. Zo gebeurt het persen aanvanke
lijk bij veel machines door middel van een hefboom die met de voet be
diend wordt. Bij de latere ontwerpen leveren paarden en stoomwerktui
gen het vermogen voor de aandrijving en het persen, waardoor de pers
druk toeneemt. 

Technische eisen10 

De belangrijkste taak van het kneedwerktuig is het vormen van een ge
lijkmatige, goed gemalen, plastische massa. In de aard en de samenstel
ling van de grondstof zijn belangrijke verschillen. Daarbij spelen de om
standigheden waaronder de klei verwerkt moet worden een roi. Het 
weer heeft invloed op de vochtigheid van de te verwerken klei. De 
constructie en de werking van de machine moeten daarop berekend zijn. 
Een algemeen vereiste is soliditeit van constructie. Steenfabrieken liggen 
veelal afgelegen. Ingewikkelde of zwakke constructies moeten zoveel 
mogelijk vermeden worden en reparaties zoveel mogelijk zonder hulp 
van buitenaf plaats kunnen vinden. Eenvoudige bediening vormt daar
van een onderdeei. Verder moet de machine makkelijk schoon te maken 
zijn. 

V oor- en nadelen ten opzichte van de handvormmethode 

Het belangrijkste voordeel van de mechanische vorming van stenen ten 
opzichte van het vormen met de hand is de grotere produktie per arbei-

9. Spon's Dictionary of Engeneering, dl. 2 (Londen 1870) 642: 
10. Rapport der jury van de wedstrijd verbonden aan de tentoonstelling van Nationale 
en Koloniale nijverheid te Arnhem (Arnhem 1880) 4-5. 
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der. De produktiecapaciteit van een steenvormmachine varieert uiter
aard naar type en soort van machine. Rond 1860 zijn er machines in ge
bruik waarmee 5000 tot 25.000 stenen per werkdag gemaakt kunnen 
worden. 

TABEL I Steenvormmachines, prijzen en produktie, ca. 1860-1880 

Naam fabrikant Prijs Produktie Bron 
(in guldens) (per dag) 

H. Clayton & Co. 2400 18-25.000 Bleekrode, 1860 (11) 
H. Clayton & Co . 1400 10-12.000 Bleekrode, 1860 
? ? 20.000 J. ter Horst JGz. , 1862 (12) 

(13) 
P . Effertz ? 25-75.000 Londen, 1862 (13) 
Bradley & Craven ? 15-20.000 Londen, 1862 
Cazenave ca.2560 10.000 Parijs, 1867 (14) 
F. Durand ca.2560 10.000 Parijs, 1867 
Isaac Gregg ? 35.000 Parijs, 1867 
Pollock 70.000 40.000 Weenen, 1873 (15) 
Ward & Burman ? 10.000 Weenen, 1873 
Oates 2000 18.000 Weenen, 1873 
Paget & Co. 5-6.000 Weenen, 1873 
Bradley & Craven 6000 1200 Weenen, 1873 
Ruston, Proctor & Co. ? 2000 Weenen, 1873 

De prijzen van de steenvormmachines iopen uiteen maar zijn in het aige
meen niet gering. Rond 1860 varieert de prijs van /840 tot /2400; rond 
1880 van /450 voor een paardenmoien tot /1600 voor een stoomsteen
vormmachine. 
De produktiviteit van de verschillende machines ioopt ook zeer uiteen. 
Een verband tussen prijs en produktiviteit is niet aItijd duideJijk aanwe
zig. De productiviteit van de meeste machines is groter dan bij het oude 
handvormbedrijf. Een goede handvormer ievert circa 25.000 stenen per 
werkweek, de productie van de machines ioopt uiteen van circa 7000 tot 
circa 300.000 stenen per week. Daarbij komt voor de machines een extra 
produktiewinst doordat er bij machinaai vormen geen zogenaamde 

II. Bleekrode, a . w. bijlage. 
12. Gemeentelijke Archiefdienst Haarlem, Archief Nederlandsche Maatschappij voor 
nijverheid en handel 1863, inv. no. 10. 
13. zie noot 5. 
14. Emil Tierich, 'Ueber die Ziegelmachinen auf der letzten Pariser Weltausstellung', 
Zeitschrift des Oesterreichischen 1ngenieurs- und Architekten Vereins (1868) 68-71. 
15 . J. W. del Campo, De Wereld-Tentoonstelling te Weenen (Rotterdam 1874) 200-202. 
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kladstenen voorkomen. Bij het handvormen blijft na het afstrijken tel
kens een rest klei over, waarvan om de drie of vier keer zoveel over is 
dat er een hele steenvorm mee gevuld kan worden. Het resultaat zijn de 
kladstenen, die van mindere kwaliteit zijn. Dit betreft een derde tot een 
kwart van de produktie. 

De steenvormmachines vereisen uiteraard ook werklieden voor de be
diening. De eerste machines zijn nog redelijk arbeidsintensief: een per
soon voor het inwerpen van de grondstof in de molen, een it twee per so
nen voor het afnemen van de vormen en soms nog werkkrachten voor 
de bediening van de pershefboom of toezicht op de machine. Deze werk
zaamheden vereisen echter minder geschoold personeel en maken de du
re handvormer overbodig. 

T ABEL 2 De samenstelling van een ploeg steenarbeiders bij handarbeid en machinale 
arbeid 

Hand 1866 (16) Hand 1872 (17) Machine 1872 (17) 
Type arbeider Weekloon Type arbeider Type arbeider 

(in guldens) 

1 vormer 7.60 1 vormer I perser 
1 opsteker 4.40 I opsteller I zander / 1 vormensteker 
2 arbeiders 5.50 2 aardmakers 1 aardmaker 
1 karman 5.50 I karman I steendrager 
4 kruiers 7.00 1 jongen/ meisje 2 kruiers 
2 opzetsters 2.60 2 opzetsters 2 opzetsters 
4 afdragers 2.10 3 afdragers I steen kruier / I neerslager 
1 opsnijder 1.10 I schabeel 2 schab eel 

I jongen/ meisje 

Totaal 
16 personen 71.20 12 personen 14 personen 

Het is duidelijk dat bij het machinaal vormen met een ongeveer gelijk 
aantal personeelsleden een aanzienlijk grotere produktie dan bij het 
handvormen bereikt kan worden. Maar de loonkosten bij het machinaal 
bedrijf komen absoluut gezien hoger uit dan bij handenarbeid. Welis
waar vervalt de gekwalificeerde arbeid van cte handvormer maar daaren
tegen zijn volwassen loondragers no dig om de meersteenvormen af te 
nemen, i.t.t. de kleine kinderen die bij het handvormproces de 

16. Verslag van de toestand der provincie Gelderland 1866, 668. 
17. 'Nota betrekkelijk de machinaal gevormde steenen en het gebruik daarvan in verge
Iijking van die met de hand gevormd' TNMvN, derde reeks, 13 (1872) 94-104. 
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eensteensvormen afdragen. Relatief gezien betekent de vormmachine 
echter wei een forse besparing op loonkosten. 
Daartegenover staan de aanschafkosten en het onderhoud van de vorm
machine. De meeste steenvormmachines vereisen de aanschaf en het on
derhoud van enkele paarden of een stoominstaIlatie. Voor deze investe
ringen in beweegkracht geldt een hoge afschrijftermijn, omdat zij 
slechts een twintigtal weken per jaar in gebruik zijn. Paarden en loco
mobiles zijn wellicht buiten het werkseizoen nog te gebruiken in het 
landbouwbedrijf, dat soms in combinatie gebeurt. Maar meestal staan 
paarden of stoominstaIlatie 's winters gedwongen stil. Op een aantal 
steenbakkerijen zijn al een aantal paarden aanwezig voor transport en 
dergelijke. Hun aanwezigheid wordt dan bij de invoering van een paar
denmolen slechts extra benut. 18 

De prijzen voor machinaal gevormde stenen liggen bij vrijwel aIle Ne
derlandse producenten hoger dan die voor hand gevormde steen. Een 
aanwijzing dat de produktievergroting door mechanisering grotendeels 
teniet gaat door hogere exploitatiekosten en afschrijvingen. Voor de 
aanmaak van speciale steensoorten, zoals hoBe stenen, extra dikke ste
nen of profielstenen zijn de vormmachines wat prijs betreft vermoede
lijk weI concurrerend. 

Kwaliteit van het eindprodukt 

Kwalitatief gezien zijn de machinaal geperste stenen door hun grotere 
samendrukking duurzamer dan hand gevormde steen. Daarnaast heb
ben zij een egaal uiterlijk en fraaie scherpe randen en hoeken. Dit laatst 
is in het begin echter eerder een handicap. Door de slechte transportmid
delen gaan bij heel wat stenen de hoeken en rand en kapot. Bovendien 
houdt op het glad de oppervlak de specie niet zo goed als bij de 
handsteen. 19 

De introduktie van de steenvormmachine in Nederland 

Het eerste bericht na 1850 over de vorderingen op dit gebied in hetbui-

18. Voor een uitvoerige exploitatievergelijking tussen het handvorm bedrijf en het ma
chinale steenvormbedrijf wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit artikel. 
19. 'Onderzoek naar de voor- en nadelen van machinaal gevormde steenen', TNMvN 
derde reeks, (1871) 207-212; zie ook : Verslag van het verhandelde op het e/fde Nederland
sche Nijverheids Congres (1867) 90. 



VAN HOOFF STEENVORMMACHINES IN NEDERLAND 141 

tenland dat wij gevonden hebben, is een korte vermelding in de jaargang 
1851152 van de Uittreksels van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
van een steenpers die in Boston in gebruik is. 20 In 1853 is er een grote 
tentoonstelling van bouwmaterialen in Amsterdam. Daar staat ook een 
inzending van de firma Clayton. Op deze tentoonstelling zijn nog geen 
inzendingen van andere fabrieken op dit gebied. De vereniging voor 
Volksvlijt is de initiatiefnemer van deze tentoonstelling en heeft ook de 
introductie van de machine van Clayton verzorgd. 21 Bij deze gelegen
heid neemt Clayton een octrooi voor zijn werktuig in Nederland. 22 In 
vermoedelijk datzelfde jaar gaat de fa. Cremer te Bolsward als eerste in 
Nederland over tot de aanschaf van een vormmachine. Deze dient voor
namelijk voor de fabric age van speciale baksteenprodukten als holle 
steen en buizen.23 
Op de gewone steenbakkerijen vindt in die tijd de eerste eenvoudige me
chanisering plaats in de vorm van een kleimolen. De kleimolen is een 
soort ton met in het binnenste een vertic ale as waaraan uitstekende bla
den zijn bevestigd. Door middel van een lange dwarsbalk bovenop de 
as worden de as en de bladen rondgedraaid. De onbewerkte klei wordt 
boven in de molen geschept en komt er als een redelijk geknede massa 
onder uit. 

Kleimolens vinden, in primitieve vorm, reeds op het eind van de 17de 
eeuw in Engeland toepassing. 24 In de Nederlandse tegel- en aardewerk
nijverheid, waar hogere eisen aan de fijnheid van de grondstof worden 
gesteld, is de kleimolen al begin negentiende eeuw een bekend verschijn
sel. 25 In 1851 voeren twee Groningse steenbakkerijen, de fa. Vietor te 
Winschoten en een coli ega te Winsum, een paardenmolen voor de berei
ding van klei in, in 1855 gevolgd door J. P. Hasselo te Zutphen.26 Ver
moedelijk heeft de zware Groningse zeeklei bijgedragen tot de voortrek
kersrol, binnen Nederland, van de Groninger baksteennijverheid op me
chaniseringsgebied.27 

20. Koninklijk instituut van Ingenieurs, Uittreksels 1850! 51, 190. 
21. Catalogus voor de tentoonstelling van Bouwmaterialen (Amsterdam 1853) 40 (no. 
110). 
22. G . Doorman, Het Nederlandsche octrooiwezen en de techniek der 1ge eeuw ('S Gra
venhage 1947) 336 (no. 22(0). 
23 . Bouwkundige Bijdragen 9 (1854) deel 2, kol. 309. 
24 . John Woodford, Bricks to build a house (Londen 1967) 61. 
25 . I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid 1816-1843, deel II 
('S Gravenhage 1956) 685. 
26. Verslag van de toestand der provincie Gelder/and, 1855, 550; P.A. Lou
rens! J .M. W.G. Lucassen 'Mechanisering en arbeidsmarkt in de Groningse steenbakkerij
en gedurende de negentiende eeuw' Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Tech
niek I (1984) 188-215. 
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In 1858 neemt Clayton een nieuw octrooi voor een verbeterde versie 
van zijn werktuig, het eerst in Nederland. 28 In 1866 en 1867 zullen nog 
twee buitenlanders in Nederland octrooien nemen op steenpersen.29 

Verdere aanwijzingen in de literatuur dat deze uitvindingen ook daad
werkelijk toepassing hebben gevonden in de Nederlandse praktijk heb 
ik niet kunnen vinden. Van de drie betreffende patenten zijn er trou
wens twee gebaseerd op droge-kleibereiding, een systeem dat in Neder
land praktisch geen toepassing vindt. 

Een aparte vermelding verdient de aandacht die de Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid aan de steenvormmachine 
wijdt. Zowel op het vijfde als op het elfde Nederlandsche Nijverheids
congres, respectievelijk in 1861 en 1867 gehouden, krijgt het machinaal 
steenvormen aandacht. In 1862 wordt er een prijsvraag uitgeschreven 
voor de inzending van een werktuig, volledig model of tekening van een 
steenvormmachine ten dienste van fabrieken. Daarop komt slechts een 
reactie binnen, in de vorm van een aantal monsters machinale steen, een 
inzending van de steenfabrikant J. ter Horst Gz te Sneek.30 

Omdat de inzending van Ter Horst niet voldoet aan de vraag - zijn 
machine is niet beschikbaar, hij moet deze zelfs, op verzoek van de fa
brikant, geheim houden - komt zij niet voor beloning in aanmerking. 
Op aanraden van de directie van de Maatschappij verandert Ter Horst 
zijn inzending in een gewone bijdrage, waarvoor hem in 1864 een me
daille van verdienste wordt verleend, hoewel de vergadering van oordeel 
is dat de monsters niet uitmunten boven het goede fabrikaat van vele an
dere steenbakkerijen. 31 

In 1870 besluit de Algemene Vergadering om bij de departementen 
(afdelingen) een onderzoek in te stell en naar de voor- en nadelen van de 
machinaal gevormde steen. Veertien departementen werken aan dit on
derzoek mee. Het resultaat, een verslag van zes pagina's, afgedrukt in 
het tijdschrift van de Maatschappij, wordt voorgelegd aan de Algemene 
vergadering van 1871. In 1872 brengt de Maatschappij een tweede, nog 
uitgebreidere nota uit over hetzelfde onderwerp, waarin de reacties van 
een vijftiental Nederlandse fabrikanten van machinaal steen zijn ver
werkt. 32 

27. Anno Teenstra, 'Van klei tot klinker. De wordingsgeschiedenis van de Groninger 
steen', Natuur & Techniek 6 (1936) 456-458. 
28. Doorman, Nederlandsche oc/rooi wezen, 384 (no.2824). 
29. idem, 478, 484 en 496 (nos. 4017, 4098 en 4260). 
30. zie noot II . 
31. Handelingen de Aigemeene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij fer Be
vordering van Nijverheid 1864 47 
32. zie noot 16 en noot 18. 
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De invoering en verspreiding 

Voor 1860 vindt, voor zover bekend, de steenvormmachine slechts in 
een enkel bedrijf in Nederland ingang. De firma Stadnitski te Bemmel, 
die in 1857 een installatie van de Engelse firma Chamberlain aanschaft, 
is naast de fa. Cremer een eenzame voorloper. 33 Deze Bemmelse fabri
kant is vermoedelijk de eerste in Nederland die de machinale vorming 
van het gewone steenprodukt ter hand neemt. Zoals met veel nieuwe 
technische ontwikkelingen lopen degenen die als eersten de nog volop in 
ontwikkeling zijnde technieken toepassen een kans op teleurstelling en 
mislukking. Stadnitski heeft vermoedelijk ook hiermee te maken gekre
gen. Hij pakt de zaak grootscheeps aan door bij de vormmachine direkt 
een stoominstallatie van 14 pk te installeren. Al in het eerste jaar wordt 
gemeld dat de inrichting 'tot dusver niet aan het doel beantwoordt'. 34 

Na twee seizoenen, in 1859, wordt bericht dat de stoominstallatie weinig 
in gebruik is. Het jaar daarop staat de ketel te koop en in 1861 is zij ver
kocht. 3S 

Pas in de jaren'60 gaat een grotere groep bedrijven over tot de aan
schaf van steenvormmachines. Daarbij zijn slechts enkele stoomsteen
vormmachines. In het register van de dienst voor het stoomwezen zijn 
voor de peri ode 1860-1867 slechts een vijftal steenbakkerijen - naast een 
aantal pan- en tichelwerken - vermeld die een stoomketel in gebruik 
hebben of nemen. 36 Het zijn: 
1857: R.A. Stadnitski, Bemmel, 12 pk 
1861: J. ter Horst Ghz, Sneek, 12 pk 
1863: G. Dwars, Oldenzaal, 12 pk 
1866: Verwaayen & Co., Arnhem, 6 pk (locomobiel) 
1866: J.C. Westenwoudt, Zuilen, 3 pk (locomobiel) 

Daarnaast vermeldt het provinciaal verslag van Noord-Holland van 
1857 in het overzicht van stoomwerktuigen een stoominstallatie van 45 
pk in de steen- en pannenbakkerij van Jhr. A. v.d. Poll in de Haarlem
mermeer. 37 Op de steenbakkerijen langs de Waal en de IJ ssel worden in 
1862 de eerste steenvormmachines ingevoerd. 38 In het jaar daarop wordt 

33. 'Berigt betrekkelijk de door stoom gevormde gebakken steenen uit de fabriek van 
den heer R.E. Stadnitski te Bemmel' in Notulen van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs 1859/ 60, 12-17. 
34. Verslag van de toestand der provincie Gelderland (1857) 449. 
35 . Algemeen Rijksarchief, 2e afdeling, archief Hoofdingenieur van de dienst van het 
stoomwezen 1856-1925, inv. no. 2, Provincie Gelderland, landketels, no. 31. 
36. idem, landketels Ge1deriand, no. 123; Overijssel, no. 79; Utrecht, no. 53; Friesland, 
no. 28. 
37. Verslag van de toestand der provincie Noord-Holland, 1857582. 
38. Zie noot 17. 
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voor Gelderland gemeld dat men voornemens is eene inrigting tot stand 
te brengen om stenen langs werktuigelijke weg te vormen. In 1864 zijn 
er in Bemmel twee fabrieken die met goed gevolg machinale steen pro
duceren, te Gendt werken enkele steenfabrieken machinaal en op een 
steenfabriek te Millingen heeft de proef met machinale steen goed vol
daan. Het jaar daarop wordt voor Gendt aangetekend dat 'dit niet 
schijnt te voldoen', hoe wei er in 1868 toch enkele machinale bedrijven 
zijn. 39 Voor het Utrechtse worden in 1864 proeven gemeld.4o 

Op de algemene tentoonstelling van Nederlandsche nijverheid te 
Amsterdam in 1866 zijn er een vijftal Nederlandse steenbakkerijen met 
machinale stenen aanwezig. De jury merkt op dat de steenfabrikanten 
zich meer en meer toeleggen op de machinale vorming van stenen.41 (Zie 
voor een lijst van de Nederlandse fabrikanten van machinale stenen 
rond 1870 bijlage 2). 

De omvang en inrichting van de baksteennijverheid in Nederland om
streeks 1860 

Op het moment van de introductie van de steenvormmachine, zo rond 
1860, bestaat de Nederlandse baksteenindustrie uit een 375 bedrijven die 
zich uitsluitend met de steen fabric age bezighouden en 55 gecombineerde 
bedrijven die zowel stenen als pannen produceren. Deze bedrijven tell en 
ongeveer 10.000 arbeidskrachten. De bedrijfstak is vooral geconcen
treerd in Gelderland. De tabel is gebaseerd op overzichten in Provinciale 
Verslagen. Deze zijn echter nogal onvolledig en bevatten bijgevolg een 
te lage opgave. 
De steenbakkerij kent tussen circa 1850 en circa 1870 een bloeitijd. De 
vraag naar bouwmaterialen is groot en het aantal bedrijven breidt zich 
dan ook gestaag uit. 

39. Verslag van de toestand der provincie Gelderland, 1863. 564; idem 1863, 552-555; 
idem 1866, 608. 
40. D. Pas 'Beknopt overzigt van de Ambachts- en Fabrijksnijverhied in Nederland over 
1864' TNMvN, derde reeks, 6 (1865) 411. 
41 . Verslag van de werkzaamheden der jury van deskundigen bij de algemeene ten
toonstelling van Nederlandsche Nijverheid te Amsterdam in 1866 gehouden, 34. 



VAN HOOFF STEENVORMMACHINES IN NEDERLAND 145 

TABEL 3 Aantal bedrijven en arbeiders in de Nederlandse baksteenindustrie naar pro-
vincie, circa 1860 

1857 (42) ca. 1865 (43) 

Gelderland 85 3025 166 ruim 7000 
Zuid-Holland 50 1565 51 1870 
Qverijssel 28 810 73 1260 
Friesland 25 740 30 910 
Brabant 56 415 50 ? 
Utrecht 15 365 34 ruim 500 
Groningen 17 246 30 685 
Zeeland 10 70 10 ? 
Limburg 25 60 31 ? 
Drenthe 2 20 3 ruim 20 

Totaal 313 7316 ca.475 ca . 13.000 

In tabel 3 zijn de verschillen in bedrijfsomvang per provincie af te le
zen. Friesland en Limburg tellen bijvoorbeeld een gelijk aantal bedrij
yen. Het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per bedrijf verschilt nogal, 
vier in Limburg en bijna dertig in Friesland. Bij deze verscheidenheid 
aan omvang varieert ook de bedrijfsorganisatie. De kleinste bedrijven 
werken bijvoorbeeld slechts met een vormtafel. Daarnaast zijn er bedrij
yen met bijvoorbeeld negen vormtafels. Verder zijn er fabrikanten die 
meerdere bedrijven bezitten. De grote ondernemingen produceren voor 
een regionale, nationale en soms zelfs internationale markt. In Limburg 
en Noord-Brabant zijn tot het begin van deze eeuw nog volop veldo
yens, waaruit - op initiatief van de zgn. brikkenbakkers - de jaarlijkse 
plaatselijke/regionale behoefte aan baksteen wordt voortgebracht. Het 
vormen en het opstapelen van de oven gebeurt met hulp van een groot 
deel van de dorpsgemeenschap, als tijdelijke arbeid en bijverdienste na 
de oogst.44 

42 . G.C.P. Linssen, Verandering en verschuiving (Tilburg 1969) 195 . 
43. Samengesteld aan de hand van de opgaven in de artikelen van D. Pas, 'Beknopt 
overzigt van de Ambachts- en Fabrijksnijverheid in Nederland over 1864, 1865 en 1866; 
Potten-, Pannen-, Tegel- en Steenbakkerijen', TNMvN, derde reeks, 6 (1865) 409-413 en 
8 (1867) 41-45 en 547-550. Deze overzichten zijn op hun beurt weer gebaseerd op opgaven 
in de Provinciale Verslagen . 
44. Zie bijvoorbee1d Vrouwenarbeid in de steenfabricage (z.pl. z.j., ca. (904) 17-18 en 
36-43; L. v.d. Yen 'De ouderwetse steenbakkerijen van de jaren 1883 tot 1896'. Brabants 
Heem 6 (1954) 87-89. 
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De steenbakkerijken langs de grote rivieren kennen in het algemeen een 
bredere opzet. In gronden en voorraden zijn soms belangrijke investe
ringen gedaan. Zo wordt bij de deling tussen de steenfabrikanten Schif
fer en Van der Eist in 1854 de waarde van de gronden, de paarden en 
de gereedschappen van 1 oven op f 12.000 gesteld.45 De praktische Iei
ding van het bedrijf is niet altijd in handen van de eigenaar. Tot in deze 
eeuw komen er steenbakkersbazen voor, die voor de eigenaars het be
drijf beheren.46 

De indruk bestaat dat sommige eigenaars de steenbakkerij zien ais een 
investering met weinig risico's (zijn de prijzen te Iaag dan dooft men zo
lang de vuren, de grond blijft zijn waarde toch weI behouden). Of daar
door de bereidheid tot meer risicovolle investeringen in gereedschappen 
en machinerieen afgeremd is, is zaak van nader onderzoek. In 1876 
wordt van onze steenbakkers gezegd dat het niet te ontkennen is dat er 
'eene grote mate van slaperigheid bij hen heerscht' en dat zij voor het 
toezicht op het produktieproces afgaan op hun steenbaas.47 

De vervaardiging van de steenvormmachine in Nederland: imitatie en 
innovatie 

In de eerste ontwikkelingsperiode van de steenvormmachine, de eerste 
helft van de negentieride eeuw, zijn Nederlanders, op een enkele uitzon
dering na, niet actief op dit terrein. Een enkel persoon uit een typische 
steenbakkersplaats als BemmeI, I. Corman, is in die periode er mee be
zig geweest. In 1825 ontvangt hij een octrooi voor een werktuig tot het 
vervaardigen van metselstenen van allerhande grootte en gedaante, als
mede van velerlei aardewerk.48 Maar een vermelding van een praktische 
toepassing van zijn vinding heb ik nergens kunnen vinden, ook niet van 
C.C. Uhlenbeek uit Voorburg die in 1834 een patent van 15 jaar ver
krijgt voor een steenvormmachine.49 

De volgende blijk van activiteiten van Nederlanders op dit gebied da
teert van 1850. In dat jaar neemt de machinefabriek van Everdingen & 
Evrard te Delfshaven een octrooi op een steenvormmachine.50 Het oc-

45 . Louise van Tongerloo, 'Cornelis Schiffer en de steenfabriek Rossum', Tussen de 
Voorn en Loevestein 9 (1973) juni, 4. 
46. Zie bijvoorbeeld 'Aankoop van straatklinkers' De Ingenieur 12 (1897) 35 (noot 1). 
47 . Notulen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1876177, 21. 
48 . Doorman, Nederlandsche octrooiwezen, 140 (no. 186). 
49. idem, 182 (no. 581). 
50. G. Doorman. Techniek en octrooiwezen in hun aanvang ('S Gravenhage 1953). 
114-115. 
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trooi draagt de kenmerken van de vroege ontwerpen. Het enige onder
deel dat is gemechaniseerd is het vullen van de vormen. Dit gebeurt door 
handbediening een vulbak heen en weer te bewegen boven een gietijze
ren tafel met twaalf steenvormbakken van zes stenen op een rij. Het 
mengen van de klei, het uitnemen en omkeren van de vormen gebeurt 
nog met de hand. Of dit ontwerp ooit is uitgevoerd en toepassing heeft 
gevonden is onbekend. 

De eerstvolgende vermelding van activiteiten van Nederlandse zijde 
op het gebied van de ontwikkeling van de steenvormmachine is de inzen
ding van de Leidse werktuigkundige Gabriel Mizee van een model steen
vormmachine op een tentoonstelling in 1860.51 Ook over deze inzending 
ontbreken nadere gegevens. 

Na 1860 nemen de Nederlandse activiteiten snel toe, mede onder in
vloed van de gestadig toenemende invoer van buitenlandse machines. 
Door reparatieopdrachten komen verschillende Nederlandse metaalbe
werkingsbedrijven in aanraking met de buitenlandse apparatuur. Daar
naast gaan enkele steenfabrikanten zich bezig houden met het ontwer
pen van vormmachines die geschikt zijn voor de Nederlands praktijk. 
Zo verkrijgt N.D. van Heukelum, o.a. eigenaar van een steenbakkerij 
te Erlecom, in 1860 een Nederlands octrooi voor 'onderscheiden toes tel
len en werktuigen dienende tot het vormen van steenen, inlandsche key
en, tegels, pannen en andere bouwmaterialen'. 52 In 1865 ontvangt deze 
Van HeukeluIIl een tweede octrooi, nu voor een werktuig tot het maken 
van baksteenen met horizontaal liggend spit. 53 

De Nederlandse ijzerbewerkingsbedrijven gaan ertoe over om met de 
nodige aanpassingen aan de Nederlandse behoeften het produkt na te 
maken. Een steenfabrikant schrijft hierover: 'In 1863 en 1864 werden 
te Kampen veel verbeterde werktuigen tot het vormen van steen gemaakt 
en ongeveer een twintigtal naar de Waal- en I1sselstreken verzonden. 
Deze beantwoordden beter aan het doel en overtroffen de buitenland
sche in voordeel en eenvoudige zamenstelling, hoewel zij altijd sporen 
van hunne afkomst achterlieten, omdat men niet genoeg bedacht was de 
inrigting te veranderen.' Na veel experimenteren slaagt deze steenfabri
kant, Van Heukelom te Kampen, er in 1870 in om een nieuw werktuig 
te maken dat aan de eisen voldoet. 54 

51. Catalogus der voorwerpen van Nijverheid der tentoonstelling te houden te Leyden 
van 11 tot 16 juny 1860, door de Leydsche Afdeeling der Vereniging ter bevordering van 
Fabriek- en Handwerk-Nijverheid in Nederland (Leyden 1860). 
52. Doorman, Nederlandsche octrooiwezen, 411 (no. 3137). 
53. idem. 484 (no. 3843). 
54. Nota betrekkelijk de machinaal gevormde steenen, 96. 
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Het lijkt erop dat de buitenlandse apparaten dus niet voldoen me de 
omdat zij niet op de Nederlandse kleimengsels berekend zijn. Dezelfde 
Van Heukelom verwijst in dit verband op gebreken die vooral naar vo
ren komen bij het werken met zeer vette klei. De firma Stork, Meijling 
en Co. te Borne stuurt in 1861 twee vaten klei 'die hier voor het steenma
ken gebruikt worden' naar Clayton te Londen met het verzoek om te 
kijken of het mogelijk is hiervan machinaal stenen te maken.53 De 
grondstof blijkt dus belangrijk. Vermoedelijk is Clayton niet op het ver
zoek ingegaan, zodat we helaas ook geen resultaat weten van eventuele 
proefneming. Clayton wijst de firma Stork, Meijling en Co. door naar 
zijn Nederlandse vertegenwoordiger. Vit de archieven is geen verdere 
bemoeienis van Stork met steenvormmachine gebleken. 

Nog in 1893 schrijft de Nederlandse deskundige op het gebied van 
bouwmaterialen, l.A. van der Kloes, dat 'geenszins iedere vormmachi
ne geschikt is voor elke soort van klei'. 54 Zo gebruikt de baksteenin
dustrie in de Waal- en IJsselstreken, het belangrijkste gebied van de Ne
derlandse steenfabricage, voornamelijk natte rivierklei. Deze is niet ge
schikt voor verwerking in een strengpers, zonder dat er droge aarde aan 
toegevoegd word1. Dit is een van de redenen waarom in Nederland, in 
tegenstelling tot andere westerse landen, de strijkvormmachine in zwang 
is gekomen. Deze machine werkt met losse vormbakken waarin de klei 
makkelijk te vormen is en de klei zich makkelijk laat afstrijken. Het is 
in principe een gemechaniseerde vorm van het handvormprocede.55 

De eerste steenvormmachine van Nederlandse makelij is vermoedelijk 
van de kachellbascule/brandkastenfabrikant H. Dalhuizen te Kampen . 
Deze krijgt in 1864 een octrooi op een steenvormmachine. Dalhuizen 
heeft contacten in de baksteennijverheid. Een dochter van hem is ge
trouwd met een steenfabrikan1. Over de inhoud van het octrooi en even
tuele produktie is ons niets bekend. Het octrooi wordt overigens aange
vochten door ene W. van Keulen, maar, zover bekend, is het hierover 
niet tot een rechtszaak gekomen.56 

In 1867 voIgt de smid Johs. Aberson te Ols1. Enige tijd daarvoor is 
een van de steenfabrikanten te Olst tot de aanschaf van een buitenlandse 
steenvormmachine overgegaan. Deze machine is echter voortdurend 
stuk of het eindprodukt is ondeugdelijk. Aberson krijgt als plaatselijke 
smid de opdracht om een bet ere steenpers te vervaardigen. In 1868 
wordt dit eerste model gevolgd door een type bestemd voor paardentrac
tie. In een prospectus uit 1874 legt Aberson dan ook uit dat hij eerst de 

55. Rijksarchief Overijssel, archief Stork, inv. no.3 (copieboek 1861), fol. 169 en 279 . 
56. J .A. van der Kloes, Onze bouwmaterialen (Maassluis 1893) 144. 
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Ill.3 De steenvormmachine van Joh. Aberson te Olst 'Omstreeks 1900 

werking en de constructie van andere machines heeft bestudeerd om 
daarna met een eigen ontwerp te komen. 57 

Een nog sprekender voorbeeld van de relatie tussen steenfabrikant en 
plaatselijke smid bij de ontwikkeling van een steenpers geschikt voor 
plaatselijke omstandigheden - zoals in het geval van Aberson - vormt 
de samenwerking tussen de smid Perlee (fa. Buitendijk) te Kampen en 
de steenfabriek van Heukelom & Co te Kampen. Perlee maakt ca. 1873 
een draagbare steenmachine met handbediening, die ontwikkeld is door 
een van de compagnons van Van Heukelom & CO. 58 Met dergelijke ma
chine is Perlee ook vertegenwoordigd op de internationale tentoonstel
ling te Amsterdam in 1883.59 

Door dezelfde compagnon van Van Heukelom & Co. wordt rond 
1870 een vormmachine ontwikkeld met paardenaandrijving. 60 Welk be
drijf deze machine vervaardigt is niet vermeld, maar het lijkt waar-

57. Otto Boch, 'Wie haben sich die Ziegeistreichmaschinen im Ziegeibetriebe bewahrt?' 
Tonindustrie-Zeitung 32 (1908) m.n. 842-844. 
58. Doorman, Nederlandsche octrooiwezen, 35 en 451 (no. 3677). 
59. Nieuw Systeem Steenmachines van Johs. Aberson te Olst (Olst 1874). Aanwezig in 
het bedrijfsarchief van de Machinefabriek lohs Aberson BV te Oist. 
60. Verslag van de Kamer van Koophandel te Kampen, 1873 8. 
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schijnlijk dat dit een bedrijf uit Kampen is, namelijk de machinefabriek 
'De IJssel'. Van dit bedrijf wordt in ieder geval sinds 1869 de produktie 
van steenvormmachines vermeld. 60 

Opvallend is dat de eerste bedrijven die in Nederland steenvormma
chines vervaardigen aIle bij elkaar in de buurt te vinden zijn, nl. in de 
I1sselstreek. Pas na 1875 vinden we vermeldingen van produktie van 
steenvormmachines door Nederlandse bedrijven elders. (zie bijlage 1) In 
veel gevallen blijkt er een duidelijke relatie tussen steenfabrikant en de 
constructeur van de steenvormmachine te bestaan. Zo is een van de be
langrijkste Engelse fabrikanten op dit gebied, de firma Bradley & Cra
ven, van oorsprong een steenbakkerij. Opvallend in dit verb and is dat 
een bedrijf als Bradley & Craven weI zelf de vervaardiging van haar ei
gen ontwerpen ter hand neemt terwijl de firma van Heukelom in Neder
land dit uitbesteedt. De belangrijkste deelhebbers in de firma H .T. Wie
gerink & Co te Nijmegen, die rond de eeuwwisseling steenvormmachines 
maakt, zijn de steenfabrikanten de Gebrs. Wiegerink te Groenlo. A.A. 
Hovers construeert in de beginjaren van deze eeuw in opdracht van 
J .A.M. van der Schoot, o.a. eigenaar van een steenbakkerij, een steen
pers. Dit prototype trekt belangstelling en resulteert uiteindelijk in 1904 
in een vennootSchap tussen Hovers en van der Schoot en in de oprich
ting van een machinefabriek op dit gebied. 61 

Een andere manier van kennisoverdracht voor de fabricage van spe
ciaalmachines is de praktijkervaring. Zo is de smid H. Kamphuis te Olst 
een tijd lang in dienst geweest bij de fa. Aberson, voor hij zelf met de 
fabricage van steenvormmachines begint. De firma Sepp & Co. levert 
gietwerk voor de vormmachines van Aberson en zal zo wellicht op de 
gedachte gekomen zijn om deze apparatuur zelf te gaan maken. 62 

Conclusie 

De invoering van de steenvormmachine in de Nederlandse steenbakke
rijen is een geleidelijk en vrij langdurig proces geweest. Het schijnt ons 
dat niet zozeer de spreekwoordelijke traditionele afkeer van vernieu
wing daarvan de oorzaak is geweest als wei de te onduidelijke voordelen 
die, zeker aan de eerste machines, verbonden zijn. Het betekende een 
complete verandering van arbeidsorganisatie. Daarbij was de produktie
wijze en het eindprodukt vooralsnog niet of nauwelijks goedkoper dan 

61. Catalogus der Internationale Tentoonstelling Amsterdam 1883, no. 900. 
62 . Verslag van de Kamer van Koophandel te Kampen, 1873 7. 
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bij de handvormmethode. De invoering verliep ook niet overal vlekke
loos en succesvol. 

Toch vindt, in navolging van het buitenland, in de jaren '60 in een 
aantal steenbakkerijen de .steenvormmachine ingang. Het gaat hierbij 
om een kleine, maar niet onbelangrijke groep binnen de steenbakkers
wereld. Vooral de grotere steenbakkerijen langs de rivieren voeren de 
nieuwe techniek in. Voor de grotere bedrijven, die op een grote steen
produktie ingericht zijn, is de omschakeling niet zo groot, terwijl zij ver
moedelijk ook de investeringen beter konden opbrengen dan de kleine 
bedrijven. Een goede bedrijfseconomische afweging zal in die tijd moei
lijk geweest zijn, omdat een simpele kosten/baten-analyse niet te maken 
vie!. De machine kon ongeschikt voor de grondstof blijken, het werk
yolk onwillig of het bakresultaat slechter dan met de handvorm. Naast 
een moeilijk te becijferen verwachting van economische voordelen heb
ben andere overwegingen mede een rol gespeeld bij het besluit om al of 
niet tot mechanisering over te gaan. De bereidheid tot modernisering en 
vertrouwen in het eindprodukt zijn van invloed geweest op het tempo 
en het verloop van de invoering van de vormmachine. Vermoedelijk 
heeft ook de overweging om minder afhankelijk te zijn van de vormers 
een rol gespeeld. 63 

De Nederlandse producenten van machinerieen komen vrij spoedig 
met eigen vormmachines, aangepast aan de Nederlandse situatie. De 
specifieke eisen die de grondstof en de bedrijfsvoering in Nederland stel
len geven de Nederlandse smederijen een kans om op deze markt succes
vol met het buitenland te concurreren. De directe contacten tussen de 
Nederlandse afnemers en de Nederlandse leveranciers zijn van belang 
bij de verdere ontwikkeling. Daarbij leveren ook, zoals in het geval van 
Van Heukelom en Van Heukelum steenfabrikanten nieuwe technische 
ontwerpen, die door Nederlandse relaties in het machinevak worden uit
gevoerd. Het inspelen van de Nederlandse machinefabrieken op de spe
cifieke eisen van de Nederlandse markt levert een belangrijke bijdrage 
aan de succesvolle toepassing van de steenvormmachine in Nederland. 

63 . Idem. 1869 6. 
64 . Nederlands Economisch Cultureel Archief deel II (Amsterdam ca. 1952). 173-177. 
65. Mededeling van dhr. 0.1. Aberson te Diepenveen. 
66. Zie met betrekking tot de problemen in 'de eerste peri ode van de invoering van de 
steenvormmachine: Karl von Raumer. Rathslage fur den Bau und Rentabilitat von 
Ziegelei-Anlagen mit besonderer Beriicksichtigung der Maschinen und Ringofen (Weimar 
1867) (bibliotheek TV Delft). 
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BIJLAGE 1 Nederlandse bedrijven die steenvormmachines geproduceerd hebben met 
het vermoedelijke jaartal waarin de eerste produktie heeft plaatsgevonden 
ca. 1850 
ca. 1860 
ca. 1864 
ca. 1867 
ca. 1869 
ca. 1873 
ca. 1877 
ca. 1877 
ca. 1878 
ca. 1878 
ca. 1879 
ca. 1879 
ca. 1880 
ca. 1880 
ca. 1883 
ca. 1885 
ca. 1890 
ca. 1894 
ca. 1904 

Van Everdingen & Evrard, Delfshaven 
Gabriel Mizee, Leiden 
H. Dalhuizen, Kampen 
Johs. Aberson, Olst 
fa . 'De IJssel', Kampen 
Perlee, Kampen 
Commercie Compagnie, Middelburg 
D.A. Schretlen en Co., Leiden 
Walker, Stronk en Van Delden, Rotterdam 
H. Kamphuis, Olst 
Sepp & Co., Enschede 
H. Nas, Nijmegen 
Gebr. Boezeman, Veendam 
Kamp & Soeten, Tegelen 
'De Atlas', Amsterdam 
Goudsche Machinefabriek, Gouda 
Louis Smulders & Co., Utrecht 
H.T. Wiegerink & Co., Nijmegen 
A. Hovers & Co., Tilburg 

BIJLAGE 2 Nederlandse steenbakkerijen die machinale steen produceren met het-jaar
tal waarin zij vermoedelijk met de produktie daarvan gestart zijn 
1853 Cremer & Co., Bolsward 
1858 R.E. Stadnitski, Bemmel 
1861 J. ter Horst GHz, Sneek 
1863 J. Westerhoff & Co., Olst 
1863 G. Dwars, Oldenzaal 
1864 J.H.C. van den Broeke, Utrecht 
1865 van de Loo & Walters, Pannerden 
1865 Gebr. Avelingh, Velp 
1866 J . Verwaaijen, Arnhem 
1866 J. C. Westenwoudt, Zuilen 
ca. 1866 H.C. van Heukelom, Kampen 
ca. 1866 Nic. van Heukelom, Nijmegen 
ca. 1866 Ruys & Bervoets, Kampen 
ca. 1866 G.W. Lans, Capelle ai d IJssel 
ca. 1869 Hasselo, Zutphen 
ca. 1870 W. Brandsma Jz, Harlingen 
1872 D.L. van Walree, Brummen 
1872 Claasen & Plaat, Velp 
1872 Kistemaker & co., bij Utrecht aid Vaartse Rijn 
1872 Fr. Van de Loo, west Pannerden 
1872 Carel Peters, Lobith 
1872 G.L. Piek, Alphen aid Rijn 
1872 Ratering & Arnzt, Bemmel 
1872 T. Sadelhoff, Lobith 
1872 Terwindt & Arntz, Millingen 
1872 Tool & J van Meel, Nijmegen 
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BIJLAGE 3 Exploitatie-kosten van handvormbedrijj en machinaal steenvormbedrijj, 
omstreeks 1870 
Hoewel exploitatievergelijkingen niet in de archieven gevonden zijn, is getracht om een 
kostenvergelijking te rna ken tussen het handvormbedrijf en het machinaal vormen, aan 
de hand van losse gegevens . Daarbij is uitgegaan van een paardenmolen omdat de meer
derheid van de steenvormmachines die in de jaren 1860 in Nederland ingevoerd worden 
van dit type zijn. 
Exploitatie-kosten van handvormbedrijf en machinaal bedrijf voor het vervaardigen van 
stenen bij een jaarlijkse produktie van circa 1,5 miljoen stuks, omstreeks 1870 

Handvormbedrijf 

loonkosten 
afschrijving gereedschap 

Totaal 
Kosten per 1000 stenen 

Toelichting: 

Steenvormmachine met paardenmolen 

ca. /2.800 Loonkosten 
p.m. Afschrijving/rente machine 

Afschrijving paarden 
Onderhoud machine 
Onderhoud paarden 

/2 .800 Totaal 
/1,87 Kosten per WOO stenen 

/1.750 
/ 180 
/ 100 
/ 150 
/ 700 

/2.880 
/1,92 

Voor de bepaling van de loonkosten van het handvormbedrijf is uitgegaan van een 
produktie per ploeg/ per tafel van 5 II 800.000 stenen per seizoen. Per ploeg bedraagt 
de loonsom voor een heel seizoen circa /1.400. De loonkosten van de ene ploeg bij 
het machinale bedrijf liggen iets hoger dan die van een handvormploeg. 
Bij de berekening van de afschrijving/ rente machine is uitgegaan van een aanschaf
prijs van /1500 met /500 installatiekosten. Rente van /2000 it 4070 plus een afschrij
ving van 5% . 
Voor de aandrijving van de machine zijn twee paarden nodig . Elk koppel paarden kan 
slechts twee uur achtereen werken. In de praktijk zijn dus vier it zes paarden nodig. 
Verzorgingskosten en voer per paard per dag: /1. Voor een heel seizoen (140 dagen) 
is dat: 140 x 5 x / I = /700. Hierbij zijn dan niet de kosten van de winterstalling 
inbegrepen. 

Uit deze vergelijking komt nauwelijks enig kostenverschil naar voren. De steenfabrikan
ten die tot de aanschaf van een dergelijke paardenmolen overgaan hebben blijkbaar niet 
uitsluitend vanwege lagere produktiekosten een dergelijke keus gemaakt. De vergelijking 
verandert na verloop van tijd in het voordeel van de steenvormmachine als die door een 
grot ere bedrijfszekerheid en hogere produktie een beter rendement oplevert. 



Politieke verhoudingen in Nederland 
en de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoofwegen, 1860-1876 

R. BONEKAMP 

Inleiding 

De politicoloog Daalder houdt in 1975 een pleidooi voor het herstel van 
de verbindingen tussen de diverse specialisaties binnen de geschiedwe
tenschap. Door de afscheiding van de economische en sociale geschiede
nis wordt, zijn inziens, te weinig aandacht besteed aan de maatschappe
lijke betekenis van de politiek. Een herstel van de verbindingen draagt 
bij tot een beter inzicht in de historische process en en de relatief
auto nome plaats die de politieke factor daarin inneemt. I 

Sinds de jaren zeventig heeft de economische geschiedschrijving het 
onderzoeksterrein verbreed. Met name in de Verenigde Staten is een le
vendige belangstelling voor de economische betekenis van de politi eke 
besluitvorming. 2 

In de bedrijfsgeschiedenis ligt de nadruk nog steeds op de bedrijfseco
nomische en technische ontwikkeling. In toenemende mate besteden be
drijfshistorici echter aandacht aan de plaats van een onderneming in de 
algemene sociaal-economische ontwikkeling.3 Een verdere verdieping en 
verbreding van het onderzoeksgebied is mogelijk indien meer studie 
wordt verricht naar staatsbedrijven en vennootschappen waarin de over
heid deelneemt. Deze ondernemingen verenigen in zich elementen van 
de overheid, de politiek en elementen van het particulier bedrijf.4 

I. H. Daalder, 'Moderne politi eke wetenschap en het nut van de geschiedenis', in: Bij
dragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 90 (1970) 
243 . 
2. L.E . Davis, 'It's a long, long road to Tipperary, or reflections on organized violence, 
protection rates , and related topics; the new political history', in: The Journal of Econo
mic History 40 (1980) I. 
3. Joh. de Vries 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', in P .A.M. Geurts, 
F.A.M. Messing, Theoretische en methodologische aspecten van de economische en socia
Ie geschiedenis (Den Haag 1979) 120. 
4. H.I. de Ru, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, (Nijrnegen 1981) 15. 
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In dit artikel wordt de aanleg en exploitatie van staatsspoorwegen in 
de jaren 1860-1876 bebandeld. De aanleg gescbiedt voor rekening van 
de Staat, de exploitatie is in banden van een particuliere onderneming, 
de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Centraal staat de 
vraag: In hoeverre is de bedrijfsvoering van de Maatschappij beinvloed 
door de actuele politieke verhoudingen. 

De aanleg van staatsspoorwegen 

Rond 1855 zijn grote delen van Nederland verstoken van spoorwegen. 
In de Tweede Kamer dringen afgevaardigden uit het gehele land aan op 
een spoedige uitbreiding van het spoorwegnet. Het kiesdistrictenstelsel, 
op basis waarvan de Kamer is samengesteld, biedt een uitstekende mo
gelijkbeid tot lokale belangenbehartiging op nationaal niveau. 

De verwerping van een ontwerp-spoorwegwet door de Eerste Kamer 
betekent het einde van het kabinet-Rochussen (1858-1860). De volksver
tegenwoordigers maken vooral bezwaar tegen de richting van de voor
gestelde lijnen. Een groot aantal afgevaardigden meent dat het eigen 
kiesdistrict onrecht wordt gedaan. Bij de stemming over het ontwerp
Rochussen zijn de materiele belangen van de kiesdistricten doorslagge
vend. S Het zijn vooral de Friese en Amsterdamse afgevaardigden die 
zich keren tegen het voorstel. 

Koning Willem III nodigt de conservatief-liberaal F.A. van Hall uit 
een nieuw kabinet te vormen. Hoewel een kamermeerderheid niet diens 
voorkeur voor staatsaanleg deeIt, is hij toch de aangewezen man om het 
al jaren slepende spoorwegprobleem op te lossen. Als geen ander kan 
Van Hall tegengestelde belangen met elkaar verzoenen. Zijn voorkeur 
voor staatsaanleg hoeft niet bij voorbaat een onoverkomelijk obstakel 
te zijn bij het zoe ken naar een oplossing. Na de verwerping van het 
voorstel-Rochussen is, onder andere in Twente, gezegd, dat men behoef
te beeft aan spoorwegen en niet aan politieke beschouwingen. 6 

Een wetsontwerp beeft aIleen een kans van slagen indien bij de keuze 
van de te leggen lijnen rekening wordt gehouden met de in de Kamers 
vertegenwoordigde lokale belangen. De politieke betekenis van een lijn 
is voor Van Hall dan ook belangrijker dan het mogelijk economisch ren
dement. Spreiding van de lijnen over het gehele land moet ervoor zorgen 

5. J.A. de Bruyne, en N. Japikse, Staatskundige geschiedenis van Nederland in onzen 
tijd (Schiedam-Leiden, 1891-1917) 11 , 279. 
6. W.J . van We1deren Rengers, Schets ener parlementaire geschiedenis van Nederland 
van 1849 tot 1901, I ('s-Gravenhage 1948-19564

) 227 . 
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dat een Kamermeerderheid het ontwerp-van Hall steunt. Zo verzekert 
de opname van de lijn Amsterdam-Nieuwe Diep de steun van het ge
talsmatig belangrijke kiesdistrict Amsterdam. 

Het spoorwegnet vormt geen eenheid omdat bij de selectie van de lij
nen prioriteit is gegeven aan de politieke overwegingen. Een particuliere 
onderneming zal een dergelijk oneconomisch ingericht net nooit aanleg
gen. De aanleg dient te geschieden voor rekening van de Staat. De ver
wachting is dat ook de exploitatie, ten dele, een zaak van de Staat zal 
zijn. De Minister van Binnenlandse Zaken, S. van Heemstra, spreekt 
zich hierover duidelijk uit; 'Op sommige punten, op sommige lijnen, 
waar de spoorwegen niet aansluiten aan bestaande ondernemingen, zul
len in de aanvang geen gegadigden komen om staatsspoorwegen te ex
ploiteren,.7 

Ook bij de uitvoering der werkzaamheden wordt rekening gehouden 
met de lokale belangen. Op acht punten, verspreid over het gehele land, 
zal tegeIijk met de aanleg begonnen worden. 8 

Het ontwerp-Van Hall is een controversieel voorstel omdat het uit
gaat van staatsaanleg. In het verleden heeft een Kamermeerderheid zich 
verzet tegen staatsaanleg. In 1860 spelen principes een ondergeschikte 
rol. De behandeling van de wetsontwerp in 1860 onderscheidt zich van 
eerdere beraadslagingen over spoorwegen door een zeker apathie. De 
Kamer wi! eindeIijk komen tot een oplossing voor het spoorweg
vraagstuk. 

Het ontwerp-Van Hall is verre van ideaal maar het biedt wei de moge
lijkheid tot een spoedige uitbreiding van het spoorwegnet. Bovendien 
komt het voorstel tegemoet aan de wensen van de meeste kiesdistricten. 
Het principe van staatsonthouding, waarvoor de liberale leider Thor
becke zich sterk maakt, moet wijken voor het materiele belang van het 
kiesdistrict. Veertien 'onverdachte liberalen' steunen hun voorman 
Thorbecke niet, maar stemmen voor het wetsvoorstel.9 

Op 27 juli 1860 wordt het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen 
voor rekening van de Staat met 49 tegen 23 stemmen door de Tweede 
Kamer aangenomen. 10 In de Eerste Kamer stemmen slechts vijf leden te
gen. 11 Met de totstandkoming van een spoorwegnet heeft het kabinet
Van Hall zijn belangrijkste opdracht volbracht. Een conflict met de ove-

7. Handelingen Tweede Kamer 1859/1860, 189. 
8. Idem, Bijlagen, 654. 
9. l.G. Gleichman, Mr. F.A . van Hall als Minister. Mededelingen en Herinneringen 
(Amsterdam 1904), 82. 
10. Handelingen Twcede Kamer, 1859/ 1860, 863 . 
II. Handelingen Eerste Kamer, 1859/ 1860. 275. 
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rige ministers over het voorzitterschap leidt tot de val van Van Hall. 
Maart 1861 treedt het gehele kabinet af. 

Door gebrek aan steun van zowelliberale als conservatieve kant zijn 
de verrichtingen van de regering-Van Zuylen van Nijevelt (1861-1862) 
pover. Vermeldenswaardig is de aanneming van onderartikel 10 van de 
wet omtrent het beheer der gelden bestemd voor de aanleg van 
spoorwegenl2 Volgens dit onderartikel dient /300.000,- gereserveerd 
te worden voor 'materieel voor vervoer'. De val van het kabinet belet 
de daadwerkelijke uitvoering van het besluit waardoor een vroegtijdige 
beslissing ten gunste van staatsexploitatie voorkomen wordt. 

Het tweede Ministerie-Thorbecke, dat.op 1 februari 1862 aantreedt, 
stelt alles in het werk om staatsexploitatie te voorkomen. Volgens Thor
becke is er voor de Staat geen verdere taak weggelegd bij de Staatsspoor
wegen. 13 Zijn wetsontwerp ter regeling van de exploitatie gaat uit van 
particuliere exploitatie. Bij de behandeling van het voorstel in 1863 me
nen veel Kamerleden dat Thorbecke hen geen keuze laat. Binnen enkele 
maanden zijn de eerste spoorlijnen klaar en op zo'n korte termijn is het 
onmogelijk om voor materiaal ten behoeve van staatsexploitatie te zor
gen. 14 Een minderheid is voorstander van staatsexploitatie. Volgens het 
Voorlopig Verslag van 1863 zijn van de 50 in de afdelingen aanwezige 
leden er maar liefst 21 voor exploitatie door de StaaL IS 

De oneconomische wijze waarop in 1860 de lijnen gekozen zijn, beln
vloedt de bedrijfsvoering. Volgens Thorbecke dienen aIle staatsspoor
wegen door een enkele maatschappij geexploiteerd te worden. De verlie
zen op een aantal lijnen wordt gecompenseerd door de winsten op de 
overige wegen. 16 

Op 11 augustus 1863 wordt de concessie voor exploitatie van 
staatsspoorwegen verleend aan de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, ook weI aangeduid als de S.S. of de Maatschappij. 

De exploitatie van Staatsspoorwegen 

Het staatsspoorwegnet kent vele gebreken. In 1860 is te weinig aandacht 
besteed aan de rentabiliteit. Het net vormt geen eenheid maar bestaat 
uit losse stukken, zoals Harlingen-Leeuwarden. De S.S. kan niet 

12. Handelingen Tweede Kamer, 186111862, 190. 
13. Idem, Bijlagen, 186211863, 799. 
14. Idem, 1197. 
15. Idem, 1198. 
16. Idem, 799. 
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volstaan met de bouw van een centrale werkplaats maar moet verschil
lende werkplaatsen bouwen.17 

De Maatschappij kent hoge prioriteit toe aan goede verbindingen met 
het buitenland. Ze wil Nederland weer maken tot een leidend handels
land. 18 Het bestaande staatsspoorwegnet is ongeschikt voor het verwe
zenlijken van dit doel. De concessie staat de verwerving van particuliere 
lijnen toe. Met instemming van Thorbecke neemt de Maatschappij in 
1864 de lijnen Eindhoven-Hasselt en Hasselt-Luik over van de Luik
Limburgse spoorwegmaatschappij .19 Een goede verbinding met J;>uits
land hoopt men te verkrijgen door het pachten van de particuliere lijn 
Almelo-Salzbergen. 

De Maatschappij heeft hoge verwachtingen van de verworven lij
nen. 20 Een optimaal gebruik van de lijn Eindhoven-Luik is voorlopig 
onmogelijk omdat de weg nog niet aansluit op het staatsspoorwegnet. 
In 1864 ontbreekt de voor de verbinding Luik-Amsterdam essentiele lijn 
Utrecht-Boxte1. 21 De S.S. lijdt grote verliezen op het traject Eindhoven
Luik. Door het uitbreken van een cholera-epidemie onder de Luikse 
mijnwerkers mist de Maatschappij de voordelen van een groot steenko
lenvervoer. 22 Bovendien heeft men bij de verwerving van de particuliere 
lijnen onvoordelige pachtcontracten afgesloten. 

In 1863 is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op/12.000.000,
voldoende voor de exploitatie van 800 mijl spoorweg. De eerste plaat
sing van /6.000.000,- verloopt zander grote problemen. In 1866 ex
ploiteert de S.S., onder andere door overname van de particuliere lij
nen, al 600 mijl. Men heeft behoefte aan meer kapitaa1. 23 De Maat
schappij kan de tweede serie van /6.000.000,- niet plaatsen omdat de 
waarde van de aandelen beneden pari gedaald is. Volgens de statuten 
mogen dan geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. 24 

17. Archief Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen (voortaan Archief Maat
schappij), berustend bij staforgaan Archiefbeheer en documentatie van de Nederlandse 
Spoorwegen, inventarisnummer 9, Raad van Bestuur en Toezigt, notulenbocken, dee I 2 
15 juli 1865, 353. 
18. 1.H . 10nckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandse Spoorwegen, 1831-1938 (2e 
druk; Rotterdam 1938) 102. 
19. Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen, 186211863, 1392. 
20. Archief Maatschappij Notulen Raad van Bestuur van Toezigt, deel I, 19 maart 1864, 
355, 356. 
21. Idem, 421. 
22. Archief Maatschappij inventarisnummer 31. (Verslagen van de Rijkscommissaris 
over de exploitatie der Staatsspoorwegen Verslagen aan de Koning betreffende de exploi
talie der Staatsspoorwegen), (1866) 6. 
23. W. van den Broeke Financien en financiers van de Nederlandse spoorwegen, 1837-
1890 (Zwolle 1985) 114. 
24. Idem, 114, liS. 
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Bovenstaande financiele problemen zijn ten dele het gevolg van het 
beleid van de onderneming en ten dele veroorzaakt door min of meer 
toevallige omstandigheden. De geldelijke moeilijkheden worden ver
groot door de nadelige schaal werking van de overeengekomen op
brengstverdeling tussen overheid en onderneming. De schaal werking 
houdt in dat, naarmate de opbrengst per jaar en per kilometer stijgt, een 
geringer aantal percenten der bruto-opbrengst aan de S.S. wordt af
gestaan. Indien de netto-opbrengsten boven de/14.000,- stijgen, ont
vangt de S.S. zelf minder dan 460/0 van de opbrengst voor de dekking 
der exploitatiekosten. De uitkering aan de Staat klimt sterk bij vermeer
dering van de bruto-opbrengst terwijI de Maatschappij de stijgende 
kosten moet dragen. Reeds in 1860 onder kent men dit bezwaar maar 
omdat men opziet tegen zeer omslachtige berekeningen handhaaft men 
het betreffende artikel 53 van de concessie.25 

De financiele problem en dreigen de Maatschappij boven het hoofd te 
groeien. De S.S. tracht eerst zelf aan financiele middelen te komen. Na
dat de plaatsing van een obligatie-Iening mislukt is, wendt men zich 
noodgedwongen tot de Staat.26

• 

De problemen van de S.S. vallen samen met problemen bij de Rijksfi
nancien, veroorzaakt door de dalende koloniale winsten. 27 Ook op poli
tiek vlak maakt Nederland een moeilijke tijd door. Door de onderlinge 
verdeeldheid bij de liberalen ontbreekt de voor het voeren van een 
krachtig overheidsbeleid noorlzakelijke meerderheid in de Tweede Ka
mer. De tegenstelling tussen de Thorbeckianen en jongere liberalen 
neemt toe. De liberalen zijn niet langer in staat een stabiele regering te 
vormen. 

Op 1 juni 1866 treedt het conservatief - anti-revolutionaire kabinet -
Van Zuylen-Heemskerk aan. Dit minderheidskabinet heeft sIechts in be
perkte mate vrijheid van handelen omdat het bestaat bij de gratie van 
de liberale verdeeldheid. Ook bij de onderhandelingen over over
heidssteun aan de S.S. dient Minister Heemskerk hiermee rekening te 
houden. 

VoIgens de voorzitter van de Directie heeft de Staat slechts de keuze 
tussen naasting of een Ianglopende rentegarantie. Bij een Iening wordt 
het krediet van de S.S. geschokt en komt de Maatschappij in een vol
gend jaar weer in de problemen.28 

De regering is afkerig van een langlopende rentegarantie want ze wil 

25. Handelingen Tweede Kamer, 1863/ 1864,258. 
26. Archief Maatschappij Notu1en Raad van Bestuur en Toezigt, deel 3, 14 juli 1866. 
27. Aigemene Geschiedenis der Nederlanden (Bussum 1983) deel XI, 362. 
28. Archief Maatschappij Notulen Raad van Bestuur en Toezigt, deel 3, sept. 1866. 
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zich, hoe dan ook, niet voor een lange tijd aan de Maatschappij binden. 
De toestand van de overheidsfinanien is daarvoor te slecht. Naasting is 
ook geen reele mogelijkheid gezien de daaraan verbonden kosten. 29 Bo
vendien zal de liberale meerderheid nooit instemmen met een eventuele 
staatsexploitatie. De Minister van Binnenlandse Zaken, J. Heemskerk 
Azn, is van mening dat de overheid een grote rol in het economisch le
yen dient te spelen. 3o Hij is een voorstander van staatsexploitatie maar 
kan dit ideaal in 1866 niet verwezenlijken. Hij moet rekening houden 
met de liberale oppositie. 

De onderhandelingen tussen de regering en de S.S. verlopen zeer 
moeizaam. De Minister van Financien, Schimmelpenninck, noemt de 
Directie 'canailles, speculanten'. 31 Beide partijen zijn het er weI ove: 
eens dat de hulp slechts tijdelijk mag zijn. In een volgend jaar dient de 
S.S. weer een gezonde financiele basis te hebben.3 Men komt tot een 
overeenkomst. De staat verstrekt een lening ter waarde van 650,70 van het 
aan de S.S. toebehorende materieel met een maximum van 
/2.500.000,-. De looptijd van de lening is 3 jaar, de rente is 5%. 

Een spoedige toekenning van het geld is onmogelijk nadat op 28 sep
tember 1866 het kabinet-Van Zuylen is ontbonden. De Maatschappij is 
gedwongen om op een andere wijze aan geld te komen. Een combinatie 
van Duitse bankiers, de Schaffhausensche Bankverein en Deichman und 
co., lijkt bereid de S.S. financieel te helpen. 33 De steun is echter een illu
sie, de onderhandelingen vlotten niet. Vit vrees voor bezwarende voor
waarden en ook met het oog op de reeds toegezegde overheidssteun ver
breekt de Maatschappij de Duitse kontakten. 34 Besprekingen met de 
Darmstadtsche Bank over de plaatsing van de tweede helft van het 
maatschappelijk kapitaal gaan weI door. Uiteindelijk keurt de Kamer de 
eerder overeengekomen lening alsnog goed. Bij de Kamerbeslissing is de 
dreiging van staatsexploitatie doorslaggevend. 35 Opmerkelijk is dat er 
niet gesproken wordt over een concessiewijziging die moet zorgen voor 
een structurele verbetering. Klaarblijkelijk wijt men de moeilijkheden 
aileen maar aan de dalende conjunctuur en 'incidenten' als Luik
Limburg. 

De rommelige gang van zaken rondom de toe kenning van de lening 

29 . Handelingen Tweede Kamer, 1866/ 1867,43. 
30. 1.1. Huizinga, J. Heemskerk Azn (1818-1897) Conservatiej zonder partij (Harlingen 
1973) 61, 62. 
31. Idem 71. 
32. Archief Maatschappij Notulen Raad van Bestuur en Toezigt, deel 3, sept. 1866. 
33. Idem, deel 3, I3 oktober 1866. 
34. Idem, IO november 1866. 
35. Handelingen Tweede Kamer, 1866/1867,42. 
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bevestigt de Maatschappij in haar negatieve oordeel over staatshulp. De 
regering is voor de Maatschappij geen betrouwbare onderhandelaar om
dat overeenkomsten verstoord kunnen worden door, vaak onverwachte, 
politieke problemen. De Kamer neemt weliswaar niet direkt deel aan het 
overleg tussen Staat en Maatschappij maar heeft weI een beslissende 
stem. 

De lening van 1866 biedt, zoals voorspeld is, geen goede financieIe ba
sis voor de toekomst. Een maand na de toe kenning van de steun moet 
de directeur-generaal Vrolik de Raad van Bestuur en Toezigt meedelen 
dat 'wanneer in de eerste helft van dit jaar geen duurzame kombinatie 
totstandkomt, waardoor de plaatsing van de tweede helft van het kapi
taal wordt gewaarborgd, men het jaar 1868 niet met gerustheid kan tege
moet gaan'. 36 Het kapitaaltekort, veroorzaakt door uitbreiding van het 
spoornet, dwingt de S.S. tot akties met een bijna dramatisch karakter. 
Men tracht particuliere hulp te krijgen, zowel in binnen- als buitenland. 
Ieder poging mislukt door Of te stringente voorwaarden die de Maat
schappij worden opgelegd Of door gebrek aan vertrouwen in de levens
vatbaarheid van de onderneming. De S.S. is wederom gedwongen de re
gering om hulp te vragen.37 

In 1866/67 wijt de Maatschappij haar financiele problemen vooral 
aan de particuliere lijnen Luik-Limburg en Almelo-Salzbergen. Andere 
algemeen erkende oorzaken zijn het onrendabele, verbrokkelde spoor
net, de vergissing van 1863 om slechts de helft van het tot ale kapitaal 
te plaatsen en, tot slot, de slechte konjunktuur. 38 September 1867 vestigt 
's Jacob, lid van de Raad van Bestuur, de aandacht op een vijfde oor
zaak: de schaalwerking bij de opbrengstverdeling. 39 

De commissie van aandeelhouders, die belast is met de onderhande
lingen over steun met de overheid, deelt de opvatting van's Jacob niet. 
De commissie meent dat de bezwaren, verbonden aan de schaalwerking, 
vervallen bij een bruto-opbrengst vanj14 aj15,- per dag per mijl. 40 

Bij de onderhandelingen blijft de nadruk liggen op wijzigen of ontbin
ding van de contract en met particuliere lijnen. 

Naar de mening van de regering stelt de commissie van aandeelhou
ders te hoge eisen tijdens de onderhandelingen. Heemskerk dreigt zelfs 
met naasting.41 De regering wil dat de onderneming zelf voor kapitaal 

36. Archief Maatschappij Notu1en Raad van Bestuur en Toezigt, dee1 3, jan 1867. 
37 . Voor uitgebreide beschrijving van de pogingen om aan particu1iere hu1p te komen 
zie H .P .C. Quack, Herinneringen (Nijmegen 1977) 119, 120. 
38 . Archief Maatschappij Notu1en Raad van Bestuur en Toezigt, dee! 4, 18-12-1867. 
39. Idem, 14 september 1867. 
40. Idem, 18 decembe~' 1867. 
41. Idem, 7 december 1867. 
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zorgt. Ze is wei bereid om de concessie te wijziging zodat particulieren 
weer bereid zijn om de S.S. financieel te steunen. 

Enkele bankiershuizen garanderen de Maatschappij /300.000,-.42 
De regering doet twee concessies. In de eerste plaats krijgt de Maat
schappij uitstel van terugbetaling van een voorschot van /2.500.000,
tot 31 december 1877. Het tweede punt betreft de schaalwerking. De re
gering stelt een formule voor waarbij de verdeling der bruto-opbrengst, 
naar gelang die hoger wordt, ook geleidelijk opklimt en niet met spron
gen, zoais bij de bestaande schaal. Op deze wijze krijgt de Maatschappij 
een groter belang bij hog ere bruto-opbrengst en dus ook bij uitbreiding 
van het net. 43 

Wederom wordt de Kamerbehandeling van een overeenkomst tussen 
Staat en S.S. belnvloed door de politieke situatie. De overeenkomst is 
voorbereid en gesloten door de conservatieve regering - Van Zuylen
Heemskerk maar wordt in de Kamer verdedigd door een nieuwe, libera
Ie minister. Bij de Kamerbehandeling van het contract op 29 en 30 juni 
1868 toont minister Fock zich geen groot voorstander van de overeen
komst. 

De Kamer erkent dat de financiele moeilijkheden van de Maatschap
pij ten dele veroorzaakt zijn door de Kamerbeslissing van 1860. Desal
niettemin acht men deze overeenkomst te voordelig voor de S.S.4 Een 
Kamermeerderheid is niet langer bang voor een dreigende staatsexploi
tantie. Thorbecke daarentegen stemt juist uit vrees voor deze mogelijk
heid voor goedkeuring van het contract. 45 

Tijdens de Kamerbehandeling bekent het conservatief-liberale Ka
merlid Storm van's Gravesande dat hij onlangs benoemd is tot lid van 
de Raad van Commissarissen van de S.S. Naar zijn eigen zeggen, buiten 
zijn medeweten.46 In 1868 beschouwt hij zich nog als een 'onpartijdig' 
Kamerlid maar in 1870 noemt hij zichzelf de 'advokaat' van de Maat
schappij.47 Door het benoemen van Kamerleden tot Commissaris tracht 
de S.S. haar positie in de Kamer te versterken. Op deze wijze blijft ze 
op de hoogte van de in Den Haag heersende opvattingen over de onder
neming. 

Na verwerping van de overeenkomst is de algemene verwachting dat 
het einde van de S.S. nabij is. De plaatsing van de eerste serie van priori-

42 . Idem, 16 mei 1868. 
43 . Idem. 
44. Handelingen Tweede Kamer, BijIagen 1867/ 1868,906. 
45. Idem, 574. 
46. Idem, 582. 
47 . Handelingen Tweede Kamer, 1870/ 1871,205 . 
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teitsobligaties mislukt. Nog steeds is de regering bereid om de Maat
schappij te helpen want ze heeft geen behoefte aan staatsexploitatie.48 

De Maatschappij geeft de voorkeur aan particuliere hulp van de 
Darmstadtsche Bank. Deze bank wil een prioriteitslening van 
/6.667.000,- steunen. De Staat is voor de S.S. een te onzekere onder
handelingspartner. 'De onzekerheid, welk lot een wet zou te beurt vallen 
die de overeenkomst met de Staat zou bekrachtigen, wordt door vel en 
gedeeld; sommige leden twijfelen aan een gunstig lot en doen uitkomen 
dat bij afstemming van zodanig ontwerp het crediet der Maatschappij 
voor altijd geschokt zoude zijn, en de kans om geld te bekomen, als ver
dwenen zou kunnen worden beschouwd' .49 Aldus de mening van de 
Raad van Commissarissen. 

Na de lening van de Darmstadtsche Bank zijn de financiele problem en 
van de S.S. voorlopig opgelost. De overtuiging, dat de opbrengst op een 
andere basis verdeeld moet worden, blijft zowel bij de Maatschappij als 
de regering aanwezig.50 

Wijzigende opvattingen over de rol van de Staat 

In 1866 wordt bij de Kamerbehandeling van de overeenkomst duidelijk 
dat de Kamer niet langer bereid is om tegen elke prijs staatsexploitatie 
te voorkomen. Indien nodig mag de Staat de exploitatie overnemen en 
een grotere economische rol spelen. 

Verschil van opvatting over staatsbemoeiing is een van de oorzaken 
van de liberale verdeeldheid. De jongere liberalen, o.a. aangeduid als 
jong-liberalen of radikaal-liberalen, willen een aktievere rol voor de 
Staat. De liberalen, die zich verzameld hebben rondom Thorbecke, wil
len het overheidsingrijpen in de economie zoveel mogelijk beperken. In 
het politieke testament van Thorbecke, de Narede, heet het: 'Een eerste 
wet is onthouding'. 51 

De tegenstelling komt duidelijk aan het licht in het oordeel van het 
kamerlid Van Houten over het kabinet-Thorbecke: 'Dit kabinet is ook 
een kabinet van Iiberalen maar van tevreden liberalen, van Iiberalen die 
niet zo innig als wij de noodzakelijkheid van hervorming inzien. Het 
verschil dat bestaat tussen twee stromen in de liberale partij blijke en ko-

48. Archief Maatschappij Notulen Raad van Bestuur en Toezigt, deel 5, 7 juli 1868. 
49. Archief Maatschappij, inventarisnummer 12, notulenboeken Raad van Commissa
rissen, deel 1, maart 1870. 
50. Idem. 
51. J .R. Thorbecke, Onuitgegeven parlementaire redevoeringen VIII. 
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me aan het licht en de natie zij regter. ,52 
Eind jaren zestig schetst het liberale kamerlid Tak van Poortvliet de 

lijnen van een radicale politiek voor de secretaris van de S.S., H.P.G. 
Quack,: 'Men moet gaan gel oven aan een in brede richting voortwaarts 
drijvende Staat, aan een Staat, die de belangen van handel, scheepvaart, 
verkeer en nijverheid op de voorgrond gaat zetten.'53 De leus van staats
onthouding is geheel verouderd. 

De verdeeldheid bij de liberalen over de taak van de overheid is niet 
zonder gevolgen voor de Maatschappij. In de eerste plaats hebben de 
veranderende opvattingen over staatsbemoeiing invloed op het over
heidsbeleid. In de tweede plaats heeft de liberale verdeeldheid grote ge
volgen voor de politieke situatie; de liberal en zijn niet langer in staat tot 
het vormen van een regering. 

Na de succesvoIle plaatsing van de 50/0 prioriteislening in 1870 breekt 
voor de S.S. eindelijk een periode van rust aan in haar ZO bewogen ge
schiedenis. Voorlopig zijn er geen financieIe problemen. Het spoorweg
net is bijna voltooid. De Maatschappij ziet de toekomst met optimisme 
tegemoet. Het optimisme uit zich o.a. in een groter zelfvertrouwen bij 
de onderhandelingen met de Staat. De onderneming is niet langer bereid 
om aan aIle eisen van de regering tegemoet te komen. 

Met de dood van Thorbecke in 1872 valt de belangrij kste bindende 
factor bij de liberalen weg. Tijdens de kabinetsformatie van 1872 is er 
duidelijk sprake van twee stromingen in de liberale partij. In het kabinet 
- de Vries-Geertsema, dat op 6 juli aantreedt, hebben zowel Thorbecki
an en als jong-liberalen zitting. Quack, inmiddels lid van de Raad van 
Commissarissen, heeft geen groot vertrouwen in het kabinet en advi
seert de S.S.: 'Een behandeling in de Tweede Kamer van onze schaal 
kan bij een niet sterke regering voor ooze Maatschappij een bron van 
onaangenaamheden worden. ,54 

De S.S. houdt in haar beleid terdege rekening met de opvattingen over 
haar bedrijf in de Kamer. In juli 1872 hoopt men een Kamerbehandeling 
van de concessie te vermijden door geringe aanpassing en herinterpreta
tie van de concessie van 1863.55 Het Kamerlid Storm is, net als Quack, 
geen voorstander van Kamerbehandeling van de concessie. Volgens hem 
zijn de gemoederen in Den Haag nog steeds ontstemd over de tarieven
verhoging voor bestelgoederen door de S.S.56 

52. Handelingen Tweede Kamer, 1870/ 1871,524. 
53. Quack, herinneringen, 285. 
54. Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen, deel 3, 13 juli 1872. 
55 . Idem. 
56. Idem. 
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Terwijl de Maatschappij aileen gebaat is bij inperking van haar activi
teiten, gezien de schaalwerking, stelt de Minister van Binnenlandse Za
ken, J .H. Geertsema, alles in het werk om het aantal spoorwegen uit te 
breiden. De spoorwegkoorts van 1860 laaitweer op. Op 31 januari 1873 
bespreekt de Raad van Commissarissen de mogelijkheid dat de Staat de 
eigenaar wordt van de lijnen Roosendaal-Moerdijk en Breda
Roosendaal. De Direkteur-Generaal meent dat de Maatschappij die lij
nen aileen kan exploiteren indien de concessie gewijzigd wordt. 57 De 
Maatschappij zet op deze wijze de Regering onder druk. Indien de Staat 
spoorwegen aanlegt of aankoopt, is de Minister volgens de concessie 
verplicht die eerst aan de S.S. aan te bieden. Ais de Staat het net wil uit
breiden, moet de concessie gewijzigd worden. 

Maart 1873 dient Minister Geertsema een wetsontwerp in tot aanleg 
van spoorwegen van Arnhem naar Nijmegen en van Zwaluwe naar Ze
venbergen. Naar het oordeel van de Minister kan aileen de S.S. deze 
twee lijnen exploiteren. De Maatschappij weigert de exploitatie te aan
vaarden. 58 Algemeen is de Kamer van mening dat de concessie gewijzigd 
moet worden. Een aantalleden betreurt het dat in het verleden, toen de 
positie van de S.S. veel zwakker was, de concessie niet in het voordeel 
van de Staat gewijzigd is. De Maatschappij verwacht geen radicale ver
anderingen in de concessie. 59 Men stelt voor om het goederenvervoer uit 
de differentiele schaal te lichten , de bruto-opbrengst zal verdeeld wor
den volgens de bestaande regeling. Tot verbazing van de S.S. stelt de re
geringsgemachtigde een radicale verandering van de concessie voor. 

Het regeringsvoorstel gaat uit van volledige associatie, zowel Staat als 
onderneming krijgen een belang bij de exploitatie.6o Het aandeel van de 
Maatschappij wordt 5OJo van het maatschappelijk kapitaal en l / lOe deel 
van een eventuele winst. De verdeling is niet langer gebaseerd op de 
bruto-ontvangsten maar op de netto-ontvangsten. Aangezien de Staat 
nu een natuurlijk belang krijgt bij de uitgaven moet ze over grotere con
trolemogelijkheden beschikken. De nieuwe Raad van Commissarissen 
zal bestaan uit tien leden benoemd door de aandeelhouders en vijf leden 
benoemd door de regering. De Maatschappij is verplicht om aile 
staatsspoorwegen te exploiteren. Indien het algemeen belang het eist, 
kan de overheid te allen tijde de exploitatie overnemen. 
Dit zogenaamde avant-projet is duidelijk belnvloed door de nieuwe op
vattingen over de rol van de Staat. Volgens Geertsema dienen aile spoor-

57. Idem , deel 3, 31 januari 1973 . 
58 . Handelingen Tweede Kamer, 1872/ 1873, 1484. 
59. Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen , deel 3 14 maart 1874. 
60. Idem. 
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wegen staatsbezit te zijn. De exploitatie moet in handen zijn van een 
agent van de Staat, de S.S. Naar zijn mening vraagt het algemeen belang 
om zo'n regeling. 61 Het Kamerlid en Commissaris Storm vreest dat de 
voorgestelde volledige associatie de brug vormt naar staatsexploitatie.62 

Op 14 maart 1873 wordt desondanks de algemene strekking van het 
voorstel door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Direkteur
Generaal 's-Jacob is zeer verheugd over de overeenkomst omdat de S.S. 
' ... alleen dan haar 50/0 rente niet ontvangt wanneer de Staat ook niets 
krijgt en dat is vrijwel ondenkbaar'. 63 

De financiele regeling stuit op grate bezwaren bij de coIlega-ministers 
van Geertsema.64 Men vindt de 50/0 rente veel te hoog. Later beweert 
Geertsema dat het niet-doorgaan van het avant-prajet aIleen een gevolg 
is van de regeringswisseling van 1874. Zijn coIlega's zouden geen be
zwaar hebben gemaakt tegen de basis van het voorstel: volledige associ
atie. 65 Het is echter onwaarschijnlijk dat een overeenkomst die zo'n gra
te macht aan de Staat toekent, aanvaardbaar is voor de Thorbeckiaanse 
ministers. De gang van zaken random het avant-prajet bevestigt de S.S. 
in haar negatieve oordeel over de betrauwbaarheid van een Minister bij 
onderhandelingen. 

Conservatief regeringsbeleid en liberale oppositie 

De liberale verdeeldheid dwingt het kabinet-de Vries-Geertsema tot het 
afleggen van een ware lijdensweg. 66 Diverse voorstellen van de liberale 
regering worden door partijgenoten verworpen. Het kabinet treedt af 
nadat een voorstel tot wijziging van de census van het kiesrecht niet is 
aangenomen. 

Binnen 6 jaar heeft Nederland 3 verschillende liberale kabinetten ge
kend. De liberalen zijn niet in staat een regering te vormen die kan reke
nen op de onverdeelde steun van een Kamermeerderheid. Evenals in 
1866 wordt in 1874 een conservatieve minderheidsregering gevormd. In 
het kabinet, dat op 27 augustus 1874 aantreedt, is J. Heemskerk weder
om Minister van Binnenlandse Zaken. De liberalen hopen dat de conser
vatieven erin slagen om enkele netelige kwesties, waarander de uitbrei-

61. Handelingen Tweede Kamer, 1876/ 1877, 189. 
62 . Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen, deel 3, 14 maart 1874. 
63. Idem, 14 maart 1874. 
64. Handelingen Tweede Kamer, 1876/ 1877, 189. 
65 . Idem, 189. 
66. G . Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901. (Den Haag 1980) 24, 25 . 
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ding van het spoorwegnet, voor hen op te lossen. De nieuwe liberale lei
der, Kappeyne van de Copello, dringt aan op verbetering van de ver
keersmiddelen. 67 

Minister Heemskerk bevindt zich in een moeilijke positie. Enerzijds 
moet hij rekening houden met de wensen van de liberale meerderheid, 
die het lot van zijn kabinet in hand en heeft, maar anderzijds wil hij toch 
ook zijn eigen opvattingen niet al te zeer geweld aandoen. Het spoor
wegbeleid van Heemskerk is erop gericht om zo onafhankeleijk moge
lijk te zijn van de S.S .. In tegenstelling tot Geertsema ziet hij de S.S. 
niet als de natuurlijke associe van de Staat. Heemskerk maakt vooral 
bezwaar tegen artikel 91 van de concessie. Volgens dit artikel moeten 
staatsspoorwegen eerst aan de S.S. aangeboden worden. Deze onderne
ming mag de exploitatie weigeren. Heemskerk wil zekerheid over de ex
ploitatie alvorens hij komt met een wetsontwerp tot aanleg van nieuwe 
spoorwegen. De bestaande concessie kan hem die zekerheid niet ge
ven.68 Volgens Heemskerk is staatsaanleg alleen mogelijk na concessie
wijziging en herziening van het bestaande toezicht op de spoorwegon
dernemingen. Het totstandbrengen van een dergelijke regeling vraagt 
veel tijd, tijd die de Minister niet wordt gegund. De liberale oppositie 
dringt aan op een spoedige aanleg Vi:m nieuwe lijnen. 

De liberale druk op Heemskerk is in het voordeel van de S.S .. Na het 
voorstel-Geertsema heeft de Maatschappij hoge verwachtingen. De 
besprekingen met de nieuwe Minister verlopen echter moeilijk. Direc
teur 's Jacob traineert en bemoeilijkt de onderhandelingen terwijl de 
druk van liberale zijde op de regering toeneemt. 69 Het humeur van 
Heemskerk wordt er niet beter op en af en toe weigert hij de leden van 
de Raad van Commissarissen te ontvangen. 70 

Maart 1875 behandelt de Tweede Kamer het wetsontwerp tot regeling 
van de dienst en het gebruik der spoorwegen. Volgens sommige leden 
is er sprake van een draconische wetgeving en maakt het ontwerp van 
de Minister een autocraat. 71 De Minister krijgt, onder andere, grote in
vloed op het reglement van dienst en mag zowel de minima als de maxi
ma van de tarieven vaststellen. Het wetsontwerp wordt desondanks met 
36 tegen 23 stemmen aangenomen.72 Aan de eerste voorwaarde die 
Heemskerk stelt alvorens te besluiten tot aanleg van nieuwe wegen is 

67 . Handeiingen Tweede kamer, 1874/ 1875 , 275 . 
68 . Idem, 768. 
69. Huizinga, Heemskerk , 140. 
70. Quack, Herinneringen, 192, 193. 
71. Handelingen Tweede Kamer, 1874/ 1875 , 863 . 
72. Idem, 976. 
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voldaan: het toezicht op de spoorwegondernemingen is herzien. Voor de 
wijziging van de concessie, de tweede voorwaarde, is meer tijd nodig 
maar de liberale druk blijft groot. 

Op 15 februari 1875 belooft de Minister dat hij nog voor het einde van 
het zittingsjaar een wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen zal indie
nen. 73 Twee weken later is het geduld van de liberalen al op. Kappeyne 
van de Coppello, Tak van Poortvliet, de Roo van Alderwerelt en Mac
kay dienen een initiatief - wetsontwerp in.74 Verspreid over het gehele 
land moeten twaalf spoorlijnen aangelegd worden. Het ontwerp
Kappeyne heeft een politieke functie. Het wordt kort voor de verkiezin
gen ingediend. De nieuwe liberale leider Kappeyne speeJt in op de spoor
wegkoorts. De directeur-generaal van de S.S. spreekt van een verkie
zingsmanoevre van het allerergste soort. 75 Door te dreigen met aftreden 
voorkomt Heemskerk de aanname van het ontwerp. Later herinnert 
Heemskerk zich het voorstel-Kappeyne als 'een leerzaam en waarschu
wend voorbeeld van esprit de clocher, om door overmaat van aanbod 
het toenmalige wetsontwerp van de regering te doen mislukken. ,76 

De S.S. heeft geen belang bij uitbreiding van haar net. 77 Er is een te
gengesteld belang tussen het bestaande, voor het transitverkeer bestem
de net en het nieuwe net voor marktwezen en lokaal vervoer. Indien de 
S.S. beide nett en exploiteert, moet ze met zichzelf concureren en een van 
beide netten benadelen.78 Toch is ook bij de Maatschappij de bereidheid 
tot concessiewijziging groot. De schaal werking is zeer onvoordelig voor 
de S.S., zoals blijkt uit een vergelijking van de resultaten van 1871 en 
1872.79 In 1872 ontvangt de Maatschappij 154.112,62 meer dan in 1871, 
de Staat ontvangt maar liefst 1175.548,11 meer. In vergelijking met 
1871 stijgt de totale bruto-opbrengst van de exploitatie in 1872 met 
1469.440,86. De geldelijke voordelen voor de S.S. staan in geen verhou
ding tot de uitbreiding van de exploitatie en de stijging van de bruto
opbrengst. 

In mei 1875 slagen de Maatschappij en de Minister erin om tot een 
concept-overeenkomst te komen. 80 De regering garandeert een 
dividend-uitkering van maximaaI4,5OJo. De resultaten voor de S.S. han
gen weliswaar nog steeds af van de exploitatiekosten maar in mindere 

73. Idem, 767. 
74. Idem, Bijlagen, no 114-2, I. 
75 . Huizinga, Heemskerk, 140. 
76. Idem. 
77. M. Cohen Stuart, Slaalsaanieg en slaalshulp (Alkmaar 1875) 5. 
78 . Idem. 
79. Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen, deel 4, 10 mei 1873. 
80. Idem, deel 4, 10 juni 1875. 
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mate dan bij de concessie van 1863. Bij de winstverdeling zal ook reke
ning worden gehouden met de verliespost Luik-Limburg. Heemskerk 
slaagt er niet in om de S.S. een exploitatieplicht op te leggen. De lengte 
van de nieuwe door de S.S. te exploiteren lijnen zal niet meer bedragen 
dan 350 kilometer. 

De aandeelhouders verwerpen deze overeenkomst in hun vergadering 
van 25 juni 1875.81 Op voorstel van aandeelhouder Rahussen wordt 
besloten dat van het oude en het nieuwe net afzonderlijk rekening moet 
worden gehouden. De resultaten van de nieuwe lijnen zijn ongewis en 
zullen, zeker de eerste jaren, niet winstgevend zijn. Bij afzonderlijke re
kening heeft de Maatschappij een voordeel van /336.000,-. 

Het voorstel-Rahusen heeft ook een politieke strekking. Op aandrin
gen van de liberale Kamerleden Tak, Kappeyne en van de Putte wordt 
de clausule van afzonderlijke rekening bij de overeenkomst gevoegd. 82 

Het voorstel is onaanvaardbaar voor Heemskerk. Hij is al bereid ge
weest om de door de S.S. te exploiteren wegen te beperken tot 350 kilo
meter. Wederom belemmert de liberale oppositie een overeenkomst met 
de S.S. 

De verwerping van het voorstel door de aandeelhouders maakt het 
onmogelijk de concessie te wijzigen v66rdat Heemskerk een wetsont
werp tot uitbreiding van het spoornet indient. Hij heeft de Kamer be
loofd om nog in het parlementaire jaar 1874/1875 met een ontwerp te 
komen. Tijdens het kamerreces dient Heemskerk een voorstel in tot aan
leg van spoorwegen.83 In tegenstelling tot eerdere plannen is in dit voor
stel de lijn Amersfoort langs Veenendaal en Wageningen naar Nijmegen 
opgenomen. Deze lijn moet Heemskerk dienen als een wapen in zijn 
strijd met de S.S.. Indien de exploitatie van de lijn Amersfoort
Nijmegen in handen komt van de H.S.M., verwordt de S.S.-lijn 
Utrecht-Boxtel tot een lokaallijn en beschikt de H.S.M. over een goede 
verbinding met Duitsland. 84 

De liberale druk op Heemskerk neemt niet af. Op 12 augustus 1875 
vraagt het liberale kamerlid Van Houten om onmiddellijke behandeling 
van het oude ontwerp-Kappeyne. 85 Dat voorstel kan meteen behandeld 
worden terwijl het regeringsvoorstel nog een lange weg moet afleggen 
voordat het in de Kamer komt. Het voorstel van Van Houten krijgt niet 
de steun van de Kamermeerderheid maar de boodschap aan Heemskerk 

81. Idem, dee! 4, 15 juli 1875 . 
82. Heemskerk, Huizinga, 140. 
83 . Hande/ingen Tweede Kamer, 1874/ 1875, bijlagen, no 175-2,1. 
84. Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen, II december 1875 . 
85. Hande/ingen Tweede Kamer, 1874/ 1875, 1480. 
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is duidelijk. Er dient haast gemaakt te worden met de aanleg. 
De eerder genoemde onderhandelingen met de H.S.M. moeten er
voor zorgen dat de Staat niet geheel afhankelijk is van de S.S. bij de ex
ploitatie van staatsspoorwegen. Heemskerk wil hiervoor een hoge prijs 
betalen. Hij gaat akkoord met een concessieverlenging van de lijn 
Amsterdam-Rotterdam tot 1917. AIleen indien deze bepaling in het con
tract wordt opgenomen is de H.S.M. bereid nieuwe verplichtingen op 
zich te nemen.86 Op 24 oktober 1876 verwerpt de Kamer de overeen
komst met de H.S.M., vooral vanwege de concessieverlenging. 87 

De onderhandelingen met de H.S.M. en het opnemen van de lijn 
Arnhem-Nijmegen hebben het gewenste resultaat. De direkteur
generaal van de S.S. erkent de invloed van deze tactische zetten van 
Heemskerk op het onderhandelingsresultaat. 88 Maart 1876 is de Maat
schappij bereid in te stemmen met de eisen van de Staat. Heemskerk 
stelt dan een nieuwe eis.89 Als de S.S. de lijnen Dordrecht-Elst en 
Nijmegen-Venlo wenst te exploiteren moet ze een belangrijke bijdrage 
leveren in de kosten van de stoomvaart tussen Enkhuizen en Stavoren. 
De S.S. is gedwongen de eis te aanvaarden omdat anders de exploitatie 
van de twee spoorlijnen in handen van H.S.M. komt. Volgens de 
concept-overeenkomst zal de Maatschappij aIle haar door de Staat aan
geboden spoorwegen exploiteren, voor zover ze aansluiten op haar net. 
Aankoop van particuliere lijnen is aileen nog toegestaan na goedkeuring 
van de regering. Naasting is de eerste twintig jaar niet mogelijk. Vol gens 
de nieuwe overeenkomst ontvangt de S.S. niet langer een veranderlijk 
deel van de opbrengst. Na aftrek van /500,- per km enkelspoor en 
/1.000,- per km dubbelspoor ontvangt de Maatschappij 800/0 van de 
bruto-opbrengst. Het aandeel van de S.S. is minimaal/4.800.-. Indien 
het winstsaldo stijgt boven de 4,5% van het maatschappelijk kapitaal, 
wordt de meerwinst gedeeld tussen de Staat en de Maatschappij. De 
winst boven de 5% wordt verdeeld in de verhouding: "Is deel voor de 
Staat en lis deel voor de S.S .. De Maatschappij is zeer tevreden over de 
winstverdeling. Volgens Quack geeft de regeling 'grote vastheid en 
rust,.90 

Op 18 oktober 1875 beginnen de Kamerberaadslagingen over het wets
ontwerp tot aanleg van staatsspoorwegen.91 Ondanks de indiening van 

86. Handelingen Tweede Kamer, 1875/ 1876, no6-12, 41. 
87 . Idem 207 . 
88. Archief Maatschappij Notulen Raad van Commissarissen, dee I 4, II december 1875. 
89. Idem, II maart 1876. 
90. Quack, Herinneringen, 193. 
91. Handelingen Tweede Kamer, 1875/ 1876, 151. 
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31 amendementen kent het wetsvoorstel geen grate wijzigingen. Voor re
kening van de Staat zullen negen lijnen worden aangelegd. Net als in 
1860 besluit men om met de aanleg van acht wegen zoveel mogelijk ge
lijktijdig te beginnen. 

Voor Heemskerk is de overeenkomst het hoogst haalbare gezien de 
voor hem ongunstige omstandigheden. De druk van de liberale meerder
heid maakt het hem onmogelijk de concessie te wijzigen voordat er een 
beslissing over de uitbreiding van het net is genomen. In ieder geval is 
de exploitatie van de staatsspoorwegen voorlopig verzekerd. Op 15 ok
tober 1876 wordt de overeenkomst met algemene stemmen door de 
Tweede Kamer aangenomen. 

Conclusie 

De geschiedenis van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwe
gen wordt in hoge mate bepaald door de politieke verhoudingen. Reeds 
bij het besluit tot aanleg van spoorwegen voor rekening van de Staat in 
1860 weegt het politieke belang zwaarder dan het economisch belang 
van de toekomstige exploitant. Bij de selectie van de aan te leggen lijnen 
houdt Van Hall meer rekening met in de beide Kamers vertegenwoordig
de 10k ale belangen dan met het rendement van de weg. De verwachting 
is dat deze lijnen door de Staat geexploiteerd zullen worden. Thorbecke 
belet een mogelijke staatsexploitatie en draagt het gehele net over aan 
de Maatschappij. De bizarre keuze van de aan te leggen spoorwegen 
brengt het S.S. in grate financiele prablemen. Moeilijkheden die nog 
groter worden door een slechte conjucturele situatie en het sluiten van 
onvoordelige pachtcontracten met particuliere spoorwegmaatschap
pijen. 

De liberale verdeeldheid, die aan het eind van de jaren zestig steeds 
duidelijker wordt, heeft grate invloed op het overheidsbeleid ten aan
zien van de spoorwegen. Op voor het S.S. cruciale momenten, 1866, 
1868, 1875176, moet deze onderneming met een conservatieve minder
heidsregering onderhandelen over financiele steun en concessiewijzi
ging. De conservatieve kabinetten staan onder druk van de liberale Ka
mermeerderheid. De bewegingsvrijheid van de regering is beperkt. Een 
minderheidskabinet is voor de Maatschappij geen betrauwbare onder
handelaar. Een door beide partijen overeengekomen verdrag kan alsnog 
door de liberale meerderheid verworpenworden. In 1866 belet een poli
tieke crisis de toe kenning van een lening en in 1868 wijst de Kamer een 
door de conservatieve Minister Heemskerk en het S.S. overeengekomen 
concessiewijziging af. De Maatschappij tracht steeds om particuliere 
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hulp te krijgen. Slechts in het uiterste geval wendt men zich tot de over
heid . 

Het onvermogen van de liberale partij om een stabiele regering te vor
men heeft een voor de Maatschappij nadelige consequentie. Conserva
tieve ministers, en met name J. Heemskerk, zijn de S.S. minder gunstig 
gezind dan liberale ministers als J .H. Geertsema. Na de val van een libe
rale regering worden eerder met de S.S. overeengekomen contracten 
door de nieuwe conservatieve minister opgezegd. In het algemeen ver
loopt het overleg tussen de Maatschappij en Minister Heemskerk bij
zonder stroef. 

De S.S. kan ook gebruikmaken van de politieke verhoudingen. De 
druk die in de jaren 1874-1876 wordt uitgeoefend op de conservatieve 
ministeries door de liberale Kamermeerderheid is in het voordeel van de 
onderneming. De wens van de liberalen dat het spoorwegnet spoedig 
wordt uitgebreid belet een voor de S.S. minder gunstige concessiewijzi
ging. De algemene indruk is dat de Maatschappij meestal een speelbal 
van de politiek is, slechts bij uitzondering treedt de S.S. op als speIer. 



Elektrotechniek en veiligheid tijdens de 
industrialisatie 

J .A. PELLEGRINO VAN STUYVENBERG 

Inleiding 

De energie voor de Nederlandse industrialisatie tot 1900 werd groten
deels geleverd door stoom. Electriciteit als energiebron was nauwelijks 
van belang. Zij diende voornamelijk tot veriichting. Na de eeuwwisse
ling yond de elektromotor opgang in de industrie. De fabriek kreeg 
daardoor een nieuw aanzien. Electriciteitskabels liepen door de fabriek 
in plaats van riemen en drijfstangen. Kleine motoren zorgden voor ener
gie op de gewenste plaats . De elektromotor werd spoedig het kracht
werktuig bij uitstek. Voor stoom bleef overigens een rol weggelegd, 
vooral voor de aandrijving van electrische generatoren ten behoeve van 
de opwekking van stroom. Ook op andere fronten won electriciteit het 
pleit; op het gebied van de tractie eveneens ten koste van stoom en op 
het gebied van de verlichting ten koste van gas. 

Elektrotechniek en veiligheid werden reeds vroeg met elkaar in ver
band gebracht. Dit kwam mede door de grote belangstelling die het 
vraagstuk van de veiligheid kreeg van politici, arbeidersorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, zoals de Nederlandsche Maatschappij 
ter Bevordering van Nijverheid en professionele groepen zoals juristen 
en ingenieurs. Een eerste Veiligheidscongres werd in 1890 in Amsterdam 
georganiseerd . Diverse andere zouden volgen. 

Op het veiligheidscongres van 1890 waren er enkele bijdragen over 
elektrotechniek en veiligheid. I Hoewel klein in aantal maakten deze weI 
duidelijk dat er voorschriften op het gebied van elektrische leidingen 
moesten komen. Wettelijke bepalingen volgden reeds in het Veiligheids
besluit van 1896. 2 Dit besluit welk een meer gedetailleerde uitwerking 
van de Veiligheidswet van 1895 gaf, bevatte negen bepalingen op elek
trotechnisch gebied. Deze bepalingen ter voorkoming van ongevallen 
door elektrische leidingen waren te globaal om effektief te zijn. Zij lei-

1. Congres voor Nijverheidshygiene en Reddingswezen . Verslag der werkzaamheden 
(Amsterdam 1891) deel II Vergaderingen der sectien. 
2. Het Veiligheidsbesluit 1896. Staatsblad nr. 215 . 
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den wei tot nieuwe wetteIijke voorschriften in het Veiligheidsbesluit van 
1913, dat grotendeels betrekking had op het gebied van de elektrotech
niek.3 

Vooral het besluit van 1913 zal gedurende langere tijd de wettelijke 
basis zijn voor elektrotechnische veiligheidsvoorschriften voor fabrie
ken en werkplaatsen. Over de totstandkoming ervan handelt dit artikel. 
Er wordt nagegaan welke voorschriften gemaakt zijn en wie deze voor
schriften hebben opgesteld. Bij het laatste is te den ken aan de overheid, 
het bedrijfsleven, de elektrotechnici en de vakbonden. Tevens zijn wi} 
geinteresseerd in de reacties op en het effect van de invoering van de vei
Iigheidsvoorschriften. Wij beginnen echter eerst met een beschouwing 
over de gevaren van elektriciteit. 

Elektriciteit en veiligbeid 

Dat aan het gebruik van elektriciteit gevaren verbonden waren, was 
reeds bekend vanaf de eerste experimenten. De Zweedse natuurkundige 
Richmann kwam op 6 augustus 1753 om het leven bij experimenten met 
bliksemontladingen. Meer dan een eeuw later maakte men in Amerika 
gebruik van de dodeIijke werking van elektriciteit in de vorm van de 
elektrische stoel.4 Daarmee werd ook het pubJiek bewuster van de geva
ren van elektriciteit. 

Het gevaar van elektriciteit bestaat voornamelijk uit twee aspecten: 
het gevaar voor elektrische schok en het gevaar voor brand.5 Elektrische 
schok krijgt men als het lichaam onderdeel wordt van het stroomcircuit 
en daarbij de stroom een bepaalde grens overschrijdt. Brand ontstaat in 
die situaties waarbij elektriciteitsleidingen of verbindingen te hoge tem
peraturen krijgen ten gevolge van verkeerde dimensionering van instal
laties of ten gevolge van kortsluiting. In de aandacht voor veiligheid bij 
veiligheidsvoorschriften in Nederland werd aanvankelijk ook gevaar ten 
gevolge van brand en gevaar ten gevolge van elektrische schok onder
scheiden. Overigens was de kennis op het gebied van gevaar voor elektri
sche schok nog zeer summier. 

Aanvankelijk veronderstelde men dat het de elektrische spanning was 
welke de factor van betekenis was bij het krijgen van een elektrische 
schok.6 Weliswaar speelt de spanning weI een rol, een zeer lage spanning 

3. Het Veiligheidsbesluit 1913, Staatsblad nr. 317 . 
4. M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint (Amsterdam 1981) 164. 
5. Cursus voor Veiligheidsinspecteurs, Veiligheidsinstituut (Amsterdam 1954). 
6. N.M .H. Doppler, 'Verslag van de ambtsbezigheden van den electro technic us bij de 
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1lI . 1: Het veiligheidsmuseum te Amsterdam, geopend in 1893, waar ve/e praktische voor
bee/den werden gegeven ter beveiliging van machines. De arbeidsinspectie heelt bij haar 
adviezen vaak naar dit museum verwezen. Bran: Centraa/ vers/ag der Arbeidsinspectie 
over 1915. 

zal nauwelijks een schok geven, maar vooral de elektrische stroom is de 
bepalende factor voor het effect. Tabel 1 geeft de fysiologische effecten 
van een bepaalde elektrische stroom. 7 Bij lage stromen, dat wil zeggen 
kleiner dan 1 rnA, is de stroom niet voelbaar. Vanaf ongeveer 9 rnA is 
er sprake van een soort spierkramp waardoor men soms de elektrische 
geleider niet los kan laten, rond 30 rnA is de stroom, afhankelijk van 
de weg via het lichaam, veelal dodelijk. Opmerkelijk is dat bij zeer hoge 
stromen dat wil zeggen boven de 1 A de kans op overleving iets groter 
wordt. In het laatste geval kiest de stroom zijn weg vaak via de huid 
waardoor 'slechts' ernstige brandwonden ontstaan. 

arbeidsinspectie gedurende de jaren 1905-1906' Vers/agen van de Inspecteurs van den Ar
beid over 1905 en 1906. Tweede bundel. 
7. 'Ongevallen te wijten aan elektrische stroom', Dienst Veiligheid. Mededeling 
115/ S.H.E. T. 4. Vereniging der Belgische IndustriiHen <A.LB. > (Brussel 1960). 
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TABEL I Het fysiologisch effect van elektrische stroom 

Stroomsterkte 

I tot 2 rnA 

9 rnA (man) 
6 rnA (vrouw) 
Vanaf 9 rnA 

20 rnA 
25 rnA 

30 rnA 
100 rnA 

IA 
I tot 2 A 
50 perioden 
5A 

Fysiologische uitwerking 

Begin van gewaarwording . 
Prikkelingen 
K1eefeffect. Samentrekking der spieren. 
Het slachtoffer kan zich vrijmaken. 
Kleefeffect. Samentrekking der spieren. 
Het slachtoffer kan zich niet vrijmaken 
Nauwelijks verdraagbaar. 
Noodlottige afloop is te vrezen indien de stroom niet onder broken 
wordt. 
Dodelijk na 3 seconden. 
De hartkamers zijn in staat van koortsige trillingen . 
Verstoring van het ritme en van de coordinatie van de organen . 
De bloedsomloop houdt op. 
De dood is onvermijdelijk indien er geen tussenkomst is . 
Geen enkele inwendige stoornis. Geen brandwonden. 
De dood is bijna zeker. Brandwonden. 
De koortsachtigheid van het hart houdt op. Indien de stroom plots on
derbroken wordt, herneemt het hart zijn normale kloppingen . 
Ernstige brandwonden . Het geval van overleven is mogelijk . 

Maatregelen om de veiligheid wat betreft elektrische schok te bevorde
ren lagen vooral op het terrein van isolatie of het afschermen van de 
spanningvoerende leidingen of toesteIIen. Gepoogd werd te voorkomen 
dat men door toeval in contact kon komen met stroomvoerende delen. 
Bovendien werden regels gegeven met betrekking tot werkzaamheden 
aan elektrotechnische installaties. 

Ter bevordering van brandveiligheid waren vooral voorschriften op 
het gebied van het inrichten van instaIIaties belangrijk. De draaddikte 
werd voorgeschreven, bovendien de manier waarop gei'soleerd moest 
worden, en de manier waarop beveiligingen moesten worden aange
bracht. Hoewel aanvankeIijk geen rekening werd gehouden met norma
lisatie van elektrotechnische materialen, bleek later dat normalisatie een 
zeer belangrijke bijdrage leverde aan veiligheid. 8 Door voor te schrijven 
welke materialen in welke omstandigheden gebruikt moesten worden, 
nam de duideIijkheid en veiligheid van de instaIIatie toe. 

8. In 1916 wordt een begin gemaakt met normalisatie door de Maatschappij van Nijver
heid, kort daarna in samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). 
Zie: 'Normalisatie' Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid MvN, 1916, 5-6. Later 
zou hieruit de Hoofdcommissie voor de Normalisatie (H.C.N.N.) ontstaan, welke in 1923 
het werk met betrekking tot de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften op zich zou ne
men . 
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Het zal duidelijk zijn dat het geven van voorschriften de veiligheid 
van het gebruik van elektrotechniek kon bevorderen. WeI was dan ver
eist dat de voorschriften deskundig waren opgesteId, en dat men zich 
aan de voorschriften hield. Controle op naleving van de voorschriften 
was daarbij een belangrij ke factor. 9 Daarnaast speelde de mate van ac
ceptatie van de voorschriften een belangrijke roI; het naleven van voor
schriften kostte vaak extra geld en het was veelal niet mogelijk om ieder 
bedrijf te controleren op het naleven van de voorschriften. 

Het mocht dan voor de deskundigen duideIijk zijn dat elektrotechniek 
specifieke gevaren met zich meebracht, voor de leek was dit anders. De 
eerste kennismaking met toepassingen van elektriciteit had voor de leek 
iets magisch. Men sprak van het wonder van het elektrische licht. Elek
triciteit was niet zichtbaar en had geen geur. De aanwezigheid van span
ning op een elektrische lei ding was niet direct te zien. Soms was een licht 
zoemen te horen, maar meestal was ook dat niet het gevai. Hoewel mis
schien iets bekend was van gevaar, maakte dit niet altijd een diepe in
druk: ontploffingen zoals bij gas of stoom kwamen niet voor. Elektrici
teit was schoon en zag er onschuldig uit.!O 

Ook verzekeringsmaatschappijen had den een verkeerd beeld van het 
gevaar van elektriciteit. Branden ten gevolge van elektrische kortsluiting 
of overbelasting gaven bij hen de elektrotechniek een onveilige naam. 
Gebrek aan specifiek elektrotechnische kennis en een zekere terughou
dendheid speelden hierbij waarschijnlijk een roI.!! 

Voor het begrijpen van en het omgaan met elektriciteit was een 
technisch-wetenschappelijke vorming essentieei. Op de discussie over de 
Veiligheidsvoorschriften zien wij dan ook deskundigen hun stempel 
drukken. In de beginfase (tot 1900) waren het de elektrotechnici vere
nigd in de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek die de voor
stellen formuleerden. 

De Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek 

In 1895 werd de Nederlandsche Vereeniging voor Elektrotechniek 

9. Men had hier aanvankelijk een rol voor de verzekeringsmaatschappijen gedacht. Zie: 
Congres voor Nijverheidshygiene en Reddingswezen, Verslag der werkzaamheden 
(Amsterdam 1891) dee! II Vergaderingen der sectien. A1daar p. 80 e.v. 
10. Gedetailleerde beschrijvingen van ongevallen zijn te vinden in de jaarliJkse verslagen 
van de Arbeidsinspectie. 
II. C.D. Nagtglas Versteeg, 'De wenschelijkheid van officieel vastgestelde veiligheids
voorschriften voor sterkstroominstallaties in Nederland'. De Ingenieur 12 (1897) 59-63. 
Zie ook: De Ingenieur 11 (1896) 583 e.v. 
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(NVvE) opgericht. In het bestuur namen de civiel ingenieur en later 
Delftse hoogleraar 1.A. Snijders C. 1zn. (voorzitter), de Leidse hoogle
raar dr. H. Kamerlingh Onnes (vice-voorzitter) en verschillende leiding
gevende ingenieurs zitting. Het doel van de vereniging was het stimule
ren van elektrotechniek door het bevorderen van onderwijs, van norma
lisatie, van standaardisatie en van de veiligheid. Bovendien was de vere
niging van plan een laboratorium op te zetten. Bij de oprichtingsverga
dering meldden zich ongeveer 100 leden aan. 12 

In 1896, tijdens een voordracht voor de vereniging, constateerde men 
een leemte in de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften. Weliswaar 
kwam in hetzelfde jaar het Veiligheidsbesluit 1896 tot stand, maar dit 
zou niet gedetailleerd genoeg zijn om als leidraad voor het bedrijfsleven 
te dienen. WeI steunden de elektrotechnische bepalingen in dit besluit de 
Arbeidsinspectie bij haar toezicht op elektrische installaties van fabrie
ken en werkplaatsen. Wijzend op de elektrotechniek en regelgeving in 
Duitsland merkte de ingenieur Nagtglas Versteeg tijdens zijn voordracht 
voor de NVvE op: 'Slaan wij het oog op eigen land, dan moeten wij er
kennen dat er zeer weinig gedaan is op dit gebied . Eene inmenging van 
autoriteiten heeft niet plaatsgehad, de belanghebbenden: installateurs 
en assurantiemaatschappijen lieten zich weinig of niet gelden, een vol
komen vrijheid dus, die hier en daar ontaardde in bandeloosheid. 
Slechts gaven de grootere centraalstations eenige voorschriften voor de 
aan haar net aan te sluiten installaties.' 13 

Naar aanleiding van de voordracht werd een commissie voor het 
opstellen van veiligheidsvoorschriften ingesteld. De samenstelling van 
deze commissie was zorgvuldig afgewogen; verschillende belangengroe
pen zoals sterk- en zwakstroom, praktijk en wetenschap, en de Arbeids
inspectie waren vertegenwoordigd. Bovendien werden Nederlandse in
stallatiebureau's en brandverzekeringsmaatschappijen in de gelegenheid 
gesteld in de commissie zitting te nemen. In 1897 begon deze commissie 
onder voorzitterschap van Snijders haar werk.14 

Hoewel voorschriften van deze commissie geen wettelijke status zou
den hebben, waren ze niet van belang ontbloot. De deelname van de Ar
beidsinspectie stond daar borg voor. In het jaarverslag 1897-1898 
schrijft een van de Inspecteurs van de Arbeid: 'Of schoon ook ten op
zichte van elektrische installaties onvoldoende toestanden werden waar
genomen, meende ik toch daar, waar ze geen direct gevaar opleverden, 
nog geene voorschriften te moeten geven. Aanleiding daartoe is de ver-

12. De lngenieur 10 (1895) 426. De lngenieur 35 (1920) 852. 
13. De lngenieur 12 (1897) 59-63 
14. De lngenieur 19 (1904) 61. 
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wachting dat de veiligheidsvoorschriften, welke spoedig vanwege de Ne
derlandsche Vereeniging voor Electrotechniek het licht zullen zien, een 
alleszins aanbevelenswaardige basis voor gelijkmatige toepassing zullen 
vormen.,IS 

De Arbeidsinspectie nam een belangrijke positie in bij de acceptatie 
van veiligheidsvoorschriften. De Inspecteurs van de Arbeid hadden het 
toezicht op de uitvoering van het Veiligheidsbesluit 1896 en daarmee 
verbonden ook bevoegdheden tot controles en sancties. Daar de bepa
lingen ruim waren geformuleerd, konden de inspecteurs de bepalingen 
zelf interpreteren. De interpretatie geschiedde in overleg met de elektro
technici van de NVvE. De veiligheidsvoorschriften van de NVvE kon
den als richtlijnen dienen; voldeed men aan deze richtlijnen, dan was 
men zeker van goedkeuring door de Arbeidsinspectie. 

Na de overweging om de Duitse veiligheidsvoorschriften te vertalen, 
koos de commissie van de NVvE voor het maken van eigen voorschrif
ten. Daarbij kon ze eventueel gebruik maken van Duitse en Engelse 
voorschriften. Het werk duurde ruim 2 jaar. Tijdens het werk van de 
commissie fuseerde de vereniging in 1899 met het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs (KIvl). De vereniging ging verder als de vakafdeling 
Electrotechniek van het KIv1.16. 

De commissie voor de veiligheidsvoorschriften kwam in de vergade
ring van 9 december 1899 met concept veiligheidsvoorschriften. Deze 
lage-spanningsvoorschriften, dat wiI zeggen voor installaties met span
ningen lager dan 250 Volt, werden in april 1900 door de vergadering 
aangenomen en vastgesteld. De voorschriften zouden in een boekje wor
den uitgegeven; leden kregen prijsreductie.17 

De voorschriften hadden niet het verwachte succes. Kritiek op de 
voorschriften betrof vooral de overzichtelijkheid en de (stroom)be
lastingtabel voor leidingen. De belastingtabeI schreef de vereiste dikte 
van de Ieidingen voor bij een bepaalde stroom. De gekozen waarden we
ken af van de Duitse voorschriften. Problemen met Duitse elektrotech-

15 . Verslagen van de Inspecteurs van de Arbeid over 1897 en 1898 ('s-Gravenhage) 568. 
16. Aigemeen Rijksarchief (ARA), archief KIvI, inv.nr. 233 , Brieven NVvE (9-8-1895 
tot 31-12-1900). In 1898 begint het overleg over een fusie met het KIv!. Reeds bij de 
oprichting van de vereniging uitte het KIvI de wens tot samenwerking (fusie). Zie: De In
genieur 10 (1895) 427 . De aktiviteiten van de vereniging werden regelmatig in De Ingenieur 
gepubliceerd. 
17 . De Ingenieur 19 (1904) 60 e.v. Voor een beschrijving betreffende het totstandkomen 
van de veiligheidvoorschriften, zie ook : F.A . Toors, 'De ontwikkeling van de electrische 
huisinstallaties gedurende de laatste 40 jaar ' , in: De ontwikkeling onzer electriciteitsvoor
ziening 1880-1938, uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan der Vereeniging 
van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948) dl. 2, 793-814. 
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nische materialen zouden daardoor kunnen ontstaan. Er moet echter 
opgemerkt worden dat de commissie tijdens haar werk geen Duitse be
lastingtabel ter beschikking had omdat deze er nog niet was . Ondanks 
de kritiek ging de commissie voort met haar werk, zij het in een gewij
zigde samenstelling. 18 

De volgende stap was het maken van veiligheidsvoorschriften voor 
middelspanning, d.w.z. voor spanningen van 250 tot 1000 Volt. De 
commissie besloot op 13 februari 1902 in de eerste vergadering, bij wijze 
van proef, eigen middelspanningsvoorschriften op te stellen. Het ont
werp ondervond sterke oppositie van belanghebbenden. Naar aanlei
ding daarvan nam men een belangrijk besluit. De commissie zou de 
Duitse voorschriften vertalen en eventueel iets wijzigen. Het resultaat 
lag in oktober 1903 bij het bestuur en onderging enige wijzigingen. Ver
volgens voegde men lage- en middelspanningsvoorschriften bij elkaar. 
De nieuwe voorschriften, voortaan laagspanningsvoorschriften ge
noemd, golden voor installaties met effektieve spanning ten opzichte 
van aarde kleiner dan 250 volt en voor installaties met effektieve span
ning tussen de geleiders kleiner dan 500 volt. 

Op 29 juni 1904 werden de voorschriften in de vergadering van de va
kafdeling Elektrotechniek van het KIvI vastgesteld. Publikatie gebeurde 
in het tijdschrift De Ingenieur en als bijlage Rl van het blijvend gedeelte 
van het jaarboekje van het KIvl. 19 De bijlage was voor iedereen te koop . 
De vakafdeling stelde de datum van inwerking treden op 1 januari 1905. 
Het waren deze voorschriften waarop jarenlang is voortgebouwd. Ze 
vormden een houvast voor de installateurs, de verzekeringsmaatschap
pijen en het bedrijfsleven. De Arbeidsinspectie hanteerde deze voor
schriften als richtlijn ter beoordeling van elektrische installaties in fa
brieken en werkplaatsen. 

Na het totstandkomen van deze voorschriften werden door de com
missie nog verschillende andere veiligheidsvoorschriften opgesteld o.a. 
voor hoge-spanning en voor trams. Bovendien werden de laagspan
ningsvoorschriften regelmatig aangepast aan nieuwe elektrotechnische 
ontwikkelingen. Deze werden telkens bij de Directeur-Generaal van de 
Arbeid, waaronder de Arbeidsinspectie viel , ter goedkeuring aangebo
den, opdat de voorschriften ook als richtlijnen voor de inspectie konden 
dienen. 2o 

18 . De Ingenieur 19 (1904) 60 e.v. 
19. Idem, 703-712. 
20. Zie bijvoorbeeld: de brief van het KIvI aan de Directeur-Generaal van de Arbeid d .d . 
3 februari 1910. ARA, archief Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie 1908/ 1950, Inv.nr. 
1534, f. 16. 
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De Arbeidsinspectie 

In 1901 gaven de Inspecteurs van de Arbeid te kennen de ontwikkelin
gen in de elektrotechniek niet te kunnen volgen. 21 Bij de Arbeidsinspec
tie yond daarom in 1903 een belangrijke verandering plaats; de elektro
technicus, N.H.M. Doppler, werd toegevoegd. Daarmee werd ook een 
begin gemaakt voor een Elektrotechnische Dienst bij de Arbeidsinspec
tie. 22 De elektrotechnicus moest de Inspecteurs bijstaan bij het toezicht 
op elektrische toestellen en leidingen. Hij nam bovendien de vertegen
woordiging van de Arbeidsinspectie in de commissie voor de veiligheids
voorschriften van het KIvI op zich. In 1906 kreeg hij een zelfstandige 
positie naast de Inspecteurs van de Arbeid. 

In 1905, het jaar van het totstandkomen van de laagspanningsvoor
schriften van het KIvI, nam de elektrotechnicus Doppler een initiatief, 
welke zou lei den tot de elektrotechnische bepalingen in het Veiligheids
besluit 1913. Hij stelde, onder zijn voorzitterschap, een commissie van 
deskundigen (elektrotechnici) samen die hem bij zijn werk konden advi
sereno Deze commissie bestond uit: A.l. Roelofsz (secretaris), R. W .A. 
Hofstede Crull, C.D. Nagtglas Versteeg, A.W. Ressing en C. van Rijn. 
Nagtglas Versteeg van het gelijknamige ingenieursbureau voor elektro
technische adviezen te Amsterdam was degene die in 1896 als een van 
de eersten het opstellen van veiligheidsvoorschriften had bepleit. Hof
stede Crull was een van de pioniers in de Nederlandse elektriciteitsvoor
ziening en een actief propagandist voor het gebruik van elektriciteit; hij 
richtte omstreeks 1895 een elektriciteitscentrale te Borne op . 23 Aile leden 
van de commissie waren ook lid van de vakafdeling Electrotechniek van 
het KIvI; enkele van hen zaten in de commissie voor de veiligheidsvoor
schriften. 

In 1907 benoemde Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid de
zelfde commissie voor het ontwerpen van het elektrotechnisch dee I van 
een nieuw veiligheidsbesluit. 24 De commissie ging aan het werk en ge
bruikte, vanzelfsprekend, de veiligheidsvoorschriften van het KIvI als 
de uitgangsmateriaal. De voorschriften van het KIvI konden niet direct 

21. ARA, archief Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie 1908/ 1950, Inv.nr. 1690, f. 
69. 
22. A .H.D. W. de Bats, 'De electrotechnische dienst der Arbeidsinspectie'. Gedenkboek 
naar aanleiding van het feit dat 25 jaar geleden de A rbeidsinspectie gesteld werd onder lei
ding van de Directeur-Generaal van den Arbeid, 1909-1934 (Groningen 1934) 35. 
23 . 'De periode van de voorgeschiedenis (1880-1900)', in Ontwikkeling electriciteitsvoor
ziening, 9-41, aldaar 34. 
24. Historisch Archief ('s-Gravenhage), Totstandkoming Veiligheidsbesluit Fabrieken 
en Werkplaatsen (HA-VBF) 1909/ 1912 15-12-1911. 
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overgenomen worden, omdat ze niet in de opzet van het besluit pasten. 
In het besluit moest een indeling worden gemaakt in twee categorieen, 
namelijk het voorkomen van brand en het Yoorkomen van ongevallen 
door elektrische leidingen en toestellen. De voorschriften van het KIvI 
waren niet op deze manier ingedeeld; door de opzet van het besluit ont
stond soms een overlapping van eisen. Een andere reden voor herziening 
was dat sommigen de voorschriften te streng vonden. lets minder streng 
hoefde volgens hen niet ten koste van de veiligheid te gaan. Het resul
taat, een voorontwerp van elektrotechnische bepalingen, was in 1909 
klaar. In 1912 was het definitieve ontwerp klaar en werd de commissie 
ontbonden. Voor hun bijdrage zouden de leden van de commissie later 
een koninklijke onderscheiding krijgen. 

In 1912 volgde de test voor de opgestelde elektrotechnische voor
schriften. Gevoegd in een nieuw ontwerp-Veiligheidsbesluit werden ze in 
oktober 1912 door de minister voor commentaar voorgelegd aan een 
groot aantal organisaties in het land waaronder Kamers van Koophan
del, Maatschappij voor Nijverheid en een aantal vakbonden. 25 De mi
nister had lering getrokken uit kritieken bij het totstandkomen van het 
Veiligheidsbesluit 1896. De kring van betrokkenen was indertijd te be
perkt geweest. Nu werd dat in ieder geval voorkomen, zij het dat men 
binnen anderhalve maand moest reageren. 26 

Het aantal reacties op de elektrotechnische bepalingen was beperkt, 
de strekking in het algemeen positief. 27 De Kamer van Koophandel te 
Breda schreef bijvoorbeeld: 'Daar tot nu toe ( ... ) geen voldoende wette
lijke voorschriften bestonden, is het zeer toe te juichen dat deze bij alge
meenen maatregel van bestuur nauwkeurig zullen worden vastgelegd en 
onze Kamer is van oordeel dat de art. 35 tim 75 van groote zakenkennis 
en bekwaam overleg getuigen. ,28 

De meest uhgebreide en kritische reactie kwam van de Maatschappij 
van Nijverheid (departement Amsterdam). Men yond de verschillende 
bepalingen te gedetailleerd29

, vooral de bepalingen die betrekking had
den op elektrische inrichtingen. De Maatschappij was van mening dat 
de snelle ontwikkeling van de elektrotechniek, de toepassing van nieuwe 
materialen en uitvindingen, belemmerd zou worden door de voorschrif
ten. Volgens haar was het beter om meer algemene bepalingen op te stel-

25. HA-VBF 1907 / 1916, 25 september 1912. 
26. Missive van de Minister zie: MvN (1912) 454. 
27 . HA-VBF 1907 / 1916, f. 141 e.v., november 1912 (niet gelnventariseerd) . 
28. HA-VBF 19121 1916, f. 156, 12 november 1912. 
29. De commentaren gedrukt uitgegeven : Opmerkingen betreffende het ontwerp Veilig
heidsbesluit, Departement Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid (vers1ag 
Amsterdam 1912). 
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len en daarin tevens te verwijzen naar de KlvI-voorschriften. De rege
ring zou dan de KlvI-voorschriften, bij elke vernieuwing, moeten goed
keuren. Dit zou sneller kunnen gebeuren dan een Koninklijk Besluit wij
zigen. Naast de meer algemene reactie gaf de Maatschappij ook verschil
lende commentaren op details in het ontwerp-Besluit. 

Reacties als van de Maatschappij van Nijverheid kwamen ook van an
dere organisaties. Er was niet zozeer bezwaar tegen de inhoud van de 
bepalingen - de KlvI-voorschriften werden algemeen geaccepteerd -
maar er bestond eerder angst dat de bepalingen in het Veiligheidsbesluit 
zouden leiden tot starheid. 

Voor de verwerking van de reacties werd de vakafdeling Electrotech
niek van het KIvI ingeschakeld,30 de commissie die voor het ontwerp 
had gezorgd bestond immers niet meer. Op de algemene commentaren 
werd niet verder ingegaan. De vakafdeling beoordeelde de reacties en 
bracht inzoverre zij het nodig achtte wijzigingen aan. Veelal betrof het 
formuleringskwesties, elektrotechnisch gezien werd er nauwelijks iets 
gewijzigd. 

Het Veiligheidsbesluit 1913 trad 1 juli 1914 in werking. Met het 
totstandkomen van dit Veiligheidsbesluit waren de voorschriften van 
het KIvI niet overbodig geworden. Het werkingsgebied van het Veilig
heidsbesluit was beperkt tot fabrieken, werkplaatsen, elektrische cen
traalstations en onderstations. De voorschriften van het KlvI hadden 
soms een ruimer werkingsgebied, bijvoorbeeld voor trams, en konden 
voor veel meer situaties gebruikt worden, bijvoorbeeld ook voor woon
huizen. Ook verzekeringsmaatschappijen konden nadere veiligheidsei
sen stell en waarbij zij verwezen naar de verschillende voorschriften van 
het KIv!. 

Het totstandkomen van de elektrotechnische bepalingen in het Veilig
heidsbesluit 1913 is dus voornamelijk een aangelegenheid geweest van 
een beperkte groep (elektrotechnische) deskundigen. Discussies .over de 
bepalingen hebben vooral binnen de vakorganisaties plaatsgevonden. 
Voor de elektrotechnici was het echter bij voorbaat duidelijk dat er 
voorschriften moesten zijn. Nog even is er binnen de afdeling Electro
techniek van het KlvI discussie geweest over de vraag of deze ook een 
wettelijke status moesten hebben.31 Ook binnen de Arbeidsinspectie liet 
men het opstellen en discussieren over de elektrotechnische bepalingen 
over aan de elektrotechnische dienst, met name de elektrotechnikus van 

30. Een samenvatting van de commentaren op het elektrotechnisch deel van het 
ontwerp-besluit staat in een brief van de Directeur-Generaal IJsselsteijn aan C. Feldman, 
de voorzitter van de commissie voor de veiligheidsvoorschriften van de afdeling Electro
techniek van het KIvI, HA-VBF 1907/1916,4 februari 1913. 
31. De lngenieur 27 (1912) %9. 
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de Arbeidsinspectie samen met de vakafdeling Electratechniek van het 
KIvl. 32 

De ongevallen met elektriciteit 

De veiligheidsvoorschriften waren reeds vroeg, d . w .z. voordat van toe
passing van elektrotechniek op grate schaal sprake was, door een kleine 
groep deskundigen opgesteld. In het Veiligheidsbesluit 1913 is het aantal 
elektrotechnische bepalingen groot, namelijk 76 (41 betreffende onge
vallen, 36 betreffende brandveiligheid) van de circa 300 bepalingen. 
Omdat voorstelbaar is dat enerzijds een veilige techniek geen voorschrif
ten nodig heeft en dat anderzijds een gevaarlijke techniek een groot aan
tal regels behoeft, rijst de vraag: hoe veilig was elektrotechniek? En: wat 
is de invloed van het Veiligheidsbesluit 1913? 

Een indicatie is het aantal ongevallen met elektriciteit. De statistieken 
van de Arbeidsinspectie gaan terug tot 1909 (zie grafiek).33 Opmerkelijk 

GRAFIEK 1 Het aantal geregistreerde ongevallen met elektriciteit in fabrieken en werk· 
plaatsen in Nederland. 
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is het lage aantal (dodelijke) ongevallen in de beginjaren. Vit de versla
gen van de Arbeidsinspectie v66r 1909 is geen aanwijzing te halen dat 
het aantal ongevallen drastisch afweek van de tendens van de grafiek. 
De systematische stijging van het aantal ongevallen hangt samen met de 
toename van elektrotechnische toepassingen. De afname in de jaren der
tig is waarschijnlijk het gevolg van de teruglopende industriele bedrij
vigheid tijdens de recessie. Deze gegevens laten zien dat er omstreeks 
1912 aan de hand van het aantal ongevallen geen duidelijke noodzaak 
was voor uitgebreide elektrotechnische bepalingen in het Veiligheids
besluit. Ook is er geen aanwijzing dat na 1914, als het besluit in werking 
treedt, duidelijk minder ongevallen optreden. 

Een mogelijke verklaring voor het geringe effect van het Veiligheids
besluit 1913 is in het besluit zelf te vinden. In de toelichting bij het 

Ill . 2: Met riemen en stangen aangedreven machines. Dit drijfwerk is vaak bron van onge
val/en geweest. Elektrische leidingen en elektromotoren zijn een veiliger aiternatief en zou
den het drijfwerk in de loop van de tijd vervangen. 
Bron: Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1915. 

32. ARA, archief Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie 1908/ 1940, Inv.nr . 85, f. 63. 
33 . Centraal Verslag van de Arbeidsinspectie over 1935. 
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besluie4 schrijft de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dat 
toereikende wettelijke voorschriften weliswaar ontbraken, maar 'dat dit 
gebrek zich niet steeds even ernstig heeft doen gevoelen, is hieraan te 
danken dat installateurs in den regel bereid waren gevolg te geven aan 
de wenken van den electrotechnischen ingenieur bij de arbeidsinspectie 
en dat zij bovendien veelal gebonden waren aan veiligheidsvoorschriften 
van assurantiemaatschappijen.' 

De grafiek van de Arbeidsinspectie geeft het aantal ongevallen in ab
solute zin, maar relateert dat niet aan andere technieken. Hoe veilig was 
de elektrotechniek in verhouding tot andere produktietechnieken? De 
ongevallenstatistieken die op grond van de Ongevallenwet 1901 werden 
bijgehouden, geven hierover informatie. 35 Een indicator voor de veilig
heid is de hoogte van de kosten (uitkeringen) welke door verschillende 
soorten ongevallen worden veroorzaakt. Bij keuze van een geschikte 
normering, wordt een onderlinge vergelijking mogelijk (zie tabel 2). 

Om de tabel te interpreteren resteert de vraag: waarmee moeten de 
ongevallen ten gevolge van elektriciteit vergeleken worden? Omdat in 
bedrijven iteindelijk de elektrische leidingen in de plaats komen van het 
drijfwerk, d.w.z. de riemen en de stangen voor overbrenging van bewe
ging, is het in eerste instantie redelijk om de vergelijking te maken met 
drijfwerk. In deze vergelijking komt elektriciteit als veilig alternatief 
voor drijfwerk te voorschijn: kostenverhouding ongeveer 170 op 217. 
Elektriciteit blijkt dus intrinsiek veiliger dan drijfwerk; ongevallen met 
elektriciteit zijn minder ernstig dan ongevallen met drijfwerk. 

Gesteld kan worden dat elektrotechniek ten opzichte van haar alter
natief, het drijfwerk, een veiliger techniek was. Tevens dat het aantal 
ongevallen met elektriciteit niet doorslaggevend kan zijn geweest voor 
het opstellen van uitgebreide veiligheidsvoorschriften, zowel de KIvI
voorschriften als het Veiligheidsbesluit 1913. 

34. Archief Bibliotheek Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie te Voorburg (Niet gein
ventariseerd, Rapport van de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 16 april 
1912, Afdeling Arbeid no. lOll ('s-Gravenhage). 
35 . Statistiek der Ondernemingen. Ongevallenstatistiek betrejjende hettijdvak 1 januari 
1904-31 december 1904, samengesteld ter voldoening aan de be paling van artikel 17 der 
Ongevallenwet 1901 (Amsterdam 1907). 
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T ABEL 2: De gemiddelde kosten (per gulden dog loon) voor verschillende typen ongevol
len 

Ongevallen veroorzaakt door: 

Verkeer te water . . . . .. .......... . ..... . . .... . .... .. . .. . ...... . ..... ... . 
Drijfwerk .. ... ...... ....... .. ... .... . .. ... . ... .... ..... . . . . . . . .. . .. ..... . 
Ontplofbare stoffen of gasmengsels ..... . .. . ... . . ... . ... .. .. . ... . 
Krachtwerktuigen . ... .......... . .. . .. . . . . . . .. . . ... .. ... . ... .. . .. ... .. . 
Elektrische stroom, enz .. .. .... ..... ... . .. . .. .. .. .... . ... . .. .. . ... . . 
Instorten van zand- of aard-massa's enz ....... . . ..... .. . ..... . 
Explosie van stoomketels, geleiding, enz ..... . .... ... ... . . . . . . . 
Hijswerktuigen .... .. ... ... . . . . . ... . . .... . . ... . .. ... . ..... .. . .. . . .... . . . 
Vallen van ladders, trappen, struikelen, uitglijden enz . ... . 
Verkeer te land .......... .............. . ... . .... .. .. . . .... ........... . . 
Arbeidswerktuigen (excl. hijswerktuigen) ... . . . . . . . ... . . . ...... . 
Afspringen van splinters . . ... . ... ... ... .. ....... . ....... . . ... .. . .. . . 
Af- of omvallen van voorwerpen 
Andere, (niet afzonderlijk genoemde) oorzaken ...... . . ... . . . 
Brandbare, vergiftige, hete, enz. stoffen .... . ........ . .... . . .. . 
Laden of lossen, dragen, verplaatsen van voorwerpen ... . . . 
Ovens, vlammen enz .. .... . .. .. .. .. . ... . ... .. ... .... . ... ..... . ... ... . 
Andere in het te behandelen materiaal gelegen gevaar-
bronnen ..... . ..... . . .. .. ... . . .. .... . . . ... . . . . . . . . . ........... . .. . ....... . 
Verplaatsbare werktuigen en gereedschappen ... .. .... . ..... .. . 

Gemiddelde kosten per 
gulden dagloon, v~~r een 
ongeval toe te schrijven 
aan de in kolom I vermel
de oorzaak . 

349,03 
216,72 
176,91 
175,51 
169, 16 
147,67 
146,45 
99,76 
99,54 
86,84 
86,43 
84,17 
60,53 
37,05 
34,22 
32,89 
30,56 

26,63 
23,80 

5,55 
3,45 
2,81 
2,79 
2,69 
2,35 
2,33 
1,59 
1,58 
1,38 
1,38 
1,34 
0,96 
0,59 
0,54 
0,52 
0,49 

0,42 
0,38 

Opmerking bij de tabel : In de middelste kolom zijn de gemiddelde kosten (uitkeringen) 
gegeven van een bepaald type ongeval (d.w.z. de totale kosten voor een bepaalde categorie 
ongevallen gedeeld door het aantal ongevallen). Daar de kosten(uitkeringen) afhankelijk 
zijn van het dagloon dat de uitkeringgerechtigde geniet, zijn de kosten in de tabel door 
normering onafhankelijk gemaakt van de hoogte van het dagloon. De cijfers in de kolom 
zijn dus vooral een indicatie voor de periode waarover een uitkering genoten wordt (d .w.z. 
van de periode dat men herstelt van het ongeval). Ongevallen ten gevolge van verkeer te 
water lei den gemiddeld tot een langere uitkeringsperiode aan ongevallen ten gevolg van 
drijfwerk, etc. 
De laatste kolom geeft het quotient van het bedrag in de middelste kolom en van de gemid
delde kosten (per gulden dagloon) over aile rubrieken tezamen. 

Conclusie 

De geschiedenis van het Veiligheidsbesluit 1913 was geen echt spannen
de aangelegenheid. De totstandkoming van veiligheidsvoorschriften op 
andere gebieden dan de elektrotechniek bracht veel meer beroering met 
zich mee. Op de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften is nauwelijks 
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Ill. 3: Verbranding ten gevo/ge van aanraking van hoogspanning. De verwondingen zijn 
we/iswaar zeer emSlig, doch de kans op over/even is iets gunstiger dan bij /agere spannin
gen. Bij hoogspanning zoekt de stroom zijn weg vaker via de huid, waardoor het hart en 
de hersenen gespaard b/ijven. 
Bron: Centraal verslag der Arbeidsinspectie over 1919. 

gereageerd . Zeer opmerkelijk is het ontbreken van een reactie van de 
vakbonden. 

De elektrotechnische veiligheidsvoorschriften waren een zaak van de 
deskundigen, in het bijzonder van de ingenieurs. Bet Veiligheidsbesluit 
1913 is als een wettelijke erkenning van de voorschriften van het KIvI 
te beschouwen. 

De ontwikkeling van de KlvI-veiligheidsvoorschriften startte op een 
moment dat er reeds een aanvang gemaakt was met het veiligheidsden
ken. Er was een veiligheidstentoonstelling en een veiligheidscongres 
(1890) achter de rug en slechts kort tevoren was de Veiligheidswet 1895 
tot stand gekomen. Bovendien waren in Duitsland de ingenieurs reeds 
begonnen met het opstellen van veiligheidsvoorschriften. 36 Een en ander 
was voor de Nederlandse Vereeniging voor Electrotechniek een aanwij
zing dat er een werkterrein braak lag. 

36. F .A . Toors, 'De ontwikkeling van de electrische huisinstallaties gedurende de laatste 
40 jaar' in : Ontwikke/ing e/ektriciteitsvoorziening, dl. 2, 793-814. 
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Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het opstellen van 
elektrotechnische veiligheidsvoorschriften vooral door ingenieurs werd 
aangepakt. Een ervan is dat veiligheid vaak om technische oplossingen 
vroeg; ingenieurs waren dan de deskundigen bij uitstek. Een andere re
den is dat voor het werken met elektriciteit een specifieke kennis, dus 
opleiding, nodig was. De leek heeft dan snel de neiging om een en ander 
aan de deskundigen over te laten. Bovendien waren de deskundigen er 
sneI bij. Zij ontwierpen voorschriften nog voor de opmars van elektro
techniek begon. Elektriciteit had uiteindelijk ook een relatief veilig ima
go. Zij was een veilig alternatief voor drijfwerk in fabrieken en ook een 
veilig aIternatief voor gasverlichting. Geconcludeerd kan worden dat het 
totstandkomen van de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften in het 
Veiligheidsbesluit harmonisch is verlopen, zij het dat de elektrotechniek 
zich ervoor leende om weinig problemen te geven. 



De werking van de Hinderwet tijdens 
de industrialisatie van Nederland 
(1890-1910) 

J. LINTSEN sr. 

Inleiding 

De Hinderwet kwam tot stand in een periode waarin de rechtsontwikke
ling sterk bepaald werd door de Iiberale opvatting van die tijd. De Staat 
moest zich terughoudend opstellen en had slechts te zorgen voor de vei
Iigheid van het individu en de vrije ontplooiing van het particulier initia
tief. 1 Bij de codificatie van het Burgerlijke Wetboek in 1838 werden het 
eigendom en de contractvrijheid als hoeksteen van het privaatrecht ge
zien. 

De eigendomsopvatting was echter niet onbegrensd. Beperkingen wa
ren in de wet te vinden, zoals het burenrecht. Daarnaast ontstond de op
vatting dat beperkingen inherent zijn aan het eigendomsrecht en werd 
de theorie van rechtsmisbruik op het eigendomsrecht toegepast. 2 De in
dustriele ontwikkeling oefende zijn invloed uit op de ontwikkeling van 
het recht met betrekking tot bescherming van de individuele burger door 
de Staat en het gebruik dat gemaakt mocht worden van het eigendoms
recht. Voorbeelden zijn de Stoomwet van 1869, de Arbeidswet van 1886 
en de Veiligheidswet van 1896. 

In deze kontekst paste ook de totstandkoming van de Hinderwet 
van 1875. De wet ondervond van meet af aan kritiek. Aanvankelijk 
werd gewezen op het compromiskarakter van de wet en de vaagheid van 
de normen, later werd het toezicht door de gemeenten bekritiseerd. Na 
de Tweede Wereldoorlog richtte de kritiek zich vooral op de slechte wer
king van de wet in relatie tot het milieu. De Hinderwet was niet geschikt 
voor de bestrijding van water-, lucht- en bodemverontreiniging. 

1. E. Poortinga, 'Het onderscheid publiekrecht-privaatrecht', Recht en kritiek (1977) dl. 
3, 244. 
2. P. van den Berg, De my the van het onbegrensde in de negentiende eeuwse eigendoms
opvattingen, Recht en kritiek (1984) dl. 3, 293-314. 
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Het eerste deel van het artikel behandelt de geschiedenis van en het 
kommentaar op de Hinderwet. Het tweede deel tracht een indruk te ge
yen van de werking van de Hinderwet rond de eeuwwisseling. Hiertoe 
zijn de kroonberoepen uit de jaren 1890 en 1920 onderzocht. Hoe ver
liep de beroepsprocedure? Wie tekende beroep aan? Welke bezwaren 
werden ingebracht? Wie stelden een onderzoek in naar de bezwaren? 
Wat was het uiteindelijke resultaat van de procedure? Welke invloed 
had zij met name op de plaatsing van machines en installaties? Hoewel 
de opzet van het onderzoek beperkt is, zijn er toch enkele voorzichtige 
conclusies te trekken omtrent de effectiviteit van de Hinderwet in de be
schouwde periode. 

De voorgeschiedenis van de Hinderwet 

In de middeleeuwen werden al stedelijke voorschriften uitgevaardigd 
om overlast en gevaar door vestiging van bedrijven te beperken.4 15 ok
tober 1810 kondigde Napoleon een decreet af waardoor vergunning no
dig werd voor de oprichting van fabrieken die een ongezonde of hinder
lijke geur verspreidden.4 De fabrieken werden in drie klassen verdeeld. 

Tot de eerste klasse behoorden die fabrieken, die in elk geval ver van 
particuliere woningen gelegen moesten zijn. Hiertoe behoorden o.a. 
chemische bedrijven, abattoirs en verwerkers van dierlijke produkten en 
varkensfokkerijen (ook toen al bio-industrie). De lompenmagazijnen 
ressorteerden eveneens onder deze klasse. De gevolgen daarvan zal men 
tot in het vergunningenbeleid van de latere Hinderwet terugvinden. Wei 
mocht men een woning bouwen bij deze bedrijven nadat deze gevestigd 
waren, maar men had dan geen recht meer om met bezwaren te komen. 

Tot de tweede klasse behoorden die fabrieken welke weI in de omge
ving van woningen opgericht mochten worden als gebleken was dat eige
naren in de omgeving geen schade of ongerief zouden ondervinden. 
Hiertoe behoorden metaalverwerkende bedrijven zoals metaal en lood
gieterijen, maar ook dakpannenbakkerijen, jeneverdistilleerderijen, fa
brieken van wagensmeer en zelfs blekerijen van textiel met chloorgas. 

Tot de derde klasse behoorden fabrieken die, zij het onder toezicht 
van de politie, bij woningen gevestigd mochten worden. Daarbij waren 
naast metaalverwerkende activiteiten ook bedrijven als aluinmakerijen, 
bierbrouwerijen en zelfs zeepziederijen. 

3. H . Schippers, De Nederlandse Hinderwetgeving in de negentiende eeuw, Gemeente
werken (3 maart 1986) 64. 
4. J . Mac Lean, Hinderwetten in de 1ge eeuw, Chemisch magazine (sept. 1982) 473. 
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Omdat Nederland op het moment van afkondiging van het decreet bij 
Frankrijk was ingelijfd gold dit eveneens voor ons land. Het decreet 
bleef voor ons land van kracht tot het verschijnen van een Koninklijk 
Besluit op 31 janurari 1824. Er werd een herziene indeling van de bedrij
yen in drie klassen gemaakt. De vergunning werd in de eerste klasse ver
leend door de Koning, in de tweede klasse door Gedeputeerde Staten en 
in de derde klasse door de Gemeenten. Voordat men de vergunning ver
leende, moesten de bewoners van de naast de komende fabrieksactivitei
ten gelegen woningen worden gehoord. 

In de loop der jaren riep het Koninklijk Besluit van 1824 echter pro
blemen op. Verschillende pogingen om veranderingen aan te brengen of 
te komen tot wetgeving op dit gebied mislukten. Tot in 1875 minister 
Heemskerk met succes een wetsontwerp indiende, 'tot regeling van het 
toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken.' De memorie van toelichting vermeldde als moti
vering: 'Herhaaldelijk en van verschillende zijden openbaarde zich het 
verlangen naar opheffing van de belemmeringen, die het Koninklijk 
Besluit van 31 januari 1824 aan de oprigting van open bare slagthuizen 
(abattoires) in den weg legt.' Meer in het algemeen luidde het motief: 
'nieuwe regeling der zaak is in het algemeen wenschelijk, omdat onder
scheidenen leemten in het Koninkiijk besiuit door de ervaring zijn aan
gewezen,.5 

Het tot stand komen van de Wet in 1875 

De behandeling van de Wet in het parlement gaf aanieiding tot uitge
brei de en principiele discussies. 6 Er bestond een beiangentegenstelling 
tussen bij de wet betrokken partijen. Enerzijds de belangen van dege
nen, die hinderwetplichtige inrichtingen wilden opzetten. Dat waren de 
industrielen, maar ook sommige middenstands-bedrijven en kleine ne
ringdoenden. Anderzijds de eigenaars van omliggende percelen, maar 
ook de huurders daarvan. In de memorie van toelichting werd ver
klaard: 'Veeleer moet de wet zoo worden gemaakt, dat zij de belangen 
van industrielen en niet-industrielen gelijkelijk beschermt, en, zoveel 
doenlijk, met elkander in overeenstemming brengt.' 

Onder deze omstandigheden was het te verwachten dat de wet een 
compromiskarakter zou krijgen. De discussies spitsen zich toe op drie 
onderwerpen: 

5. Handelingen Tweede Kamer 1874-1975, Bij1age 97, pag. 3. 
6. Handelingen Tweede Kamer 1874-1975, 1205 e.v. 
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- Moet de wet een repressieve of preventieve werking hebben? 
- Was de combinatie van overheidstaken en privaatrechtelijke regeIin-

gen in een wet mogelijk? 
- Gaf de wet grondwetteIijk ontoelaatbare bevoegdheden aan de ge

meenten? 
Vermeldenswaardig is een voorstel tot uitbreiding van de wet door de 

Heer Fabius: 'Ik had mij gevleid, dat bij de 18 artikelen, welke gevaar, 
schade of hinder kunnen veroorzaken ... nog een zoude gevoegd zijn ge
weest en weI kroegen en bordeIen, ais zijnde ook naar mijne beschou
wing gepatenteerde fabrieken en Ieerscholen van zedeloosheid en jam
mer.' 

De tegenstanders van het preventief stelsel gingen uit van het belang 
van de industrie. Formaliteiten, tijdsduur van de procedure, tegenwer
king door de buren vormden een te grote belemmering voor de in
dustrieIe ontwikkeling. Men achtte een repressief steiseI, waarbij de in
dustrieel achteraf voor zijn handelen verantwoordelijk werd gesteld, een 
voldoende bescherming van de omgeving. Bij het ontstaan van gevaar 
schade of hinder was men dan aangewezen op art. 1401 BW, d.w.z. het 
eisen van vergoeding voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad. Door de enge opvatting welke de burgerlijke rechter destijds met 
betrekking tot dit begrip hanteerde, was deze mogeIijkheid echter be
perkt (onrechtmatig is aileen wat onwetmatig is). 

Een tussenvorm werd daarom bepieit door te volstaan met het wette
lijk vaststellen van algemene regels voor de voorwaarden waaraan een 
inrichting moest voldoen. Art. 1401 kon dan toepassing vinden. Het was 
echter nagenoeg onmogelijk om aIle gewenste voorzorgsmaatregelen in 
algemene voorschriften vast te leggen. De rem op de industriele ontwik
keling kon door ver doorgevoerde beperkingen eerder groter worden. 
De risico's voor de ondernemer om na grote investeringen in een recht
zaak terecht te komen werden onevenredig groot. Het preventief stelsel, 
zoais door de regering in het wetsvoorstel was opgenomen, werd uitein
delijk aanvaard. 

Was een combinatie van overheidstaken en privaatrechtelijke regelin
gen weI mogelijk zoais in het wetsontwerp werd voorgestaan? De conse
quentie van het verwijderen van privaatrechtelijke actie-mogelijkheden 
uit de Hinderwet zou een belangrijke beperking van de wet inhouden. 
Overheidstaken worden vastgelegd in publiekrecht. De staatsorganen 
hebben toezicht en de uitsluitende bevoegdheid om initiatief te nemen 
tot handhaving door middel van sancties. In het privaatrecht ligt het ini
tiatief tot hand having bij de belanghebbende zelf. Als het privaatrechte
lijke element uit de hinderwetgeving werd weggenomen, bleven aIleen 
algemene regeis voor gedragingen van burgers over. Een vergunning 
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werd dan aileen afhankelijk van het oordeel over gevaar voor de algeme
ne veiligheid en schade voor de algemene gezondheid. Voor individuele 
gevallen moest dan gebruik gemaakt worden van bestaande privaatrech
telijke mogelijkheden. Een amendement van die strekking van mr. Kap
peyne werd door minister Heemskerk 'subversief' genoemd en door de 
Tweede Kamer afgewezen. 

De discussie betreffende de grondwettelijk ontoelaatbare bevoegdhe
den betrof de vergaande bevoegheid van het gemeentebestuur tot het 
maken van uitzonderingen voor de vergunningsplicht voor wijken, 
buurten of straten. De gemeenteraad kreeg in art. 4 de bevoegdheid om 
dispensatie te verlenen van een algemene Rijkswet. Dit was volgens een 
aantalleden van de Tweede Kamer in strijd met de bevoegdheden welke 
de gemeenteraad volgens de grondwet had. Met een beroep op het ver
trouwen in gemeentebesturen werd deze bevoegdheid van de gemeente
raad echter aanvaard. 

De Hinderwet 

In het Staatsblad van 1875 no. 95 werd de wet afgekondigd die later be
kend zou staan als de Hinderwet. De wet voorzag in een vergunningstel
sel voor de oprichting van inrichtingen welke schade, gevaar of hinder 
konden veroorzaken. De inrichtingen welke hiervoor in aanmerking 
kwamen, werden in de wet omschreven. Het gemeentebestuur verleende 
vergunning. De procedure was zodanig, dat aIle belanghebbende omwo
nenden hierbij werden betrokken. Bij de verlening van de vergunning 
konden voorwaarden worden gesteld. De wet voorzag aIleen in de be
scherming van de direkte omgeving. Voor gebouwen of lokalen bestemd 
voor de ziekenverpleging, de openbare eredienst of scholen ging dit tot 
200 meter van de inrichting. Voor eigenaren of gebruikers van overige 
percelen aIleen voor de onmiddellijk aangrenzende percelen. 

Deze beperking, welke van belang was voor een goed begrip van de 
Hinderwet, werd tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog eens 
onderstreept door de reaktie op een voorstel van Van den Bergh van 
Heemstede. Hij stelde dat het gewenst was om de wet uit te breiden tot 
het tegengaan van het bederf van polderwater en diende daartoe een 
amendement in. Het kamerlid Buberstein breidde het voorstel uit tot be
ken en kleine rivieren. Minister Heemskerk verklaarde dat de wet de 
mogelijkheid gaf om een vergunning te weigeren wegens bederf van wa
ter. Men kon dus op deze grond weigeren, maar als dit zou moeten: ' ... 
dan zou men eene overgrote belemmering aan industrieen in de weg leg
gen'. Beide her en trokken daarop hun amendement in. 
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Het Gemeentebestuur had het toezicht op de naleving van de wet. Het 
kon daartoe het voortzetten van de werkzaamheden van een inrichting 
verbieden, of deze sluiten. Overtreding van de wet werd met straf be
dreigd. 

De norm en waaraan moest zijn voldaan om een vergunning te krij
gen, werden vastgelegd in art. 11 van de wet: 'Tot wei gering kunnen aI
leen leiden de bezwaren, ontleend aan vrees voor: 
a. gevaar 
b. schade aan eigendommen, bedrijven of de gezondheid 
c. hinder van ernstige aard, waartoe behoort het ter bewoning onge
schikt maken van woonhuizen of gedeelten van woonhuizen, het belem
meren van het gebruik van de lokalen en gebouwen in art. 5, 3e bedoeld 
(scholen, kerken en ziekenhuizen binnen 200 meter), ieder overeen
komstig de bestemming die het gebouw of lokaal, tijdens het verzoek 
werd gedaan, had, en het verspreiden van vuil van walgelijke uitdampin
gen.' 

Het is deze normstelling welke in dit artikel nader bekeken moet wor
den. De Hinderwet is regulerend recht: 'Recht waarmee wordt ingegre
pen in bestaande sociale system en die anders moeten gaan functioneren, 
maar waartegen belangen zich verzetten. ,8 De effectiviteit van zo'n wet 
wordt onder meer bepaald door een duidelijk geformuleerde normstel
ling. De normstelling van art. 11 is echter vaag en algemeen. Dit bete
kende risico's voor het realiseren van de doelstelling van de wet. 

Beperking van de effektiviteit lag ook opgesloten in art. 12. Dit arti
kel bracht de mogelijkheid om een vergunning voorwaardelijk te verle
nen. Voorschriften konden worden gegeven voor uitvoering of gebruik 
van de inrichting welke nodig waren om aan de gevraagde norm te vol
doen. 

Zowel het werken met vage normen, als de mogelijkheid om voor
waardelijk een vergunning te geven bracht risico's mee voor het realise
ren van de doelstelling van de wet. De belangentegenstellingen welke bij 
het tot stand komen van de wet een rol speelden, zouden dit ook doen 
bij de uitvoering. Dit speelde vooral als de macht van betrokken partijen 
sterk verschilde b. v. grote industrieen in een kleine gemeente, omringd 
door afhankelijke buren. In het onderzoek van Kroonberoepen in ver
band met de Hinderwet in de jaren 1890 en 1910 wordt hierop terugge-

7. Des te merkwaardiger is het dat dit preventief stelsel weer in discussie is . Om het grote 
aantal aanvragen voor een hinderwetvergunning te beperken wordt gepleit om voor som
mige categorieen op een repressief stelsel over te gaan. Met een overbelast rechtspraakap
paraat Iijkt dit op een verschuiven van de problemen. Bulletin ROM van min. VROM no's 
5 en 7 1985. 
8. A.A.G. Peters, Recht als project, Ars Aequi 28 (1978) 119 pag. 248. 
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komen. Bij verlening of weigering van een vergunning was Kroonberoep 
mogeIijk. 

In 18969 werd een koppeling gemaakt met de veiligheidswet. Aan de 
Hinderwet werd een aantal artikelen toegevoegd, waarvan het voor
naamste was art. 11 bis: 'Zal de inrichting tevens zijn een fabriek of 
werkplaats in de zin der veiligheidswet, dan wordt de vergunning ook 
geweigerd indien de inrichting, ... , volgens de inspecteur niet zal vol
doen aan de eisen krachtens art. 6 der veiligheidswet gesteld.' 

De Hinderwet in de loop van haar geschiedenis 

In 1881 verschenen twee boeken over de Hinderwet, toendertijd bekend 
onder de titel: De wet van 2 Juni 1875, Staatsblad no. 95. Van Doorn10 

merkte op: 'Dat men op deze wijze heeft trachten te voorzien in een er
kende leemte van ons burgerIijk recht, kan geen bevreemding wekken.' 
Mees ll stelde zich kritischer op en wees op het compromiskarakter in 
sommige onderdelen van de wet en de vaagheid van de normen. 

Van Praag12
, directeur van de gemeentelijk, woningdienst te Schie

dam, uitte in 1928 kritiek op het toezicht door de gemeenten. Aan de 
hand van jurisprudentie liet hij zien dat art. 20, de mogelijkheid tot in
trekking van een vergunning door het gemeentebestuur, slechts een be
perkte toepassing kende. Door de Raad van State werden in zijn advie
zen motieven voor intrekking van een vergunning afgezwakt. 

In 1966 stelde Nierstrass13 dat de oude Hinderwet 'in grote lijnen ze
ker heeft voldaan'. Nierstrass betoogde dat de te regelen materie niet 
statisch was waardoor onvoorziene vragen rezen welke in de praktijk 
moesten worden opgelost. 

Kocken 14 onderzocht wat hij noemde de spanning tussen de wet en de 
praktijk. Deskundigheid bij de behandeling van vergunningen werd 
door hem in twijfel getrokken. Hij pleitte voor voorschriften met be
trekking tot de emissie in verband met luchtverontreiniging en waterver
vuiling. Hij beoordeelde de Hinderwet echter als een milieuwet: 'De 
Hinderwet waarmee de industriele luchtverontreiniging moet worden te-

9. Slaaisblad 1896, no. 152. 
10. W.Th.C. van Doorn, lnriglingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorza
ken (Arnhem 1881). 
11 . R.T . Mees, Slaaisloezichl op de fabrieksnijverheid (Leiden 1881). 
12. M.M. van Praag, De Hinderwel (Zwolle 1928). 
13 . C.J. Nierstrass, De Hinderwel (Alphen an den Rijn, 1960). 
14. E.H.A. Kocken, Hel vergunningslelsel in de Hinderwel en de Woningwet (Alphen 
aan den Rijn, 1966). 
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gengegaan, is niet voldoende aangepast, al zou deze wet zeer weI voor 
dit doel geschikt kunnen worden gemaakt.' Het handboek voor de Hin
derwet toonde dezelfde teneur15

: 'De effectiviteit is tot nu toe wat tegen
gevaIlen' en: 'Het werd duidelijk dat de wet niet vol deed aan de eisen 
die men tegenwoordig aan een milieu wet mag steIlen_' 

Professer Duk16 zag het in zijn advies aan de regering van 1983 an
ders_ Hij wilde de Hinderwet vervangen omdat deze in zijn oorspronke
lijke vorm nog was opgezet als publiekrechtelijke aanvulling op het bu
renrecht. 

Aalders 17 stelt in zijn proefschrift van 1983 dat de Hinderwet in de 
beginperiode een 'slapend bestaan' heeft. Zijn redenering is als voIgt: 
De Hinderwet is door zijn gebrekkige constructie van normen en waar
den herkenbaar als symboolwet: symboolwetten hebben aIleen maar een 
probleemverhullende funktie en zijn ineffectief. Het uitgangspunt van 
deze redenering is dat een gebrekkige constructie van normen en waar
den veroorzaakt wordt door machtsverhoudingen in de maatschappij. 
Overigens beoordeelt hij de Hinderwet als een milieu wet als hij onder 
meer zegt: 'Over de ineffectiviteit of de eventuele effectiviteit van de be
kendste, oudste en nog steeds toegepaste milieuwet, de Hinderwet, gaat 
ons oordeel'. 

Er blijken twee soorten kritiek te zijn op de Hinderwet: 
- De wetshandhaving is onvoldoende; 
- De Hinderwet is als milieu wet ineffectief geweest. 
Deze laatste kritiek is echter volgens mij niet terecht omdat de Hinder
wet nooit als zodanig is bedoeld. Het kommentaar van Kocken, Aalders 
e.a. doet derhalve niet ter zake. Het idee dat het milieu beschermd moet 
worden komt in ons land pas na 1900 tot ontwikkeling en uit zich dan 
in het aankopen van bedreigde gebieden. Het algemene milieubewust
zijn komt pas na de. Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling. De bescher
ming van het milieu vereist dan een afzonderlijke wetgeving. In het 
tweede deel van dit artikel zal de effectiviteit van de Hinderwet dan ook 
niet bekeken worden vanuit het perspectiej van de bescherming van het 
milieu. 

15 . Handboek van de Hinderwet, losbladige editie, Band 1, A5 brochure 1981 (Alphen 
aan den Rijn) . 
16. W. Duk, Advies inzake een herziening van de Hinderwet, (Den Haag 1983). 
17. M.V .C. Aalders, Industrie milieu en wetgeving (Amsterdam 1984). 
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De kroonberoepen 

Er zijn verschillende ingangen mogelijk om de werking van de Hinder
wet na te gaan. Archieven van bedrijven kunnen een bron zijn. Het ma
teriaal is echter beperkt en zal tot een onevenwichtig oordeel voeren. 
Het is beperkt omdat vele kleine bedrijven en middenstandszaken geen 
archiefmateriaal uit die periode hebben. Materiaal te gebruiken van gro
te in die tijd reeds gevestigde bedrijven, zou tot een onevenwichtig oor
deel voeren door eenzijdige selectie. Een andere ingang is het archiefma
teriaal van de gemeenten. B&W verlenen immers de vergunningen. De 
archieven van de gemeenten zijn echter voor ons doel verre van volledig. 
Een voorbeeld: Hinderwetzaken zijn in de archieven van Maastricht af
zonderlijk gecatalogiseerd. Deze bevatten aileen materiaal vanaf 1897 
en dan aileen nog over de verstrekte, niet de geweigerde vergunningen. 
Het materiaal van de Nederlandse gemeenten is bovendien zeer ver
spreid en soms moeilijk toegankelijk. 

Een aantal vergunningsaanvragen kwam in tweede instantie in behan
deling bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van 
State. Het gaat hierbij uiteraard om een klein aantal van de in Neder
land behandelde Hinderwetzaken. Maastricht verleende bijvoorbeeld in 
1910 veertien vergunningen waaruit slechts een beroep voortkwam. 
Daartegenover staat het voordeel dat deze zaken landelijk op een verge
lijkbaar niveau werden behandeld. Bovendien zijn de kroonberoepen 
aantrekkelijk voor onderzoek, vanwege de uitgebreide argumentatie bij 
de oordeelsvorming. 

Als eerste benadering voor het verkrijgen van een inzicht in de wer
king van de Hinderwet in de onderzochte periode zijn kroonberoepen 
onderzocht. Genomen zijn twee jaren: 1890 met 38 kroonberoepen 18 en, 
nadat het industrialisatie-proces in Nederland in een versnelling is geko
men, 1910 met 67 kroonberoepen. 19 

De procedure voor de behandeling van een kroonberoep was vrij een
voudig aanhangig te maken. Ais een aanvrage om vergunning bij B&W 
werd ingediend, kon deze worden geweigerd of al dan niet onder voor
waarden worden verleend. De aanvrager kon in beroep gaan tegen een 
wei gering of tegen de voorwaarden. Omwonenden waarvan de bezwa
ren niet werden gehonoreerd, konden in beroep gaan tegen de verlening. 
Er moest dan een verzoekschrift worden gericht aan de Koning(in). 

18. Aigemeen Rijksarchief. Raad van State. inv. nrs. 1291. 1292. 1459. 1460. 1641. 
1665. 
19. Archief ministerie van sociale zaken. afd. arbeid. Ooos IV en V. nrs. I tim 66. 
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Hiervoor bestond geen vormvoorschrift en er waren ook geen kosten 
aan verbonden. 

Het verzoekschrift ging naar het kabinet der Koning(in). Vandaar 
werd het doorgestuurd naar het betrokken ministerie. In ons geval was 
dat in 1890 het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid en in 
1910 het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Het ministe
rie vroeg machtiging aan het kabinet der Koning(in) om de zaak aan
hangig te maken bij de Raad van State, Afdeling Geschillen van 
Bestuur. 

Brandgevaar en hogere verzekeringspremies waren argumenten die tegen de vestiging van 
een onderneming werden ingediend: Daar waar de onderneming in een stadswij was ge
pland. waren deze argumenten heel reeel. Op de foto is de ruine te zien na de brand in 
de olie- en verffabriek 'Sabel' te Zaandam in 19/0 

De afdeling vroeg advies aan Gedeputeerde Staten van de betrokken 
provincie. Deze op hun beurt hoorden B&W welke de bestreden be
schikking getroffen hadden. Aanvullend lieten zij zich voorlichten door 
adviseurs. Dat waren in die jaren meestal de hoofdingenieur van de Pro
vinciale Waterstaat, voor onderzoek; soms de inspektie van de Volksge
zondheid en na 1895 de directeur-generaal van de arbeid, voor die in-
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richtingen Welke een fabriek of werkplaats zijn in de zin der Veiligheids
wet. Gedeputeerde Staten rapporteerden met een advies aan de Raad 
van State. 

Er volgde een open bare behandeling waar aIle partijen hun argumen
ten konden voorbrengen. Hierop volgde een advies van de Raad van 
State aan de Kroon met een concept van een Koninklijk Besluit. Dit 
werd meestal overgenomen. In de onderzochte jaren is de Kroon niet 
contrair gegaan. De Raad van State volgde op haar beurt het advies van 
de deskundigen. 

De voornaamste deskundige was de hoofdingenieur van de Provincia
Ie Waterstaat. Deze ging altijd eerst de formele afwikkeling na van aan
vraag en behandeling door B&W en van de gang van zaken bij indiening 
van het verzoekschrift. Hiertoe behoorden o.a. het volgens de wet vol
doende informeren van aIle betrokkenen en het aanhouden van de voor
geschreven termijnen. AIs dit in orde was bevonden, onderzocht hij 
plaats en omstandigheden en adviseerde naar bevinden. Typische aan
hef van een dergelijk advies: 'In voldoening aan mijn neven vermeld 
kantschrijven, waarbij om bericht en raad in mijne handen werden 
gesteld stukken betreffende het in margine genoemd hoger beroep, heb 
ik de eer, enz. enz ... .' 

Een Kroonberoep was dus voor betrokkenen goed toegankelijk, vrij 
van kosten en gaf aanleiding tot een nadere bestudering van de techni
sche achtergronden door deskundigen. In de procedure was dus een cor
rectiemogelijheid aanwezig op de tekortkoming van de Hinderwet welke 
onstond door de vage normstelling. 

Wat leren ons deze kroonberoepen? 

De betrokken bedrijven zijn in dit onderzoek ingedeeld in de volgende 
klassen:2o 

- Middenstand. Kleine neringdoende met produktie en/ of opslag van 
kritische stoffen aan huis. Hiertoe behoren o.a. slagerijen, bakkerij
en, opslag lompen, opslag petroleum en benzine. 

- Ambachtelijk . Produktie van stukgoed en maatwerk. Deze groep is 
bepaald door kleinschaligheid en afhankelijkheid van de ambachts-

20. Andere indelingen worden gehanteerd in de literatuur : bijvoorbeeld bij l .A. de lon
ge, Industrialisatie in Nederland tussen 1850-1914 (Tweede druk; Nijmegen 1976). 
- op basis van aantal personeelsleden. Deze aantallen komen in de dossiers niet voor. 
- op basis van bedrijfsklassen; textiel, metaal, papier enz. Deze indeling is voor ons doel 
te gedetailleerd en niet geschikt. Met de voorgestelde indeling wordt een overzicht beoogd 
van het belang en de status van de inrichtingen . 
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man en is dikwijls nog gevestigd in woonwijken, bijvoorbeeld smede
rijen, houtbewerking, wasserijen, huisdrukkerijen. 

- Industrieel, serie of bulkproduktie. Het betreft procesindustrieen, 
meestal van grotere omvang en gesitueerd aan de rand van stedelijke 
agglomeraties. 

Het bestrijden van een vergunning kwam overwegend van individuele 
akties. Hieronder zijn ook te rekenen de akties van besturen van scho
len, kerken en ziekenhuizen. Men kan niet spreken van collectieve akties 
op basis van sociale strukturen. Soms dienden omwonenden ieder voor 
zich een verzoekschrift in, soms deden zij dit gezamenlijk. 

Een uitzonderlijk geval betrof het verzet tegen een exportslagerij te 
Oeffelt. 21 Tijdens de behandeling van de vergunningsaanvrage werd een 
bezwaarschrift ingebracht met 100 handtekeningen. Vele onderteke
naars waren werkzaam bij een op hetzelfde terrein gelegen exportslage
rij. De hoofdingenieur merkte dan ook op, dat hij andere bezwaren ver
moedde dan een bezwaar in de zin van de Hinderwet. 

TABEL I De verdeling van de kroonberoepen over de verschillende typen inrichtingen 

1890 1910 

aantal 0/0 aantal % 

middenstand 18 48.7 22 32.8 
ambachtelijk 6 16.2 20 29.9 
industrieel 13 35 .1 25 37.3 

Het aantal kroonberoepen, dat betrekking heeft Op evenzovele in
dustriele bedrijven, nam van 1890 tot 1910 in zijn geheel toe. Opmerke
lijk is het beperkt aantal industriele bedrijven onder de kroonberoepen 
(iets meer dan een derde zowel in 1890 als in 1910). De ambachtelijke 
inrichtingen die onder het bereik van de Hinderwet kwamen, namen zo
weI relatief ais in aantal sterk toe. 

Ook de variatie in inrichtingen werd groter. Waren het in 1890 nog 
aIleen smeden en windmolens, in 1910 kwamen daarbij: houtbewerking, 
drukkerijen, wasserijen, visbewerking, steen- en beeldhouwerij, leer
looierij, exportslagerij. Wij zien hier naast de invioed van schaaivergro
ting (visbewerking en exportsiagerij) de invioed van de vervanging van 
handkracht door motorische- en stoomaandrijving. 

21. Archief ministerie van sociale zaken, afd. arbeid, Doos IV en V, dossier 25-H1370 
8-5-1910. 
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TABEL 2 Adviezen van de Raad van State met betrekking tot het bestrijden van een ver
gunning (in aantal/en). 

1890 1910 

Toewijzing beroep 4 3 
Afwijzing beroep op formele gronden 7 8 
Afwijzing beroep op technische gronden 7 \3 

Totaal 18 24 

Van de 38 kroonberoepen in 1890 hadden er 18 betrekking op de bestrij
ding van een vergunning (in 1910 24 op een totaal van 68 kroonberoe
pen). Slechts in enkele gevallen werd het beroep toegewezen (vier in 1890 
en drie in 1910). Als de bestrijding van een vergunning werd afgewezen, 
ging dit in de helft van de gevallen vergezeld van aanvullende voorwaar
den om aan de bezwaren van de appellant tegemoet te komen. Opval
lend is het hoge aandeel formele afwijzingen. 

Als grondslag voor een beroep werd opgevoerd het vermeende al of 
niet aanwezig zijn van hinder, schade of gvaar. Onder hinder werd naar 
voren gebracht: trillingen, lawaai en luchtverontreiniging door stank en 
stof. Als schade claimde men: vermogensschade door waardeverminde
ring van onroerend goed bij de vestiging van de gewraakte inrichting in 
de omgeving, vermindering van omzet, hogere verzekeringspremies 
door verhoogd gevarenrisico, bederf van opgeslagen goederen of de 
oogst, aantasting van de gezondheid. Als gevaar voerde men aan: risico 
voor brand en explosie een aantasting van de gezondheid. Meer dan de 
helft van de opgevoerde bezwaren vielen onder de categorie hinder. Het 
risico van schade werd in 1890 slechts in 180/0 van de gevallen opge
voerd, in 1910 was dit 31 %. 

TABEL 3 Adviezen van de Raad van State met betrekking tot het bestrijden van de wei
gering van een vergunning of tot het bestrijden van de aanvul/ende voorwaarden (in aan
tal/en). 

Toewijzing beroep 
Afwijzing beroep op formele gronden 
Afwijzing beroep op technische gronden 

Totaal 

1890 1910 

\3 
4 
7 

24 

• 19 
12 
12 

43 

Opmerking: Voor 1890 zijn enkele kroonberoepen ook opgenomen in tabel2. daar sprake 
is van bestrijding van verstrekking van de vergunning en van bestrijding van de aanvullen
de voorwaarden in de verstrekte vergunning. 
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Het merendeel van de kroonberoepen had te maken met de ondernemer 
die bezwaar aantekende tegen de aanvullende voorwaarden in zijn ver
gunning of tegen de weigering om een vergunning te verstrekken (in 
1890: 24 op een totaal van 38, in 1910: 43 op een totaal van 68). Ais een 
geweigerde vergunning alsnog werd toegewezen, ging dit bijna altijd 
vergezeld van aanvullende voorwaarden. 

De afwijzing op formele gronden was in enkele gevallen dubieus. Ge
meenten maakten soms bewust procedure-fouten. Door zelf vormfou
ten te maken werd bij een appel na weigering van een vergunning, dat 
appel op formele gronden (nl. procedure-fouten van de gemeenten) af
gewezen. Het gemeentebestuur van Apeldoorn deed dit bij een aanvrage 
voor vergunning van een kalkbranderij22 zelfs twee keer achter elkaar. 
Als de Raad van State dan het advies van de hoofdingenieur van de Pro
vinciale Waterstaat overnam en voorstelde alsnog een vergunning te ver
lenen, ging de Kroon contrair en beperkte zich tot vernietiging van het 
besluit van de gemeente, zodat de heel procedure van aanvraag na twee 
vergeefse jaren weer opnieuw kon beginnen. Het meest opmerkelijke is 
het geval van een houtzagerij in Oostdongeradeel. 23 Een appel tegen een 
weigering werd afgewezen omdat dit te vroeg, dat wi! zeggen een dag 
voor de officiele bekendmaking, was ingediend. 

In een aantal gevallen probeerden lokale overheden door mid del van 
de Hinderwet doeleinden te verwezenlijken, welke niet met de doelstel
ling van de Hinderwet overeenstemden. Dit kwam nogal eens voor bij 
pogingen om de vestiging val) lompenopslag te voorkomen. 

Een bijzonder geval deed zich voor in de gemeente Schaesberg in Zuid 
Limburg. Toen in het begin van deze eeuw, met de ontwikkeling van de 
mijnindustrie, een grote instroom in Zuid-Limburg van arbeiders uit aI
le delen van Europa ontstond, was er behoefte aan een regeling voor de 
ontwikkeling van de huisvesting. Gekozen werd voor het ontwikkelen 
van HeerIen tot streekcentrum, dus geen grootstad, maar een stad om
ringd door een aantal kleinere tuinsteden, later mijnwerkerskolonien ge
noemd. Voor de bouw van deze kleinere woongemeenschappen werd ge
bruik gemaakt van aan de oppervlakte aanwezige klei waarvan in tijde
lijke 'brikken'-ovens de stenen voor de woningen werden gebakken. 
Voor deze steenbakkerijen was een hinderwetvergunning nodig. Nu wa
ren de dorpsgemeenschappen rondom HeerIen niet gelukkig met de pe
netratie van volksvreemde elementen, welke bovendien een slechte naam 
hadden. B&W van Schaesberg verzette zich tegen de plannen door een 

22. Idem, dossier 28-H1376 26-4-1910. 
23. Idem, dossier 64-HI464 24-1-1910. 
24. Idem, dossier 49-H1413 13-4-1910. 
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vergunning voor een brikkenoven te weigeren. Ais grond werd schade 
voor het gewas genoemd en verwezen naar een dode heg in de nabijheid 
van een dergelijke oven. Bij onderzoek bleek deze oven al jarenlang bui
ten bedrijf. De vergunning werd alsnog verleend. Dergelijke argumen
ten werden meestal doorzien en door de Raad van State niet gehono
reerd. 

Het kwam voor dat hinder ontstond nadat de vergunning verstrekt 
was . Omwonenden wachtten meestal met bezwaren tot de concessiona
ris een vergunning aanvroeg voor een uitbreiding. Een K.B. van 16-9-89 
regelde echter dat in een dergelijk geval geen andere bezwaren in aan
merking kwamen dan die welke ontleend waren aan de uitbreiding. Een 
zeepfabriek in het hartje van Maastricht met veel stankoverlase5 kreeg 
op grond van dit besluit vergunning voor uitbreiding met een stoomma
chine. Een drukkerij in Amsterdam26 bouwde geleidelijk aan een bedrijf 
op, waarvan de hinder uiteindelijk aIle perken te buiten gingn. De 
hoofdingenieur stelde dat nu eindelijk de uitbreiding in het totaal moest 
worden bekeken. De R. van St. nam dit advies over. 

Een hinderwetvergunning, ook als deze werd nageleefd, was geen vrij
brief om hinder en schade te mogen veroorzaken. Het duurde echter tot 
1914 toen de Hoge Raad oordeelde:27 'Het door het veroorzaken van 
veel geraas, sterk gedreun en ernstige trillingen aan iemand hinder toe
brengen in het normaal gebruik van zijn eigendom, kan evengoed als de 
beschadiging der zaak zelve schending van diens eigendomsrecht zijn. 
Die schending kan bestaan ook als de bepalingen der Hinderwet zijn na
gekomen. De beslissing of zodanige schending van recht inderdaad heeft 
plaatsgegrepen behoort tot het gebied van de rechter die over de feiten 
oordeelt.' 

De rechter kon op grond van art. 1401 2BW een schadevergoeding 
toewijzen en een verbod geven om verder schade te veroorzaken. 

Deskundigen en normen 

De Hinderwet gaf aan gemeentebesturen de bevoegdheid om vergunnin
gen te geven of te weigeren. Bij kroonberoepen werd advies uitgebracht 
door de R.v.St. Vastgesteld moest worden of in bepaalde situaties wei 
of niet aan de eisen van de wet was voldaan. De bestuurlijke en 
rechtsprekende lichamen deden daarvoor onder meer een beroep op des-

25 . Idem, dossier 47-H1409 13-6-1910. 
26. Idem, dossier 48-H1412 7-12-1910. 
27 . Hoge Raad 30-1-1914, Nederlandse Jurisprudentie 1914 pag. 497. 
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kundigen. Bij de gemeenten was dit de directeur gemeentewerken, in 
kleinere gemeenten de verantwoordelijke wethouder, eventueel bij
gestaan door een commissie Gezondheidszorg en na 1896 het districts
hoofd van de Arbeidsinspectie. 

Bij de behandeling van een kroonberoep hadden deze weer hun in
breng. Daarbij kreeg de hoofdingenieur van Provinciale Water staat uit 
de provincie waar de zaak speelde opdracht om een onderzoek in te stel
len en advies uit te brengen. Dit werd soms aangevuld met advies van 
de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en sinds 1896 de directeur
generaal van de Arbeid. 

De hoofdingenieur speelde een centrale rol. Uit zijn rapporten kwam 
duidelijk naar voren dat hij hier niet altijd even geIukkig mee was. Dit 
was een gevolg van de vaagheid van de te stellen eisen. Bovendien moest 
hij adviseren bij bestuurlijke beslissingen welke thuishoorden bij een ju
ridische discipline. Zijn streven ging dan ook naar een duidelijk vastge
legde en meetbare normstelling. Voorlopig bleef hij echter aangewezen 
op zijn subjectieve oordeel. 

Enkele voorbeelden. Over een smederij: 'Wie aan dit onafgebroken 
hels geluid niet gewend is (voorhamer op aambeeld - J.L.), komt eerst 
tot zichzelf, wanneer hij de inrigting een goed eind achter zich heeft lig
gen.'28 Een tandarts vreesde voor zijn praktijk, als in het pand naast 
hem koeien geslacht gingen worden, ' .... Het gebrul en geschreeuw dat 
van zeer nadelige invloed moet zijn bij de uitoefening van mijn prak
tijk'. De hoofdingenieur is hiervan niet onder de indruk. Het ge
schreeuw duurt slechts kort zegt hij en is bovendien door aanvullende 
voorwaaren te beperken (nl. het gebruik van schietapparaten).29 

Een ander geval betrof het vervaardigen van chemische gas sen (02 en 
H2), het gevaar voor explosie en brand. Resultaten onderzoek: ' ... dat de 
inrichting van de fabriek, de toestellen en de buisleidingen zo soliede en 
praktisch is ontworpen en wordt uitgevoerd, dat het door adressant ge
vreesde gevaar voor ontploffing hier zeker tot het minimum is terugge
bracht' .30 

Bij de aanvrage voor een vergunning moest een volledige beschrijving 
met tekeningen worden gevoegd. Bij het verlenen van een vergunning 
was het mogelijk aanvullende voorwaarden te stellen om aan bezwaren 
tegen de inrichting tegemoet te komen. Dit gaf aanleiding tot overleg 
tussen de aanvrager en de deskundigen, waarbij oplossingen werden ge
zocht en gevonden. Deze oplossingen kregen soms een standaard karak-

28. Archief ministerie van sociale zaken, dossier 4-H1317 22-1-1910. 
29. Idem, dossier 54-H1422 22-11-1910. 
30. Idem, dossier 5-H1318 12-1-1910. 
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ter. Andere daarentegen hadden weer het karakter van vage normen. 
De gebrekkige normsteIling in de Hinderwet vormde een groot pro

bleem en bracht een risico mee van beperking van de effectiviteit van de 
wet. De oorzaak lag echter niet aIleen in het compromiskarakter of de 
probleemverhullende funktie van de wet, lOals sommigen meenden (zie 
het eerste deel van het artikel). De beperking in de normstelling had 
overwegend technische oorzaken. Allereerst was daar een gebrek aan 
meetmethoden. Vastgesteld moest worden de intensiteit van geluid, de 
concentratie van dampen en gassen in de lucht, de concentratie van 
schadelijke stoffen in water, de intensiteit van trillingen. De beoordeling 
was grotendeels afhankelijk van het subjectieve oordeel van deskundi
gen. De kennis over de relatie met de gezondheid en het inschatten van 
gevaar en hinder welke konden ontstaan, moest nog worden opge
bouwd. Over de brand- en explosiegevaarlijkheid van chemische stoffen 
en processen en de betrouwbaarheid van de daarbij behorende appara
tuur was eveneens nog weinig bekend. Technologische ontwikkelingen 
waren op het moment van de wetgeving niet te voorzien. De normstel
ling moest dus weI beperkt blijven tot een algemene omschrijving van 
kwalijke gevolgen. De betrokken deskundigen probeerden echter meer 
duidelijkheid te scheppen. 

Bij de vergunning voor een drijfwerk in een tabakfabriek31 werden 
aanvullende voorwaarden gesteld. Voldoende duidelijk is: 'De trans mis
sien en krachtoverbrenging mogen noch onmiddeIlijk, noch middellijk 
aan gemeenschappelijke muren of daarin dragende balken of liggers be
vestigd worden.' Vaag daarentegen is weer, dat de draden, welke dienen 
ter geleiding van de elektriciteit 'voldoende' gelsoleerd moeten worden. 
Ook dat het drijfwerk zacht, zonder schokken of stoten en zonder te 
vermijden geraas moet lopeno 

Een fraai voorbeeld van de activiteit van de hoofdingenieur is te vin
den bij de behandeling van de bestrijding van aanvullende voorwaarden 
door een glasfabriek te Schiedam.32 B&W gaven een vergunning onder 
de voorwaarden dat er geen zwavel en arseen in de grondstoffen lOuden 
worden gebruikt. Appellant acht deze voorwaarde ontoelaatbaar en 
technologisch niet mogelijk. De hoofdingenieur ging aan het werk. Hij 
yond eisen welke aan afgassen gesteld werden in Engeland en Duitsland. 
Hij deed metingen in schoorstenen van bestaande glasfabrieken. Vervol
gens werden de voorwaarden van B&W vervangen door: het aanbrengen 
van meetpunten in de schoorstenen voor het nemen van monsters, welke 
altijd toegankelijk moesten zijn; het stell en van eisen aan de samenstel-

31. Rijksarchief Limburg, Hinderwetvergunning no . 4056, 4 november 1875 Maastricht. 
32. Archief ministerie van sociale zaken, dossier 42-H2400 19-1-1910. 
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ling van afgassen. Het verhogen van de schoorstenen om door valse trek 
de afgassen te verdunnen en de samenstelling binnen de eisen te bren
gen. Dit voorbeeld laat zien dat de Hinderwet gehanteerd werd ter be
scherming van de directe omgeving en niet als een milieu wet. De gestelde 
voorwaarden namen weI het directe contactgevaar weg maar de milieu
belasting bleef hetzelfde. 

Voor kleinere inrichtingen welke niet over een eigen technische staf 
beschikten, vervulde de hoofdingenieur een functie door te wijzen op in 
de voorwaarden op te nemen hulpmiddelen, welke op eenvoudige wijze 
bezwaren konden voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: knaldempers 
in de uitlaat van gasmotoren, vonkenvangers in schoorstenen, conden
sors achter stoomverhitters. De kroonberoepen laten zien dat mens en 
een weg vonden om hun belangen te verdedigen als deze geschaad dreig
den te worden door technische en industriele ontwikkelingen. 

Diegenen, die technische installaties wilden gebruiken, von den 
gesprekspartners in de adviseurs-deskundigen van de overheid voor hin
derwetszaken. Dit leidde in veel gevallen tot oplossingen, welke de 
gestelde problemen voorkwamen en voor de industrie aanvaardbaar wa
ren. De vage normstelling van de wet was een prikkel tot het ontwikke
len van meer inzicht in de te stellen eisen en standaardoplossingen . 

De controle en de wetsbandbaving 

Voor regulerend recht, zoals de Hinderwet, is het van groot belang om 
over een met voldoende staf, expertise en bevoegdheden uitgerust hand
havingsapparaat te beschikken. De Hinderwet voorzag hierin door attri
butie. Art. 18 droeg het toezicht op aan het gemeentebestuur, art. 19 
voorzag in de benodigde bevoegdheden. Sancties waren mogelijk door 
de intrekking van de vergunning (art. 20), het verbieden van de werk
zaamheden of de sluiting van de inrichting als geen vergunning aanwezig 
was (art. 21) en strafbedreiging met boete of gevangenisstraf (art. 22). 

Dit leek afdoende, maar Goeman Borgesius klaagde in 1903 in de 
Tweede Kamer over onvoldoende toezicht. 34 Hij citeerde de heer Lowen 
Sels: 'Er zijn tal van gemeenten - ik zou bijna zeggen de meeste gemeen
ten - waar, als maar eenmaal de voorwaarden, aan de vergunning ver
bonden, zijn vastgesteld, er niet meer naar wordt omgezien of die voor
waarden ook werkelijk worden opgevolgd en nageleefd.' 

Minister De Marez Oyens yond dat het hier om een lokale zaak ging. 

33. 'Peters, Rec~t als project. 
34. Handelingen Tweede Kamer 1903, 1239. 
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Hij werd erop gewezen dat het ook ging om een Rijkswet. De minister 
reageerde daarop met de opmerking dat bij hem 'het denkbeeld is opge
komen om voorlopig een ambtenaar te benoemen en ieder die hinder 
heeft van nijverheid in zijn buurt uit te nodigen zich tot hem te wenden 
en hem de bevoegdheid te geven ter plaatse een onderzoek in te stellen.' 
Volgens Van Praag35 is hier nooit iets van terecht gekomen. 

De sancties van art. 21 en 22 konden eerst worden toegepast nadat de 
vergunning was ingetrokken. Art. 20 gaf de bevoegdheid, niet de plicht 
tot intrekking. Van Praag36 citeert uit Koninklijke Besluiten van 1907 
tim 1920 die beperkingen aangaven voor de mogelijkheid tot intrek
king: 'Slechts wanneer de vergunninghouder in belangrijke mate de 
voorwaarden overtreedt' en: ' ... wanneer de vergunninghouder ernstige 
pogingen heeft aangewend om aan de voorwaarden te voldoen, maar 
tijdsomstandigheden hem dit onmogelijk hebben gemaakt.' Niet vol
doen aan vage termen kon geen reden zijn voor intrekking van de ver
gunnig. De normen moesten voldoende duidelijk zijn. Dus niet: 'Dat in 
de inrichting geen geraasmakende arbeid mag worden verricht.' 

Een reden voor het tekortschieten van de controle kon zijn het gebrek 
aan deskundige mankracht bij de gemeenten. Onduidelijk is of dit een 
gevolg is van onverschilligheid, onwil of budgetaire problemen. De reac
tie van de minister in 1903 duidde in ieder geval niet op een sterke wil 
tot controle van de wet bij de regering. 

Conclusie 

Ais er heden ten dage wordt teruggekeken op ontstaan en werking van 
de Hinderwet, wordt zij dikwijls beschouwd als een milieu wet. Dit is 
echter volkomen ten onrechte. De doelstelling van de Hinderwet is niets 
meer, maar ook niets minder, dan de bescherming van de directe omge
ving van hinderwetplichtige inrichtingen tegen gevaar, schade of hinder. 

Duidelijk is dat de wet het resultaat is van een compromis. Het com
promiskarakter geeft samen met de beperkte technische mogelijkheden 
om duidelijke normstellingen te formuleren aan de wet zijn vage karak
ter. Een gevolg hiervan was, dat bij de realisatie van de wet een beroep 
moest worden gedaan op deskundigen. De vage normstelling van de wet 
was een prikkel tot het ontwikkelen van meer inzicht in de te stell en ei
sen, meetmethoden en standaardoplossingen. 

Doordat belanghebbenden door de wet dwingend werden betrokken 

35. Van Praag, Hinderwet. 
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bij de vergunning veriening en de toegang tot kroonberoep eenvoudig 
werd verkregen, heeft de Hinderwet in de onderzochte periode effect ge
sorteerd. Oiegenen die technische installaties wilden gebruiken, vonden 
gesprekspartners in de adviseurs-deskundigen van de overheid voor hin
derwetzaken. Oit leidde veelal tot oplossingen welke de gestelde proble
men voorkwamen en welke voor de industrie aanvaardbaar waren. 
De beperking van deze effectivitiet ontstond door tekortkomingen bij de 
controle na de verienging van de vergunning. 



De Nederlandse mijnondernemingen en 
het silicosevraagstuk in de jaren dertig 

E.J.G. VAN ROYEN 

Inleiding 

Op 1 juli 1939 trad in werking de Wet van 15 december 1938 tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 (Stb. 223). Rierdoor werd o.a. uitbreiding 
gegeven aan het aantal beroepsziekten, gelijkgesteld aan ongevallen, 
overkomen in verband met de dienstbetrekking. Tot de nieuw erkende 
beroepsziekten behoorde silicose, een stoflongziekte, 'met of zonder 
longtuberculose, voor zover die silicose een beslissende oorzaak is van 
ongeschiktheid tot werken of van den dood .. .' Tot de in de wet met na
me genoemde beroepsgroepen voor wie het lijden aan silicose tot een 
schadeloosstelling zou kunnen leiden, behoorden de werklieden in het 
mijnbouwbedrijf en in het bedrijf van aanleggen van mijngangen en 
mijnschachten. Met de wettelijke erkenning van silicose als beroepsziek
te van kolenmijnwerkers sloot Nederland aan bij eerder tot stand geko
men vergelijkbare wetgeving in de meeste andere mijnbouwlanden en 
kon ook ratificatie plaatsvinden van een conventie van de Internationale 
Arbeid Organisatie te Geneve, welke een bepaling met een dergelijke 
strekking bevatte. 

In dit artikel stel ik aan de orde de opstelling van de Nederlandse 
mijndirecties ten aanzien van het silicosevraagstuk. Aan de opneming 
van de mijnwerkerssilicose in de Ongevallenwet waren jaren van discus
sie, onderzoek en lobby-en voorafgegaan. Daarbij hebben de onderne
mingen zich aktief opgesteld. Zij toonden zich tegenstanders van erken
ning als beroepsziekte. Ret belang van de mijnen in het vraagstuk was 
van financiele aard: opneming in de ongevallenwetgeving zou leiden tot 
hog ere kosten dan uitkeringen krachtens de bestaande invaliditeitsrege
ling met zich mee brachten. Om het silicoseprobleem in de hand te hou
den hebben de mijndirecties daarnaast een aantal stofbestrijdende maat
regelen getroffen en een stelsel van medische keuringen ingevoerd . 

Ret artikel is als voIgt opgebouwd. Ik geef eerst een korte uiteenzet
ting over silicose en de ontwikkeling van de medische kennis hierom
trent. Dan stel ik aan de orde de relatie tussen de ziekte en de werkzaam
heden van de risicolopende arbeiders en, in verb and hiermee, de getrof-
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fen stofbestrijdingsmaatregelen. Vervolgens wordt de opstelling van de 
ondernemingen ten aanzien van de opneming van silicose in de Ongeval
lenwet behandeld. Ik ga daarbij uitgebreid in op de gehanteerde argu
mentatie. In de conclusie vestig ik, op basis van het behandelde, de aan
dacht op twee verschijnselen: de wisselwerking tussen bedrijfstechniek 
en gezondheidsaspecten en de rol van specialistische kennis in de 
menings- en besluitvorming ten aanzien van wettelijke maatregelen. 

In het onderstaande worden niet de handelwijzen van de afzonderlij
ke ondernemingen te berde gebracht, maar wordt de bedrijfstak als ge
heel behandeld. Hij vormde in deze kwestie ook daadwerkelijk een ge
heel doordat de ondernemingen intern onderzoek naar en preventie van 
silicose coordineerden en naar buiten toe meestal als blok optraden. De
ze samenwerking had, eerder en in ander verband, gestalte gekregen in 
de door de partikuliere mijnen gevormde Mijnvereeniging en in het se
dert de Eerste Wereldoorlog bijna wekelijks plaatshebbende overleg tus
sen de direkties van de partikuliere ondernemingen en de direktie van 
het staatsmijnbedrijf. Gezamenlijk optreden naar buiten toe gebeurde 
onder de naam Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (GSL). Spe
cifiek op het terrein van de geneeskundige behandeling bij ongevallen, 
medische keuringen e.d. was in 1923 tot stand gekomen de Geneeskun
dige Dienst der Nederlandse Steenkolenmijnen waarin aIle mijnonder
nemingen deelnamen. 1 Deze instelling heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de meningsvorming over silicose. 

De mijnwerkerslong2 

Silicose behoort tot de pneumoconiosen, een verzamelnaam van long
aandoeningen welke worden veroorzaakt door de inademing van micro
scopisch kleine stofdeeltjes. Tot deze groep behoort ook de anthracose 
en een mengvorm van de twee, silico-anthracose. Silicose wordt veroor
zaakt door de inademing van kristallijn of amorf silicondioxide (Si02). 
Vooral schadelijk zijn deeltjes ter grootte van 0,5-5 mu (I mu = 111000 

I . De Geneeskundige Dienst der Nederlandse Steenkolenmijnen was een voortzetting 
van het in 1918 door de Staatsmijnen en de Oranje-Nassaumijnen opgerichte Mijnartsen
instituut. De centralisatie van bedrijfsgeneeskundige aktiviteiten werd ingegeven door de 
wens meer te doen dan aileen ongevalsbehandeling, de oorspronkelijke taak der afzonder
lijke geneeskundige diensten . Men dacht daarbij vooral aan onderzoek naar en preventie 
van beroepsziekten. Ontstaan en huidigefunclie van de Geneeskundige Dienst der Neder
landse Steenkolenmijnen (z.p. 1964) 7-9. 
2. Met dank aan drs. Jacqueline Bomhof voor de medische adviezen . E .e.a . werd ont
leend aan De Pulmonibus, Compendium Longziekten. (Vierde editie , vierde druk, Oro
ningen/ Rotterdam 1981) 213 e.v. 
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mm) Silicoserisico lopen o.a. arb eiders in de zand- en leisteenwinning, 
in de aardewerk- en keramiekindustrie en in mijnen waarin koper, mica 
of graniet gewonnen wordt. Ten aanzien van steenkolenmijnen vormen 
met name een risicogroep de arb eiders 'voor de steen', dat zijn degenen 
die betrokken zijn bij de aanleg van het gangenstelstel ondergronds en 
het afdiepen van mijnschachten. De inademing van silicondioxide gedu
rende lang ere tijd heeft via een complex van tot op heden nog niet geheel 
verklaarde processen bindweefselvorming in de longen tot gevolg (fibro
se). De kenmerkende verminderde elasticiteit van het longweefsel doet 
de longfunctie sterk afnemen en veroorzaakt grote benauwdheid. De 
aandoening kan gekompliceerd worden door o.a. luchtweginfecties, tu
berculose en CARA. 3 Vaak leidt silicose tot overbelasting van het hart 
en overlijdt de silicoselijder aan een hartaandoening. De ziekte kan aan 
het daglicht treden lange tijd na het begin van blootstelling aan de scha
delijke stof, soms na tien a vijftien jaar, en blijft voortschrijden ook na 
beemdiging van de blootstelling. 

Kolenmijnwerkers kennen nog een andere vorm van pneumoconiose, 
de genoemde anthracose. Oorzaak hiervan is de inademing van steen
koolstof. Blootstelling hieraan vindt met name plaats op de plek van de 
eigenlijke steenkoolwinning, aan het 'kolenfront.' Anthracose doet zich 
voor bij 50070 van de kolenmijnwerkers die meer dan twintig jaar voor 
de kool hebben gewerkt.4 Het ziektebeeld komt grotendeels overeen met 
dat van silicose, zij het dat de bindweefselvorming zich minder hevig 
voordoet en dat na het staken van de blootstelling progressie zich min
der vaak voordoet. Mengvormen met silicose treft men aan bij arbeiders 
die ondergronds zowel voor de kool als de steen gewerkt hebben. Ook 
het voorkomen van geringe hoeveelheden Si02 in de steenkool kan hier
toe leiden. 

Het heeft lang geduurd aleer de medische wetenschap enigszins zicht 
kreeg op de oorzaken en kenmerken van de stoflongziekten . In vroeger 
eeuwen werd reeds het verband verondersteld tussen stofinademing en 
zekere ziektebeelden van de borstorganen. Toen de kolenmijnbouw in 
de 1ge eeuw een grote vlucht nam en onder de mijnarbeiders zich klach
ten met betrekking tot de ademhalingsorganen voordeden, werd dan 
ook een verband verondersteld met de stofontwikkeling in de niet of 
slecht geventileerde ondergrondse ruimten. 

3. In 70 0J0 der gevallen waar autopsie werd gepIeegd Uaren dertig), werd naast siI icose 
tuberculose gekonstateerd. P .A. Luyt, 'Een en ander over silicose ' , De Veiligheid, offi
cieel orgaan der stichting Het Veiligheidsmuseum 4 (1938) 54. 
4. Frank E . Speizer, 'Environmental lungdiseases ' , in: R.D . Adams a .O. (eds .) Harri
sons' Principles of Internal Medicine (Auckland etc 1983) 1526-1527. 
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De ontdekking van de tuberkelbacil deed vervolgens de mening post
vatten dat hierin, en niet in stofontwikkeling, de oorzaak der longziek
ten van mijnarbeiders moest worden gezocht. De aandacht voor stof als 
oorzaak verslapte. Sommige medische onderzoekers maakten tot in de 
jaren vijftig van deze eeuw de koppeling met tuberculose als oorzaak 
van of op zijn minst als voorwaarde voor stoflongziekten. Gezien de 
veelvuldig voorkomende kombinatie is dit niet verwonderlijk. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd in Zuid-Afrika het onder
zoek naar de relatie tussen stofinademing en longziekten weer opgepakt. 
Dit leidde tot de opvatting dat niet aile stof even gevaarlijk was en dat 
vooral in industrieen waar vrij silicondioxide in hoge concentratie in de 
atmosfeer aanwezig was, veel longafwijkingen voorkwamen. Aan deze 
stof werd de naam silicose ontleend. Fixatie op de Si02 heeft wat de ko
Ienmijnindustrie in Nederland betreft voor de ooriog de aandacht een
zijdig doen uitgaan naar de arbeid voor de steen. De houwersarbeid in 
de steenkool beschouwde men toen in relatie tot stoflongziekten ais on
gevaarlijk. Na 1945, to en medische onderzoeken zich gingen uitstrekken 
tot het gehele ondergrandse personeel, moest men echter constateren 
dat stoflongklachten bij de houwers in de zelfde mate voorkwamen als 
bij de steenwerkers. 5 

Stofverspreiding en -bestrijding 

Dat de inademing van stof, steenstof en kolenstof, in zijn algemeenheid 
niet goed was voor de gezondheid der mijnarbeiders was bekend; stof
bestrijding had om die reden de aandacht van de Geneeskundige Dienst 
der Nederlandse Steenkolenmijnen. De alarmerende resultaten met na
me van Zuidafrikaanse onderzoeken naar silicose in de ertsmijnen aI
daar, random 1930, en de feitelijke onduidelijkheden ten aanzien van 
deze ziekten hebben daarnaast een ral gespeeld in de overwegingen bij 
de stofbestrijding. Weliswaar werd in de jaren dertig gesteid dat silicose 
in de Nederlandse mijnen in ernstige vorm niet voorkwam en dat het ri
sico daarvoor ook niet aanwezig was, men heeft het zekere voor het on
zekere genomen. 

Naarmate duidelijk werd dat het opnemen van kolenmijnwerkers-

5. Voorzichtig geschat kan het aandeel van de steenwerkers op het totaal van het onder
grondse personeel aan het eind der jaren dertig gesteld worden op 15070 . De houwers 
maakten circa 40% van de ondergronders uit. De rest bestond uit verschillende katego
rieen technisch personeel, personeel dat zich met het transport bezig hield, stutters e.d . 
Mededeling van L.H .M. Kreukels . 
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silicose in de lijst beroepsziekten van de Ongevallenwet 1921 niet kon 
worden tegengehouden - de mijnondernemingen hebben zich fel verzet 
- speelde dit in nog sterkere mate. Voor wat de bestrijding van steen
koolstof betreft, was behalve het gezondheidsrisico, dat niet groot werd 
geacht, ook een veiligheidsargument in het geding: vooral in vetkoolmij
nen is fijn kolenstof ontplofbaar of verhoogt het het ontploffingsgevaar 
van mijngas. Een mijngasontploffing met aanwezigheid van kolenstof 
is bovendien krachtiger en levert meer schadelijke verbrandingsgassen. 6 

Het hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen, de Hoofdingenieur 
der Mijnen, merkte in zijn jaarverslag over 1932 op dat silicose vooi ko
lenmijnwerkers een risico is geworden sinds machinaal werd geboord, 
een in de jaren twintig ingevoerde techniek. 7 Hij doelde daarbij op het 
werk van arbeiders voor de steen. De stofveroorzakende werkzaamhe
den bestonden uit het boren van diepe gaten in de steenmassa voor het 
aanbrengen van dynamietpatronen, het opblazen van de steenmassa 
('schieten') en het verwijderen van het steenpuin. Het machinaal boren 
geschiedde aanvankelijk met holle boren, door welke lucht werd gebla
zen om het boormeel te verwijderen. Dit laatste was noodzakelijk omdat 
achterblijvend boormeel er de oorzaak van kon zijn dat het dynamiet 
niet geheel ontplofte. Het uitblazen van de boorgaten veroorzaakte niet 
aIleen inademingsgevaar van steenstof tijdens het boren; het stof zette 
zich vervolgens vast op wanden, vloer en zoldering zodat de explosie het 
stof opnieuw kon opwerpen en er bij het verladen van het puin nog eens 
grote hoeveelheden stof in de atmosfeer terechtkwamen. 

Rondom 1930 behoorde dit boren met uitblazen al tot het verleden, 
behalve bij het afdiepen van schachten waar het gesteente in het alge
meen nat was. S Verbetering was gezocht o.a. met behulp van zg. slan
genboren. Een op de boorstang aangebrachte spiraalvormige verhoging 
bracht het boormeel naar de mond van het boorgat, waarna het op de 
grond vie!. 9 Of schoon de verspreiding in de lucht tijdens het boren hier
door beperkt werd, bleef toch het bezwaar bestaan van verspreiding bij 
de explosie en bij het wegruimen. Men yond een bevredigender methode 
in toevoeging van water bij het boren, waardoor het boormeel uit het 
gat werd verwijderd en gelijkertijd gebonden. Dit kon geschieden door 
water door een hoIle boor dan weI langs een niet holle boor te leiden. 
Ook werd weI 'droge stofafzuiging' toegepast, waarbij het uitgeblazen 
stof aan de boormond werd opgevangen in een afzuigapparaat. 

6. Jaarverslag Hoojdingenieur der Mijnen (1935) 57. 
7. Jaarverslag Hoojdingenieur (1932) 68. 
8. Idem, 69. 
9. W.P.M. Matta, 'Stofbestrijding in de mijn', Chemisch Weekblad 16 (1939) 250. 



VAN ROUEN MUNONDERNEMING EN SILICOSE 215 

Kon men door het wegzuigen en natboren de stofverspreiding bij het 
boren voor een deel voorkomen, bij het schieten ontstond desondanks 
een dichte stofwolk. Deze kon verwijderd worden door een goed 
ventilatiesysteem. Ook gebruikte men weI de zg. Holman-Wetheril
spray, kortweg de Holman-sproeier. Deze sproeier, aangesloten op een 
persluchtleiding, bracht tijdens het schieten een mengsel van verstoven 
water en ricinusolie lO in de lucht, hetgeen een stofreductie van 25"10 
opleverde." De Holman-sproeier is niet blijvend ingevoerd, omdat de 
verstoven ricinusolie, indien niet onvoldoende verdund door water 
(bijv. door verstopping van de wateraanvoer) explosief bleek. 12 Het in 
de lucht brengen van vochtnevels had, in het algemeen, nog een ander 
bezwaar: een te vochtige atmosfeer gevoegd bij de op grotere diepten 
sterk oplopende temperaturen stuitte op grote gezondheidsbezwaren. 13 

Men heeft zich opk beziggehouden met het stofprobleem dat zich 
voordeed bij het verwijderen van afgeschoten gesteente. Een middel ter 
bestrijding van stof bij het verladen was het nat maken van de stenen. 
Daarnaast heeft men aan het eind der jaren dertig in verschillende mij
nen pro even genomen met het machinaal verladen van de stenen. Indien 
de arb eiders slechts machines hoefden te bedienen, konden ze zonder 
bezwaar stofmaskers dragen. Dit was bij grote verhitting en transpiratie 
ondoenlijk. 

Aan de ontwikkeling van goede stofmaskers is veel aandacht besteed. 
Toen het droogboren met uitbHlzen nog gangbaar was, werden de eerste 
pro even met maskers genomen. De belangrijkste bezwaren tegen de 
toenmalige voorhanden zijnde maskers bestonden uit een onvoldoende 
filtering, zodat het fijne, meest gevaarlijke stof toch werd ingeademd, 
of een onvoldoende luchtdoorlaat bij voldoende filtering. 14 Een verge
lijkend stofmaskeronderzoek van de onder auspicien van de Geneeskun
dige Dienst werkende Stoflaboratorium, leidde in 1937 tot de keus van 
het zg. Wilson-masker, maar bezwaren bij inspannende arbeid bleven 
bestaan. 

De maskers hebben altijd de zwakke schakel gevormd b_ij de bestrij
ding van de gevolgen van stofinademing. Het ongemak bracht met zich 
mee dat de arbeiders voor de steen ze vaker niet gebruikten dan later 
goed voor hen bleek. Een factor die daarbij een rol kan hebben gespeeld 

10. Geperst uit de zaden van Ricinus Communis, een (sub)-tropische heester of boom. 
11. MatIa, 'Stofbestrijding', 252. 
12. laarverslag Hoofdingenieur (1937) 55 . 
13 . Men dacht daarbij vooral aan grotere vatbaarheid voor tuberculose. 
14. laarverslag Hoofdingenieur (1936) 49. 
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Afbeelding I. Steenwerker met masker;' jaren 'dertig. Fotocollectie Mijnmuseum Kerk
rade 

is het opvoeren van de werkbelasting, ten dele samenhangend met een 
rationalisatieproces. Het 'jaagsysteem' waarover door mijnwerkersva
korganisaties van aIle kleuren in de jaren dertig werd geklaagd, zal zeker 
niet de bereidheid om de als hinderlijk ervaren maskers te dragen, heb
ben vergroot. 15 

Met betrekking tot de bestrijding van kolenstof, v66r de Tweede We
reldoorlog mede en vooral met het oog op het explosiegevaar, trachtte 
men de luchtstroomsnelheid, noodzakelijk voor het verdunnen en ver
wijderen van mijngas, zodanig te beperken dat niet onnodig kolenstof 
werd opgewaaid. Ook deed men het kolenstof neerslaan door plaatselijk 
gebruik van sproeiers, vooral onderaan de peiler (de kolenwingalerij) bij 
de laadbakken. Bovendien trachtte men schutgoten te ontwikkelen die 
het glijden van de steenkool op de veelal hellende vlakken zoveel moge
lijk moesten beperken. 16 In het licht van latere maatregelen is dit beleid 
beperkt te noemen, Het na-oorlogse inzicht dat kolenstof evenzeer 
pneumoconiotische aandoeningen kon veroorzaken, leidde tot het toe
passen van waterinfusie in de te ontginnen steenkoollaag, het gebruik 

15. Zie ook noot 27. 
16. laarverslag Inspecteur-Generaal der mijnen (1939) 44. 
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van 'natte' pneumatische afbouwhamers, de daartoe benodigde aanleg 
van honderden kilometers waterleiding en het behandelen van onder
grondse transportwegen met calcium-chloride. 17 

Teneinde de effekten van de stofbestrijdingsmaatregelen te kunnen 
meten, was stofmetingsapparatuur onontbeerlijk. Aan het eind der ja
ren dertig gebruikte men in de Nederlandse mijnen twee soorten meetap
paratuur. 18 Met een daarvan liet men stof neerslaan op dekglaasjes om 
dit daarna onder de microscoop te tellen en de grootteverdeling der 
deeltjes vast te stellen. Het andere apparaat, een met optische werking, 
was de TyndaUoscoop. De sterkte van het hiermee gemeten, door de 
stofdeeltjes verstrooide licht was een maat voor het aantal in de lucht 

Afbeelding 2. De Tyndal/oscoop waarmee langs optische weg de stojdichtheid werd ge
meten; eind jaren 'dertig. SHe, GSL 1938, dossier 60. 

17. Zie Jaarverslagen Stojinstituut , sinds 1954 een van de Geneeskundige Dienst ver
zelfstandigde instelling. 
18. Malia, 'Slofbestrijding', 248-249. 
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5199 

Afbeelding 3. Een persluchtboorhamer met spoelkop. Geologie en Mijnbouw 15 (1936) 
66. 

aanwezige stofdeeltjes. De Tyndalloscoop werd tot aan de sluiting van 
de mijnen random 1970 gebruikt, al werden de meeste stofmetingen 
toen langs gravimetrische weg verricht. 19 

Beduchtheid voor mijnwerkerspneumoconiose en voor de effekten 
van de (dreigende) opneming ervan in de Ongevallenwet, leidde aan het 
eind van de jaren dertig ook tot het begin van een stelsel van keuringen 
en periodieke medische onderzoeken. Iedere arbeider werd, voordat hij 
als ondergrander te werk werd gesteld, onderzocht op eventueel reeds 
aanwezige aandoeningen van de luchtwegen. Dit onderzoek yond weer 

19. Jaarverslag Sto/instituut (1968) 9; Gravimetrie: stof doen neerslaan en het neerslag 
wegen . 
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plaats zodra een arb eider vanuit een andere ondergrondse werkplek 
voor de steen kwam te werken. Ret onderzoeken van steenwerkers werd 
eens per drie jaar herhaald. 2o 

Het silicosevraagstuk als verzekeringsprobleem 

Ten aanzien van de wettelijke erkenning van silicose als beroepsziekte 
van kolenmijnwerkers hebben de ondernemingen zich tot op het laatst 
(1938) verzet. Reden: men vermeed liever de financiele konsekwenties. 
De kwestie kwam in Nederland aan de orde naar aanleiding van het 
agenderen van dit thema door het Internationaal Arbeid Bureau (lAB) 
voor de achttiende Algemene Conferentie, in 1934, van de Internationa
Ie Organisatie van de Arbeid (lOA) te Geneve. De lOA, een Vol ken
bondorgimisatie gevormd door regeringsvertegenwoordigers en verte
genwoordigers van werkgevers en werknemers uit de deelnemende lan
den, had in 1925 een verdrag opgesteld waarin overeengekomen werd 
beroepsziekten gelijk te stellen aan beroepsongevallen. 

In artikel 2 van dit verdrag werd een lijst van beroepsziekten opgeno
men die tot schadeloosstelling konden lei den. De landeD die het verdrag 
bekrachtigden, verbonden zich schadeloosstelling voor deze ziekten toe 
te kennen overeenkomstig de algemene beginselen van de nationale wet
geving betreffende arbeidsongevallen. In vele landen, in Engeland al 
vanaf 1906 (Workmans Compensation Act), bestond een dergelijke wet
telijke regeling reeds. Het Nederlandse parlement aanvaardde naar aan-' 
leiding van dit verdrag in 1928 een wijziging van de Ongevallenwet 1921 
die de aanpassing bewerkte. 21 Een onder auspicien van de lOA in 1930 

20. laarverslag Inspecteur-Generaal (1939) 42. 
21. Wet van 2 juli 1928 tot wijziging der Ongevallenwet 1921 (Staatsblad 223). In de ja
ren hieraan voorafgaand hadden de Nederlandse werkgevers, waaronder ook de mijndi
recties, sterk verzet gevoerd tegen het wijzigingsvoorstel. Deze laatste hebben met succes 
tegen de opneming van 'nystagmus' (oogsidderen), een veel voorkomende mijnwerkers
ziekte, opgetreden. Hoofdmijnarts A.H . Vossenaar en de directies formuleerden hun be
zwaren tegen opneming van deze ziekte in de wet als voigt: zij hadden de overtuiging 'dat 
de te brengen offers slechts in enkele gevallen aan werkelijke lijders, - in het overgrote 
gedeelte door misbruiken, aan de knoeiers en de weinig werkwilligen ten goede zullen ko
men, omdat juist deze aandoening nu zij wordt verbonden met de mogelijkheid van niet 
onbelangrijke uitkeeringen, aan deze groep zoo uitstekend kansen geeft. Zij zal de gele
genheid scheppen tot het aankweken van een groep van menschen, die aan arbeid ontwen
nen en tot arbeid ongeschikt zullen worden ( ... )' . Conceptschrijven aan Minister van Ar
beid dd. 3-11-1927. Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHC), Archief Gezamen
lijke Steenkolenmijnen in Limburg (GSL) 1927 dossier 60. Op vergelijkbare wijze werd 
in de jaren dertig ten aanzien van wettelijke erkenning van kolenmijnwerkers-silicose op 
het gevaar van misbruik getamboereerd . 
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te Johannesburg gehouden medische conferentie leidde tot de vraag of 
niet ook silicose op de beroepsziektenlijst van het verdrag moest worden 
geplaatst om daarmee opneming in de nationale ongevallenwetgeving te 
bevorderen . 

De opneming van een beroepsziekte in de Nederlandse Ongevallenwet 
1921 kon leiden tot hogere uitgaven voor de bedrijven. Uitkering krach
tens deze wet, bij arbeidsongeschiktheid of overlijden, moest worden 
beschouwd als schadeloosstelling voor inkomensderving. Dit leidde tot 
een relatief hoge vergoeding waarvan de financieJe lasten geheel voor re
kening van het bedrijf kwamen. Dit kon zich verzekeren tegen het risico 
van schadeloosstellingsplichtigheid bij de Rijksverzekeringsbank, een 
andere, zelf gekozen bankinstelling, dan wei dit risico onverzekerd dra
gen. De premies voor de verzekering werden bepaald naar tarief, de be
drijven ingedeeld in gevarenklassen. 

Opnemen van een beroepsziekte kon dus leiden tot direkt stijgende 
lasten voor niet-verzekerde bedrijven of de plaatsing in een duurdere ge
varenklasse op termijn van de wei verzekerde bedrijven . De Nederlandse 
mijnondernemingen hadden voor de aanneming van de aanpassingswet 
in 1928 hun verzet tegen het gelijkstellen van beroepsziekten aan onge
vallen o.a. onderbouwd met het argument dat er in de mijnen een uitste
kende ziekte- en invaliditeitsverzekering bestond. Een belangrijk ver
schil met de ongevallenwetgeving was echter dat de premies voor deze 
verzekering gelijkelijk door werkgevers en werknemers werden opge
bracht en dat de uitkeringen vee I lager waren dan die krachtens de Onge
vallenwet. Vanuit het belang der werknemers bezien ging het dus om 
geenszins vergelijkbare regelingen. 

De opvattingen van de hoofdmijnarts 

De meningsvorming ten aanzien van de wenselijkheid silicose als kolen
mijnwerkersziekte in de ongevallenwetgeving op te nemen, werd te on
zent in hoge mate bepaald en beinvloed door het hoofd van de genees
kundige dienst van de mijnen, A.H. Vossenaar. Vanaf het begin der ja
ren dertig, toen het thema in bedrijfsleven, vakbeweging, politiek en 
media punt van discussie werd, heeft hij sterk tegen deze gedachte gea
geerd. Hij leverde, met het gezag als medisch specialist op het terrein der 
beroepsziekten, tal van argumenten die, naar ook in die tijd wei werd 
opgemerkt, soms inconsistent waren. Nochthans bedienden de mijndi
rekties tot de aanneming van de betreffende wet in 1938 zich van de in 
zijn rapporten naar voren gebrachte redeneringen . 

Een wezenlijk element daarin vormde de grote onduidelijkheid over 
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aard en oorzaken van silicose. Deze is een vaststaand feit; voortschrij
dend onderzoek bracht weIiswaar voortdurend nieuwe gegevens naar 
voren maar deze vergrootten aanvankelijk, gezien hun vaak onderling 
niet te rijmen strekking, het aantal vragen. Deze onduidelijkheid was op 
zichzelf relevant in de discussie, omdat de aansprakeIijkheid voor ar
beidsongeschiktheid of overIijden en de financiele gevolgen daarvan bij 
de werkgever lOuden komen te Jiggen. Tot de onduidelijkheid droegen 
ook bij de onzekerheden bij het vaststellen van de ziekte. Diagnostise
ring yond plaats met behulp van rontgenonderlOek, de enige objectieve 
maatstaf aldus Vossenaar, zolang lijkopening nog niet aan de orde was. 
Gezien de veel voorkomende kombinatie van silicose met tuberculose en 
andere longaandoeningen boden de rontgenfoto's echter vaak weinig 
houvast. 

Dat de omvang van het silicose-probleem in Zuidafrikaanse goud
mijnen in elk geval niet maatgevend kon zijn voor Nederlandse wetge
ving stond voor Vossenaar vast. 'Bij alle waardering voor het belangrij
ke werk, dat in Zuid-Afrika is verricht, moge niet uit het oog worden 
verloren, dat een onder andere omstandigheden plaatsvindende werk
wijze in haar invloed op een ander menschenras, geen uitgangspunt be
hoort te zijn voor de toepassing van daaruit af te leiden gevolgtrekkin
gen voor onze Westersche verhouding,.22 

Om een beter beeld te krijgen van de gevaren van silicose in Neder
landse mijnen onderzocht Vossenaar in het voorjaar van 1934 vijfhon
derd steenwerkers met behulp van rontgenapparatuur. Dit leidde ener
zijds tot de konstatering, strokend met het hierboven geschetste, dat het 
vraagstuk gekompliceerd werd door 'onverklaarbare feiten' en dat het 
'uitzonderlijk moeilijk is de diagnose te steBen bij levenden'. 23 Ander
zijds werd de konklusie getrokken dat silicose bij de Nederlandse mijn
industrie geen rol van betekenis speelde. 

Deze konklusie werd als voigt beredeneerd: weliswaar gaven de lon
gen van een dee I van de arbeiders die tientaBen jaren voor de steen had
den gewerkt, afwijkingen te zien waarbij 'de rol van stof bij het tot 
standkomen dier veranderingen niet zou kunnen worden ontkend.' 
Maar 'waar wij bij een deel van onze arbeiders na langdurigen arbeid 
de gevolgen zien in de vorm van diffuse vlekjes, kan er aanleiding 
bestaan te mogen aannemen, dat een geringe reactie van het longweefsel 
door bijkomstige invloeden is opgewekt'. 24 De konklusie dat de Neder-

22. Rapport Vossenaar dd 24-5-1934; SHC, GSL 1934 dossier 60. 
23. SHC, GSL 1934 dossier 60. GSL aan Organisation lnternationale des Employeurs 
Industriels te Brussel, dd 8-3-1934. 
24. Idem, voordracht Vossenaar, Silicose in de Nederlandse mijnen, 7. Idem. 
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landse mijnwerkers geen enkel gevaar te vrezen hadden, een konklusie 
die in het licht van de door Vossenaar eveneens benadrukte onzekerhe
den op zijn minst als veel te stellig betiteld kan worden, nam in de jaren 
na 1934 een prominente pIaats in in Vossenaars voordrachten, rappor
ten e.d. 

Waarom bIeef de hoofdmijnarts, gezien diens opvatting dat silicose
gevaar niet aanwezig was, dan lo mordicus tegen wettelijke erkenning 
van silicose als beroepsziekte van kolenmijnwerkers? Vossenaar ver
wachtte grote problemen - en kosten - bij de toepassing van de wet, 
daarbij verwijzend naar de mentaIe gesteIdheid der arbeiders. FinancieeI 
lOuden zij en hun gezinsIeden bij invaliditeit en overiijden, beter uit zijn 
indien de Ongevallenwet van toepassing lOU kunnen worden verkIaard. 
'Vandaar dat een natuurlijk streven te verwachten zal zijn, bij ziekte of 
dood door Iongziekten van alleriei aard, maar ook bij andere afwijkin
gen, daarvoor een beroepsziekte aansprakeIijk te stellen.' Uitgebreide 
en kostbare onderzoeken lOuden dan nodig zijn, en dan nog lOU een ze
kere diagnose vaak onmogelijk blijken. De door het Internationaal Ar
beid Bureau voorgestelde formulering 'silicose met of lOnder tuberculo
se', een formulering die een groot deel van de onzekerheden bij rontgen
ologische diagnostisering irrelevant lOU kunnen maken, achtte Vosse
naar volstrekt verwerpeIijk. 'Vage omschrijvingen zijn niet bruikbaar 
als maatstaf voor de conclusie of een geval al dan niet in aanmerking 
komt voor schadeloosstelling'. 25 

De hoofdmijnarts toonde zich in de discussie over het vraagstuk zeer 
verbonden met de bedrijfsbelangen. Hij beschouwde het als zijn eerste 
plicht deze te verdedigen. Dit uitte zich niet aIleen in zijn tel kens her
haalde zorg met betrekking tot de financiele gevolgen van opneming in 
de wet, maar ook in zijn benadering van degenen die hij als aantasters 
van die belangen beschouwde. Over de Arbeidsconferentie in 1934 waar 
hij zijn onderzoeksrapport had kunnen presenteren, oordeelde hij cy
nisch, dat 'iedere wetenschappelijke uiteenzetting en een lOrgvuldig be
werkt feitenmateriaal tegenover de coalitie van Vakvereenigingsverte
genwoordigers, politici en ambtenaren een heel slechte kans [kreeg]'. 26 

Over de bij het NVV aangesloten Algemene Nederiandse Mijnwerkers 
Bond (ANMB) die zich beijverde voor opneming van mijnwerkerssilico
se, oordeelde hij: 'Na voortdurend de arbeiders door onophoudelijke 
propaganda aIle arbeidsvreugde te hebben ontnomen,27 wordt de bodem 

25. Rapport Vossenaar dd 28-5-1934, 6-8 . 
26. SHe, GSL 1935 dossier 60, Vossenaar aan directies dd 19-12-1935. 
27. Vossenaar doelt hier op de ook door de Roomskatholieke Mijnwerkersbond naar vo
ren gebrachte klacht dat de rationalisatie die zich in de jaren dertig in de mijnen voltrok, 
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voorbereid voor aankweken van verlangens naar minder arbeid, meer 
loon en mogelijkheden door mid del van de sociale verzekering allerlei 
'schadeloosstellingen' binnen te halen met weinig scrupules ten opzichte 
van de middelen en wegen om daartoe te geraken' .28 

Zoals we gezien hebben trachtte Vossenaar de vraag of erkenning van 
de kolenmijnwerkerslong als beroepsziekte wenselijk was of niet, te re
duceren tot een medisch vraagstuk: zolang men kenmerken en oorzaken 
niet vermocht te doorgronden en ondubbelzinnige diagnostisering on
mogelijk was, diende opneming in de ongevallenwetgeving afgewezen te 
worden. Deze eenzijdige benadering van een probleem waarvan het be
hartigen van sociale belangen de inzet vormde, leidde tot de curieuze op
vatting dat niet-medici eigenlijk helemaal geen oordeel konden yellen. 
Het feit dat de Hoge Raad van Arbeid, het parlement en het Departe
ment van Sociale Zaken zich met silicose bezig hielden, beviel hem dan 
ook niet: 'het is onbevredigend, indien studie van deze afwijking ge
maakt wordt tot een onderwerp van beraadslaging en vergaderingen, 
overigens samengesteld uit achtenswaardige leden, maar ontdaan van de 
nodige kennis en onbevangenheid (sic!) om op dit bijzonder gebied een 
bevoegde meening te hebben'. 29 

Toen in 1938 duidelijk was dat ook de mijnindustrie in de nationale 
wetgeving met betrekking tot silicose zou worden genoemd, stelde hij, 
naast een systeem van periodieke keuringen, voor om de arbeid voor de 
steen dan maar te beperken tot tien it twaalf jaar, na welke periode over
plaatsing naar een minder gevaarlijk geachte werkplek moest volgen. 
Deze overplaatsing zou bij het begin van het steenwerk in het vooruit
zicht moeten worden gesteld 'zonder vermoedens te wekken op gevolgen 
voor welke de sociale verzekering heeft op te komen. De ontwikkeling 
dezer laatste heeft ten gevolge, dat de menschen slechts 'in verzeekering 
denken' en de belangstelling schijnt evenredig aan de grootte der scha
deloosstelling' .30 

Het beeld dat hierboven van de hoofdmijnarts is gegeven kan als voIgt 
worden samengevat: waar er daadwerkelijk onduidelijkheden over sili
cose bestonden, zag hij daarin een reden, zich vergaand identificerend 

het arbeidstempo moordend had opgeschroefd. AIleen de jonge en fors gebouwde geoe
fende houwers konden de verplichte produktiequoten redelijk halen. 
28. SHe, GSL 1936 dossier 60, Vossenaar aan direkties dd 2-9-1936. 
29. Deze passage uit een rapport van Vossenaar opgesteId in april 1937 - de HRvA had 
juist haar positief advies geformuleerd - vonden de mijndirekties te ontaktisch. Ze werd 
dan ook geschrapt. SHe, GSL, 1937 dossier 60, Mijnvereeniging aan bestuursleden en 
Staatsmijnen dd . 18-6-1937. 
30. SHe, GSL 1938 dossier 60,Vossenaar aan direkties dd . 19-5-1938. 
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met het bedrijfsbelang en het monopolie van oordeelsbevoegdheid voor 
zichzelf op eisend, zich met zijn volle persoon tegen wettelijke erkenning 
van silicose als kolenmijnwerkersziekte te keren. Oiezelfde vraagtekens 
hadden, in het belang der gezondheidsrisico's lopende mijnarbeiders tot 
een andere opstelling aanleiding kunnen zijn: een minder stellige bewe
ring dat silicose in de Nederlandse mijnen geen probleem vormde en een 
welwillender houding ten opzichte van opname in de ongevallenwetge
ving. 

De wijziging van de Ongevallenwet 1921 

Op de Internationale Arbeid Conferentie van 1934 werd een verdrag
tekst vastgesteld waarin silicose als beroepsziekte genoemd werd. De 
discussie met betrekking tot de van toepassing verklaring op de kolen
mijnindustrieen leidde er toe dat het aan de landen zelf werd overgelaten 
welke industrieen in de nationale wetgeving op te nemen. Daardoor 
werd het strijdterrein verplaatst naar Nederland zelf. 

In 1935 beval de Rijksverzekeringsbank (RVB), daarover door de Re
gering om advies gevraagd, de opneming van silicose in de Ongevallen
wet 1921 aan, maar plaatste daarbij de uitdrukkelijke kanttekening de 
steenkolenmijnen daar niet bij te willen betrekken.31 De RVB koos dus 
de zijde van de direkties Van Vossenaar, zoals ook blijkt uit het bijna 
letterlijk overnemen van passages uit Vossenaars rapport (1934) .32 Het 
hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen, Hoofdingenieur W .A.J .M. 
van Waterschoot van der Gracht, verklaarde zich akkoord met het door 
de RVB aan hem voorgelegde concept-advies voor de regering. Onder 
verwijzing naar het rapport, waarvan hij hoog opgaf, keerde deze zich 
tegen erkenning omdat daarvoor 'niet de minste reden' was. 33 Zo dook 
telkens weer dezelfde bron op. 

In 1936 werd een voorontwerp tot wijziging van de Ongevallenwet bij 
de Hoge Raad van Arbeid (HRvA) ingediend. Oit orgaan had tot taak 
de regering in sociale zaken te adviseren en werd gevormd door verte
genwoordigers van werkgevers en werknemers en deskundigen die na-

31. SHC, GSL 1935 dossier 60, Verbond van Nederlandse Werkgevers aan Oranje Nas
sau mijnen dd 26-10-1935 . 
32. De RVB stelde dat ernstige silicose in de mijnen weinig voorkwam en dat , bij opne
ming in de wet, er veel aanvragen voor uitkeringen zouden volgen die, na kostbaar onder
zoek, zouden worden afgewezen . De bank voer daarmee blind op Vossenaars RVB-advies, 
opgenomen in schrijven van VNW aan E. Bisshop Boele (Oranje-Nassau mijnen) dd. 26-
10-1935 . SHC, GSL 1935 dossier 60. 
33 . Idem. Hoofdingenieur aan RVB dd 28-11-1935. 
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mens de overheid zitting hadden. De redaktie van het door de R VB uit
gebrachte advies bleek door de minister in het voorontwerp nagenoeg 
overgenomen. De mijnindustrie werd niet genoemd. 

In de door de HRvA ingestelde subcommissie die de standpuntbepa
ling in de Raad moest voorbereiden, (de commissie-Veraart), hadden 
Vossenaar (namens het Verbond van Nederlandse Werkgevers) en Chr. 
van de Bilt, voorzitter van de ANMB (namens het NVV) zitting. Van 
de Bilt beantwoordde een door Vossenaar ingebracht rapport, een uitge
breidere versie van diens werkstuk uit 1934, met een tegenrapport. Zijn 
voorstel de HRvA aan te bevelen een advies tot opneming van de mijn
industrie te formuleren, kreeg een meerderheid van negen tegen drie 
stemmen. 

Belangrijk was de rol van de medisch-adviseur van de Arbeidsinspec
tie, P .A. Luyt. Deze stelde dat de arb eiders niet het slachtoffer mochten 
worden van wetenschappelijke strijdvragen. Niet slechts de zeer proble
matische vaststelling van silicose aan de hand van rontgenbeelden zou 
als maatstaf kunnen dienen, maar ook de klinisch-medische vaststelling 
van de invaliditeit van de betrokkenen, het gebruikelijke uitgangspunt 
bij de hele beroepsziektenlijst. 34 Door het erkenningsvraagstuk als soci
aal probleem te benaderen en feitelijke invaliditeit als uitgangspunt voor 
het toekennen van schadeloosstelling te nemen, werden de etiologische 
stofwolken waarachter Vossenaar zich schuil hield, met kracht wegge
blazen.35 

In de vergadering van de HRvA in het voorjaar van 1937, waarin het 
advies aan de regering door de Raad moest worden vastgesteld, kruisten 
Vossenaar en Van de Bilt nog eens de degens. Mr. A. Haex, directeur 
van de Oranje-Nassaumijnen en namens het Verbond van Nederlandse 
Werkgevers lid van de HRvA trachtte, toen ook in dit gezelschap een 
meerderheid van mening bleek dat de arbeiders geen slachtoffer van me
dische debatten mochten worden, een besluit in deze richting op te hou
den door op verder onderzoek aan te dringen. Met twee werkge
versstemmen tegen belandde de mijnindustrie in het Raadsadvies.36 De 
zaak was daarmee in feite beklonken. Een poging van de mijndirekties 
om de Minister van Waterstaat, onder wiens departement zij als be
drijfstak ressorteerden, te do en intervenieren bij zijn collega van Sociale 
Zaken leidde tot niets. 37 De minister nam het advies van de HR v A over 

34. SHe, GSL 1936 dossier 60. Commissie van Advies wijziging Ongevallenwetten; no
tulen vergaderingen 19-11-1936 en 3-12-1936. 
35 . Etiologie: leer der direkte en voorbeschikkende oorzakken der ziekten en de wijze 
van hun werking, De Kleine Oosthoek deel I, Utrecht 1976. 
36. Hoge Raad van Arbeid. Notulen 20-3-1937 . 
37. SHC, GSL 1937 dossier 60, GSL aan Minister van Waterstaat dd 1-6-1937. 
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in het wetsontwerp dat in het najaar van 1938 lOnder hoofdelijke stem
ming werd aanvaard. 

Tussen 1939 en 1960 werden, ondanks stofbestrijding en keuringen, 
1155 mijnarbeiders invalide verklaard met silicose als oorzaak. 38 Hoe
weI over de exactheid van deze cijfers meer te zeggen valt, kan gesteld 
worden dat, onder de ruime formulering van het betreffende wetsartikel 
(silicose met of lOnder tuberculose) en de ruime toepassing daarvan 
(anthracose werd aan silicose gelijkgesteld), het stoflongprobleem in de 
Limburgse mijnstreek zo omvangrijk bleek, dat erkenning als beroeps
ziekte op zijn plaats was. 

Conclusie 

Het bovenstaande vestigt de aandacht op een tweetal verschijnselen die, 
in een breder perspectief geplaatst, vraagstellingen voor onderzoek in 
andere bedrijfstakken kunnen opleveren. 

Het eerste betreft de relatie tussen bedrijfstechniek en gelOndheid 
respektievelijk de aanpassing van de bedrijfstechniek om, veelal onder 
invloed van externe factoren, de gelOndheidsrisico's terug te dringen. In 
het onderhavige geval veroorzaakte de voortschrijdende mechanisering, 
met name bij het boren in de steen een grotere stofontwikkeling dan 
voorheen. Het stofprobleem leidde niet vanzelf tot aanpassing; daar
voor was nodig dat de medische kennis omtrent het door het stof ver
oorzaakte gelOndheidsprobleem groeide en dat opneming van de stof
long in de ongevallenwetgeving dreigde, hetgeen de ondernemingen op 
kosten kon jagen als het gezondheidsrisico niet binnen de perken bleef. 
In de sfeer van de bedrijfstechniek yond aanpassing plaats door bijvoor
beeld gebruik van andere boren of invoering van mechanische verlading 
van de afgeschoten steen. 39 

Een tweede in het oog springend verschijnsel is de rol van de expertise 
in de menings- en besluitvorming ten aanzien van wettelijke maatrege
len. In het algemeen kan gesteld worden dat het in kwesties waarbij 
gespecialiseerde kennis een rol speelt, belangrijk is of het probleem in 
maatschappelijke dan weI in vakwetenschappelijke termen gedefinieerd 
wordt. Is het laatste het geval, dan is de vraag aan de orde of de specia-

38 . Jaarverslagen Algemeen Mijnwerkers Fonds, 1939·1960. 
39. Aanpassing van de bedrijftechniek kan overigens tot andere gezondheidsbezwaren 
leiden: het gebruik van water in de eigenlijke kolenwinning veroorzaakte reumatische 
klachten, met name bij mijnwerkers die in de peilers met geringe werkhoogte liggend in 
het vocht hun wprk moesten doen. 
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listische kennis het monopolie is van een der betrokken belangengroe
pen, dan weI aanwezig is bij meer groepen, inclusief de overheid. Indien 
sprake is van gespreide kennis, dan is de kans groter dat behartiging van 
de diverse in het spel zijnde belangen evenwichter plaats vindt en de be
langenafweging in de besluitvormingsfase eveneens. 

In de silicosekwestie trachtte Vossenaar, daarin gesteund door de di
rekties, het sociaal-verzekeringsvraagstuk te verengen tot een medisch 
vraagstuk om vervolgens in zijn hoedanigheid van Hoofdmijnarts het 
monopolie van deskundigheid te claimen. Het rapport dat hij opstelde 
naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek onder steenwer
kers in 1934, en waarin als belangrijke gevolgtrekking tot uiting werd 
gebracht dat silicose geen bedreiging vormde, overtuigde de Hoofdinge
nieur der Mijnen. 

Het hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen, een in andere 
kwesties toch als onafhankelijk te kenmerken instelling, had zich ertoe 
laten verleiden het probleem aIleen binnen het door Vossenaar gestelde 
kader te beschouwen zodat hij, als niet-medicus, ook diens mening over 
de niet-wenselijkheid van erkenning moest delen.4o Dat, ondanks de ba
gatellisering van het probleem en het zich terugtrekken op de veste van 
etiologische onwetendheid, de kolenmijnwerkerslong toch werd opge
nomen in de Ongevallenwet, kwam niet zozeer doordat Vossenaars me
dische conclusies werden aangevochten. Een meerderheid van voorstan
ders van erkenning ontstond doordat deze het vraagstuk vanuit een dus
danig ander perspektief bezag dat Vossenaars argumenten eenvoudig
weg minder ter zake deden. 

40. Oit kan ook de verklaring zijn voor het feit dat de Hoofdingenieur zich niet aktiever 
opstelde bij de stofbestrijding. Tot zijn bevoegdheid behoorde het voorschrijven van 
maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid . Hij had normen kunnen steIIen 
voor maximaaI toelaatbare stofconcentraties in de atmosfeer. Oit aIIes yond niet plaats . 



De eerste natriumwegverlichting van 
Philips in 1932; een reconstructie via 
beoordelingscriteria 

H. HUTTER 
R. JANSSEN 

Inleiding 

In 1932 introduceerde Philips als eerste ter wereld natriumlampen voor 
wegverlichting. Reeds meer dan tien jaar hadden verlichtingsindustrieen 
aandacht aan deze lampen besteed, zij het dat ze er geen van allen haast 
mee maakten. Oe gele kleur van deze lampen maakte namelijk, dat zij 
daarvoor geen grootschalige toepassing zagen vanwege de concurrentie 
met andere wittere lichtbronnen, zoals gloeilampen en gasverlichting. 
Het zeer hoge rendement deed enkelen echter toch naar toepassingen 
blijven zoeken. Oit artikel beschrijft, waarom en hoe Philips in 1932 de 
gele natriumlampen voor wegverlichting introduceerde. 

Bij de beschrijving wordt een bepaald analytisch kader gebruikt, dat 
gezien kan worden als een verdere uitwerking van innovatietheorieen 
van anderen. 1 Oit kader levert een noch zuiver internalistische, noch 
zuiver externalistische beschrijving op . Bovendien geeft het geen deter
ministische verklaring van de opeenvolgende stappen in de wordingsge
schiedenis van natriumlampen. 

Het kader wordt bepaald via de termen 'belanghebbenden', 'beoorde
lingscriteria' en 'normen' voor beoordelingscriteria. Belanghebbenden 
zijn al die groepen, instellingen en individuen die op een of andere ma
nier belang hebben bij het juist weI of juist niet ontwikkelen van een 
produkt. Voor natriumIampen zijn de Iampenfabrikanten en de exploi
tanten van wegverlichting voorbeelden van belanghebbenden. Beoorde
lingscriteria definieren wij als de technische en economische dimensies 
van een produkt, waarop de verschillende belanghebbenden de waarde 
van een produkt beoordeIen. Voorbeeiden van beoordeIingscriteria van 
natriumIampen zijn de kIeur, de Ievensduur, het rendement en de prijs. 
Onder normen voor de beoordelingscriteria verstaan wij de waarden die 

1. Zie bijlage bij dit artikel. 
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de verschillende belanghebbenden aan de voor hun belangrijke techni
sche en economische dimensies toekennen. Normen voor de beoorde
lingscriteria van natriumlampen zijn bijvoorbeeld geel, groen, blauw of 
wit; voor de kleur, 50, 70 of 100 Watt voor het elektrisch vermogen en 
lOOO of 2000 uur voor de levensduur. 

Door de belanghebbenden, de beoordelingscriteria en de normen 
daarvoor expliciet te maken, kan de relatie worden gelegd tussen de 
technische ontwikkeling van een produkt en de relevante sociale en cog
nitieve impulsen. De belanghebbenden beinvloeden deze ontwikkeling 
door voor zichzelf beoordelingscriteria en normen daarvoor vast te stel
len. Verschillende belanghebbenden kunnen verschillende beoorde
lingscriteria voor hetzelfde produkt hebben, terwijl elke belanghebben
de bovendien een eigen prioriteitenvolgorde ten aanzien van de beoorde
lingscriteria kan hebben. Zo zal voor de ene belanghebbende de kleur 
van een natrium lamp het belangrijkste beoordeIingscriterium zijn, ter
wijl dat voor een ander bijvoorbeeld meer de prijs of de levensduur zal 
zijn. Ook hoeven de belanghebbenden niet dezelfde opvatting te hebben 
over de normen van de beoordelingscriteria: de een zal bijvoorbeeld een 
levensduur van 2000 uur en de ander van 3000 uur wensen. 

Niet iedere belanghebbende heeft een geIijke machtspositie ten aan
zien van het vaststellen van de normen: de een kan daadwerkeIijk eisen 
stell en (de KEMA kan bijvoorbeeld veiligheidseisen formuleren ten aan
zien van lampen), anderen kunnen slechts hun wensen of problemen 
naar voren brengen (bijvoorbeeld consumenten van niet al te grote aan
taIlen). Via een onderhandelingsproces tussen de belanghebbenden -
waarvan de uitkomst inherent onzeker is - zullen zich zowel de beoorde
lingscriteria, als de prioriteiten en de normen daarvoor uitkristalliseren. 
Deze norm en hoeven niet statisch te zijn: ten eerste kunnen er verschil
lende series normen van de beoordeIingscriteria overblijven, zodat 'het
zelfde' produkt in verschiIIende uitvoeringsvormen op de markt kan ko
men en ten tweede wijzigen de normen zich in de loop van de tijd. Deze 
wijziging kan verschillende oorzaken hebben: technische of wetenschap
pelijke doorbraken, andere opvattingen van consumenten, ontwikkelin
gen bij concurrerende produkten, enzovoort. 

In het onderhandelingsproces, waarin de belanghebbenden hun wen
sen, eisen en problemen met betrekking tot de beoordelingscriteria op 
tafel leggen, spelen de technische en wetenschappelijke kennisontwikke
lingen binnen de bedrijven een zeer specifieke ro1. De technici en weten
schappers onderzoeken de mogelijkheden die de natuur biedt voor reali
sering van de norm en voor beoordelingscriteria. Zij bepalen uiteindelijk 
hoe de preciese vormgeving van een produkt is, zij het uiteraard zo, dat 
de produkten zoveel mogelijk voldoen aan al dan niet expliciet bekende 
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normen. Hun kennis van de stand van de wetenschap en techniek is 
daarin van doorslaggevend belang. 

Samenvattend volgen wij hier de volgende methode: selectie van de 
belanghebbenden, beschrijving van de voor hen relevante beoorde
lingscriteria en de door hen geformuleerde prioriteiten en normen, be
schrijving van de machtsstrijd en onderhandelingen tussen de belang
hebbenden met betrekking tot de prioriteiten en de normen, alsmede 
van de relevante cognitieve ontwikkelingen op technisch wetenschappe
lijk gebied en de rol daarvan in het onderhandelingsproces. 

De eerste natrium-wegverlichting 

Het principe van lichtopwekking via gasontiadingen is feitelijk eenvou
dig. In een gesloten glazen omhulling bevinden zich een gas of metaal
damp en twee electroden (een kathode en een anode), die via een metaal
draad door het glas met een uitwendige voeding zijn verbonden (zie fi
guur 1). Ter stabilisering van de ontlading bevindt zich tussen de lamp 
en de spanningsaansluiting meestal een voorschakelapparaat. Onder in
vloed van de spanning en al dan niet gestimuleerd door een verwar
mingselement zendt de kathode electronen uit, die in de richting van de 
positief gel aden anode worden getrokken. Op hun weg door de lamp 
botsen de electronen met de gasatomen en is het mogelijk dat hun ener
gie gedeeltelijk wordt omgezet in lichtenergie. Meestal bevat het op deze 
manier opgewekte licht slechts enkele lijnen (frequenties) uit het zicht
bare spectrum, zodat de totale kleur niet 'wit' is. Oat is van groot be
lang, want de kleur van het licht vormt een van de meest belangrijke be
oordelingscriteria van een lamp. 

+ 

Figuur 1. Het principe van een gasontladingslamp (met gloeikathode) 

De eerste belanghebbenden met betrekking tot natriumlampen waren 
wetenschappers die niet zozeer in een 'lamp' voor verlichtingsdoelein
den waren geinteresseerd, als wei in de samenstelling en het gedrag van 
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natriumatomen. Via ontladingsverschijnselen in natrium meenden zij 
daarover meer informatie te kunnen verkrijgen en daarvoor hadden zij 
een 'lamp' nodig, waarin de natriumontlading plaatsvond. R.J. Strutt 
- hoogleraar fysica aan het Imperial College te South Kensington en 
zoon van de befaamde fysicus J. W. Strutt, derde baron van Rayleigh 
- stelde dit in 1914 als voigt: 'The vessel in which the [sodium] arc is 
confined will be called, for convenience, a lamp, though it is not used 
directly as a source of light. ,2 

Het belangrijkste beoordelingscriterium van Strutt, zomede van ande
re wetenschappers, was de levensduur van de lamp. Het grote probleem 
was namelijk dat zich binnen korte tijd een filmpje natrium op de glas
wand afzette, zodat lichtwaarnemingen uitgesloten waren. Strutt had in 
1914 een zodanige constructie, dat hij enkele uren per dag kon waarne
men, waarna hij de glaswand weer moest reinigen. In 1919 brandde zijn 
natriumlamp ongeveer 24 uur, alvorens reiniging noodzakelijk was. Hij 
bereikte dat door de stroomdoorgang zo klein mogelijk te maken, zodat 
de temperatuur weinig toenam en zo weinig mogelijk natrium ver
dampte. 3 

Verlaten we hiermee de wetenschappers voor een andere groep be
langhebbenden, de lampenproducenten, dan mag duidelijk zijn, dat ook 
voor hen de levensduur een belangrijk beoordelingscriterium was. Im
mers wat vermochten zij met een lamp met een levensduur van 24 uur, 
als bijvoorbeeld gloeilampen een levensduur van 1000 uur hadden? Een 
natriumlamp was geen volstrekt nieuw produkt, in die zin dat aIle be
oordelingscriteria en de normen daarvoor nog geheel open waren: reeds 
v66r zijn eventuele eerste toepassing was duidelijk dat hij zou moeten 
concurreren met andere lichtbronnen, zoals kaarsen, gloeilamp!!n en 
gasverlichting. De concurrentiekracht zou worden bepaald door de 
haalbare normen met betrekking tot reeds bekende beoordelingscriteria: 
de kleur, het rendement, de stabiliteit van de ontlading, de gebruikers
vriendelijkheid en de prijs. Het grote, vroeg onderkende, voordeel van 
de natriumlamp was zijn potentieel hoge rendement ten opzichte van de 
andere lichtbronnen. Het grote nadeel was zijn kleur: onder lage druk 
zendt een natriumontlading aIleen twee gele lijnen in het zichtbare spec
trum uit, terwijl - met de woorden van Pirani, directeur van het onder
zoekslaboratorium van Osram - 'als Ideal gilt im allgemeinen eine 

2. R.l. Strutt, 'Luminous vapours distilled from the are, with applications to the study 
of spectrum series and their origin - l' Proc. of the Royal Society of London A90 (1914) 
364-372. 
3. R.J. Strutt. 'A study of the line spectrum of sodium as excited by fluorescence', Proc. 
oj the Royal SOciety oj London A96 (1919) 272-287. 
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Lichtquelle, welche die Strahlungsverteilung der Sonne hat'.4 Een gloei
lamp voldeed beter aan dit ideaal dan een natriumlamp. Een specifiek 
probleem vormde de temperatuur. Ten eerste start een natriumontla
ding niet bij kamertemperatuur en ten tweede is het rendement sterk 
temperatuurafhankelijk en heeft dat een maximum bij ongeveer 270 °C. 
In een laboratoriumopstelling werden deze problemen opgelost door de 
lamp in een oven te plaatsen, maar in praktische toepassingen was dit 
uiteraard bezwaarlijk . 

De eerste serieuze poging om een bruikbare natriumlamp te maken 
werd gedaan door Arthur H. Compton, werkzaam bij het Amerikaanse 
Westinghouse, producent van onder meer gloeilampen. In 1919 vroeg 
hij octrooi aan op een gasontladingslamp, bedoeld als natriumlamp5 en 
in 1920 op een natrium-resistentie glassoort. 6 

Figuur 2. Schema van Comptons gasontladings/amp 

Hij gaf schema's voor een natriumlamp op wisselspanning (figuur 2) en 
op gelijkspanning. In de geevacueerde ballon (1) bevonden zich twee 

4. M. Pirani. 'Technische Verfahren im Lichte der neuzeitlichen Atomvorstellung. 
Atomphysik und Lichterzeugung', Zeitschrift fur Technische Physik II (1930) 482-486. 
5. U.S. patent nT. 1.830.312,8-5-1919, Philips Concern Archief (PCA), Nat. Lab. 267. 
6. U.S. patent nr . 1.570.876, 16-10-1920. 
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wolfraam gloeielectroden (3), die werden gevoed zoais in de schakeling 
weergegeven, aismede het natrium (4), dat door de hitte van de gloeidra
den verdampte. De natriumdampdruk, die bepalend is voor het lichtren
dement en afhangt van de temperatuur, kon worden geoptimaliseerd 
door de grootte van de ballon en de lengte van de electroden aan te pas
sen. Compton maakte het glas van de ballon resistent tegen natrium, 
door een coating van - waarschijnlijk - boraatglas aan de binnenkant 
van de ballon aan te brengen, die niet door natrium wordt aangetast. 
Hoever hij hiermee de levensduur vergrootte is onbekend. Ideaal was 
het glas echter nog niet: het was moeilijk te verwerken in een vi am en 
werd snel door vochtige lucht aangetast. 7 

Interessant aan de door Compton geoctrooide lamp was, dat de ontla
ding geen boogontlading was, zoals in aIle latere gasontladingslampen 
weI het geval was, maar een glimontlading (deel IV in figuur 3). 
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Figuur 3. Aigemene 1- V-karakteristiek van een (ze/fstandigej gasontlading. 

Voor een boogontlading geldt een negatieve I-V-karakteristiek (gedeelte 
VII in figuur 3). In dat geval neemt bij toenemende stroom de spanning 

7. Louis Navias, 'Sodium at work', General Electric Review 40 (1937) 109; Navias 
noemt het glas van Compton niet expliciet, maar schrijft in het algemeen over vroegere 
glassoorten die natrium-resistent waren. 
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af, omdat door een toenemend ionenbombardement uit de ontlading op 
de kathode daaruit een verhoogde electronenemissie optreedt. Gevolg is 
dat een stroombegrenzing middels een voorschakelapparaat nodig is om 
een onbeperkt toenemen van de stroom te voorkomen. Ondanks dat de 
lamp van Compton een niet-negatieve I-V-karakteristiek had, had deze 
toch ook een stroombegrenzingsweerstand nodig (nummer 15 in figuur 
2). Deze weerstand voorkwam dat er een boogontlading kon ontstaan. 
Daardoor was het rendement weliswaar niet optimaal, maar de ontla
ding wei stabiel. 

Samen met C.C. van Voorhis publiceerde Compton in 1923 rende
mentsmetingen aan verschillende gassen en dampen.8 In neon, kwik en 
natrium maten zij respectievelijk maximaal 23, 125,215 Lm/W. Expli
ciet vergeleken zij die met die van andere lichtbronnen en zij conc1udeer
den: 'These three are the only elements which give as high luminous effi
ciency as do present-day commercial illuminants'. Toenmalige gloeilam
pen hadden een rendement van maximaal 15 Lm/W. 

Tegelijkertijd publiceerden MacKay en Charlton van de Amerikaanse 
firma International General Electric Company (IGEC) de resultaten van 
hun onderzoek naar natriumontladingen. Ook zij werkten met een glim
ontlading met niet-negatieve I-V -karkateristiek, zodat de ontlading sta
biel was. Zij bereikten een rendement van ongeveer 100 Lm/W en no
teerden dat dat ongeveer 113 van het maximaal haalbare was. 9 

Waarom deze Amerikaanse onderzoekers de natriumlamp niet verder 
ontwikkelden, is niet uit schriftelijke bronnen af te leiden. Uit inter
views met verschillende ex-medewerkers van het Natuurkundig Labora
torium (Nat. Lab.) van Philips blijkt echter, dat zij uiteindelijk niets za
gen in toepassing op grote schaal vanwege de gele kleur. 10 Slechts voor 
onderzoekingen met monochromatisch licht werd de lamp toen op klei
ne schaal toegepast. Het leidde er zelfs toe, dat Westinghouse het in 
1926 aan Compton toegekende glasoctrooi in veel landen weer introk, 
omdat de betalingen daarvoor niet meer zinvol werden geacht. 11 

8. A.H. Compton, C.C. van Voorhis, 'The luminous efficiency of gases excited by elec
tric discharge'. Physical Review 21 (1923) 210. 
9. G.M.J . MacKay, E .E. Charlton, 'The luminous discharge in sodium vapor', Physical 
Review 21 (1923) 209. 
10. Bevestiging van dit vermoeden komt van de directeur Ward Harrison van IGEC, die 
later , in 1932, de kleur als belangrijkste obstakel voor toepassing van de natriumlamp 
noemde; Ward Harrison, 'Probable applications of gaseous-tube lighting', Electrical 
World, 19-11-1932, 694-697 . 
II. Preciese data ontbreken. Oit verhaal wordt door aile nog in leven zijnde Philips me
dewerkers uit de jaren dertig onderschreven, alsmede door: H. Nienhuis, Licht belicht, 
dictaat TH Eindhoven, nr . 8.066, 1979. 
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De eerste Europese publicaties van onderzoek naar natriumontladin
gen uit de industrie dateren van 1922 en waren van de Duitsers M. Pira
ni, zoals gezegd directeur van het onderzoekslaboratorium van Osram, 
en E. Lax. 12 Waarschijnlijk was het toen nog niet hun bedoeling om na
triumontladingen als zodanig te bestuderen, maar de eigenschappen van 
glas. Hierbij brachten zij echter een natriumontlading tot stand door 
een geevacueerde glazen kolf met daarin een gloeidraad in een natrium
salpeterbad van 350°C te dopen. Door een spanningsverschil over de 
gloeidraad en het salpeterbad aan te leggen werd in de kolf door electro
lyse natriumdamp verkregen en ontstond een natriumontlading. Daarbij 
viel direkt de zeer sterke intensiteit van het specifieke gele natriumlicht 
op. Zij maten een lichtrendement van ongeveer 180 Lm/W. Zij zagen 
ook dat de wand van de kolf sterk door de natriumdamp werd aangetast 
en bruin werd gekleurd. Het op deze manier ontstane natriumlampje 
werd daarna slechts gebruikt als demonstratielampje. Over toepassingen 
voor verlichting spraken zij niet. 

Intussen was ook in het Nat. Lab. van Philips, onder leiding van Gil
les Holst, het onderzoek naar gasontladingen gestart. Nadat de toen aan 
het laboratorium verbonden en latere Nobelprijswinnaar Gustav Hertz 
in 1924 al een natriumontlading had laten zien 13, startte G. Zecher in 
1925 een uitvoerig onderzoek naar de mogelijkheden een natriumlamp 
te maken. Vit Zechers laboratoriumrapport l4 wordt duidelijk, dat toen
tertijd nog geen natriumlampen op de markt waren, maar dat hij weI 
degelijk enkele toepassingen op het oog had, expliciet gekoppeld aan en
kele beoordelingscriteria. Vanwege de gele kleur zouden ze toegepast 
kunnen worden als reklamelichtbuizen, vanwege de grote lichtsterkte en 
oppervlaktehelderheid als markeringsverlichting bij vliegvelden, van we
ge het hoge rendement als meer algemene lichtbron en vanwege het (bij
na) monochromatische karakter van het natriumlicht voor onder andere 
spectraalmetingen. 

Dus nog voordat de natriumlamp op de markt was, waren voor Ze
cher enkele beoordelingscriteria, waarvan de norm per toepassing ver
schilde, min of meer reeds duidelijk. Zijn bedoeling was dan ook in 'dit 
vooronderzoek de moeilijkheden, die bij deze buizen optreden, te bestu
deeren' .15 De problemen waren van zuiver technische aard: het inbren-

12. M. Pirani, E. Lax, Uber einige bei der elektrolytischen Wandering von Natrium 
durch Glas angestellte Beobachtungen' , Zeitschrift fur Technische Physik 3 (1922), 232, 
235 . 
13 . G.B. van de Werfborst, Ontwikkeling der gasontladingslampen in Europa, Conf. 
Electrochem. Soc. te Asheville (VS), febr. 1934. 
14. G. Zecher, Natriumlichtbuizen, Nat. Lab.verslag 211, 27-5-1927 . 
15. idem. 
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gen van natrium in de buis, de geschiktheid van een extra gas voor het 
start en van de ontlading, het aantasten van-de glazen wand en een verge
lijking met andere lichtbronnen. 

Het inbrengen van de juiste hoeveelheid zuiver natrium was lastig, 
omdat natrium gemakkelijk met andere elementen reageert. Na 2 jaar 
onderzoek, in 1927, had Zecher dat probleem onder de knie, waarbij hij 
gedeeltelijk gebruik kon maken van de aanwezige ervaring met betrek
king tot neonbuizen, die Philips toen ook al enige jaren produceerde. 

Omdat de lamp werd ontwikkeld voor verlichtingsdoeleinden, kon 
deze, zoals gezegd, niet in een oven worden geplaatst. Om desondanks 
de temperatuur hoog genoeg te maken om de natriumontlading te star
ten werd, een vulgas toegevoegd, dat reeds bij lage temperaturen zou 
ontsteken en de temperatuur kon opvoeren. Ter afscherming van de na
triumontlading tegen uitwendige temperatuursinvloeden gingen Zechers 
gedachten uit naar een 'vacuiimvat of iets dergelijks' rondom de lamp, 
zodat de temperatuur constant zou kunnen blijven. Ais doelmatig vul
gas kwam een combinatie van helium en argon naar voren, hoewel Ze
cher dit nog niet als het 'absoluut gunstigste' gas beschouwde.16 

Het grote probleem was nog steeds het glas . Natrium tastte aIle nor
male glassoorten in enkele uren zodanig aan, dat er teveel licht door 
werd geabsorbeerd. In augustus 1925 werd daarom - waarschijnlijk in 
navolging van Compton - een speciaal soort glas, boraatglas, gemaakt 
dat tegen natrium bestand zou moeten zijn. Oat bleek echter een te laag 
smeltpunt te hebben voor goede bewerking, zodat het aan de binnenzij
de van een andere glazen omhulling werd aangebracht. Deze glascombi
natie bleek langdurig vacuiimbestendig, maar ook nog niet optimaal te 
verwerken. 17 

Uit vergelijking met neonbuizen voor vliegveldverlichting bleek, dat 
de natriumontlading superieur was met betrekking tot de lichtsterkte 
(tot 30 maal zo hoog per meter buislengte) en de oppervlaktehelderheid 
(tot 25 maal zo groot) . Zecher twijfelde echter of de natriumlamp ook 
op andere criteria met de neonbuis kon concurreren, zoals mistdoor
dringing, betrouwbaarheid, eenvoud van bedrijf en levensduur. Ook 
voor eventuele andere toepassingen, zoals reklame en spectraalmetin
gen, was de natrium lamp niet bij voorbaat zonder concurrenten, want 
Zecher maakte expliciet melding van parallel lopende alternatieve ont
wikkelingen daarvoor. 18 

16. idem. 
17. idem. 
18 . idem. 
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Interessant is dat Zecher de grote problemen met betrekking tot het 
vervaardigen van een natriumlamp in principe had opgelost. Zelfs in de
tail had hij een goed bruikbare natriumlamp voor ogen. Behalve de ont
wikkeling van een geschikt boraatglas, suggereerde hij, ten behoeve van 
een goede warmteisolatie, het aanbrengen van een vacuumomhulling 
(Dewarglas) om de ontladingsbuis. Toch werd de verdere ontwikkeling 
nadien bij Philips stil gelegd. De lamp van Zecher deed weliswaar jaren
lang dienst als polarimeterlamp,19 maar blijkbaar zag men niet zulke 
grote toepassingen voor het zo specifieke gele natriumlicht. De wegver
lichting, het gebied waarvoor men later de natriumlamp bij uitstek ge
schikt achtte, zag men in 1927 nog geheel over het hoofd. 

Het bleef enige jaren stil rondom natriumverlichting. In 1930 publi
ceerde Pi rani van Osram de resultaten van een onderzoek, waarin de 
lichttechnische betekenis van gasontladingslampen centraal had 
gestaan.20 Hij onderzocht ontladingen in een groot aantal gassen en 
dampen, alsmede mengsels daarvan en gaf een uitgebreide beschrijving 
van de fysische processen die zich daarin voordeden. Hij onderzocht 
ook gasontladingen in mengsels van natriumdamp en edelgassen. 

In een natriumontlading met argon als vulgas, waarbij de lamp niet 
uitwendig werd verwarmd, bereikte Pirani een rendement van 50 
Lm/W. Door de lamp in een oven te plaatsen, om zo het natrium te la
ten verdampen, verkreeg hij een rendement van circa 325 Lm/ W, het
geen 70% was van het door hem berekende maximaal haalbare. Hierbij 
werd het vermogen nodig voor de oven en om de kathoden te verhitten 
niet meegerekend. Hieruit bleek nogmaals hoe efficient een natrium
lamp kon zijn. Uiteraard zocht hij naar toepassingen van deze lamp en 
in augustus 1931 bouwde hij een proefstraatverlichting met natriumlam
pen.21 Omdat Philips en Osram zeer goede betrekkingen onderhielden 
en de medewerkers elkaars laboratoria regelmatig bezochten, is het aan
nemelijk dat de Nat. Lab. medewerkers hiervan op de hoogte waren. 22 

Bij Philips had intussen W. de Groot vanaf 1929 het gasontladingson
derzoek voortgezet. 23 Hij construeerde een geheel ander type ontla-

19. w. de Groot, Natrium-edelgas laagspanningsbooglampen, Nat. Lab. verslag 760, 
28-2-1933 . 
20. Pirani, a. w. 
21. H. Lingensfelder, M. Reger , 'Die Natriumdampf-Lampe und ihre bisherige Anwen
dung', Das Licht 3 (1933) 26-28 en 49-51. 
22. Philips en Osram voerden op dat moment besprekingen over vernieuwing van een 
samenwerkingscontraet, dat in 1931 werd afgesloten. Daarin stond o.a. dat zij kosteloos 
van elkaars oetrooien op het gebied van gloei- en gasontladingslampen gebruik konden 
maken peA, Seer. 882. 
23 . Van de Werfhorst, a. w. 
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dingslamp, die hij met verschiIlende metaaldamp-edelgas-mengsels be
proefde. Hij verkreeg zo een goed bruikbare magnesiumlamp voor ul
travioletdoeleinden. Op voorstel van Holst probeerde hij eenzelfde lamp 
te vervaardigen met natriumdamp. De lamp werkte echter met zo hoge 
dampdruk, dat het rendement slecht was. 

Naar aanleiding van de resultaten van Pi rani ging De Groot zich van
af november 1930, in samenwerking met C. Bol, J. Bruynes, M.J. Druy
vesteyn en W. Uyterhoeven, toeleggen op de constructie van natrium
lampen. 24 De bedoeling was een lamp te maken met een edelgas als vul
gas, waarin het natrium door de hitte van de edelgasontlading zou ver
dampen. Het bekende glasprobleem werd opgelost door een glas te ge
bruiken dat sterk leek op het glas van Zecher: kalkglas met aan de bin
nenkant een laagje boraatglas. Omdat voor een constante lichtsterkte 
een constante dampdruk en dus een constante temperatuur noodzake
lijk waren, werd de nodige aandacht besteed aan de thermische isolatie 
van de lamp. 

In eerste instantie werd hiertoe de ontladingsbuis ingesmolten in een 
omhulling die vacuum werd gepompt. Later werd deze constructie ver
vangen door een Dewarglas, een glas met een dubbele wand en een gee
vacueerde tussenruimte. Voordelen hiervan waren de mogelijkheid om 
aIleen de ontladingsbuis te vervangen en de goede temperatuurverdeling 
die ontstond doordat de lucht tussen het Dewarglas en de ontladingsbuis 
vrij kon bewegen. Verder werd veel onderzoek verricht naar het meest 
geschikte vulgas. De Groot onderzocht daartoe het rendement van natri
umlampen met verschillende vulgassen als functie van de dampdruk . In 
eerste instantie, toen hij nog werkte met drukken van enkele mm kwik, 
mat hij een hoogste rendement bij gebruik van argon als vulgas. 

Hoe belangrijk Philips toen de natriumverlichting was gaan vinden, 
blijkt niet aIleen uit het feit, dat verscheidene medewerkers ermee bezig 
waren, maar ook uit de snelheid waarmee de eerste proefveriichting tot 
stand kwam. In dezelfde maand dat Osram zijn eerste proefstraatver
lichting maakte, augustus 1931, werd een gang van het Nat. Lab. met 
natriumlampen veriicht. Als vulgas werd argon gebruikt en het rende
ment bedroeg circa 28 Lm/W. Reeds toen viel op hoe goed de zichtbaar
heid was onder de natriumverlichting. 

Wij kunnen ons afvragen waarom rond 1930 de belangstelling van het 
Nat. Lab. voor natriumlampen zo sterk was toegenomen. Wat was er 
anders dan in 1927, toen men het werk van Zecher niet voortzette? Te
rugblikkend op de vroege geschiedenis van de natriumlampen vertelde 
G.B. van de Werfhorst, werkzaam op de afdeling van gasontladingslam-

24. De Groot, Q. w. 
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pen van Philips, in 1934 dat zich rond 1930 bij Philips de vraag uit
kristalliseerde of voor elke verlichtingstoepassing weI zonlichtkleur no
dig was. 25 Anders geformuleerd: is voor iedere toepassing kleuronder
scheiding noodzakelijk? Toen die vraag eenmaal helder was gesteld, was 
het antwoord kennelijk snel gegeven: 'nee'. Het was toen al lang be
kend, dat het oog beneden een bepaald helderheidsniveau niet meer in 
staat is kleuren te onderscheiden, maar aIleen nog helderheidscon
trasten. Op gebieden waar verlichting beneden dit helderheidsniveau 
bleef, zou monochromatisch licht geen verslechtering hoeven te beteke
nen. 

Een toepassingsgebied met grote mogelijkheden werd gevonden in de 
buitenverlichting en in het bijzonder de wegverlichting. Vooral deze 
laatste toepassing was van belang voor de natriumlamp. De juist in die 
jaren sterke toeneming van het wegverkeer ging gepaard met de aanleg 
van vele verkeerswegen. Voor de verkeersveiligheid zag men to en ook 
het belang van een goede verlichting in. Een efficiente lichtbron zou, ge
zien de zeer grote aantallen aan te leggen lichtpunten, aanzienlijke 
besparingen kunnen opleveren vergeleken met de tot dan toe gebruike
lijke gloeilampen- en gasverlichting. Het helder formuleren van de vraag 
naar de noodzaak tot kleuronderscheiding bracht voor de Philips
medewerkers een nieuwe norm voor de kleur met zich mee en betekende 
het begin van de omschakeling van laboratoriumgebruik naar groot
schalige toepassing. Dat Compton zijn octrooi op boraatglas inmiddels 
had ingetrokken, legde Philips uiteraard op dat moment geen windeie
ren. 

Na de gangverlichting in het Nat. Lab. ging men in november 1931 
over tot de aanleg van een proefstraatverlichting in een van de straten 
van het fabriekscomplex. Onderzoek had inmiddels uitgewezen, dat het 
rendement van de lamp met neon van enkele mm kwikdruk als vulgas 
groter was dan met argon, zodat de lamp en van deze proefstiaatverlich
ting met neon waren gevuld. Het bereikte rendement bedroeg circa 33 
Lm/W. De Groot schreef in een verslag, dat het natriumlicht aangena
mer was dan wit licht en dat de gezichtsscherpte, het sterke contrast en 
het wegblijven van overbodig detail opvallend waren. 26 Hierdoor werd 
het rijden in een auto met 'grote' snelheid (40-60 km/uur) zonder kop
lamp en mogelijk. 

Een van de problemen waarmee men toen nog bij Philips worstelde 
was de elektrische schakeling. Elke lamp had een eigen voorschakelap-

25. Van de Werfhorst, a. W. 

26. De Groot, a. w. 
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paraat dat een aanzienlijke hoeveelheid vermogen gebruikte, zodat het 
totale rendement van de lamp en het voorschakelapparaat niet zeer in
drukwekkend was. Eind 1984 herinnerde - de inmiddels overleden -
E.G. Dorgelo zich hoe hij in die tijd in het Nat. Lab. min of meer bij 
toeval ontdekte, dat het ook mogelijk was een groot aantal 
gelijkstroom-natriumlampen met een voorschakelapparaat op een voe
ding aan te sluiten. 27 Tegen het advies van zijn universitaire collega's in, 
die niet geloofden dat zo'n schakeling kon functioneren, had hij dit een
voudig geprobeerd. Pas later kwamen zij met de wetenschappelijke ver
klaring voor dit geslaagde experiment. Hierdoor kon het hoge rende
ment van de natriumlamp beter worden benut: bij toenemend aantal 
lamp en werd het in het voorschakelapparaat verloren vermogen relatief 
steeds minder. 

Volgens Dorgelo kwam Anton Philips, algemeen directeur van de fir
ma, zijn experiment persoonlijk aanschouwen en was hij zeer onder de 
indruk. 28 Kennelijk werd in die tijd ook Anton Philips overtuigd van de 
grote mogelijkheden van natrium-wegverlichting en verschoof onder in
vloed van de medewerkers van het Nat. Lab. ook zijn norm met betrek
king tot de kleur. J. Deenen, sinds 1915 werkzaam geweest bij Philips 
en na 1945 technisch directeur, herinnerde zich later dat de natriumlamp 
voor wegverlichting geen eenvoudige zaak was geweest en dat Anton 
Philips zijn persoonlijke gewicht in de schaal had gelegd om deze toe
passing te 'pushen'. 29 Op zijn uitnodiging woonde het bestuur van de 
Vereeniging van Electriciteitsbedrijven in Nederland in februari 1932 
een demonstratie van de proefverlichting bij. 

Een van de bestuursleden, H.C.J .H. Gelissen, directeur van de Lim
burgsche Stroomverkoop Maatschappij, werd de volgende belangheb
bende met betrekking tot de natriumlamp. Hij werd overtuigd van de 
niet-nadelige invloed van de kleur: hij nam de nieuwe norm van Philips 
over en bood aan, in samenwerking met zijn bedrijf, een gedeelte van 
een normale hoofdverkeersweg met natriumlampen te verlichten. Ver
volgens werd op 1 juli 1932 tussen Beek en Geleen de eerste open bare 
natrium-wegverlichting ter wereld in gebruik gesteld. Deze installatie 
bestond uit in serie geschakelde gelijkstroomlampen, waarvan het ren
dement ongeveer 50 Lm/W was. 

Tot 1932 waren er dus slechts enkele belanghebbenden die zich open
lijk met de ontwikkeling van de natriumlamp bezighielden. Na de intro
ductie van de natriumlamp voor wegverlichting meldden zich echter al 

27. Interview met E.G. Dorgeio, d .d. 4-10-'84. 
28 . Idem. 
29. Interview met J . Deenen door G . Diemer en H. Bruining, d.d . april 1973, peA. 
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spoedig volgende belanghebbenden, waaronder de KEMA. De KEMA 
maakte bezwaar tegen het feit, dat natriumlampen het elektriciteitsnet 
stoorden en dat stroom en spanning bij natriumlampen, inclusief voor
schakelapparaat, niet in fase waren, waardoor het elektrisch vermogen 
niet zo efficient mogelijk werd afgenomen. Zolang slechts enkele van 
deze lampen werden toegepast, vormde dit voor de KEMA nog geen be
zwaar, maar dat veranderde toen zij grootschalige toepassing vonden in 
weg- en terreinverlichting. Dat leidde tot harde eisen met betrekking tot 
enkele hier nog niet genoemde beoordelingscriteria, waaronder het per
centage hogere harmonischen in de afgenomen stroom en de 'arbeids
factor', die een maat is voor de efficientie waarmee het vermogen wordt 
afgenomen. 

Figuur 4. Eerste Natriumwegverlichting: Beek - Ge/een 1932. 

Na 1932 werd, bijna als vanzelfsprekend, binnen het Nat. Lab . een 
nieuw onderzoeksterrein gei"nitieerd, namelijk het zien van de mens bij 
verschillende kleuren en intensiteiten van licht. Het was vooral P.l . 
Bouma die dit onderzoek bij Philips verrichtte en die via een studie van 
het gezichtsvermogen van de mens overtuigd raakte van de stelling, dat 
gele natrium-wegverlichting de best denkbare was. 

Philips-medewerkers lieten niet na Bouma's resultaten, die overigens 
vooral door Amerikaanse onderzoekers werden bestreden, te gebruiken 
als reklame voor natrium-wegverlichting. Hoewel hier de ruimte ont-
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breekt voor een nadere beschrijving, kan hieruit worden afgeleid, dat 
een van de functies van dit Philipsonderzoek was om via de 'weten
schap' (cognitieve ontwikkelingen) bij anderen de norm voor de kleur 
van wegverlichting te beinvloeden. 

Concluderend kan worden gesteld, dat Philips na het vooronderzoek 
van Zecher door Pirani van Osram op het idee werd gebracht van natri
umwegverlichting. Van doorslaggevend belang was echter, dat de Nat. 
Lab. medewerkers de vraag naar de noodzaak van het kleuronderscheid 
ontkennend beantwoordden, terwijl men bij Osram aanvankelijk be
zwaar bleef houden tegen de gele kleur en de onmogelijkheid tot kleu
renonderscheid. In de proefstraatverlichting van Osram van augustus 
1931 testte Pi rani dan ook niet aIleen natriumlampen, maar ook hoge
drukkwik-, neon- en gloeilampen. 3o In een poging een 'witte' lichtbron 
te maken met hoog rendement onderzocht hij verschillende combinaties 
van deze lampen. 

Een redelijk witte lichtbron werd gevonden in de hogedrukkwiklamp, 
hoewel deze lamp een lager rendement had en eveneens geen perfect 
kleuronderscheid mogelijk maakte. Daarvoor was bijmenging met an
der licht nodig. Waarschijnlijk liep Osram door zijn pogingen een licht
bron met daglichtkleur te maken een achterstand op bij de ontwikkeling 
van natriumlampen. Pas na de wereldprimeur van Philips op de weg 
Beek-Geleen heeft ook Osram zich weer intensiever met de natriumlamp 
bezig gehouden. 

Philips liep daarmee toen eveneens voor op de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten, waar het werk aan natriumlampen na Compton was 
stilgelegd. In december 1931 verscheen een artikel van L.A. Hawkins 
van het onderzoekslaboratium van IGEC, waarin hij melding maakte 
van het hoge rendement van een waarschijnlijk zelfgemaakte natrium
lamp. Hij concludeerde daarom dat de lamp het best daar gebruikt kon 
worden, waar een hoog rendement zeer belangrijk was. 31 Ward Harri
son, directeur van deze firma, noemde in 1932 de kleur van het natrium
licht als het grote obstakel, maar zag toch mogelijkheden voor wegver
lichting. 32 

In de jaren die daarop volgden, poogde IGEC net als Philips in Euro
pa, de natriumlamp ingevoerd te krijgen voor de verlichting van 'high
ways'. Na een eerste proefverlichting in 1933 nabij Schenectady33 groei-

30. Lingensfelder, Reger, a. w. 
31. L.A. Hawkins, 'The trend toward new sources of illumination', The Digest 11 (1931) 
5-8 . 
32. Ward Harrison, a. w. 
33. 'Monochrome', General Electric Review 36 (1933), 378. 
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de het aantal door deze lampen verlichte kilometers tot om en nabij de 
150 in 1939.34 Na de Tweede Wereldoorlog verdween de natriumlamp 
echter weer uit het Amerikaanse straatbeeld: de lamp legde het af tegen 
de TL, die op dat moment, me de door de oorlog, in Amerika een sterke 
positie op de verlichtingsmarkt had verkregen.35 Uiteindelijk overwon 
daar dus toch de norm van het 'witte' licht. 

Reconstructie via beoordelingscriteria 

Hier werden de begrippen 'beoordelingscriteria', 'normen' en 'belang
hebbenden' geintroduceerd voor de reconstructie van de vroegste ge
schiedenis van de natriumlamp. Wat levert een dergelijke werkwijze op? 
Ons inziens ligt de winst vooral in het 'overstijgen' van het klassieke 
conflict tussen internalistische en externalistische geschiedschrijving van 
de techniek. Bij de gehanteerde methode worden interne en ext erne im
pulsen niet langer tegen elkaar uitgespeeld of slechts naast elkaar opge
schreven, maar krijgen zij ieder een eigen plaats in het 'verklarende' ka
der. 

Zo kunnen wij enerzijds op adequate wijze aangeven hoe de markt 
(externe impuls) en technisch wetenschappelijke ontwikkelingen op el
kaar worden afgestemd. Waar anderen verklaringen zoeken via proble
men en eisen van de markt, 36 kunnen wij stellen dat deze problemen 
en eisen zich naar de research en development vertalen in normen voor 
beoordelingscriteria. Zo kon in het onderhavige voorbeeld de wens tot 
adequate en betaalbare wegverlichting worden vertaald in gele natrium
lampen met een hoog rendement. Andersom echter blijkt ook duidelijk, 
dat niet slechts sprake is van ontwikkelingen dankzij wensen van de 
markt: Philips moest waar mogelijk klanten overtuigden van de ge
schiktheid van natriumlampen voor wegverlichting. Daartoe moest Phi
lips vooral de norm met betrekking tot de kleur beinvloeden. 

Anderzijds krijgen echter ook de cognitieve ontwikkelingen (interne 
impulsen) een plaats. 37 Zo wordt in het bovenstaande niet slechts ver
haald, waarom Zecher bij Philips aan bepaalde technische problemen 
van de natriumlamp werkte, maar ook hoe hij die problemen oploste ge-

34. Sherwood B. Gaylord, 'Progress in sodium-vapor outdoor lighting', General Elec
tric Review 42 (1939) 102-108. 
35. General Electric Review van na 1945 maakt bijvoorbeeld geen enkele melding meer 
van natriumwegverlichting, aileen nog van TL-wegverlichting. 
36. Zie bijlage bij dit artikel. 
37 . Idem. 
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geven zijn technisch wetenschappelijke kennis. Eveneens wordt duide
lijk, waarom Bouma later een onderzoek startte naar het gezichtsvermo
gen van de mens: dat had tot taak een meer wetenschappelijk funda
ment te leggen onder het voor Philips zo belangrijke vermoeden, dat 
wegverlichting met gele natriumlampen beter zou zijn dan met 'witte' 
lampen . Aan Bouma's onderzoek ontleende Philips krachtige argumen
ten in het onderhandelingsproces met consumenten over de normen van 
de beoordelingscriteria. 

Tenslotte kan via beoordelingscriteria en normen het verloop van on
derhandelingen tussen verschillende belanghebbenden op adequate wij
ze worden beschreven. Zo voldeed in het begin de natriumlamp niet aan 
de eisen van producenten zelf met betrekking tot de norm voor de le
vensduur: het glas werd te snel door natrium aangetast, zodat een speci
aal soort glas moest worden ontwikkeld. Later verschoof de discussie 
vooral naar de norm met betrekking tot de kleur: in eerste instantie za
gen enkele Philips-medewerkers in, dat de gele kleur van natriumlicht 
niet nadelig hoefde te zijn bij wegverlichting; zij overtuigen vervolgens 
de directie van Philips, waarna deze met succes poogde de elektriciteits
bedrijven voor deze lamp als wegverlichting te interesseren. 

In eerste instantie yond de discussie dus slechts plaats binnen de be
drijven. Later verschoof deze naar buiten. Opvallend is dat de uitkomst 
van deze discussie niet bij voorbaat vast stond: in Nederland verliep de
ze anders dan in de Verenigde Staten, waar men op de lange duur de 
voorkeur bleef geven aan 'witte' wegverlichting. Daaruit kan worden 
geconcludeerd, dat de gebruikte werkwijze, zoals in de inleiding aange
kondigd, aile ruimte laat voor een niet-deterministische geschiedschrij
ving. 
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BIJLAGE: Metbode en terminologie 

Wij hebben ons voor de hier gepresenteerde methode en terminologie voorallaten inspire
ren door P. Weeder, D. Kester, 'Variatie en selectie: de constructie van een industrieel pro
dukt. Het geval Tenax', Kennis en Methode 6 (1982), 221-251; T.1. Pinch, W.E. Bijker, 
'The social construction of facts and artefacts: or how the Sociology of Science and the 
Sociology of Technology might benefit each other', Social Studies oj Science 14 (1984), 
399-441; B. Elzen, 'Two ultracentrifuges, a comparative study of the social construction 
of artefacts', Social Studies oj Science 16 (1986), 621-662. 

Bijker, Pinch en Elzen rekenen zich zelf tot de 'school' van Social Construction of 
Technology (SCOT). In SCOT staat de gedachte centraal dat de betekenis van een tech
nisch produkt niet voor iedereen hetzelfde is, maar dat verschillende 'sociale groepen' ver
schillende visies hebben op een en hetzelfde produkt en dat de opeenvolgende ontwikke
lingsstappen in het produkt verklaard kunnen worden via de 'problemen' die deze sociale 
groepen hebben met een gegeven vorm van het produkt. Deze problemen geven de richting 
aan waarheen het produkt zich vol gens deze groepen moet ontwikkelen; via een onderhan
delingsproces of via strijd tussen de groepen kristalliseert zich een bepaalde richting uit. 
In de SCOT-visie ontstaat dan een meer of mindere mate van 'stabilisatie', dat wil zeggen 
een min of meer door aIle relevante sociale groepen geaccepteerde vorm van het produkt. 
Van belang is voorts dat bij SCOT de cognitieve ontwikkelingen m.b.t. een produkt on
dergeschikt zijn aan de sociale. 

Weeder en Kester hebben een terminologie ontwikkeld voor .een bepaalde fase - de pro
jektfase - van het werk in een industrieel laboratorium. In die fase heeft men materialen 
op het oog met bepaalde eigenschappen en een bepaalde toepassing, die bepaalde eisen 
met zich meebrengt. Op basis van een onderhandelingsproces worden de eisen geformu
leerd, terwijl de laboratoriummedewerkers pogen de materiaaleigenschappen zodanig aan 
te passen, dat zij aan de gewenste eisen voldoen. Voor een voorbeeld beschrijven zij hoe 
belangrijk de heuristiek van de laboratoriummedewerkers daarbij is, alsmede de beslispro
cedures van het management. 

Wij voegen hier aan de term en 'problemen' en 'eisen' de termen 'beoordelingscriteria' 
en 'normen' voor de beoordelingscriteria toe (zie voor omschrijving daarvan de tekst). Het 
begrip 'sociale groep' gebruiken wij hier niet, omdat bij het ontstaan van de eerste natri
umlampen nog geen sprake was van groepen met een duidelijke uitgekristalliseerde, intern 
homogene visie op deze lampen. In plaats daarvan gebruiken wij de term 'belanghebben
den'. Tot slot uiten wij hier onze moeite met het wegcijferen van het belang van cognitieve 
ontwikkelingen, zoals vooral bij SCOT gebeurt. Dit artikel is een eerste aanzet om te laten 
zien, dat o.i. technisch wetenschappelijke mogelijkheden, aangegeven door technici en we
tenschappers, net zo belangrijk zijn voor een verklaring van technische ontwikkelingen als 
de sociale invloeden. 



'Tussen macht en tegenmacht'; de 
geschiedenis van de Nederlandse 
Kaas Unie 1956-1983 

G.J. JANSEN 
J .P.M. STERK 

Inleiding 1 

Na de tweede wereldoorlog onderging de Nederlandse economie een 
aantal ingrijpende structuUfwijzigingen. Een van de meest in het oog 
springende veranderingen was de concentratie die zich in aile sectoren 
van de volkshuishouding manifesteerde. Aanvankelijk deed de concen
tratie zich vooral aan de produktie-zijde voor. De oligopolistische 
marktvorm, waarbij enkele aanbieders tegenover vele vragers staan, 
werd dominant. Na verloop van tijd ontstond aan de andere kant van 
de markten der oligopolisten 'tegenmacht' . Het verbroken machtseven
wicht werd hierdoor hersteld. De Amerikaanse econoom J .K. Galbraith 
heeft in 1952 aan dit verschijnsel een verhelderende beschouwing gewijd 
in zijn boek 'American Capitalism. The Concept of Countervailing 
Power'. 

Voor de economische groeperingen die zich tussen 'macht' en 'tegen
macht ' bevonden, had dit proces ingrijpende gevolgen. De speelruimte 
van bijvoorbeeld kleine zelfstandige grossiers werd er drastisch door be
perkt. In het navolgende wordt aan de hand van het voorbeeld van de 
Nederlandse Kaas Unie beschreven hoe een aantal van de bedreigde 
zelfstandigen het hoofd trachtte te bieden aan de giganten die hun in
en verkoopmarkten gingen beheersen. Ter inleiding wordt aandacht 
besteed aan de concentratie in de zuivelindustrie en de detailhandel. 
Daarna wordt uiteengezet hoe de leden van de Nederlandse Kaas Unie 
reageerden op de gewijzigde marktomstandigheden. Eerst worden nu 
enkele begrippen, die in dit artikel gebruikt worden, nader toegelicht. 

I. Met dank aan Keetie E. Sluyterman voor kanttekeningen bij dit artikel. 
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Concentratie: begrippen 

Ais kern van de verschillende omschrijvingen van het begrip concentra
tie komen twee elementen naar voren: het samentrekken van bepaalde 
economische activiteiten in grotere eenheden en de versterking van de 
economische macht van deze grotere eenheden. 2 

Concentratie kan zich op de volgende manieren voltrekken: 
1. het aantal ondernemingen neemt relatief sterker af dan de omzet; 
2. het aantal ondernemingen neemt af, maar de omzet blijft gelijk; 
3. bij toenemende omzet 

a. neemt het aantal ondernemingen af, of 
b. blijft het aantal ondernemingen gelijk, of 
c. stijgt het aantal ondernemingen minder sterk dan de omzee. 

Concentratie kan versneld tot stand komen door fusie. De Stichting 
Maatschappij en Onderneming verstaat hieronder: ' ... elke samensmel
ting van ondernemingen, die voldoet aan de beide volgende voor
waarden: 
a. zij brengt verandering in het aantal , centra van uiteindelijk markt-

beslissing; 
b. zij is als blijvend bedoeld'4. 
Vleesenbeek wijst er in zijn stu die over Nijverdal-Ten Cate op dat bin
nen deze algemene omschrijving onderscheid kan worden gemaakt tus
sen 'overname', eenzijdige opgave van zelfstandigheid, en 'eigenlijke 
fusie', tweezijdige opgave van zelfstandigheid. 5 Tot slot moet worden 
gewezen op het onderscheid dat gemaakt wordt tussen verticale en hori
zontale concentratie. In het eerste geval worden ondernemingen uit de
zelfde bedrijfskolom, maar uit opeenvolgende produktiestadia, 
verenigd. In het tweede geval vindt samensmelting plaats van ondeme
mingen die zich in dezelfde geleding van een bedriJfskolom bevinden.6 

2. P.M. van Nieuwenhuyzen, Concentratie in de detailhandel in levensmiddelen, in het 
bijzonder in de kruideniersbranche (Delft 1982) 14-15. Onder economische macht wordt 
verstaan: de moge1ijkheid om de voorwaarden waarop men aan het economisch verkeer 
deelneemt zelf te bepalen. Van grote betekenis hierbij is natuurlijk de vraag in hoeverre 
men in staat is de hoogte van de prijs vast te stellen. 
3. idem, 19. , 
4. H.H. Vleesenbeek, De eerste grote industriiilefusie in Neder/and na de tweede were/d
oor/og. Het ontstaan van Nijverda/ Ten Cate - een bedrijfshistorische analyse. (Rotter
dam 1981) 21. 
5. Idem, 21-22. 
6. Idem, 23 . 
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De Zuivelhandel 

De handel in zuivelprodukten wordt voor een deel door de zuivelprodu
centen zelf en voor een deel door gespecialiseerde groothandelaren be
dreven (zie figuur 1, de bedrijfskolom). Op het terrein van de 
kaasverkoop zijn de groothandelaren relatief goed vertegenwoordigd. 
In het veri eden hebben diverse cooperaties eigen zuivelverkoopvereni
gingen opgericht. Doordat zich ook hier een sterke concentratie heeft 
voorgedaan, zijn er momenteel (1986) nog maar drie van zulke vereni
gingen: 'Noord-Nederland'. 'DMV /Campina' en de 'Nationale Co ope
ratieve Zuivelcentrale' (NCZ). Deze laatste organisatie verzorgt de afzet 
van de zuivelproducenten 'Coberco' en 'Melk Unie Holland' en van de 
meeste kleinere zuivelcooperaties. De zuivelverkoopverenigingen kun
nen beschikken over circa 75f1Jo van de totale hoeveelheid in Nederland 
geproduceerde fabriekskaas. Ongeveer tweederde deel daarvan wordt 

FIGUUR 1 Bedrijfskolom 

l...-_---,t BOEREN 

/' zuivelfabrieken'--__ ~ 

COOPERATIES zuivelverkoop ..--_...., 
~ verenigingen 

DET AILLISTEN 

geexporteerd, de rest wordt verkocht aan individuele kaasgroothandela
ren en grootwinkelbedrijven. De particuliere groothandelaren, zoals de 
NKU, houden zich niet aIleen bezig met de distributie van kaas, maar 
ook met de veredeling ervan. Zij kopen de kaas jong in en laten hem 
vervolgens in speciaal ingerichte opslagruimten rijpen tot meer belegen 
kaassoorten. 

De vrije grossiers betrekken de kaas rechtstreeks van de fabrieken van 
de verkoopverenigingen en richten zich voornamelijk op de binnenland-
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se consumptie; hun aandeel in de export is bescheiden. AIle vier de zui
velblokken streven er momenteel naar de functies binnen de 
bedrijfskolom vanaf de melkproductie tot aan de verkoop van kaas zelf 
ter hand te nemen of tenminste sterk te beinvloeden. Er wordt verschil
lend gedacht over de rol die de kaasgroothandel hierbij in de toekomst 
moet gaan vervullen. Waar de ene producentgroepering meent de groot
handel niet meer nodig te hebben, tracht de andere juist bewust een 
gestructureerde samenwerking tot stand te brengen. 

Macht: de zuivelindustrie 

In de Nederlandse zuivelindustrie heeft zich na de tweede wereidoorlog 
een sterke concentratie voorgedaan. Het aantal zuivelfabrieken daalde 
van 543 in 1955 tot 128 in 19857

• De plaatselijke zuivelfabrieken die 
vroeger overal te vinden waren, hielden in meerderheid op te bestaan. 
De meeste overgebleven bedrijven hebben hun activiteiten, zowel ten 
aanzien van de melkverwerking als de afzet, gecentraliseerd in grotere 
ondernemingen. In het begin van de jaren '70 kon Nederland worden 
ingedeeld in een zestal gebieden waarbinnen sprake was van een zekere 
mate van centrale leiding in de cooperatieve zuivelindustrie. 8 

TABEL 1 Frequentieverdeling van het aantal per onderneming geexploiteerde bedrijven 
per 31 december 

aantal geexploiteerde aantal ondernemingen in 
zuivelfabrieken 

1955 1970 1975 1980 1985 

I 438 101 59 37 29 
2 15 14 6 10 4 
3 7 4 6 2 5 
4 4 3 2 3 
5 2 2 1 
6 2 
7 3 
8 1 
9 1 

10 en meer 2 5 4 3 4 

Totaal 468 132 84 55 43 

Bron: Statistisch Jaaroverzicht Produktschap voor Zuivel, 1979, 1985. 
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Halverwege de jaren '80 werd de Nederiandse zuivelwereld beheerst 
door nog maar vier blokken: 'Coberco' in Gelderiand en Overijssel, 
'DMV Campina' in het zuiden, 'Noord-Nederiand' in Friesland, Gro
ningen en Drente en 'Melk Unie Holland' in Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht. 9 

Tegenmacht: de detaillistengroeperingen 

In vroeger dagen yond de verkoop van levensmiddelen hoofdzakelijk 
plaats in kieine buurtwinkels, waar de klant vanachter de toonbank 
werd bediend. Hierin kwam verandering in to en een aantal pioniers in 
het begin van de jaren ' 50 het zelfbedieningssysteem introduceerde. Te
gen het einde van de zestiger jaren werd al meer dan 90070 van de le
vensmiddelenprodukten op deze nieuwe manier verkocht. 10 De 
invoering van het zelfbedieningssysteem en het verschijnsel van de bran
chevervaging leidden ertoe dat vele kleine detaillisten verdwenen. Een 
sterke schaalvergroting was het gevolg. De trend werd: stijgende omzet
ten bij een dalend aantal verkooppunten. 11 

Om het hoofd boven water te kunnen houden, sloot een groot aantal 
zelfstandigen zich aan bij een vrijwillig filiaalbedrijf. Dit is een in de ja
ren '30 ontstane samenwerkingsvorm van zelfstandige groothandels met 
zelfstandige detaillisten die onder een gezamenlijke naam naar buiten 
treden. Toch slaagden de zelfstandigen er niet in hun marktaandeel te 
handhaven. Zij leden aanzienlijk terreinverlies ten opzichte van het 
grootwinkelbedrijf, een organisatie waarbij de winkelfilialen eigendom 

7. Statistisch Jaaroverzicht Produktschap voor Zuivel, 1985. 
8. E.J . Mulder, 'Ondernemingsvormen en concentratie in de zuivelindustrie', in: Beeld 
van de Nederlandse Zuivelindustrie. Een structuurschets. Produktschap voor Zuivel, 
(Rijswijk 1974) 94-95 . De 'Frieo' en de 'CCF' hadden hun werkgebied in Friesland, de 
'Domo-Bedrum' in Drente en Groningen, de 'Cobereo' in Gelderland en Overijssel, de 
'CMC' in het Westen, de 'Noord-Holland' in het noordelijk deel van Noord-Holland en 
de 'ZKM' in het zuiden van het land. 
9. NKU-verenigingsarchief Gouda, J.P .B. Kalksma, 'Beleidsplan Nederlandse Kaas 
Unie', 1985 . De NKU is een vereniging van zelfstandige kaasgrossiers, die gezamenlijk een 
hoofdkantoor exploiteren . Het was het niet-geinventariseerde archief van deze centrale 
dat ons ter besehikking werd gesteld. Wij hebben geen gebruik gemaakt van de bedrijfsar
ehieven der afzonderlijke leden. De meeste aandacht is dan ook uitgegaan naar de activi
teiten die de leden op centraal niveau hebben ondernomen. 
10. Projeetbureau voor distributie-economie PRODIS. Brancheverkenning van de le
vensmiddelendistributie in Nederland. Deel! Aigemeen. (Rotterdam 1983) 17. 
11 . Idem, 86, 88. 
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GRAFIEK I Het marktaandeel in de 'Food'-sector van het grootwinkelbedrijf en de 
ze/fstandige handel, /955-/986 
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gearceerd: grootwinkelbedrijf wit: zelfstandige handel 

Bron: Nielsen Marketing Research, copyright A.C. Nielsen (Nederland) B.Y ., afdeling 
Nielsen Food-Index. 

zijn van die organisatie of er in franchisingsverband mee samen
werken. 12 

Dat het grootwinkelbedrijf sneller groeide dan het vrijwillig filiaalbe
drijf was vooral te danken aan de vee! efficientere organisatiestructuur. 
De georganiseerde zelfstandigen moesten op den duur wei achterop ra
ken, gezien de vele zwakke plekken die zij in dit opzicht vertoonden. 
Problematisch was bijvoorbeeld dat een sterke, centrale binding en 
coordinatie tussen de verschillende schakels in de organisatie ontbraken. 
Nadelig was verder dat de kwaliteit van het management niet werd aan
gepast aan het proces van schaalvergroting. De oorzaak hiervan was dat 
de familie-onderneming in het vrijwillig filiaalbedrijf sterk overheerste. 
Eigendom en management waren hierdoor te nauw met elkaar verbon
den. Een knelpunt was tenslotte nog de aard van het afnemersbestand. 
De bij het vrijwillig filiaalbedrijf aangesloten winkels waren in het alge-

12. Bij franchising maken zelfstandige winkeliers gebruik van de formule van het groot
winkelbedrijf. In feite wordt de formule 'verkocht' aan een zelfstandi~e filiaalhouder. 
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meen kleiner en meer verscheiden van karakter dan die van het groot
winkelbedrijf. Hierdoor ontstonden problemen bij de fysieke distributie 
en het marketingbeleid. De sterke punten van het zelfstandig onderne
mersschap - grotere gemotiveerdheid en f1exibiliteit - wogen niet tegen 
deze nadelen op. I3 

Nederlandse Kaas Unie: Oprichting en aanvangsproblematiek, 
1956-1965 

Halverwege de jaren '50 waren in Nederland meer dan duizend, veelal 
kleine, kaashandelaren actief die hun produkt moesten zien af te zetten 
op een markt met zeer veel concurrentie. 14 Deze situatie leidde ertoe dat 
de kaas tegen lage prijzen moest worden verkocht en dat de winstmarges 
onder druk stonden. 15 De geschetste omstandigheid was allerminst be
vorderlijk voor de kwaliteit van de kaas; van een goed verzorgde verede
ling kon - mede door kleinschaligheid - nauwelijks sprake zijn. Hierbij 
kwam dat zich fundamentele verschuivingen in het distributiesysteem 
voordeden, waardoor de traditionele kaasgrossier met uitschakeling 
werd bedreigd. De vrees dat de producenten rechtstreeks zouden gaan 
leveren aan goed-georganiseerde detaillistengroeperingen, zoals het vrij
willig filiaalbedrijf, was reeei. 16 

In 1956 namen twee middelgrote kaashandelaren het initiatief tot de 
oprichting van de Nederlandse Kaas Unie (NKU). Het doel van de orga
nisatie was het behartigen van de commerciele belangen van een select 
aantal kaashandelaren, verspreid over het hele land. 17 Van fundamen
teel belang voor de geschiedenis van de NKU werd het idee een eigen 
merkkaas te creeren met de garantie zuivere kaas te leveren. Volgens de 
zes bij de oprichtingsvergadering aanwezige kaashandelaren zou de con
sument bereid kunnen worden gevonden een meerprijs te betalen voor 
een kwalitatief hoogwaardig produkt. Het voeren van een A-merk zou 

13 . Projectbureau voor distrlbutie-economie, PRODIS, a.w., 28, 143-146. 
14. In 1955 waren er in Nederland 1147 groothandelaren in kaas. In 1960 waren er nog 
921, in 1970799, in 1980447 en in 1985 nog 393. Deze informatie werd verschaft door 
de Afdeling Bedrijfsgegevens van het Produktschap voor Zuivel. 
15 . Interview dhr. F.M. van Tol, oud-voorzitter van de Federatie van Verenigingen van 
Kaashandelaren (FVK). Deze federatie was een beroepsorganisatie die aile mensen verte
genwoordigde die in Nederland kaas verhandelden. De heer Van Tol bekleedde ook jaren
lang het voorzitterschap van de Nederlandse Kaas Unie. 
16. NKU Verenigingsarchief Gouda, Bureau Mobec, Ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de NKU (1985) 8. 
17. NKU Verenigingsarchief Gouda, 'Correspondentie 1956-1964' . Brief21 maart 1956. 
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de NKU 'onmisbaar' maken voor haar afnemers en daarmee de uitscha
kelingstendens tegengaan_ Van belang voor het welslagen van dit idee 
was dat het nieuwe merk in heel Nederland te koop zou zijn. Om die 
reden besloten de leden van de vereniging het Nederlandse afzetgebied 
onder te verdelen in rayons, waarvoor exclusieve verkooprechten wer
den afgegeven. Ook hoopte men op deze manier onderlinge concurren
tie onmogelijk te maken. 18 

Betrekkelijk snellukte het de NKU de gewenste landelijke dekking te 
verkrijgen. In 1958 stelde de vereniging - waarbij zich inmiddels 12 han
delaren hadden aangesloten - een ledenstop in. Nieuwe led en konden 
voortaan aIleen nog worden aangenomen op voorspraak van de NKU 
zelf. Deze gereserveerdheid droeg ertoe bij dat in juli 1958 de Organisa
tie van Binnenlandse Kaashandelaren (Orbika), een soortgelijke vereni
ging als de NKU, werd opgerichL 19 

Afbeelding 1 NKU-etiket uit de eerste jaren, dat echter niet consequent werd gebruikt. 

18 . NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 28 maart 1956. 
19. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 14 juli 1958. De Orbika 
zocht haar heil geheel in gezamenlijke inkoopactiviteiten. De reden daarvoor was dat zij 
angstig de cooperatieve ontwikkeling in de zuivelwereld gade sloeg. Te veel kaasfabrieken 
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Alhoewel de NKU met goede ideeen van start ging, bracht de periode 
1956-1964 de leden weinig succes. Van het idee een merkkaas te creeren 
kwam niets terecht. Vooriopig ging iedereen nog rustig zijn eigen gang. 
Het traditionele individualisme dat kaashandelaren eigen was, deed ie
dere paging am te komen tot een meer professionele aanpak stranden. 

Een van de kernproblemen waarmee de NKU te kampen had, was de 
omvang van de centrale organisatie. De bestuursleden beschikten over 
te weinig tijd om de verenigingsactiviteiten naar behoren uit te voeren. 
Het voor de hand liggende alternatief - een algemeen directeur - was 
voor diverse leden onaanvaardbaar omdat het salaris dat een dergelijke 
functionaris zou moeten krijgen hun eigen inkomen overtrof. EIlenlan
ge discussies werden over dit thema gevoerd. De meningsverschillen 
laaiden zo hoog op dat zelfs werd overwogen de vereniging op te heffen. 
Omwille van het voortbestaan zag men voor onbepaalde tijd af van een 
algemeen directeur. 20 

Enig licht in de duisternis kwam er pas toen in februari 1964 de leden 
van de Orbika tot de NKU toetraden. Tot die tijd had de NKU zeer af
wijzend gestaan tegenover toelating van nieuwe leden. Men wenste on
der geen beding het eigen rayon met anderen te delen. Maar to en het tot 
de leden doordrong dat de vereniging te klein was om een rol van bete
kenis te kunnen spelen, besloten zij deze afwijzende houding te laten va
reno Langdurig onderhandelden de twee organisaties over de vorm 
waarin de toekomstige samenwerking moest worden gegoten. Het uit
eindelijke resultaat was dat aIle Orbika-grossiers lid werden van de 
NKU. De vereniging werd hierdoor ineens met 19 leden uitgebreid .21 

De NKU - die volgens de voorzitter in haar nieuwe constellatie een 
zesde deel van de binnenlandse kaasconsumptie in handen had - voelde 
zich nu sterk genoeg om de plannen aangaande de introductie van een 
A-merk uit te voeren. De enorme kosten die gepaard zouden gaan met 
bijvoorbeeld het voeren van de noodzakelijke reclamecampagne meende 
men zich nu beter te kunnen veroorioven. Binnen een jaar, zo nam men 
zich voor, moest er een merkkaas met kwaliteitsgarantie op de markt 
zijn. 'Zo zeker als men van brood (Tarvo), bananen (Fyffes), groenten 

sloten zich aan bij cooperatieve zuivelverkoopcentrales. Bezorgd vroeg men zich af of er 
nog wei voldoende vrije kaas zou overblijven voor de particuliere kaasgrossier. De 
Orbika-Ieden wilden zo snel mogelijk verschillende ongebonden kaasfabrieken aan zich 
binden . In tegenstelling tot de NKU besloten de Orbika-Ieden niet tot het voeren van een 
gezamenlijke merkpolitiek. Zij begaven zich nog niet zonder meer op het terrein van de 
verkoopstimulering, omdat zij eerst het produkt en de kwaliteit daarvan veilig wilden 
stellen . 
20. NKU Verenigingsarchief Gouda, Jaarverslag NKU, 1960. 
21. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 10 februari 1964. 
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Maar eerst even voorstellen H. Kaptdn !'i.V. DOlumijn4 Arnsu:lvtcn 
IS. Fa. H. Koopman LijnbaArogracht 377 Amste«.1am 

1. fa. C. Andringa Druir.uecic 57 Leeuwarden 16. fa.J.]. Laser~rg Utrtthtscveer2 Leiden 
2. fa. P. Bi.kker Hendriluuut 26 VliMingen 17 ...... j. H. Ptl( N J<nefhraiutraat 73 Nijmegen 
S. N.V, .. F •. C.Bo..man" Coolh.ven 126-138. Rotte.rd.am .8. Raven', Ku~hAlidd Reuuinlutra:u 21 EruchMC 
4. Fa. Bouma Nieuwc Buren 130 Lcw""nIm I'. Fa.K.Schepe,v, Gorinehemsalraat 60 Mecrillcrk 
S. Fa. A. A. Brons &: Zn DokkingshanS 1-3 Ocventet 20. H lllndclsond. v, SIOten C.Y. Pr.lkmbardlaan 10 Zutphen 
l. Fa.P.Ock.k:cr Bi~nhavcn 55 Den Helder 21. Fa. P. v. d. Stene Jr. Nicliwe Markt 3 8o(it;graven 
7. Fa. R. Eiseng. en Zn. Vaart N()OI'(b.ijde 8S :\ppel.scha 22. fa. F. M. v. Tol Hencgouwerweg 9 Waddinltvecn 
L Fa. Oebn. de Groot Delftsdwl.38 LeiWchendam 23. Fa.]. Verhttk Croot Nieuwland 33 Al.lunaar 
9. Fa. S. Heuvd I..angc Herenstnat+-IO Haarlero 24.. Fa.L.R.v, Vliet Teilil'l8er1aan 5 Sasstnhcim 

to. Hollandsc 25. Fa, ~I, Th. W. \'. Vliet l-Iovenweidc. 12 Nieuwenhag:c_fI 
Kauhandel N.V. 0elftst.kade30 Lddschendan> 26. Fa. A. VO'S &. Zn. Stationldwaru(r3al6 Utrecht 

11. W. M.dc. HoopN.V. Marktplein5 Uithoom 27. Fa.J, Vos Oudegracht 51 Ull'echt 
It. N,V,v/h fa. 211. Fa.Jac. G. Woulel'$ 3e\\'abtraat73 Nijmegcn 

J. C. v. H unnik Hoordslraat 68 V~ 29. Fa.J. Zwartcn Zonen Lagedijk 122 Zaandijk 
13. Fa. G. S.Ja.raeo AntMiwatraat 2 Kuuheuve1 30.- fa. R.l.wan &. Zonen Achier Clarcnburg 25 Utrttht 

Afbeelding 2 De dertig leden van de Nederlandse Kaas Unie in 1965. 

(Iglo) een merkartikel kan maken, moet dat ook van kaas kunnen', stel
de de voorzitter strijdlustig.22 

22. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 21 maart 1964. 
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Terwijl de Kaasunie-Ieden bezig waren met de voorbereiding van hun 
introductie-campagne, werd de kwaliteit van de Nederiandse kaas plots
klaps door toedoen van PvdA-kameriid H. Vredeling het gesprek van 
de dag. Vredeling stelde op 22 december 1"964 de volgende vragen aan 
minister van landbouw B. Biesheuvel: 

'Is de hier en daar bestaande indruk juist, dat de gemiddelde kwaliteit 
van de in het binnenland aangeboden kaas de laatste jaren achteruit 
gaat? Indien dit zo is, kan dan worden aangegeven waardoor dit wordt 
veroorzaakt? Wordt in het binnenland meer dan vroeger het geval was 
kaas geproduceerd van een kwaliteit, die de consument met de term 
'stopverf' zou moeten betitelen?,23 

Alhoewel de minister yond dat de Nederiandse kaas niets met stopverf 
van doen had, kreeg door de 'Vredeling-affaire' het door de NKU in fe
bruari 1965 inderhaast geintroduceerde merk 'Uniekaas' onmiddelIijk 
de wind in de zeilen. Aan deze voor de NKU gelukkige samenloop van 
omstimdigheden werd door kranten en zelfs TV uitgebreid aandacht 
besteed. De NKU had met de creatie van merkkaas een gat in de markt 
ontdekt. Aldus had zij een voorsprong op de concurrentie verworven. 
Het was nu zaak deze zoveel mogelijk uit te buiten. 

Van kaashandelaar naar merkartikelverkoper, 1966-1974 

Na de geslaagde 'take-off' moesten eerst de budgettaire problemen uit 
de weg worden geruimd voordat het nieuwe idee werkeIijk rendement 
kon gaan afleveren. Uiteindelijk zegevierde het moderne ondernemers
inzicht. De meerderheid der leden toonde zich bereid diep in de beurs 
te tasten om het aantrekken van een directeur en het voeren van een uit
gebreide reclame-campagne mogeIijk te maken. De afdracht per kilo 
verkochte kaas aan de centrale organisatie werd drastisch verhoogd. 24 

Nog maar nauwelijks had de NKU de budgettaire hindernissen geno
men, of de tot eind jaren '60 latent gebleven uitschakelingstendens werd 
manifest. 

De voornaamste afnemers van de Kaasunieleden waren de kleine 
zelfstandige melk- en zuivelhandels en de kruideniers 'op de hoek'. In 
de naoorlogse periode had zich echter langzaam maar zeker een ver
schuiving van omzetten voorgedaan naar grote zelfstandigen, die zich 

23. Handelingen Tweede Kamer, 22 december 1964. 
24. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 13 juni 1966. Tijdens 
deze vergadering werd de afdracht per kilogram verkochte kaas verhoogd van 1,5 naar 3,0 
cent. Enkele maanden daarna werd hij al verhoogd tot 5 cent. 
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hadden verenigd in vrijwillige filiaalbedrijven, en naar het grootwinkel
bedrijf. 

TABEL 2 Verloop van het aantal verkoopplaatsen in de detailhande/25 

Kruideniersbedrijven 
Melkhandel 

1950 

25.274 
12.274 

1960 

23 .995 
11.423 

1970 

17.627 
9.638 

In 1958 al had het marktonderzoeksbureau Mobec de NKU-Ieden duide
lijk gemaakt dat het voor detaillistengroeperingen die meer dan 300.000 
kilo verkochten, aantrekkelijk zou worden zelf de kaas bij de producent 
te betrekken, zonder gebruik te maken van de tussenfunctie der kaas
grossiers. 26 Aan het eind van de jaren '60 was de concentratie bij de de
taillisten reeds zover gevorderd dat de dreiging reeel was dat de 
kaasgroothandelsfunctie uit de distributiekolom zou worden geelimi
neerd. Een groot aantal detaillisten - waaronder vele klanten van de 
NKU-Ieden - had zich namelijk ondertussen aangesloten bij de vrijwilli
ge filiaalbedrijven. Deze kregen steeds meer invloed op hun leden, onder 
andere door het financieren van verbouwingen en vestigingen. Bij ver
schillende leden van de NKU bestond scepsis ten opzichte van deze orga
nisaties. Menigmaal sprak men bezorgdheid uit over de 'integriteit' van 
vrijwillig filiaalbedrijven: 'Te veel van deze organisaties komen de door 
de NKU gestelde betalingsvoorwaarden niet na. Eens te meer blijkt de 
machtige positie van deze grossiers. Zij stippelen een bepaald beleid uit; 
als de NKU in dit beleid past willen zij samenwerken, als zij daar niet 
in past, zoeken zij andere wegen,.27 In 1970 was de NKU al gedwongen 
circa 25 pro cent van haar omzet via de vrijwillig filiaalbedrijven aan de 
man te brengen, en dat tegen flinke kwantumkortingen. 28 

De NKU beyond zich ten aanzien van haar afnemers in een moeilijke 
positie: in de eerste plaats werd zij geconfronteerd met een achteruit
gaande traditionele afzetmarkt en in de tweede plaats waren er de geor
ganiseerde zelfstandigen die dankzij hun machtspositie voor de NKU 

25. NKU Verenigingsarchief Gouda, W.A. Klouth, 'De relatiepolitiek van de NKU', bij
lage bestuursvergadering, 12-1-1967. In 1980 waren er nog 11.538 kruideniersbedrijven en 
6244 melkhandelaren; CBS, Verkoopplaatsen in de detailhandel, 1 januari. 
26. NKU Verenigingsarchief Gouda, Bureau Mobec, o.c. p. 8-9. 
27. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 27 mei 1968. 
28 . NKU Verenigingsarchief Gouda, Jaarverslag NKU, 1970. 
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nadelige betalingsvoorwaarden en kortingen konden bedingen.29 Bij het 
grootwinkelbedrijf zette de NKU aan het eind van de jaren zestig nog 
geen gram kaas af. Voorlopig achtte de directie het ook niet zinvol het 
grootwinkelbedrijf te benaderen omdat de publieke vraag naar Unie
kaas nog te gering was. Maar van groter belang voor deze terughou
dendheid was de angst de bestaande afzet bij de vrijwillig 
filiaalbedrijven in gevaar te brengen. Deze groepering zou leveranties 
aan haar belangrijkste concurrent beslist niet op prijs stellen. 3o 

Een van de wapens in de strijd tegen de uitschakelingstendens was het 
realiseren van een grotere merkbekendheid. Maar de NKU beschikte 
nog steeds niet over voldoende geldelijke reserves om de dure reclame
campagnes, die het voeren van een A-merk met zich meebracht, te kun
nen bekostigen. Zij moest daarom haar toevlucht nemen tot een 
financieel draagkrachtige partner die bereid was tot ondersteuning. De 
zuivelverkoopgroepering waarmee de NKU verreweg de meeste zaken 
deed, was de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale (NCZ). 
Deze was het samenwerkingsverband van onder andere de producenten 
'Cooperatieve Melk Centrale' (CMC) en 'Coberco'. De NCZ, die in Eu
ropa tot de grootste behoorde, beheerste als vertegenwoordiger van 
CMC de verkoop van Noordhollandse kaas, die algemeen als de beste 
in Nederland geproduceerde soort werd beschouwd. Een continue leve
rantie van deze kaas was voor de NKU uiteraard van groot belang aan
gezien zij een kwaliteitsgarantie op haar merkartikel gaf. Begin jaren 
zeventig waren er al moeilijkheden rond de aanlevering van Noordne
derlandse kaas. Vele cooperaties hadden de afzet van kaas zelf ter hand 
genomen en leverden direct aan de detaillisten. 31 Op de achtergrond 
speelde dus voor de NKU zeker ook mee de overweging dat via sam en
werking met de NCZ een potentiele concurrent werd uitgeschakeld: 'If 
you can't beat them, join them', zo luidde de redenering. Oat deze vrees 
voor concurrentie niet zonder grond was, bleek uit het feit dat de Natio
nale Cooperatieve Kaasdivisie (NCK), een NCZ-dochter, al enige tijd 
ver beneden de NKU-prijs Noordhollandse kaas aan vrijwillig filiaalbe
drijven verkocht. 

Een van de eisen die de NKU tijdens de onderhandelingen naar voren 

29. Een bijkomend gevaar voor de NKU was dat het sterke verloop van het aantal vrij
willige filiaalbedrijven - in ± 1964 waren er 162, in 1970 nog maar 83 - aanleiding gaf 
tot het vermoeden dat bij vele van deze bedrijven onvoldoende rendement aanwezig was. 
Het NKU-bestuur schatte dat zeker JOOJo van het debiteurensaldo als dubieus moest wor
den gereserveerd . 
30. Interview A.G.A. Jansen, oud-voorzitter NKU. 
31. Interview J .P .B. Kalksma, oud-directeur NKU. 
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bracht, was de overname van de NCZ-kaasafzet bij detaillisten
groeperingen. Bij de NKU bestond het vermoeden dat de NCZ tezijner
tijd zelf met merkkaas op de markt zou verschijnen. In de tweede helft 
van de jaren zestig was het namelijk weinigen ontgaan dat de NKU met 
haar merkpolitiek een belangrijke innovatie in de verstarde kaaswereld 
teweeg had gebracht. Het idee maakte snel school. De Friese zuivelcoo
peratie Frico was bijvoorbeeld in 1967 met een eigen merk van start 
gegaan. 

Uniekaas maakt school: het Frico- 'namaak'-merk (1967) 

In tegenstelling tot de Frico wilde de NCZ vooralsnog geen eigen 
merk gaan voeren, zij het dat in het bestuur tegen dit stand punt steeds 
meer oppositie rees. Voor de NCZ was de NKU weliswaar een belangrij
ke afnemer, maar toch niet van die importantie dat zij haar binnenland
se verkoopbeleid er geheel op af wilde stemmen. De NKU nam 'slechts' 
12 pro cent van de binnenlandse kaasafzet van de NCZ voor haar reke
ning; dit was gelijk aan 6 procent van de tot ale kaasafzet (inclusief bui
tenland) van de NCZ. Maar hoe sterker het merk Uniekaas zou worden, 
hoe meer de NCZ bij een eventueel samenwerkingsverband verzekerd 
zou zijn van een vaste positie op de binnenlandse markt. En dat alles 
zonder dat zij zorg en financiele verantwoordelijkheid hoefde te dragen 
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voor een landelijk verkoop-distributieapparaat. Bij samenwerking ZoU 
het mes derhalve aan twee kanten snijden. Toch de wilde NCZ voorlopig 
geen contract met de NKU sluiten. Want al presenteerden de leden van 
de Kaasunie - die uiteraard en bloc met de NCZ onderhandelden over 
de prijs van Noordhollandse kaas - zich aan de buitenwereld als een 
hechte eenheid, in werkelijkheid was zij in 1970 niet meer dan een losse 
verzamelingvan 25 zelfstandig opererende kaashandelaren die een geza
menlijke merkpolitiek voerden. Om een interessante handelspartner van 
de NCZ te kunnen zijn, moest de NKU eerst haar verkooporganisatie 
herstructureren. De NCZ wilde een grote Verkoop BV oprichten, waarin 
beide organisaties op basis van gelijkheid participeerden en die de afzet 
via regionale distributiecentra ging verzorgen. Een goed uitgevoerde 
rayonering, waarop een fusiebeleid moest volgen, diende hieraan vooraf 
te gaan. De leden behieiden hun economische zelfstandigheid, maar 
zouden weI door middel van franchise-overeenkomsten gebonden zijn 
de marktpolitiek van de Verkoop BV te volgen.32 

De NCZ streefde dus een samenwerkingsverband na met een organi
satie waarvan men naar buiten toe kon stellen dat zij eigenlijk haar eigen 
verkoopapparaat was. Pas dan was de NCZ bereid exclusiviteitscontrac
ten met de NKU af te sluiten. De NKU wilde natuurlijk onder geen be
ding haar zelfstandigheid opgeven. Sommige Ieden waren zelfs bevreesd 
voor een machtsovername door de zuivelverkoopcentrale. 33 

Vier jaar zou verstrijken voordat de wederzijdse bezwaren ondervan
gen waren. Op 26 juni 1974 werd een contract tussen beide organisaties 
getekend waarbij nadrukkelijk werd bepaald dat de NCZ geen belangen 
- hoe dan ook - in de ondernemingen van de NKU zou verwerven of 
nastreven. 34 De NCZ behield ondertussen weI haar twijfels over het 
functioneren van de verkooporganisatie van de NKU. Ook na 1974 bleef 
zij voortdurend hamer en op de noodzaak van een beter gecoordineerde 
en op moderne leest geschoeide verkoopstrategie. De zuivelverkoopcen
trale betoonde zich aanvankelijk dan ook nogal terughoudend ten aan
zien van de commercieie integratie met haar nieuwe partner. Alhoewel 
men in principe bereid was de NCZ-omzet bij de vrijwillig filiaalbedrij
yen aan de NKU over te dragen, wilde men dit niet doen voordat de 
NKU in eigen huis orde op zaken had gesteld. 'Eerst saneren, daarna 
omzetoverdracht', zo werd geredeneerd. 

De NKU wenste toch alvast een begin te maken met de commerciele 
integratie. De 3 ton waarmee de Nez vervolgens aan kwam zetten, wa-

32. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen Bestuursvergadering, 22 juli 1970. 
33. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen ledenvergadering, 18 september 1970. 
34. NKU Verenigingsarchief Gouda, Jaarverslag NKU,1974. 
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ren niet meer dan een 'douceurtje' . De resterende 4,5 miljoen kilo's zou
den pas ingebracht worden als de NKU haar organisatorische 
problemen en interne tegenstellingen volledig had opgelost. 35 De rug
dekking die de NeZ bood, verschafte de NKU de mogelijkheid zich in 
de komende jaren geheel te richten op de stroomlijning van haar ver
kooporganisatie. Dat dat zo langzamerhand ook weI eens tijd werd, 
bleek in 1974 toen voor het eerst officieel werd vastgesteld dat de vereni
ging achterop dreigde te raken bij de algemene marktontwikkeling. 

TABEL 3 AJzetontwikkeling Nederlandse kaas 1968-1974; Jaarlijkse groei in procenten 

Landelijk 
NKU 

1968 

+ 5 
+10 

Bron: Jaarverslagen NKU. 

1971 

-l: 7,6 
+ 11,8 

1972 

+6,1 
+9,3 

1973 

+4,1 
+4,3 

1974 

+5,5 
+1 ,0 

Als de grote winnaars werden door de NKU aangemerkt de warenhui
zen, het grootwinkelbedrijf, dat zich inmiddels hersteld had van een 
kortstondige inzinking begin jaren zeventig, de speciaalzaken en de dis
counts. Ret aandeel van de NKU-omzet bij de mogelijke 'groeigroepen' 
was echter te verwaarlozen. Slechts 2 procent van de totale hoeveelheid 
NKU-kaas vond zijn weg naar de discounts en bij het grootwinkelbe
drijf, dat in 1974 een marktaandeel van 16 pro cent had, was zelfs hele
maal geen Uniekaas te verkrijgen. Ret was dus niet verwonderlijk dat 
in 1974 de groei van de NKU voor het eerst sinds 1968 achterbleef bij 
de landelijke stijging van de kaasafzet. 

TABEL 4 AJzetkanalen van kaas aan Nederlandse huishoudens in procenten 

1968 1972 1974 

Zuivel 28 23 19 
Zelfstandig-klein 14 8 5 
Markt 14 19 17 
Grootwinkelbedrijf 17 14 16 
Warenhuizen 2 3 4 
Discounts 3 7 
Zelfstandig-groot 19 22 22 
Overigen 5 8 10 

Bron: I .P. Bikker, H. Kalkhoven, I.P.B. Kalksma en D.H. Verdel, Marketing-visie van 
de Nederlandse Kaas Unie op de binnenlandse martkbewerking in de jaren 1975 en 1976, 
nov . 1974. 
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De taak, waarvoor de NKU zich in de komende jaren gesteid zag, was 
duideIijk: hoe dan ook moest een entree worden verworven bij de ex
panderende verkoopkanalen. Men kon het zich niet Ianger permitteren 
om - zoais men dat eind jaren '60 nog weI had gedaan - het grootwin
kelbedrijf links te laten liggen. Snel handelen was geboden, want voor
zien kon worden dat de concentratie in de levensmiddelenwereld in de 
tweede helft van de jaren zeventig onverminderd door zou gaan. Voor
speid werd dat in 1985 zo'n 25 afnemersconcentraties zouden beslissen 
over naar schatting 90 procent van de omzet. Om deze giganten op 
enigszins geIijkwaardige wijze tegemoet te kunnen treden, was een
drachtige samenwerking noodzakelijk. 

Schaalvergroting en stroomlijning van de organisatie, 1975-1983 

Het grote zorgenkind van de NKU was de organisatiestructuur. Het ver
enigingsverband van inmiddeis nog zo'n twintigtal zelfstandige groot
handelaren werd in een tijdperk van economische concentratie meer en 
meer ais een anachronisme ervaren. De directie steide vast dat geen en
ke1 grootwinkeibedrijf geinteresseerd was in samenwerking met een Ie
verancier wiens verkoopbeleid bepaaid werd door een ongestructureerde 
verzameling bedrijven. 36 

Een voorwaarde voor het verbeteren van de samenwerking was dat nu 
eindeIijk eens de rayoneringsproblematiek uit de wereid moest worden 
geholpen. Vanaf de oprichting van de NKU in 1956 was deze kwestie een 
permanente bron van irritatie geweest. Nu was het weI begrijpeIijk dat 
de Ieden in het prille begin niet bereid waren hun in het verleden zo 
moeizaam verworven afzetgebieden zomaar prijs te geven. Maar toen de 
NKU in de zestiger jaren meer invioed op het marktgebeuren verwierf, 
raakten de meeste Ieden ervan overtuigd dat het varen van een meer pro
fessionele koers onontkoombar was. De onderhandelingen met de NeZ 
scherpten dit inzicht verder aan. Aan de bestaande wirwar van verkoop
punten diende zo snel mogelij keen eind te worden gemaakt. 

Uitgangspunt bij de discussies was een tweefasenbeleid. In fase I 
moesten de Ieden het met elkaar eens zien te worden over definitieve af-

35. NKU Verenigingsarchief Gouda, Not ~ ' len Bestuursvergadering 16-10-1974. De 
NKU-Ieden moesten het er eerst onderling nog over eens zien te worden aan wie de extra
kilo's zouden gaan toevallen. Veel tijd moest worden gestoken in het bedenken van inge
wikkelde verdeelsleutels. 
36. NKU Verenigingsarchief Gouda, 'Rapport inzake introduktie Uniekaas Nieuw', ok
tober 1974. 
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bakening van de rayongrenzen. Centraal hierbij stond het streven naar 
behoud van omzet van ieder lid. In fase II moesten grotere rayons wor
den gevormd met omzetten van minimaal 1000 ton. Deze schaalvergra
ting wilde men tot stand brengen door snelle graei van de afzonderlijke 
ondernemingen, door intensieve samenwerking tussen aangrenzende le
den (regio-vorming), maar vooral door onderlinge fusies en overnamen. 

Kaart 1 en 2 

~= ,;=? - ' 

f 
() 

SITUATIE 1970 SITUATIE 1980 

In 1970 vertoonde de rayon-indeling bij de NKU nog veel overeenkomsten met een lappen
deken. In 1980 was het gehele Nederlandse afzetgebied onderverdeeld in acht regio's. 

Eind 1974, to en de rayonering nagenoeg rand was, gaven de leden una
niem hun goedkeuring aan de zogenaamde regioconstructie. Zo snel 
mogelijk moesten acht regio's gevormd worden waarbinnen de betrok
ken bedrijven nauw zouden gaan samenwerken. Voor ieder blok werd 
een regionaal manager aangesteld, wiens voornaamste taak het verwer
yen van toegang tot de groeisectoren was. 37 

37. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen Bestuursvergadering 13-10-1974. 
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TABEL 5 De gemiddelde afzetontwikkeling van de NKU in mi/joenen guldens 

Omzet NKU Aantal leden Gem.Omzet 
(in miljoenen guldens) NKU (in miljoenen guldens) 

1974 80 21 3,8 
1975 93 20 4,7 
1976 127 16 7,9 
1977 150 16 9,3 
1978 181 16 11,3 
1979 212 16 13,2 
1980 240 15 16,0 
1981 260 9 28,8 
1982 274 9 30,4 
1983 315 8 39,3 

Bron: Jaarverslagen Nederlandse Kaas Unie. 

In de tweede helft van de jaren '70 vond binnen de NKU een ingrijpend 
concentratieproces plaats. In 15 jaar tijd was het aantalleden van 33 in 
1964 teruggelopen tot 10 in 1980. Zelfs als men er rekening mee houdt 
dat in de tussenliggende periode dertien leden waren uitgetreden, moet, 
gezien de gemiddelde omzet- en afzet ontwikkeling der NKU-Ieden, ge
concludeerd worden dat een aanzienlijke schaalvergroting had plaatsge
vonden. Tussen 1974 en 1980 vonden bij de resterende bedrijven twee 
'eigenlijke fusies' en 11 'overnamen' plaats, in de betekenis die Vleesen
beek aan deze termen hecht. 

Uit een vergelijking van het jaarverslag uit 1979 van de NKU met het 
Statistisch jaaroverzicht van het Produktschap voor Zuivel valt op te 
maken dat de NKU-bedrijven in dat jaar in het algemeen groter waren 
dan die van de overige Nederlandse kaasgrossiers. 

TABEL 6 Het aantal groothandelaren in kaas per grootteklasse in 1979 

grootteklasse 

tot 100 ton 
100-250 ton 
250-500 ton 
500-1000 ton 
1000-2500 ton 
2500 ton en meer 

Totaal 

aantal kaasgroothandelaren 

212 
106 
63 
26 
24 
13 

444 

NKU-bedrijven 

2 
4 
3 

10 

Bron: Statistisch jaaroverzicht Produktschap voor Zuivel, 1980 (tabel 12); Jaarverslag 
NKU,1980. 
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In de jaren '80 zette de concentratie door. Momenteel zijn er nog zes be
drijven. 

De schaalvergroting noodzaakte de NKU-leden zich grondig te bezin
nen over de toekomst van hun bedrijven en van de vereniging als geheel. 
Zij realiseerden zich in de eerste plaats dat, indien een van de bedrijven 
in financiele moeilijkheden raakte en uit de schakel verdween, er een 
enorme witte plek op de kaart zou ontstaan. Bovendien zagen zij onder 
ogen dat hun bedrijven typische familie-zaken waren met aile bekende 
problemen inzake management en financiering bij opvolging. 

Tot nu toe waren NKU-grossiers die om wat voor reden dan ook hun 
bedrijf wilden of moesten beeindigen meestal door andere NKU
onernemingen overgenomen. Op de organisatie als geheel had dit een 
positieve invloed gehad: het marktaandeel was erdoor op peil gebleven 
en de resterende bedrijven waren almaar sterker geworden. Maar door 
de schaalvergroting die zich had voorgedaan, kon dit saort overnamen 
niet meer als haalbaar worden beschouwd. In 1981 werd besloten dat er 
een plan moest worden opgesteld dat bij eventualiteiten als 'reddings
boei' kon fungeren. Geconstateerd werd dat er bij onverhoopte moei
lijkheden vier gei"nteresseerden waren. Ten eerste de kaasunie-leden zelf. 
Voor hen was overname financieel niet haalbaar. Vervolgens was er de 
leverancier, de NeZ. De derde gei"nteresseerde partij was de concurren
tie. Inmenging van deze groepering moest worden vermeden. Datzelfde 
gold voor overname door een vierde gegadigde, het vrijwillig filiaalbe
drijf. 38 In geval van problemen zou de NKU dus automatisch terecht ko
men bij de NeZ. Het werd de led en eens te meer duidelijk dat de 
zuivelverkoopcentrale zich ten opzichte van de NKU in een machtsposi
tie beyond. Met als doel het waarborgen van de continui"teit der NKU 
werd in gezamenlijk overleg een participatie-maatschappij opgericht. 
Een dergelijke maatschappij stelt op 'zachte voorwaarden' risicodra
gend kapitaal ter beschikking aan bedrijven in moeilijkheden waarvan 
blijkt dat er na een kapitaalsinjectie weer toekomst is. 

Van NKU-zijde, waar de gevoelens van achterdocht omtrent de wer
kelijke intenties van de Nez na 1974 nog niet geheel waren verdwenen, 
liet men de restrictie inbouwen dat de leden te allen tijde een in de 
participatie-maatschappij opgenomen bedrijf terug konden kopen. Het 
reddingsplan moest eerder van stal worden gehaald dan was voorzien. 
'In 1982' , zo ving het jaarverslag aan, 'is veel gebeurd en niet aileen in 
positieve zin, hetgeen op zich ook onlogisch zou zijn in een tijd van re
cessie en dalende omzetten ( . .. ). Door de groei - in omzet en in mar-

38. NKU Verenigingsarchief Gouda, Notulen Bestuursvergadering, 11-2-1982. 
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ge/winst - van de afgelopen jaren zijn praetiseh aile bedrijfspanden te 
klein geworden. Hierop zijn - to en de kaas uit de panden puilde en deels 
elders werd opgelegd - beslissingen genomen voor het opzetten van 
nieuwe grotere bedrijfspanden, waarbij rekening werd gehouden met de 
te verwaehten verdere groei. 

Tijdens de bouw sloeg de reeessie toe ( . .. ). Voeg bij dit feit dat de in
vesteringen - ten opziehte van het gevormde Eigen Vermogen tenminste 
als gedurfd kunnen worden gekwalifieeerd en men begrijpt wat er ge
beurd is.'39 Op 15 september 1982liet de direeteur van de NKU een be
rieht uitgaan naar aIle leden waarin duidelijk werd dat een van de 
bedrijven in finaneiele moeilijkheden verkeerde. Er werden al gesprek
ken gevoerd met de NCZ - de grootste sehuldeiser - die zieh bereid ver
klaarde finaneieel bij te springen. Ais voorwaarde stelde de 
zuivelverkoopeentrale dat zij ter beseherming van haar kapitaal een 
voorlopige 'strategisehe zeggensehap' in het bedrijf zou verwerven. Dit 
was een evidente inbreuk op de basisovereenkomst uit 1974, waarbij de 
NCZ had toegezegd geen belangen in de NKU-ondernemingen te zullen 
verwerven. Bovendien werd afgeweken van de plannen met betrekking 
tot de partieipatie-maatsehappij, want daarin was niet aan direete deel
neming gedaeht. 

In 1983 werd bekend dat het samenwerkingsverband tussen CMC, in
middels omgedoopt tot Melkunie Holland (MUH), en Cobereo, dat 
gestalte had gekregen in de NCZ, verbroken zou worden. De NKU 
moest zieh beraden over een nieuwe partner. Besloten werd MUH orien
terend te benaderen met de vraag of een sterkere vertieale integratie mo
gelijk was. Van de grote Nederlandse zuivelblokken was MUH een 
natuurlijke keuze voor de NKU omdat via de Noordhollandse kaas al 
jarenlang een indireete relatie bestond. Tevens speelde een rol dat beide 
organisaties wat betreft de marketing- en merkartikelenfilosofie organi
saties op een lijn zaten. Bovendien toonde MUH zieh bereid kredieten 
te verstrekken tegen gunstige eondities. Zelfstandige led en werden zo in 
staat gesteld hun bedrijven sterk te vergroten. Overnamen zouden im
mers onmogelijk zijn als geen 'goodwill' aan de vertrekkende leden 
werd betaald . Banken zijn nu eenmaal in een tijd van recessie minder 
snel geneigd 'goodwill' te financieren.40 

De gesprekken tussen MUH en de NKU vonden plaats tegen de aeh
tergrond van de te verwaehten marktontwikkelingen. Voorzien werd dat 
voldoende eonsumenten voorkeur zouden blijven geven aan kwaliteits-

39. NKU Verenigingsarchief Gouda, laarverslag 1982. 
40. Interview l.P.B. Kalksma. 
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kaas, maar zich weI steeds kritischer zouden gaan opsteIIen ten aanzien 
van de meerprijs die daarvoor betaaId moest worden. Het grootwinkeI
bedrijf richtte zich al prim air op laaggeprijsde kaas. Voorspeld kon wor
den dat het gemiddelde consumentenprijsniveau van kaas in de 
toekomst blijvend door deze en enkeIe machtige andere afnemers be
paaId zou worden. Met aIle gevoIgen voor de groothandeIsmarges van
dien. In deze situatie van verminderde omzetgroei en druk op de marges 
kon de NKU de steun van MUH goed gebruiken. 

De belangrijkste doeIsteIIing voor de komende jaren bIeef schaaIver
groting. Het streven werd nu om uiteindeIijk vier distributiecentra over 
te houden. Op deze wijze konden opIeg- en verpakkingscapaciteit opti
maaI worden benut. Ook op andere terreinen lOU de efficiency binnen 
de bedrijven vergroot kunnen worden. De kostenbesparingen die daar
van het gevoIg zouden zijn, lOuden de positie van de NKU op de markt 
aanzienIijk verbeteren.41 

Conclusie 

Het bestuderen van de geschiedenis van de Nederlandse Kaas Unie 
maakt het mogeIijk een antwoord te geven op de vraag hoe een specifiek 
aantal kleinschalige kaasgrossiers zich aanpaste aan de gewijzigde 
marktomstandigheden om uitschakeling van hun bedrijven tegen te 
gaan. 

De oprichting van de NKU was een uiting van wat B. NieschIag 
'Gegen-Konzentration' noemt; concentratie, die uit een defensieve hou
ding ontstaat. 42 Aanvankelijk gingen de NKU-Ieden niet verder dan het 
vormen van een los economisch samenwerkingsverband. Van een echte 
machtspositie kon op deze manier geen sprake zijn. Dat de NKU
grossiers zich in de periode tot 1975 toch redelijk wisten te handhaven, 
was vooral te danken aan de creatie van het merk Uniekaas in 1965. 

Tegen het einde van de jaren '60 werd duideIijk dat de samenwerking 
te vrijblijvend was om de oligopolies aan leveranciers- en afnemerszijde 
adequaat tegenspei te kunnen bieden. Daadwerkelijke concentratie was 
onvermijdelijk. In tien jaar tijd werd een aanzienlijke schaalvergroting 
tot stand gebracht. De vereniging werd daarmee een acceptabeIe han
deIspartner voor de enkeIe grote afnemers die de markt beheersten. Het 

41. NKU Verenigingsarchief Gouda. Bij\age Bestuursvergadering. 9-11-1983. 
42. R. Nieschlag. Die Konzentration im Handel. Deutscher lndustrie- und Handelstag. 
no. 92 (Bonn 1965). 
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voornaamste wapenfeit was de geslaagde binnenkomst bij het grootwin
kelbedrijf. In 1983 yond al zo'n 300/0 van de totale hoeveelheid Neder
landse kaas zijn weg naar dit verkoopkanaal. 

In deze periode van voortgaande concentratie werd overigens de band 
met de producent weI steeds nauwer aangehaald. De NeZ en later MUH 
oefenden als het ware een magnetische kracht uit op de NKU. Veron
dersteld mag worden dat de horizontale concentratie in de toekomst on
verminderd door zal gaan. Of deze ontwikkeling ertoe zalleiden dat er 
volledige verticale concentratie tussen MUH en NKU zal plaatsvinden, 
is nu nog onduidelijk. 



269 

Curricula vitae 

W.E. Bijker (1951) studeerde technische natuurkunde en wetenschapsfi
losofie. Na werkkringen in het voortgezet onderwijs en de curriculu
montwikkeling heeft hij bij de Universiteit Twente historisch en sociolo
gisch techniekonderzoek gedaan. Hij is als onderzoeksmedewerker van 
Z.W.O. verbonden aan het Centrum voor Vraagstukken van Weten
schap en Samenleving, 'De Boerderij', Universiteit Twente; daarnaast 
is hij sinds juni 1987 werkzaam bij de vakgroep filosofie van de Facul
teit Algemene Wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Correspon
dentieadres: 'De Boerderij', UT, Postbus 217,7500 AE Enschede. 

J .F.E. Blasing (1940) studeerde economie aan de Freie Universiteit te 
Berlijn en promoveerde 1973 op een economisch-historische proef
schrift aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Hij publiceerde behalve 
artikelen ook een reeks wetenschappelijk-educatieve filmprogramma's 
over eminente vakgenoten alsmede een drietal boeken. Thans is hij uni
versitair hoofddocent economische geschiedenis verbonden aan de Ka
tholieke Universiteit Brabant. Correspondentie-adres: Katholieke Uni
versiteit Brabant, postbus 90153, 500 LE Tilburg, k. 13520. 

R. Bonekamp (1959) studeerde van 1978 tot 1984 sociaal-economische 
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie verrichtte 
hij o.a. onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwe
gen. Momenteel is hij werkzaam als docent geschiedenis bij het St. Jans
college te Hoensbroek en studeert economie aan de Erasmus
universiteit, Rotterdam. Correspondentie-adres: Stationsstraat 13, 6365 
CK Schinnen. 

G. van Hooff (1951) studeerde sociaal-economische geschiedenis te Nij
megen. De doctoraalscriptie ging over de sociale ontwikkelingen in Hel
mond onder invloed van de industrialisatie (1850-1914). Publiceerde 
m.n. over de textielnijverheid en de sociale geschiedenis van Zuid-Oost
Brabant in de 1ge eeuw. Momenteel werkzaam bij het samenwerkings
orgaan Brabantse Universiteiten en bezig met een proefschrift over de 
ontwikkeling van de machinenijverheid in Nederland 1850-1914. Cor
respondentie-adres: THE/HG. 9.01, Postbus 513,5600 MB Eindhoven. 



270 

J.J. Hutter in 1982 afgestudeerd als elektrotechnisch ingenieur aan de 
Technische Hogeschool Twente op de Elektromagnetische PuIs van ker
nexplosies. Daarna verbonden geweest aan de afdelingen Informatika 
en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Ho
geschool Twente. Sinds 1984 verbonden aan de fakulteit Wijsbegeerte 
en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universteit Eindho
ven en bezig met een proefschrift over de opkomst van toepassingsge
richt natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland tot 1940. Adres: 
Technische Universiteit Eindhoven, Fakulteit W&Mw, HG 9.31, Post
bus 513, 5600 MB Eindhoven, 040-474488. 

G.J. Jansen. (1957) Studeerde economische en sociale geschiedenis in 
Utrecht. Momenteel werkzaam als redacteur bij het weekblad Elsevier 
Carriere. Is sinds 1986 verbonden aan de stichting 'Historica' en schrijft 
in opdracht van bedrijven en instellingen jubileumboeken. Correspon
dentie-adres: Poortstraat 70 Utrecht. 

R.J.A.A. Janssen, sinds 1980 student Technische Natuurkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, studeert af op een onderwerp uit de 
Vaste Stof Fysica. Adres: Opwettensemolen 340 5612 DP Eindhoven, 
040-430787. 

J .A. Kerssies (1961) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Eras
mus Universiteit te Rotterdam. Afgestudeerd in augustus 1986 op de 
scriptie: He! verval van de glasblazerij in de Republiek; een economisch
en techniek-historisch onderzoek. Thans (vanaf 1 maart) werkzaam als 
assistent in opleiding aan de subfaculteit maatschappijgeschiedenis voor 
het verrichten van een promotie-onderzoek over de beeldvorming over 
de beginfase van de Nederlandse Opstand in de periode 1650-1850. 
Corr.adres: Regulierenhof 30, 3801 DB Gouda. 

Eda Kranakis (1953) received a Ph.D. in 1982 in the field of history of 
science and technology. Currently she is a member of the Departement 
of Science Dynamics, University of Amsterdam. The article published 
here is part of a larger comparative study on social determinants of engi
neering practice in France and America during the nineteenth century. 
She received the 1985 Usher Prize of the Society for History of Techno
logy for the best article in Technology and Culture. Correspondentie
adres: Poisbroekstraat 19, 1106 BA Amsterdam. 

J.M. Lintsen sr. (1923) studeerde chemische techniek aan de HTS te 
Heerlen. Daarna studeerde hij voor toelating tot het Instition of Chemi-



271 

cal Engineers, waarvan hij het fellowship verwierf. Hij werkte als advi
sing technologist eerst bij DSM en vervolgens bij Shell. Daarna was hij 
tot 1981 werkzaam bij de KoninkIijke Nederlandse Papierfabrieken te 
Maastricht 'ells hoofd van de automatisering, engineering en research. In 
1986 behaalde hij het doctoraal examen Nederlands Recht aan de Rijks
universiteit Limburg. Correspondentie-adres: Hoge Kanaaldijk 5, 
Maastricht. 

P. Nijhof (1950). Sociaal-geograafiplanoloog, sinds 1986 werkzaam 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist als ProjectIeider in
ventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940. Is ondermeer 
voorzitter van de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland. 
Schreef een tiental boeken over molens en industrieele archeologie, 
waaronder Monumenten van bedrijJ en techniek (1978), BedrijJsmonu
menten in het Groene Hart van Holland (samen met B.R. Feist, 1983) 
en Oude Jabrieksgebouwen in Nederland (1985). Stelde in 1986 deel 1 
samen van Op zoek naar ons industrieel verleden in 1987 deel 2 en be
reidt thans vervolg-publicaties voor. Correspondentieadres: Stichting 
FIEN, pia. M.M. Prins Hendrik, Leuvenhaven 1, 3011 EA Rotterdam. 

J.A. Pellegrino v. Stuyvenberg (1946) studeerde part-time aan de Tech
nische Universiteit Eindhoven afdeling Techniek en Maatschappij. Hij 
studeerde af op het onderwerp elektrotechniek en veiligheid. Naast zijn 
studie was hij part-time medewerker op het Instituut voor Perceptie On
derzoek te Eindhoven, waar hij momenteel nog werkzaam is. Corres
pondentie-adres: Kroonstraat 2, 5632 DX Eindhoven. 

E.J .G. van Royen (1952) studeerde economische en sociale geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van hem verscheen o.a. een geschiede
nis van een Maastrichts metaalverwerkend bedrijf en een artikel over de 
vooroorloogse huisvestingspolitiek van mijnondernemingen en woning
corporaties in Limburgse mijnstreek. Sinds 1985 is hij verbonden aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Limburg waar 
hij historisch onderzoek verricht ten behoeve van een project over ar
beidsomstandighedenrecht. Dit onderzoek vormt tevens onderdeel van 
het project 'Geschiedenis der wetenschappen in hun praktische en maat
schappeIijke kontekst' dat is opgezet door de basisvoorziening Geschie
denis van de Faculteit der AIgemene Wetenschappen van genoemde uni
versiteit. Correspondentie-adres: Prins Hendrikstraat 10, 6245 EE IJs
den. 



272 

J.P .M. Sterk (1953). Studeerde economische en sociale geschiedenis in 
Utrecht. Sinds 1985 als toegevoegd docent werkzaam aan de afdeling 
economische en sociale geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis 
te Utrecht. Publiceerde o.m. over prostitutie en buitenechtelijkheid in 
Utrecht. Is sinds 1986 verbonden aan de Stichting 'Historica' en schrijft 
in opdracht van bedrijven en instellingen jubileumboeken. Bereidt mo
menteel een promotie voor betreffende de handeldrijvende middenstand 
in Nederland in de negentiende eeuw. 

S.W. Verstegen (1956) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij publiceerde een aantal artikelen over de geschiedenis van 
de Veluwe en verrichtte in de jaren 1984-86 als wetenschappelijk as
sistent verbonden aan de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de 
Erasmusuniversiteit onderzoek naar de Nederlandse en Duitse dienst
verlenende sector in de periode 1920-1960. Momenteel bereidt hij een 
proefschrift voor over de Veluwse geerfden in een tijdperk van revolutie 
en. restauratie (1780-1830). Correspondentie-adres: Burg. Egginkstraat 
41, 3064 AP Maarssen. 

J.L.van Zanden (1955) studeerde economie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en was aldaar tussen 1981 en 1985 onderzoeksmedewerker 
bij de vakgroep economische en sociale geschiedenis. Hij promoveerde 
in 1985 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op een studie over 
de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw en is momenteel werk
zaam bij de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmusuni
versiteit. Correspondentieadres: subfac. Maatschappijgeschiedenis, 
postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 






	bedrijf-techniek_04_0001
	bedrijf-techniek_04_0002
	bedrijf-techniek_04_0003
	bedrijf-techniek_04_0004
	bedrijf-techniek_04_0005
	bedrijf-techniek_04_0006
	bedrijf-techniek_04_0007
	bedrijf-techniek_04_0008
	bedrijf-techniek_04_0009
	bedrijf-techniek_04_0010
	bedrijf-techniek_04_0011
	bedrijf-techniek_04_0012
	bedrijf-techniek_04_0013
	bedrijf-techniek_04_0014
	bedrijf-techniek_04_0015
	bedrijf-techniek_04_0016
	bedrijf-techniek_04_0017
	bedrijf-techniek_04_0018
	bedrijf-techniek_04_0019
	bedrijf-techniek_04_0020
	bedrijf-techniek_04_0021
	bedrijf-techniek_04_0022
	bedrijf-techniek_04_0023
	bedrijf-techniek_04_0024
	bedrijf-techniek_04_0025
	bedrijf-techniek_04_0026
	bedrijf-techniek_04_0027
	bedrijf-techniek_04_0028
	bedrijf-techniek_04_0029
	bedrijf-techniek_04_0030
	bedrijf-techniek_04_0031
	bedrijf-techniek_04_0032
	bedrijf-techniek_04_0033
	bedrijf-techniek_04_0034
	bedrijf-techniek_04_0035
	bedrijf-techniek_04_0036
	bedrijf-techniek_04_0037
	bedrijf-techniek_04_0038
	bedrijf-techniek_04_0039
	bedrijf-techniek_04_0040
	bedrijf-techniek_04_0041
	bedrijf-techniek_04_0042
	bedrijf-techniek_04_0043
	bedrijf-techniek_04_0044
	bedrijf-techniek_04_0045
	bedrijf-techniek_04_0046
	bedrijf-techniek_04_0047
	bedrijf-techniek_04_0048
	bedrijf-techniek_04_0049
	bedrijf-techniek_04_0050
	bedrijf-techniek_04_0051
	bedrijf-techniek_04_0052
	bedrijf-techniek_04_0053
	bedrijf-techniek_04_0054
	bedrijf-techniek_04_0055
	bedrijf-techniek_04_0056
	bedrijf-techniek_04_0057
	bedrijf-techniek_04_0058
	bedrijf-techniek_04_0059
	bedrijf-techniek_04_0060
	bedrijf-techniek_04_0061
	bedrijf-techniek_04_0062
	bedrijf-techniek_04_0063
	bedrijf-techniek_04_0064
	bedrijf-techniek_04_0065
	bedrijf-techniek_04_0066
	bedrijf-techniek_04_0067
	bedrijf-techniek_04_0068
	bedrijf-techniek_04_0069
	bedrijf-techniek_04_0070
	bedrijf-techniek_04_0071
	bedrijf-techniek_04_0072
	bedrijf-techniek_04_0073
	bedrijf-techniek_04_0074
	bedrijf-techniek_04_0075
	bedrijf-techniek_04_0076
	bedrijf-techniek_04_0077
	bedrijf-techniek_04_0078
	bedrijf-techniek_04_0079
	bedrijf-techniek_04_0080
	bedrijf-techniek_04_0081
	bedrijf-techniek_04_0082
	bedrijf-techniek_04_0083
	bedrijf-techniek_04_0084
	bedrijf-techniek_04_0085
	bedrijf-techniek_04_0086
	bedrijf-techniek_04_0087
	bedrijf-techniek_04_0088
	bedrijf-techniek_04_0089
	bedrijf-techniek_04_0090
	bedrijf-techniek_04_0091
	bedrijf-techniek_04_0092
	bedrijf-techniek_04_0093
	bedrijf-techniek_04_0094
	bedrijf-techniek_04_0095
	bedrijf-techniek_04_0096
	bedrijf-techniek_04_0097
	bedrijf-techniek_04_0098
	bedrijf-techniek_04_0099
	bedrijf-techniek_04_0100
	bedrijf-techniek_04_0101
	bedrijf-techniek_04_0102
	bedrijf-techniek_04_0103
	bedrijf-techniek_04_0104
	bedrijf-techniek_04_0105
	bedrijf-techniek_04_0106
	bedrijf-techniek_04_0107
	bedrijf-techniek_04_0108
	bedrijf-techniek_04_0109
	bedrijf-techniek_04_0110
	bedrijf-techniek_04_0111
	bedrijf-techniek_04_0112
	bedrijf-techniek_04_0113
	bedrijf-techniek_04_0114
	bedrijf-techniek_04_0115
	bedrijf-techniek_04_0116
	bedrijf-techniek_04_0117
	bedrijf-techniek_04_0118
	bedrijf-techniek_04_0119
	bedrijf-techniek_04_0120
	bedrijf-techniek_04_0121
	bedrijf-techniek_04_0122
	bedrijf-techniek_04_0123
	bedrijf-techniek_04_0124
	bedrijf-techniek_04_0125
	bedrijf-techniek_04_0126
	bedrijf-techniek_04_0127
	bedrijf-techniek_04_0128
	bedrijf-techniek_04_0129
	bedrijf-techniek_04_0130
	bedrijf-techniek_04_0131
	bedrijf-techniek_04_0132
	bedrijf-techniek_04_0133
	bedrijf-techniek_04_0134
	bedrijf-techniek_04_0135
	bedrijf-techniek_04_0136
	bedrijf-techniek_04_0137
	bedrijf-techniek_04_0138
	bedrijf-techniek_04_0139
	bedrijf-techniek_04_0140
	bedrijf-techniek_04_0141
	bedrijf-techniek_04_0142
	bedrijf-techniek_04_0143
	bedrijf-techniek_04_0144
	bedrijf-techniek_04_0145
	bedrijf-techniek_04_0146
	bedrijf-techniek_04_0147
	bedrijf-techniek_04_0148
	bedrijf-techniek_04_0149
	bedrijf-techniek_04_0150
	bedrijf-techniek_04_0151
	bedrijf-techniek_04_0152
	bedrijf-techniek_04_0153
	bedrijf-techniek_04_0154
	bedrijf-techniek_04_0155
	bedrijf-techniek_04_0156
	bedrijf-techniek_04_0157
	bedrijf-techniek_04_0158
	bedrijf-techniek_04_0159
	bedrijf-techniek_04_0160
	bedrijf-techniek_04_0161
	bedrijf-techniek_04_0162
	bedrijf-techniek_04_0163
	bedrijf-techniek_04_0164
	bedrijf-techniek_04_0165
	bedrijf-techniek_04_0166
	bedrijf-techniek_04_0167
	bedrijf-techniek_04_0168
	bedrijf-techniek_04_0169
	bedrijf-techniek_04_0170
	bedrijf-techniek_04_0171
	bedrijf-techniek_04_0172
	bedrijf-techniek_04_0173
	bedrijf-techniek_04_0174
	bedrijf-techniek_04_0175
	bedrijf-techniek_04_0176
	bedrijf-techniek_04_0177
	bedrijf-techniek_04_0178
	bedrijf-techniek_04_0179
	bedrijf-techniek_04_0180
	bedrijf-techniek_04_0181
	bedrijf-techniek_04_0182
	bedrijf-techniek_04_0183
	bedrijf-techniek_04_0184
	bedrijf-techniek_04_0185
	bedrijf-techniek_04_0186
	bedrijf-techniek_04_0187
	bedrijf-techniek_04_0188
	bedrijf-techniek_04_0189
	bedrijf-techniek_04_0190
	bedrijf-techniek_04_0191
	bedrijf-techniek_04_0192
	bedrijf-techniek_04_0193
	bedrijf-techniek_04_0194
	bedrijf-techniek_04_0195
	bedrijf-techniek_04_0196
	bedrijf-techniek_04_0197
	bedrijf-techniek_04_0198
	bedrijf-techniek_04_0199
	bedrijf-techniek_04_0200
	bedrijf-techniek_04_0201
	bedrijf-techniek_04_0202
	bedrijf-techniek_04_0203
	bedrijf-techniek_04_0204
	bedrijf-techniek_04_0205
	bedrijf-techniek_04_0206
	bedrijf-techniek_04_0207
	bedrijf-techniek_04_0208
	bedrijf-techniek_04_0209
	bedrijf-techniek_04_0210
	bedrijf-techniek_04_0211
	bedrijf-techniek_04_0212
	bedrijf-techniek_04_0213
	bedrijf-techniek_04_0214
	bedrijf-techniek_04_0215
	bedrijf-techniek_04_0216
	bedrijf-techniek_04_0217
	bedrijf-techniek_04_0218
	bedrijf-techniek_04_0219
	bedrijf-techniek_04_0220
	bedrijf-techniek_04_0221
	bedrijf-techniek_04_0222
	bedrijf-techniek_04_0223
	bedrijf-techniek_04_0224
	bedrijf-techniek_04_0225
	bedrijf-techniek_04_0226
	bedrijf-techniek_04_0227
	bedrijf-techniek_04_0228
	bedrijf-techniek_04_0229
	bedrijf-techniek_04_0230
	bedrijf-techniek_04_0231
	bedrijf-techniek_04_0232
	bedrijf-techniek_04_0233
	bedrijf-techniek_04_0234
	bedrijf-techniek_04_0235
	bedrijf-techniek_04_0236
	bedrijf-techniek_04_0237
	bedrijf-techniek_04_0238
	bedrijf-techniek_04_0239
	bedrijf-techniek_04_0240
	bedrijf-techniek_04_0241
	bedrijf-techniek_04_0242
	bedrijf-techniek_04_0243
	bedrijf-techniek_04_0244
	bedrijf-techniek_04_0245
	bedrijf-techniek_04_0246
	bedrijf-techniek_04_0247
	bedrijf-techniek_04_0248
	bedrijf-techniek_04_0249
	bedrijf-techniek_04_0250
	bedrijf-techniek_04_0251
	bedrijf-techniek_04_0252
	bedrijf-techniek_04_0253
	bedrijf-techniek_04_0254
	bedrijf-techniek_04_0255
	bedrijf-techniek_04_0256
	bedrijf-techniek_04_0257
	bedrijf-techniek_04_0258
	bedrijf-techniek_04_0259
	bedrijf-techniek_04_0260
	bedrijf-techniek_04_0261
	bedrijf-techniek_04_0262
	bedrijf-techniek_04_0263
	bedrijf-techniek_04_0264
	bedrijf-techniek_04_0265
	bedrijf-techniek_04_0266
	bedrijf-techniek_04_0267
	bedrijf-techniek_04_0268
	bedrijf-techniek_04_0269
	bedrijf-techniek_04_0270
	bedrijf-techniek_04_0271
	bedrijf-techniek_04_0272

