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Techniek en wetenschap:
l
een siamese tweeling
G. VERBONG

Inleiding
Het thema van de relatie tussen techniek en wetenschap is een van de oudste
thema 's in de techniekgeschiedenis. Eeuwenlang hebben techniek en wetenschap zich min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Tussen ambachtslieden en geleerden bestond een grote sociale kloof, die vruchtbare
contacten verhinderde. De situatie in het oude Griekenland is het meest
bekende voorbeeld hiervan. Met het ontstaan van de mode me natuurwetenschap in de zeventiende eeuw begon dit echter geleidelijk te veranderen. De
wissel werking tussen techniek en wetenschap werd steeds intensiever en
vanaf de negentiende eeuw zijn techniek en wetenschap zo verstrengeld
geraakt dat zij in onze tijd nauwelijks meer te onderscheiden zijn. Tijdens dit
proces is de oude ambachtelijke techniek in de modeme, hedendaagse technologie veranderd.
Dat de techniek in de afgelopen twee eeuwen een diepgaand transformatieproces heeft doorgemaakt en dat de wetenschap een belangrijke factor in dit
proces is geweest, is onomstreden. De aard van de veranderingen en de mate
van de invloed van de wetenschap hierop is daarentegen het onderwerp
geweest van vele controverses. 2 Enkele verschillende visies op de ontwikkeI. Deze publikatie is tot stand gekomen dankzij de steun van de Stichting voor Historisch
Onderzoek, gesubsidieerd door NWO.
De auteur is op dit moment bezig met een onderzoek naar de ontwikkeling van technische
gemeenschappen en technische kennis in Nederland in de negentiende eeuw. Bij het onderzoek
zijn verschillende andere onderzoekers betrokken, met name Ernst Homburg, Hans Cuperus en
Harry Lintsen. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprojekt 'Techniek en industrialisatie
in Nederland in de negentiende eeuw', dat onder leiding van Harry Lintsen wordt uitgevoerd.
2. John Staudenmaier geeft in hoofdstuk 3 van zijn hoek Technology's Storytellers (Cambridge(Ma) 1985) een overzicht van de discussie over dit thema in het tijdschrift Technology and
Culture; andere overzichten van de discussie zijn o.a. te vinden in: Bames & Edge, Science in
Context (Boston 1982), deel3 'The interaction of science and technology'; G. Kiippers, ' On the
relation between technology and science - goals of knowledge and dynamics of theories', in:
Krohn/Layton/Weingart (eds), The dynamics ofscience and technology (Dordrecht 1978) 113-133;
C. Chant, Science, technology and everyday life 1870-1950 (London 1989) hfst. 2 en R. Laudan
(ed), The nature o/technological knowledge. Are models o/scientific change relevant? (Dordrecht
1984).
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ling van de stoommachine, het symbool van de Industriele Revolutie, en op
het aandeel van de wetenschap hierin illustreren dit.
De uitvinding en de verdere ontwikkeling van de stoommachine door onder
andere Newcomen en Watt worden vaak genoemd als een voorbeeld van een
belangrijke technische ontwikkeling, die zonder steun van de wetenschap tot
stand is gekomen. Thomas Newcomen was een ijzerhandelaar, die weinig
onderwijs had genoten. Hij ontwikkelde een praktische stoompomp voor de
steenkoolmijnen. James Watt was een instrumentmaker aan de universiteit
van Glasgow. Zijn baanbrekende verbeteringen, met name het gebruik van
een afzonderlijke condensor, betekenden een technische doorbraak die de
toepassingsmogelijkheden van de stoommachine aanzienlijk uitbreidden. De
wetenschap had hen weinig te bieden, juist het omgekeerde was het geval. De
ontwikkeling van de stoommachine is voorafgegaan en heeft in belangrijke
mate bijgedragen aan het ontstaan van de wetenschap der thermodynamica
rond 1850. 3
Watt stond op de universteit van Glasgow echter in contact met de chemicus Black, die een theorie over de latente warmte ontwikkelde. Black - en
vel en na hem - beweerde, dat Watt zijn uitvinding ontleende aan deze theorie.
Watt zelf echter stelde al - hierin later gesteund door anderen - dat hij de
theorie van de latente warmte voor zijn uitvinding niet nodig had gehad. Hij
eerde Black overigens door te zeggen, dat door zijn contacten met Black zijn
experimenteermethoden sterk waren verbeterd. De empirische gegevens, die
Watt eventueel bij zijn uitvinding zou hebben gebruikt, waren door hem zelf
al empirisch en onafhankelijk van Black gevonden. 4
Op het gebied van de warmtetheorieen mag de bijdrage van de wetenschap
zeker tot 1850 dan weI verwaarloosbaar zijn geweest, op een heel ander
terrein heeft de wetenschap misschien weI beslissende bijdragen geleverd.
Het wetenschappelijk onderzoek van onder andere Galilei, Torricelli, Von
Guericke en Papin naar de mogelijkheid van het bestaan van een vacuum
hebben geleid tot de ontwikkeling van de pneumatica. Deze tak van wetenschap ligt ten grondslag aan de beweging van de zuiger in de cilinder van een
stoommachine: zonder het idee van het vacuum geen stoommachine. De
vraag is dan belangrijk of de relatief ongeschoolde Newcomen op de hoogte
was van het recente werk van Papin, die met stoom in kleine cilinders had
geexperimenteerd. Wat het antwoord ook moge zijn, Newcomen moest meer
doen dan aIleen maar Papins ideeen in de praktijk te brengen. Er was een
gigantische stap vereist bij de overgang van het laboratoriummodel naar een

3. Zie bijvoorbeeld L. Mumford, Technics and civilization (London 1955).
4. Zie voor een discussie van dit thema, D. Fleming, 'Latent heat and the invention of the Watt
engine', in: O. Mayr (ed), Philosophers & Machines (New York 1976) 121-123.
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Alb. I: Een Newcomenmachine uir 1712. Deze sfOommachine werd gebruikr voor her aandrijven
van een pomp. Bron:Singer (ed.) . A Hisrory o/rechnology (Oxford 1979). deel IV 174.

grote, effectief werkende stoompomp.5 Bovendien was de machine van Savery een minstens zo belangrijke inspiratiebron.
Een andere kwestie is de vraag waarom het werk van de Franse ingenieur
Sadi Carnot zo lang onbekend is gebleven. Carnot publiceerde al in 1824 zijn
'Reflexions sur la puissance motrice du feu'; hij formuleerde hierin de grondslagen van de thermodynamica. De ingenieurs hadden deze theorie, die waardevolle inzichten had kunnen verschaffen, bij wijze van spreken voor het
oprapen, maar zij gebruikten haar niet. Pas na het werk van de fysici Kelvin
en Clausius omstreeks 1850 werd het werk van Carnot op zijn waarde geschat. De thermodynamica kwam in die tijd tot ontwikkeling. 6 Daarna werden de ontwikkelingen op het gebied van de stoommachines en andere
krachtbronnen steeds meer bepaald door de wetten van de thermodynamica.
De techniek 'verwetenschappelijkte': zij veranderde in een vorm van toegepaste wetenschap.
5. G. Bassalla, The evolution o/technology (Cambridge 1988) 91-97.
6. Onder andere M. Kerker, 'Sadi Carnot and the Steam Engine Engineers', Philosophers &
Machines (New York 1976) 125-138, en verder de uitstekende inleiding van Robert Fox op zijn
vertaling van Sadi Carnol's werk, Reflexions on rhe morive power 0/ hear (Manchester 1986).
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Dat de verhouding tussen techniek en wetenschap ook na 1850 niet zo
duidelijk was, laat de uitvinding van de injector door de Franse uitvinder
Giffard in 1858 zien. De injector was een eenvoudig hulpmiddel om het
waterpeil in een stoomketel onder druk aan te vullen. Deze uitvinding stelde
de thermodynamische theorie echter nog gedurende meer dan een halve eeuw
voor problemen. Het voorbeeld van de injector laat nu juist zien dat voor het
doen van uitvindingen de toepassing van wetenschappelijke theorieen niet
voldoende was. Hetzelfde gold voor het oplossen van de theoretische problemen rond de injector; hiervoor moest nieuwe kennis en theorieen worden
ontwikkeld. De kennis die bij de oplossing van deze problemen werd opgedaan zou zelfs meer hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stoomturbine dan de fundamentele wetten van de thermodynamica. 7
Met name de aard en de eigenschappen van de mode me techniek is het
onderwerp van de meeste controverses. De opvatting, dat de techniek een
vorm van toegepaste wetenschap is geworden, is wijd verbreid maar eveneens vaak aangevallen. De laatste jaren zijn er nieuwe benaderingen ontwikkeld, waardoor een uitweg uit de impasse mogelijk lijkt. Dit is het centrale
onderwerp van dit artikel. Voordat we hiermee verder gaan is het noodzakelijk om in te gaan op de vraag , waarom aan dit thema zoveel belang wordt
gehecht en waardoor het gebrek aan consensus wordt veroorzaakt.

De toren van Babel
Aan het einde van de jaren vijftig wilden in de VS een aantal historici meer
aandacht geven aan de geschiedenis van de techniek. Deze wens werd ingegeven door het groeiende maatschappelijke belang van de techniek; onder
invloed van de technische ontwikkeling veranderde de samenleving sneller
dan ooit tevoren. De mode me techniek was het meest verwant aan de wetenschap. Een voor de hand liggende organisatie om dergeJijk onderzoek te
stimuleren leek daarom de History of Science Society (HSS) te zijn. Pogingen
in deze richting mislukten echter. Onder de wetenschapshistorici bestond
voor techniek geen enkele belangstelling. Wetenschappelijke kennis was
immers de meest algemene, abstracte en hoogste vorm van kennis. De kennis
en methoden van technici en ingenieurs bestond 'slechts' uit de toepassing
van eerder gedane wetenschappelijke vindingen en theorieen en was daarom
voor wetenschapshistorici niet interessant en niet van belang. 8
De techniekhistorici verlieten daarop de HSS en richtten hun eigen vereniging op, de Society for the History of Technology (SHOT). De status van de
7. E. Kranakis, ' The French connection: Giffard 's injector and the nature of heat ', Technology
and Culture , 23(1982) 37-38.
8. J.Staudenmaier, Technology's Storytellers (Camhridge(Ma) 1985).
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techniek ten opzichte van de wetenschap werd binnen de nieuwe vereniging
een cruciaal thema. Immers, als de techniek niet meer was dan een verzameling van toepassingen van wetenschap en arationele vaardigheden, dan zou
zeker de geschiedenis van de mode me techniek worden gereduceerd tot een
onderdeel van de wetenschapsgeschiedenis. De nieuwe discipline zou dan
geen bestaansgrond hebben. In veel techniekhistorisch onderzoek werd dan
ook het unieke karakter van de techniek benadrukt. In feite ging het hier om
een emancipatie van de techniek ten opzichte van de wetenschap en tegelijkertijd van de techniekgeschiedenis ten opzichte van de wetenschapsgeschiedenis. De relatie tussen techniek en wetenschap was dan ook in het tijdschrift
van SHOT, Technology and Culture, een zeer populair thema. Ondanks de
uitgebreide aandacht voor het thema ontstond er echter geen consensus. 9
Dat de controverse over de aard van de invloed van de wetenschap op de
techniek niet een zuiver academische discussie was, werd duidelijk toen in de
jaren vijftig een aantal innovatiestudies werden verricht. Vanuit kringen van
economen en beleidsmakers ontstond belangstelling voor de vraag in hoeverre technische innovaties waren gebaseerd op wetenschappelijke ontdekkingen. Er was namelijk minder geld beschikbaar voor onderzoek dan tijdens de
oorlogsjaren en men wilde weten, waar men de beschikbare middelen zo
efficient mogelijk kon inzetten. Het Amerikaanse onderzoek 'Hindsight' naar
de oorsprong van technische innovaties bij de marine leverde als resultaat op
dat fundamenteel onderzoek slechts een te verwaarlozen bijdrage leverde aan
deze innovaties; technische vooruitgang was vooral te danken aan doelgericht
technisch ontwikkelingswerk. De National Science Foundation in de VS liet
daarop het project TRACES uitvoeren, waaruit het tegendeel bleek.lo
Afgezien van tekortkomingen in de gehanteerde onderzoeksmethoden is
het duidelijk, dat de achtergrond van de opdrachtgevers een rol heeft gespeeld
bij het verkrijgen van de resultaten. In feite ging het hierbij in hoge mate om
een ideologische discussie. De professionaIisering van de wetenschapsbeoefening Ieidde tot de ontwikkeIing van een eigen ideologie. Een beIangrijk
bestanddeel van deze ideologie was de overtuiging dat fundamenteel wetenschappeIijk onderzoek aan de basis stond van eIke beIangrijke technische
vooruitgang. Op deze wijze kon - maatschappelijk gezien - het doen van
fundamenteeI onderzoek worden geIegitimeerd. VeeI wetenschappers waren
hiervan overigens zo overtuigd, dat zij dit aIs een gemeenpIaats beschouwden. Studies zoals Hindsight steIden dit ter discussie en tastten dus direct de
beIangen van de wetenschappers aan. II

9.
Staudenmaier, Stolytellers , 84-85 .
10. E. Layton , 'Conditions of the technological development ', verschenen in Spiegel-Rosing and
de Solla Price (eds), Science, technology and Society (Beverly Hi lls 1977) 275-292.
II. Layton, 'Conditions ', 286-287.

14

JBGBT 7(1990)

Een gevolg van de discussie over de resultaten van Traces, Hindsight en
andere studies was dat in toenemende mate ook de modellen van techniekontwikkeling, die ten grondslag lagen aan deze onderzoeken werden bekritiseerd. Deze modellen gingen uit van de gedachte dat zuiver of fundamenteel
onderzoek de ideeen en kennis leverde, die door toegepast onderzoek (=
technologie) werden ontwikkeld tot bruikbare produkten en vervolgens tot
succesvolle innovaties. Met name het lineaire karakter en de schijnbaar
logische en noodzakelijke progressie van uitvinding naar innovatie werden
bekritiseerd. 12
De opvatting, dat de techniek veranderde in een vorm van toegepaste
wetenschap, leek vooral te worden ondersteund door de opkomst van de
' science-based industries', zoals de elektrotechnische en synthetische kleurstoffenindustrie in het laatste kwart van de vorige eeuw. De wetenschappers,
die bij deze ontwikkeling waren betrokken, wezen herhaaldelijk op de grote
rol die de wetenschap hierin speelde, en daarmee impliciet ook op hun
aandeel. Door sommige sociologen wordt deze ontwikkeling de Tweede
Industriele Revolutie genoemd, omdat ' vanaf 1880 technische vooruitgang in
toenemende mate steunde op wetenschappelijke inzichten. Wetenschap werd
ontdekt en spoedig gebruikt als produktiefactor. Techniek wordt technologie.' 13 De inschakeling van de wetenschap in de industrie werd gekenmerkt
door de opkomst van het researchlaboratorium, waar academici werkten aan
de systematische ontwikkeling en toepassing van de wetenschap. Vanuit de
sociologie werd de voortschrijdende ' verwetenschappelijking ' dan ook vooral afgemeten aan het aantal in de industrie werkzame academici, de organisatie van het werk in modeme laboratoria en de verzoening van academische
idealen met het industriele winstbejag. Het exemplarische voorbeeld van deze
ontwikkeling was de uitvinding van de transistor in 1947 in het grootste
industriele laboratorium van die tijd; de ontdekkers van het transistoreffekt
kregen bovendien de hoogste wetenschappelijke onderscheiding, de nobelprijs.14
De verstrengeling van techniek en wetenschap yond dus vooral binnen deze
broedplaatsen van de technische vooruitgang plaats. In een poging om toch
een onderscheid te kunnen blijven maken tussen techniek en wetenschap
werd vooral vanuit filosofische hoek een geidealiseerd beeld van techniek en
12. Layton, ' Conditions', 284-286; ook Bijker, Hughes, Pinch (eds), The social construction of
technological systems (Boston 1987) Introduction, 19-21.
13. M . Pieterson, (red.) Hettechnisch labyrint (Meppel 1984) 135; de bruikbaarheid van het
concept wordt bekritiseerd door E. Homburg, 'De " tweede industriele revolutie", een problematisch
historisch concept ' , Th eoretische Geschiedenis, 13( 1986), 367-385 .
14. J. Tilton, International diffusion o/technology: the case a/the semiconductors (Washington
1971) hfst. 4 en 5; voor een kritiek zie G. Verbong, 'De miskende techniek in de
wetenschap-techniekspiraal' , in A. Sarlemijn (ed), Tussen Academie en Industrie (Amsterdam
1984) 160-166.
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Afb. 2: Stoommachine in de machinekamer van her pompstation Leiduin van de Amsrerdamse
Duinwaterleidingmaatschappij rond 1900. Dergelijke machrige en imposante machines droegen
er ongetwijfeld toe bij, dat de stoommachine her symbool van de Industriiile Revolutie wad.

wetenschap geschetst. Het uitgangspunt hierbij was dat wetenschappelijk
werk voortkomt uit een nieuwsgierigheid naar de aard der dingen, in andere
woorden wetenschappers zijn op zoek naar de wetten van de natuur. In de
techniek daarentegen staat het controleren van deze natuurkrachten voorop;
het gaat om het oplossen van praktische problemen. Dit levert ook verschillen
in de produkten van de beide activiteiten op. Terwijl de wetenschap voomamelijk inzicht in de vorm van theoretische modellen en formules oplevert,
staat bij de technologie het vervaardigen van een gewenst produkt voorop.IS
Dit onderscheid is echter in de praktijk van het researchlaboratorium nauwelijks houdbaar. Zo werkte de fysicus Elenbaas in het Natuurkundig Laboratorium van Philips aan de verbetering van gasontladingslampen. Volgens
de bovenstaande criteria zou hij zowel wetenschappelijk als technisch werk
hebben verricht. De scheidingslijn tussen techniek en wetenschap valt hier
binnen het werk van een persoon. De meer algemene resultaten publiceerde
Elenbaas in wetenschappelijke tijdschriften. De bijdrage van zijn theoretische
werk aan de verbetering van gasontladingslampen was echter omstreden. Aan
de ontwikkeling van de superhogedrukkwiklampen werd ook door de techni15. Bijker, Hughes, Pinch (eds) Social construction , 19; Johnston, 'Controlling technology: an
issue for the social studies of science', Social studies of science, 14(1984) 97 -112.
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eus Bol gewerkt. Beiden versehilden van mening over het belang van elkaars
bijdrage. 16 Het in dienst nemen van aeademiei door de industrie heeft niet
automatisch tot gevolg dat de techniek 'verwetenschappelijkt'. De chemici in
de laboratoria van de kleurstoffenindustrie deden in het begin bijvoorbeeld
geen wetenschappelijk onderzoek maar vooral routinewerk. 17
Vergelijkbare problemen deden zich voor bij het afbakenen van de verschillende stadia in het innovatieproees. Het bJeek zeer moeilijk te zijn
fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en (technisch) ontwikkelingswerk van elkaar te scheiden. Sommige onderzoekers onderscheidden drie
stadia, anderen vier, vijf of nog meer. Het was niet duidelijk hoe nu precies
toegepast onderzoek (technologie) en ontwikkelingswerk werden gedefinieerd. De spraakverwarring werd in de hand gewerkt door linguistische versehillen.
In het Nederlands wordt bijvoorbeeld een onderseheid gemaakt tussen
techniek en technologie. Onder technologie verstaat men in de eerste plaats
de leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de
natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften. Technologie in
deze betekenis is dus de leer van de techniek. In de laatste editie van Van Dale
wordt ook een tweede definitie van teehnologie gegeven: de systematisehe
toepassing van natuurwetensehap of andere georganiseerde kennis voor praktisehe doeleinden.18
In de Angelsaksisehe landen heeft 'technology' in het dagelijkse spraakgebruik echter de betekenis gekregen van 'the means by which man seeks to
change or manipulate his environment' .19 Hierdoor betekent het Engelse
'technology' in feite hetzelfde als techniek in het Nederlands en andere
Europese talen. Pogingen van o.a. techniekhistorici om in het Engels het
woord 'technique' in te voeren om zodoende het onderscheid tussen techniek
en technologie te bewaren, zijn tot nu toe niet erg succesvol geweest. Door de
vooraanstaande positie van de Verenigde Staten op technisch gebied na 1945
is het Engelse gebruik om alles technologie te noemen, ook in andere talen
doorgedrongen. Daarnaast worden ook begrippen als 'high-tech' , waarmee
de Amerikanen geavaneeerde techniek bedoelen, veelvuldig gebruikt. De
begripsvervaging, die hierdoor ontstaat, draagt aanzienlijk aan de verwarring
bij .

16. J. Hutter, Toepassingsgerichr onderzoek in de industrie; de ontwikkeling van kwikdamplam·
pen bij Philips 1900-1940 (Eindhoven 1988).
17. E. Homburg, 'De inschakeling van chernici in de kleurstofindustrie' , in: H. van den Belt e.a.,
De ontwikkeling van de kleurstofindustrie, Eindrapport Universiteit Nijrnegen 1984 107-159.
18. Van Dale, Groot woordenboek van her hedendaags Nederlands, 1984.
19. Encyclopaedia Brittanica, 15. ed. , 1986.
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Deze verschillen in de betekenissen van het begrip technologie zijn historisch gegroeid. 20 Een korte beschrijving van de geschiedenis van het begrip
maakt dit duidelijk. In 1728 schreef de Duitse filosoof Christian Wolff een
wetenschappelijke status toe aan de technologie, letterlijk de leer der techniek. Zijn doe I was om een coherente leer te scheppen over de kennis, die in
de uitvoering van de ambachten en handwerknijverheid lag opgesloten, en
waarvan de basis zou worden gevormd door de experimentele fysica. 2I
Het idee van een technologische wetenschap werd later in de achttiende
eeuw uitgewerkt door Johannes Beckmann. Hij werd vooral gei'nspireerd
door de 'Encyclopedie' van Diderot en d' Alembert en de 'Descriptions des
arts et metiers', uitgegeven door de Franse Academie van Wetenschappen. 22
Het doel van de 'Descriptions' was om de beste produktieprocessen te verzamelen en te beschrijven om zodoende de nijverheid te kunnen rationaliseren
en verbeteren. Het werk was dan ook vooral bedoeld voor de ambachtslieden
en technici. De 'Encyclopedie' (1751-1752) daarentegen was voor het algemene publiek geschreven en was vooral geYnspireerd door de ideeen van de
Verlichting. 23
De 'Anleitung zur Technologie' van Beckmann uit 1777 had weer een
andere doelgroep, namelijk studenten, die tot toekomstige overheidsbeambten werden opgeleid. De wetenschap van de handwerknijverheid - de technologie dus - was noodzakelijk om de studenten kennis te laten maken met de
processen, waar zij later leiding over moesten geven en met de wijze, waarop
de nijverheid het beste kon worden bevorderd. Bij Beckmann werd de systematische en samenhangende behandeling van ambachten en nijverheid het
onderwerp van een speciale discipline, die op de universteit thuishoorde.
Belangrijk bij Beckmann was, dat hij de ambachten en het handwerk onlosmakelijk verbonden zag met de economische context, waarin deze werden
beoefend. Hierdoor kon de technologie niet worden gereduceerd tot een tak
van de mechanica of chemie?4
De ideeen van Beckmann vonden een ruime verspreiding over het gehele
continent en ook in de VS. De Amerikaan John Bigelow omschreef in zijn
20. Voor de volgende pagina's is vooral gebruik gemaakt van Jan Sebestik,'The rise of the
technological science', History and Technology, 1(1983) 25-44, en in mindere mate van J.1.
Salomon, 'What is technology? The issue of its origins and definitions', History and Technology,
1(1984) 113-156.
21. Sebestik, 'Technological science', 27.
22. Beckmann verzorgde zelf in Duitsland de tweede, aangevulde uitgave van J.H. Gottlob von
Justi, Vollstiindige Abhandelung von den Manufakturen und Fabriken (Berlin 1780). Deze tweede
uitgave is in het Nederlands vertaald onder de titel Volledige verhandeling van aile manufacruren
enfabryken (Urecht 1782). Beide werken zijn evenals verschillende andere boeken van Beckmann
te vinden in de bibliotheek van het NEHA in Amsterdam.
23. Sebestik, 'Technological science', 30.
24. Sebestik, 'Technological science', 32.
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'Elements of Technology' 1829-1831) technologie als een zo volledig mogelijke beschrijving van de principes, processen en naamgeving van de technieken, die toepassingen van wetenschap inhielden en die voor het welzijn van
de maatschappij als nuttig konden worden beschouwd. 25 Het begrip technologie kreeg daama in de VS geleidelijk een steeds bredere betekenis, waardoor
het uiteindelijk de hedendaagse betekenis kreeg.
De industriele revolutie riep geheel nieuwe problemen op voor de technologie. Een van de eersten die zich hiermee bezighield was Gerard-Joseph
Christian, de eerste direkteur van het 'Conservatoire National des Arts et
Metiers' in Frankrijk. In 1819 publiceerde hij zijn 'Vues sur Ie systeme
general des operations industrieUes, ou plan de technonomie'. Christian onderscheidde drie stadia in de ontwikkeling van de technologie, die elk een
andere vorm van documentatie met zich meebrachten. In het eerste stadium
ging het om het verzamelen van geYsoleerde gegevens, in het tweede om een
eerste, vrij willekeurige c1assificatie en in het derde stadium handelde het om
een systematische c1assificatie van ambachten en handwerktechnieken?6
Omdat de eerdere pogingen om tot een technologische wetenschap te
komen niet voorbij dit laatste stadium kwamen, noemde Christian het vierde
stadium dat van de technonomie, de wetenschap der industriele operaties.
Hierin kwamen de opkomst van de industrie en de verdringing van het
handwerk door machines in het begin van de negentiende eeuw naar voren.
Christian onderscheidde technonomie duidelijk van de toegepaste wetenschap; bij de technonomie ging het niet om de wetten, die ten grondslag lagen
aan natuurlijke verschijnselen, maar om de wetten van de produktie van
artificiele voorwerpen ter bevrediging van menselijke behoeften. Deze produktie vond plaats - gegeven de economische kontekst - tegen de laagst
mogelijke prijs. De grenzen aan de technonomie werden daarom gesteld door
economische overwegingen en beperkingen. 27
Het idee van een afzonderlijke technologische wetenschap ging in de
negentiende eeuw geleidelijk verloren. De veranderingen, die met de Industriele Revo1utie gepaard gingen, hadden ook belangrijke gevolgen voor de
technische ontwikkeling, het onderwerp van de technologie. Door de vele
nieuwe ontwikkelingen en toepassingen verbreedde het onderzoeksterrein
zich zodanig, dat het in kaart brengen van het gehele veld - het ideaal van de
zeventiende en achttiende eeuw - onmogelijk werd. Tegelijkertijd voltrokken
zich ook in de beoefening van de techniek grote wijzigingen. Belangrijk
hierin was de professiona1isering van de ingenieursberoepen. Deze ontwikkeling was begonnen in de achttiende eeuw met het ontstaan van het beroep
25. Sebestik, 'Technological science', 33-34.
26. Sebestik, 'Technological science', 34-36; zie ook Salomon, 'What is technology?'.
27. Sebestik, 'Technological science', 35
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civiel ingenieur en zette zich vooral in de negentiende eeuw door. Toonaangevend waren de Ecole Poly technique en de andere vervolgopleidingen zoals
de Ecole des Mines in Frankrijk. Aan deze scholen kregen de ingenieurs een
degelijke wetenschappelijke training. 28
Een van de eersten, die deze verandering signaleerde, was Auguste Comte.
Hij zag de ingenieur als een bemiddelaar tussen wetenschap en produktie. De
ingenieurs representeerden voor hem een nieuwe klasse met een eigen kennissysteem en praktijk, die verschilde van de wetenschap, maar er tevens
volledig van afuankelijk was. Comte onderscheidde drie nivo's van wetenschap, namelijk theoretische, intermediaire en praktische. Bij elk nivo hoorde
een eigen sociale groep, respektievelijk: wetenschappers, ingenieurs en fabrikanten. De ingenieurs leidden industriele toepassingen uit de wetenschappelijke kennis af, die door de fabrikanten/direkteuren in de praktijk werden
gebracht. Hier zijn we bij de wortels gekomen van het idee, dat de ideeen en
uitvindingen door de wetenschap worden gedaan, dat deze vervolgens door
ingenieurs tot bruikbare produkten en processen worden ontwikkeld om
volgens op een industriele schaal tot een economisch verantwoorde produktie
te worden gebracht. Bij de opkomst van de synthetische kleurstoffenindustrie
en de elektrotechnische industrie aan het einde van de vorige eeuw leken deze
ideeen in de praktijk te worden gebracht. 29
Onder invloed van deze ontwikkelingen veranderde de betekenis van het
begrip technologie voortdurend. Mayr concludeerde in een historiografisch
artikel over de relatie tussen wetenschap en techniek dan ook 'that the
concepts of science and technology themselves are subject to historical change; that different epochs and cultures had different names for them, interpreted their relationship differently, and as a result, took different practical
actions. 3D Mayr stelt daarom voor om de termen 'wetenschap' en 'techniek'
volledig te vermijden. In elk geval is duidelijk, dat het onmogelijk is om op
een abstracte, ahistorische wijze algemene uitspraken te doen over de relatie
tussen techniek en wetenschap. De techniek en techniekbeoefening moeten
steeds in hun historische kontekst worden geplaatst.

Techniek in kontekst: de rot van technische gemeenschappen
De problem en in de discussie over de invloed van de wetenschap op de
techniek werden deels veroorzaakt doordat vanuit een verschillende invalshoek telkens andere aspekten van dit onderwerp werden belicht. Zo bena28. Salomon, 'What is technology?', 146
29. Salomon, 'What is technology?', 144-145.
30. O. Mayr, 'The science-technology relationship as a historiographic problem', Technology
and Culture, 17(1976) 670.
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Afb. 3: Frederik Willem Conrad (1 800-1870) was een van de eerste leerlingen van de in 18 14
opgerichte Artillerie- en Genieschool in Delft. Hij werd hoojdinspecteur van de Rijkswaterstaat
en ontwierp onder andere verschi Ilende bruggen voor de eerste spoorlijnen. Daarnaast was Conrad
een van de oprichters van en stuwende krachten achter het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

drukten sociologen vooral de institutionele veranderingen in de techniekbeoefening. Ook ideologische argumenten blijken in het kader van de professionalisering van de wetenschaps- en techniekbeoefening een rol te hebben
gespeeld. Filosofen stelden daarentegen eerder de cognitieve aspekten aan de
orde. De verschillende benaderingen sluiten elkaar echter niet uit, integendeel, ze vullen elkaar eerder aan. Al deze aspekten maken een essentieel
onderdeel uit van de techniek. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de
veranderingen, die zich in de afgelopen twee eeuwen in de techniek hebben
voorgedaan, is het daarom noodzakelijk om zowel een sociaal-historische
analyse van de techniekbeoefening als een inhoudelijke analyse van de veranderingen in technische kennis en methoden te geven. We beginnen in deze
paragraaf met een analyse van de veranderingen in de kontekst. Het begrip
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technische gemeenschap, dat werd ge'introduceerd door Edwin Layton, biedt
hiervoor een goed uitgangspunt. 31
Volgens Layton maakte de gangbare opvatting over de relatie tussen wetenschap en techniek het moeilijk zo niet onmogelijk om te zien wat zich in
de vorige eeuw voordeed. In de Amerikaanse techniek van de negentiende
eeuw heeft zich namelijk niets minder dan een wetenschappelijke revolutie
voltrokken. Tot eind achttiende, begin negentiende eeuw was de techniek
gebaseerd op eeuwenoude ambachtstradities, waarbij kennis werd overgedragen van meester op leerling en waarbij traditionele methoden en trial and
error empirisme de belangrijkste hulpmiddelen waren om technische problemen op te lossen. In de negentiende eeuw veranderde dit door de opkomst van
een nieuwe technische gemeenschap, die haar kennisbasis yond in de wetenschap. Deze technische gemeenschap werd gereconstrueerd volgens de lijnen
van de wetenschappelijke gemeenschap: de 'modeme' technici volgden een
opleiding aan een technische school, ze verenigden zich in beroepsverenigingen en de technische literatuur nam de plaats in van de orale kennisoverdracht. Ook werden equivalenten gecreeerd van de wetenschap in de vorm
van de ingenieurswetenschappen of technische wetenschappen, waarin met
behulp van aan de wetenschap ontleende krachtige hulpmiddelen de problemen wetenschappelijk werden opgelost. De technische gemeenschap, die zo
ontstond, werd een tweelingbroertje van de wetenschappelijke gemeenschap.32
Dit betekende echter geenszins, dat techniek tot toegepaste wetenschap is
gereduceerd. Er is namelijk een belangrijk verschil. Layton brengt dit tot
uitdrukking door de beide gemeenschappen elkaars spiegelbeelden te noemen. Dit houdt in, dat hoewel de beide gemeenschappen veel waarden delen,
zij aan theoretisch en praktisch werk een verschillende waarde toekennen.
Terwijl in de wetenschappelijke gemeenschap het hoogste prestige gaat naar
de meest abstracte en algemene theoretici en de laagste waardering aan
instrumentatie en toepassing wordt gegeven, is dit in de technische gemeensChap het omgekeerde. Daar krijgen de succesvolle ontwerper of bouwer de
hoogste waardering en de theoretici een veellagere. Deze waarden bei"nvloeden niet aileen de status van de mensen, die deze beroepen uitoefenen, maar
ook de aard van het werk en de 'taal' waarin dit wordt uitgedrukt. Dit verschil
in prioriteit leidt tot een verschillend karakter van de theorieen, die worden
31. E. Layton, 'Mirror-image twins: The communities of science and technology in 19th century
America' , Technology and Culture, 12(1971) 562-580; Layton is evenals vele anderen be'invloed
door het werk van Thomas Kuhn. Kuhn legde in zijn 'Structures of scientific revolutions' uit 1962
als een van de eersten een verband tussen wetenschappelijke kennis en de manier waarop deze
kennisvergaring is georganiseerd. Bij Kuhn speelde de wetenschappelijke gemeenschap en de
manier waarop deze functioneerde, een belangrijke rol.
32. Layton, ' Mirror-image twins', 562.
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ontwikeld en gebruikt. De twee gemeenschappen vonnen daarom onafhankelijke bronnen van theorieen; de uitwisseling tussen deze verschillende vormen van kennis geschiedt door de bemiddeling van mensen, die beide denkwijzen beheersen. 33
Op de ideeen van Layton is de nodige kritiek gekomen. Met name is de
vraag gesteld, in hoeverre het mogelijk is om een onderscheid te maken
tussen de wetenschappelijke en de technische gemeenschap. Bij Layton valt
de technische gemeenschap min of meer samen met het ingenieursberoep. Op
andere gebieden, bijvoorbeeld in de chemie die altijd sterk praktijkgericht is
geweest, is de situatie veel onduidelijker. Zelfs als het al mogelijk is om
verschillende gemeenschappen te onderscheiden, dan nog is het maar de
vraag of het werk van de leden van de twee gemeenschappen netjes verdeeld
kan worden in 'wetenschap' en 'techniek,.34 Verschillende ingenieurs in de
vorige eeuw zouden zich zwaar beledigd voelen, als hun werk het label
'technisch' zou krijgen opgeplakt.
Deze en andere problemen kunnen deels worden opgelost door niet uit te
gaan van het bestaan van een grote technische gemeenschap, maar vooralsnog de aandacht te richten op de verschillende kleinere gemeenschappen, die
elk met een bepaald technisch domein zijn verbonden. De vonning van een
grote technische gemeenschap door het samengaan van verschillende kleinere is eventueel, maar niet noodzakelijk een volgende fase. Het uitgangspunt
bij het onderzoek naar de veranderingen in de techniek dienen daarom de
ontwikkelingen op de verschillende technische domeinen en de hiennee
gepaard gaande veranderingen in de gemeenschappen van technici en ambachtslieden of de opkomst van nieuwe gemeenschappen te zijn. De nadruk
ligt dus in eerste instantie op het ontstaan en de dynamiek van dergelijke,
kleinere gemeenschappen.
Voordat hier aan kan worden begonnen, moet de vraag worden beantwoord, wie dee I uitmaken van een technische gemeenschap en op grond
waarvan. In principe kunnen we dezelfde strategie volgen, die Wiebe Bijker
gebruikt om voor de ontwikkeling van een technisch artifact relevante sociale
groepen te vinden: 'follow the actors and note every group mentioned,.35 In
dit geval nemen we degenen die technische taken verrichtten of een andere
betrokkenheid met technisch werk op bepaald gebied hadden, als startpunt.
De vraag is nu of we groepen mensen kunnen vinden in dat technische
domein, die vergelijkbare taken uitvoeren. Bij groepen als de timmerlieden,

33. Staudenmaier, Storytellers , 94 en Layton, ' Mirror-image twins', 576.
34. Staudenmaier, Storytellers , 94.
35. W. Bijker, 'The social construction of fluorescent lighting' , Paper for the International
Workshop on the Integration of Social and Historical Studies of Technology ,(Enschede september
1987 unpublished), 4-7.
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metselaars of smeden is dit eenvoudig. In andere gevallen zal dat meer
heterogene groepen opleveren, zoals bij de landmeters of vestingbouwers.
Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van dergelijke groepen zijn een
viertal nauw samenhangende thema's te onderscheiden. Het eerste betreft de
organisatie van de technische praktijk. Dit bepaalt in verregaande mate de
kontakten en verhoudingen zowel binnen de organisatie als daarbuiten en
daarmee de mate van groepsvorming onder technici. In de achttiende eeuw
waren de ambachtslieden vaak, maar niet altijd, georganiseerd in gilden.
Deze gilden, die de technische praktijk in vergaande mate beheersten en
reglementeerden, waren zeer hechte technische gemeenschappen. Yoor de
opkomende industriele nijverheid begonnen zij echter een belemmering te
vormen. De afschaffing van de gilden was daarom een van de voorwaarden
voor het ontstaan van nieuwe beroepen en organisaties.
In de fabriek heersten heel andere verhoudingen; de technici kwamen in
dienst van ondememers en verloren de zeggenschap over hun werk. Bovendien werkten er verschillende groepen technici in een fabriek. De onderlinge
relaties en verhoudingen werden belangrijker. Zo werden de coloristen door
het toegenomen belang en omvang van hun taken geleidelijk de belangrijkste
technici in de katoendrukkerij; zij gingen normaal een positie direkt onder de
direkteur bekleden en leiding geven aan drukkers, graveurs en ververs.36
Deze positie werd echter later weer bedreigd door de groeiende invloed van
de chemici. De verhoudingen en de ontwikkelingen konden echter per bedrijf
verschillen. Binnen de bureaucratische strukturen van de overheid heersten
weer heel andere verhoudingen. De civiele ingenieurs bij de waterstaat maakten dee I uit van een centraal Corps, dat volgens militaire Iijnen was georganiseerd en waar de lagere technische ambtenaren op geen enkele wijze toegang
toe konden krijgen. 37 De veranderende verhoudingen· tussen verschillende
groepen technici is belangrijk; daarom moet niet bij voorbaat de aandacht
worden geconcentreerd op de technici in de hoogste positie of met de beste
opleiding.
Het tweede thema betreft de voorwaarden voor toelating tot een gemeenschap. Hierbij speelt met name het opleidingssysteem een belangrijke rol. In
de oude ambachten yond de opleiding volledig in de praktijk plaats. De gilden
ken den het meester-gezel-Ieerling systeem. Als gevolg van de veranderende
eisen, die in de industrie en bij de overheid aan technici in de praktijk werden
gesteld, ontstond er behoefte aan een uitgebreidere scholing. Hierin werd
voorzien door de opkomst van technische scholen, waar de leerlingen een
meer theoretische scholing kregen. Het bekendste voorbeeld is de Franse

36. G. Verbong, Technische inn ova ties in de kalOendrukkerij en -ververij in.Nederland 1835 -1920
(Amsterdam 1988) hfdst. 10.
37. H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw (Den Haag 1980).
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Ecole Poly technique en haar vervolgopleidingen; de opleiding aan deze scholen was zeer theoretisch en leidde voornamelijk hoge technische ambtenaren
op. Daarnaast ontstonden er andere scholen, zoals de Ecole des Arts et
Metiers, die meer op de praktijk waren gericht. Toelatingseisen, het lesprogramma en de exameneisen bepaalden in hoge mate het profiel van de
afgestudeerden en daarmee de kwalificaties voor de toelating tot een bepaalde
gemeenschap.38 Voor bepaalde organisaties, zoals het corps ingenieurs van
de waterstaat, werd bijvoorbeeld de Delftse ingenieursopleiding al snel een
verplichte voorwaarde.
Het derde thema is de ontwikkeling in de structuur en de organisatie van de
gemeenschap. In veellanden ontstonden in de vorige eeuw ingenieursverenigingen. Deze verenigingen, zoals het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(KIvI) in Nederland, verzorgden de communicatie tussen de leden door de
uitgave van tijdschriften en het organiseren van studiebijeenkomsten en excursies. Daarnaast probeerden zij vaak de belangen van de leden te behartigen. Dit betekent niet dat gemeenschap en vereniging altijd samenvielen. In
het KIv I voerden lange tijd de civiele ingenieurs, die in waterstaat werkten, de
boventoon. Door de opkomst van nieuwe domeinen, zoals de spoorwegen en
de nijverheid, ontstonden nieuwe groepen ingenieurs, die zich in het Klvl niet
thuisvoelden. Deze ingenieurs gingen daarom over tot de oprichting van
eigen verenigingen. Behalve in de beroepspraktijk probeerden deze verenigingen ook invloed te krijgen op de opleidingen; zij vormden daarmee een
nieuwe factor in de ontwikkeling van het technisch onderwijs.39
Tenslotte is relatie van een technische gemeenschap met andere groepen in
de samenleving van belang. In Frankrijk orienteerden de ingenieurs zich
vooral op de wetenschappelijke gemeenschap; lid worden van de Academie
Fran~aise was het hoogste wat een ingenieur kon bereiken. Dit weerspiegelde
zich in de sterke nadruk op theoretisch scholing aan de Franse Ecole Polytechnique. 40 In andere landen was dit veel minder het geval.
Ook de maatschappelijke positie van de leden van een gemeenschap speeJt
een belangrijke rol. Zo kenrnerkt Harry Lintsen de ontwikkeling van het
ingenieursberoep in Nederland in de negentiende eeuw als een streven naar
erkenning en macht. 41 Dit wordt gezien als een onderdeel van de professiona-

38. In de beroepensociologie is het thema van de controle over de toegang tot de kennisbasis voor
het ontstaan en de handhaving van professies o.a. uitgwerkt door Child and Fulk, 'Maintenance of
Occupational Control', Work and Professions, 9(1982) 155-192.
39. Lintsen, Ingenieurs, hfdst. 9.
40. Aan de Ecole Polytechnique en de andere technische scholen in Frankrijk is veel aandacht
besteed in de literatuur, o.a. door E. Kranakis, 'Social Determinants of Engineering Practice: A
Comparative View of France and America in the Nineteenth Century', Social Studies of Science ,
19(1989) 5-70.
41 . Lintsen, lngenieurs.
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lisering van het beroep van ingenieur. Professies zoals juristen beheersen de
eigen beroepspraktijk en de toelating tot het beroep. De verhouding met de
clienten speelt hierin een essentiele ro1. Ingenieurs hadden echter vaak te
maken met machtige 'clienten', zoals de overheid of grote ondememingen,
die een effectieve beheersing van de beroepspraktijk verhinderden.42 Behalve
het dienen van eigenbelang moeten de diensten, die leden van een professie
aanbieden, ook effektief zijn. De vraag in hoeverre de claims van (potentiele)
professies een basis in de werkelijkheid hebben, is vaak beschouwd als niet
relevant; het gaat er slechts om de klanten te overtuigen. In andere gevallen is
de effectiviteit van de professionele praktijk als een vanzelfsprekend feit
aangenomen.43 Beide aspekten moeten echter in het onderzoek worden meegenomen.
In verschillende sociale en institutionele konteksten nam de verandering in
de techniek in de negentiende eeuw nam verschillende vorrnen aan. Eda
Kranakis heeft bijvoorbeeld laten zien dat in Frankrijk en de Verenigde
Staten in die tijd zich duidelijk onderscheidbare technische tradities ontwikkelden.44 In de onderwijssystemen van de beide landen (en andere westerse
landen) zijn duidelijke verschillen aan te wijzen.45 Elk land reageerde vanuit
zijn eigen sociaal-culturele achtergrond op de veranderende eisen die aan
technische training werden gesteld. Omgekeerd weerspiegelt het onderwijssysteem ook de veranderende nation ale ontwikkelingen en doelstellingen
bijvoorbeeld ten aanzien van de industrialisatie en de rol van de staat. Op
deze wijze ontstonden er nationale stijlen in de techniekontwikkeling.
Het begrip technische stijl is geYntroduceerd door Tom Hughes. 46 Hij gaat
ervan uit dat bij de overdracht van techniek telkens een aanpassing noodzakelijk is aan de omgeving; dergelijke aanpassingen leiden tot een bepaalde stij1.
Ondanks de kritiek op het begrip stijl, zoals dat bijvoorbeeld in de kunstgeschiedenis wordt gebruikt, pleit Hughes voor de toepassing van dit begrip
door techniekhistorici. Op de eerste plaats weerspreekt het de opvatting dat de
techniek bestaat uit een combinatie van toegepaste wetenschap en economie
en op de tweede plaats wijst het begrip op de creatieve speelruimte, die
technici hebben; dit laatste betekent een expliciete afwijzing van het tech42. Een aantal voorwaarden voor het ontstaan van professies is uitgewerkt door T. Johnson,
Professions and Power (Londen 1972). Johnson onderscheidt drie verschillende situaties:
professionalisering, patronage en bemiddeling.
43 . Lintsen,lngenieurs.
44. Kranakis, 'Social Determinants ' .
45. Zie bijvoorbeeld M. Kranzberg (ed), Technological education - technological style, San
Fransisco 1986.
46. Het begrip is uitgwerkt door Hughes naar aanleiding van zijn onderzoek naar de verschillen
in electriciteitssystemen, zie Hughes, Networks of Power (Baltimore 1983); hij geeft een kone
samenvatting in Bijker, Hughes, Pinch (eds), Social Construction , 68-70 .
47. Hughes, in Bijker, Hughes, Pinch (eds), Social Construction, 68, 69.
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nisch determinisme. Bovendien vergemakkelijkt het concept stijl het schrijven van comparatieve geschiedenis.47
De vraag is nu of het optreden van nationale stijlen in de technische
ontwikkeling ook gevolgen had voor de cognitieve aspekten van de techniek.
De veronderstelling van Kranakisis, dat 'bodies of knowledge and traditions
of practice are not as universal as we often suppose them to be - indeed, that
they vary considerably from nation to nation' .48 Daarom is het noodzakelijk
om meer in detail bijvoorbeeld te onderzoeken hoe ingenieurs in verschillende konteksten hebben geprobeerd wetenschappelijke ideeen en methoden in
hun werk op te nemen en wat de inhoud van de lesprogramma's op de
technische scholen inhielden.

De eigenschappen van technische kennis
John Staudenmaier heeft in zijn boek 'Technology's Storytellers' aile artikelen geanalyseerd, die over de relatie tussen techniek en wetenschap in de
eerste twintig jaargangen van Technology and Culture zijn verschenen. Hij
komt tot de conclusie dat de discussie eigenlijk draait om de aard van de
technische kennis. Dit thema biedt volgens hem goede perspektieven om de
invloed van de wetenschap op de techniek te onderzoeken. 49 Staudenmaier
neemt de techniek en de beperkingen waar deze mee te maken heeft als
uitgangspunt.
In tegenstelling tot de wetenschap heeft men in de techniek namelijk altijd
met reele zaken te maken en niet met idealisaties. In de technische praktijk
bestaat daarom altijd een spanning tussen een technisch ontwerp en de mogelijkheden om dit ontwerp te realiseren; de specifieke beperkingen van de
omgeving bepalen de technische haalbaarheid van een ontwerp. Deze spanning maakt nu volgens Staudenmaier het wezen van de techniek uit; zij
verleent aan technische kennis een uniek karakter. Ondanks het gebruik van
wetenschappelijke kennis en methoden is technische kennis daarom niet te
reduceren tot een vorm van wetenschappelijke kennis.
Hiervan uitgaande onderscheidt Staudenmaier vier kenmerken van technische kennis: 1. wetenschappelijke concepten, aangepast aan de eisen van de

48. Kranakis, 'Social detenninants', 56.
49. Staudenmaier, Storytellers, 96-97 .
50. Staudenmaier, 83-120; bij de volgende passages is niet afzonderlijk naar Staudenmaier
verwezen; wei is aangegeven wanneer de tekst expliciet op zijn opvattingen betrekking heeft.
Andere auteurs over het onderwerp van technische kennis zijn o.a. M. Bunge, 'Technology as
Applied Science', Technology and Culture, 7(1966) 329-347, die techniek als een vonn van
toegepaste wetenschap ziet, en verder H. Skolimowski, 'The structure of thinking in techology',
in F. Rapp (ed), Contributions to a Philosophy o/Technology (Dordrecht 1974) 72-85, die dit
uitgangspunt expliciet verwerpt.
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techniek. 2. gegevens om specifieke technische problemen op te lossen. 3.
ingenieurstheorieen en 4. technische vaardigheid. 5o Peter Kroes wijst op een
vijfde kenmerk, namelijk het gebruik van voor de techniek specifieke heuristieken; de invloed van wetenschappelijke kennis op het oplossen van technische problemen speeJt zich volgens hem vaak juist af op het niveau van de
heuristieken. 51 Deze kenmerken hangen onderling nauw samen. Geen van
deze kenmerken is afzonderlijk in staat technische kennis volledig te karakteriseren.
Een dergelijke epistomologische analyse van de kenmerken van technische
kennis lijkt in combinatie met de sociaal-historische analyse van de ontwikkeling van technische gemeenschappen een bruikbaar middel om de inhoudelijke ontwikkeling van de techniek te onderzoeken. We gaan op deze vijf
kenmerken nog wat uitgebreider in. Omdat ons vertrekpunt de oude, ambachtelijke techniek is, beginnen we met de technische vaardigheid.
Technische vaardigheid
Technische vaardigheid en ervaring wordt bij uitstek in de praktijk verworyen. Hierbij gaat het om een combinatie van de vaardigheid in het uitvoeren
van bepaalde werkzaamheden met de kennis, die daarvoor nodig is. 52 Deze
praktijkkennis ligt in de eerste plaats in de handen en hoofden van de technici
opgeslagen, het is een vorm van 'tacit knowledge'. Technische vaardigheden
en de bijbehorende praktijkkennis hebben tegenwoordig een veel lagere
status dan theoretische kennis, het is kennis, die .te vinden is op de werkvloer
en niet in de onderzoekslaboratoria.
Dat ondanks aile veranderingen dergelijke kennis een belangrijke rol is
blijven spelen, laat Vincenti zien aan de hand van een belangrijke innovatie in
de Amerikaanse vliegtuigindustrieY Tot in het begin van de jaren dertig
werden de metalen platen in vliegtuigen met gewone k1inknagels aan elkaar
bevestigd. De uitstekende klinknagels beYnvloedden het profiel van de vliegtuigen nadelig. Enkele jaren later hadden de platen gestroomlijnde k1inknagels. Deze verbetering was weinig spectaculair en voor de hand liggend. Er
moesten echter nogal wat problemen worden opgelost; zo waren vliegtuigplaten veel dunner dan gebruikelijk. De problemen werden volledig in de praktijk opgelost. Vincenti concludeert dan ook: 'Technological knowledge and
the activities that generate it are rich and complex. Such knowledge comes as
much from production and design as it does from research and invention.'54

51. P. Kroes, 'Steam engines and the concept of efficiency' (Eindhoven, 1989) preprint, 1-5.
52. C. More, Skill and the english working class, 1870-1914 (London 1980) 15-27.
53 . W. Vincenti, 'Technological knowledge without science: the innovation of flush riveting in
American airplanes, ca. 1930 - ca. 1950', Technology and Culture, 25(1984) 540-576.
54. Vincenti, 'Knowledge', 576.
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In een aantal gevallen is deze kennis ook vastgelegd in kennissystemen, die
van de ene generatie op de andere kunnen worden doorgegeven. Hierdoor kan
deze kennis, die in de individuele praktijk is opgedaan, toch een algemene
toepassing vinden. Dergelijke kennis bestaat uit vuistregels, recepten of voorschriften, die processen of algemene principes in niet theoretische taal beschrijven. Nieuwe kennis wordt verkregen door het oplossen van praktische
problemen met behulp van empirische methoden of gewoon door 'trial and
error' .
Wetenschappelijke concepten
Een van de veranderingen, die zich hebben voorgedaan in de technische
praktijk sinds het einde van de achttiende eeuw is de introductie van wetenschappelijke concepten. Nu zijn wetenschappelijke concepten niet direct
toepasbaar. De uitvinding van de Dieselmotor is hiervan een voorbeeld.
Rudolf Diesel had een uitgebreide wetenschappelijke training als ingenieur
gehad. Geinspireerd door de klassieke therrnodynamica had hij als ideaal een
machine te bouwen, die de Carnotcyclus in de praktijk realiseerde. Een
dergelijke machine lOU het hoogst mogelijke rendement hebben. Op basis
van zijn rotsvaste vertrouwen in de therrnodynamica beloofde hij de therrnische efficientie in vergelijking met bestaande machines zoals de stoommachine met een factor tien te verbeteren. 55
In de praktijk moest Diesel nog talrijke problemen oplossen; het succes van
de Dieselmotor heeft de ontgoochelde uitvinder zelf niet meer meegemaakt.
Hier komt het specifieke karakter van de technologie weer naar voren. Ontwerpen van machines blijven essentieel incompleet, als ze op het abstracte
nivo van wetenschappelijke concepten blijven. Daarom moeten wetenschappelijke concepten voordat zij kunnen bijdragen aan technische kennis, aangepast en geherstructureerd worden in overeenstemming met de specifieke
eisen van het beoogde ontwerpprobleem, in dit geval onder andere de hoge
temperaturen die zich bij de explosieve verbranding voordoen en de zeer
korte tijdsduur, waarin het proces verloopt. 56
De gebruikte concepten hoeven overigens niet correct te zijn om toch
vruchtbare resultaten te kunnen opleveren. Nikola Tesla baseerde zijn uitvinding van de inductiemotor op een bepaalde interpretatie van een verschijnsel
dat door Arago was ontdekt. Arago yond dat een magnetische naald boven
een koperen schijf begon te roteren als de schijf aan het draaien werd gebracht. Tesla verklaarde dit met behulp van het concept magnetische attractie
en ontwikkelde de eerste versie van zijn inductiemotor, het begin van de
55. L. Bryant, 'The role of thennodynamics in the evolution of heat engines ' , Technology and
Culture, 14(1973) 152-165.
56. Bryant, 'Thennodynamics', 165.
57. R. Kline , Science and engineering theory in the invention and development of the induction
motor, 1880-1900' , Technology and Culture , 28(1987) 285-290.
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Afb. 4: Het 'oude' laboratorium voor Scheikunde en Scheikundige Technologie van de
Polytechnische School in Delft (vaal' 1900). Hier maakten de toekomstige technologen kennis met
de verschillende chemische analysemethoden.

ontwikkeling van elektromotoren. Deze interpretatie bleek echter al spoedig
niet houdbaar te zijn.57
Gegevens
Een andere eigenschap van technische kennis is volgens Staudenmaier het
voorkomen van een gebrek aan relevante gegevens. In de technische praktijk
kunnen problemen rijzen , die de aandacht richten op verschijnselen, waarvan
weinig bekend is, bijvoorbeeld omdat ze eerder als onbelangrijk werden
beschouwd. Dergelijke problemen kunnen worden opgelost door nieuwe
gegevens te vergaren of het gebrek aan kennis als een beperkende factor te
accepteren. In beide gevallen dragen zij bij aan de technische kennis door het
stellen van nieuwe vragen.
Dit concept wijst op een uiterst belangrijk aspekt in de technische ontwikkeling, namelijk de toenemende behoefte aan kwantitatieve gegevens. Voordat stoommachines voor andere doelen konden worden gebruikt dan het
leegpompen van mijnen, moest men weten hoe groot het vermogen van een
stoommachine was en welk vermogen nodig was om bijvoorbeeld molens of
weefgetouwen aan te drijven. Dit kon aileen worden opgelost, als men er in
58. R. Hills and J. Pacey, 'The measurement of power in early steam-driven textile mills',
Technology and Culture, 13( 1972),25-43.
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slaagde om methoden te ontwikkelen om het vermogen van een machine te
meten. Dit was een van de belangrijkste problemen in de stoomtechniek op
het einde van de achttiende eeuw. 58
Hiermee hangt nauw samen het gebruik van nieuwe methoden om dergelijke gegevens te verkrijgen, zoals analysemethoden en experimenteermethoden, en en het gebruik van instrumenten voor dit doe!. Deels zijn dergeJijke
methoden aan de wetenschap ontieend, maar in vee I gevallen zijn ze op de
eerste plaats ontwikkeld voor het oplossen van technische problemen. Voor
de stoommachine yond men de indicateur uit. Dit instrument leverde een
diagram, waaruit het vermogen van een machine kon worden bepaald. De
indicateur heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
het fysische concept 'mechanische arbeid,.59
Heuristieken
Behalve concepten en kwantitatieve gegevens spelen ook heuristieken een
belangrijke rol bij het oplossen van problemen. Heuristieken zijn richtlijnen
die aangeven in welke richting een oplossing kan worden gezocht. In de
ambachtelijke praktijk namen heuristieken vaak de vorm van vuistregels of
andere praktische voorschriften aan. De geldigheid was vaak zeer beperkt.
Deze vuistregels zijn getransformeerd in of vervangen door meer theoretische
gefundeerde voorschriften, die vaak een groter bereik hebben.60 Hoe dergelijke nieuwe heuristieken tot stand komen, wordt door Van den Belt en Rip
uitvoerig beschreven aan de hand van de ontwikkeling van de kleurstofchemie en de produktie van nieuwe synthetische kleurstoffen. Uit het onderzoek
van de Duitse chemicus Hofmann naar de chemische samenstelling van
rosaniline kwam een nieuwe, algemenere heuristiek naar voren: Zoek de
'Muttersubstanz' (het skelet van het kleurstofmolecuul); iedere afgeleide stof
hiervan kan een nieuwe kleurstof zijn. 61 In de tot standkoming van deze
heuristiek komt de invloed van het chemisch onderzoek duidelijk naar voren.
De heuristieken geven de richting aan, waarin de oplossing van bepaalde
problemen kan worden gezocht. Daarmee is de oplossing nog niet gevonden.
Voor het bouwen van vliegtuigen of schepen was bijvoorbeeld de introduktie
van schaalmodellen een grote vooruitgang. Schaalmodellen konden echter
pas zinvol worden gebruikt, toen het mogelijk was de resultaten met de
59. Kroes, 'Steam engines', 20.
60. Kroes , 'Steam engines', 4.
61. H. van den Belt en A. Rip, 'The Nelson-Winter-Dosi Model and Synthetic Dye Chemistry'
in Bijker, Hughes and Pinch (eds), Social construction, 142; ditartikel is gebaseerd op hetonderzoek
naar de synthetische kleurstoffenindustrie aan de Universiteit van Nijmegen tussen 1979 en 1985.
62. Zie bijv. W. Vincenti, The air-propeller tests of W.F. Durand and E.P. Lesley: a case study
in technological knowledge', Technology and Culture, 20(1979) 712-751, en W. Vincenti,
'Control-Volume analysis: a difference in thinking between engineering and physics ', Technology
and Culture 23(1982) 145-174.
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Afb. 5: De aanleg van de spoorbrug over het Hollands Diep bij Moerdijk in 1871. De aanleg van
het spoorwegennet in Nederland na 1860 vormde een belangrijk nieuw technisch domein voor de
civiele ingenieurs, die voorheen voornamelijk bij de Rijkswaterstaat werk vonden.

mode II en te vertalen naar de reele situatie. Dit werd mogelijk met de methode
van de dimensieloze getallen, die o.a. door Reynolds werd ontwikkeld.
Schaalmodellen zijn later ook door wetenschappers veelvuldig toegepast'62
Technische theorieen
Een ander kenmerk van technische kennis zijn de ingenieurstheorieen of
technische theorieen. Een technische theorie is een samenhangend intellectueel geheel van kennis (body of knowledge). Deze kennis is verkregen door
het gebruik van experimentele methoden en is formeel en mathematisch
gestructureerd. Zij verklaart de gedragseigenschappen van een bijzondere
klasse van artefacten of artefact-gerelateerde materialen. Dergelijke theorieen
geven dan ook 'statements' over deze artefacten. Het verschil met wetenschappelijke theorieen is dus dat technische theorieen uitspraken doen over
door de mens gemaakte voorwerpen in plaats van direkt over eigenschappen
van de natuur. In de mechanica van vaste stoffen hebben ingenieurs bijvoorbeeld meer te maken met spanning en in continue media dan met atomen en
63. Staudenmaier, Storytellers , 108, en Layton, 'Mirror-image twins '.
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krachten tussen atomen. Juist door haar onderwerp is ingenieurswetenschap
volgens Layton minder abstract en geYdealiseerd en verschilt daarom van de
basiswetenschap zowel in stijl als inhoud. 63
Deze theorieen kunnen worden gezien als de inteUectuele articulaties van
de verschillende takken van de technische wetenschappen of disciplines. De
opkomst van nieuwe disciplines had belangrijke gevolgen voor de met dat
domein verbonden technische gemeenschappen. Door de orientatie op de
wetenschappelijke gemeenschap werd de leidende doelstelling van de cogni tieve activiteiten binnen zo'n gemeenschap in toenemende mate de creatie
van theoretische artifacten. Dergelijke theorieen werden (en worden) gezien
als essentieel voor de training van ingenieurs. De algemene kennis, die hierin
besloten ligt, gebruikten de ingenieurs voor de oplossing van specifieke
problemen, die zij in de praktijk tegenkwamen. Omgekeerd werd de vorming
van een nieuwe discipline sterk bevorderd door de technische gemeenschap.
De opleiding aan de technische scholen zorgde voor een verbreiding van de
kennis evenals technische tijdschriften. Er bestond (en bestaat) dus een grote
wissel werking tussen de struktuur en organisatie van de gemeenschap en de
inhoud van de kennis, die binnen de gemeenschap werd gegenereerd en
doorgegeven.
De vraagt blijft nu in hoeverre er binnen de techniek stijlen van ontwikkeling kunnen ontstaan. Technische theorieen moeten ondanks hun beperktere
bereik aan dezelfde normen voldoen als wetenschappelijke theorieen; zij
moeten bijvoorbeeld door anderen reproduceerbaar zijn. We hebben echter
gezien dat technische kennis meer omvat dan aileen technische theorieen: ook
in de produktie- en de ontwerpfase wordt technische kennis geproduceerd.
Binnen de gestelde eisen en realiseerbare mogelijkheden is hierbij altijd meer
dan een oriossing mogelijk. Technici kunnen daarom keuzes maken. Vaak
zullen hierbij tradities of opleiding een beslissende rol spelen. Dergelijke
tradities worden doorgegeven binnen de gemeenschappen; de studie aan een
technische school en de verdere opleiding in de praktijk spelen hierbij meestal een doorslaggevende rol. Zo ontwikkelden zich in Frankrijk en de Verenigde Staten in de negentiende eeuw onderscheidbare technische tradities, wat
leidde tot aanzienlijke verschillen in de aanpak van Franse en Amerikaanse
ingenieurs·64 Het lijkt daarom goed mogelijk dat er zich gedurende bepaalde
periodes regionaal of nationaal bepaalde technische stijlen hebben ontwikkeld, die zich ook in cognitief opzicht onderscheidden van ontwikkelingen
elders. Of dit nu ook werkelijk is gebeurd, zal nader onderzoek moeten
uitmaken. Op de perspektieven voor dergelijk onderzoek gaan we in de
laatste paragraaf kort in.

64. Kranakis, 'Social detenninants', 5-61.
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Perspektieven
De relatie tussen techniek en wetenschap is een uiterst complex en veelzijdig
thema. Dit maakt een groot aantal verschillende benaderingen mogelijk.
Hierdoor is in de loop van de tijd de nodige verwarring ontstaan over wat nu
precies onder de 'verwetenschappelijking' van de techniek moet worden
verstaan. Dit is me de in de hand gewerkt door historische gegroeide, Iingulstische verschillen in de betekenis van de begrippen techno logie, techniek en
wetenschap. In dit artikel zijn aanzetten gegeven voor een benadering van dit
them a, die recht doet aan de veelzijdigheid van het fenomeen 'techniek' en de
ingrijpende veranderingen, die zich in de afgelopen twee eeuwen hebben
voltrokken. Deze benadering staat niet op zichzelf, maar maakt dee I uit van
het techniekonderzoek in bredere zin, dat de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Het begrip stijl weerspiegelt vooral ontwikkelingen op een nationaal (of
regionaal) nivo. Voor ontwikkelingen op een kleinere schaal of binnen een
bepaald technisch domein zijn er ook verschillende andere bruikbare begrippen ontwikkeld in het recente techniekonderzoek. Edward Constant heeft een
model voor de technische ontwikkeling ontwikkeld, dat veel overeenkomsten
vertoont met de hier gepresenteerde aanpak. Een centrale rol in dit model
neemt het begrip technische traditie in.65 Technische kennis wordt volgens
hem uitgedrukt in goed uitgekristalliseerde tradities in de technische praktijk;
deze tradities zijn het eigendom van duidelijk afgebakende technische gemeenschappen. Deze tradities spelen een doorslaggevende rol in de wijze
waarop leden van zo'n gemeenschap problemen oplossen. Onder normale
omstandigheden worden oplossingen voor problemen gezocht binnen de
grenzen van de traditie. Aileen onder bijzondere omstandigheden, wanneer
de gebruikelijke oplossingen als ontoereikend worden ervaren, vindt er een
direktere interventie plaats van de wetenschap in de technische praktijk.
Uiteindelijk leidt dit tot grote aanpassingen in de traditie of het ontstaan van
geheel nieuwe tradities. 66
Ook het begrip technologisch kader (technological frame) van Wiebe
Bijker sluit hier nauw bij aan. Een technologisch kader bestaat op de eerste
plaats uit de concepten en technieken die door een gemeenschap worden
gebruikt voor het oplossen van problemen. Het oplossen van problem en dient
hierbij vooral te worden opgevat als een breed concept, dat zowel de erkenning van wat een probleem is als de beschikbare strategieen voor een oplossing en de vereisten waaraan een oplossing dient te voldoen inhoudt. Een
verschil met bijvoorbeeld het concept technische stijl is - behalve een veel
65.
66.

E. Constant, The origins of the turbojet revolution (Baltimore, 1980).
Constant, in Bijker, Hughes, Pinch (eds), Social Construction , 224-226.
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lager aggregatie-nivo - dat technologische kaders tot stand komen in de
wisselwerking tussen verschillende actoren en dus niet een eigenschap van
een individuele actor of een gemeenschap zijn. 67
Daamaast is het duidelijk dat slechts een comparatief onderzoek het mogelijk maakt het bestaan van technische stijlen te bevestigen. Het materiaal
hiervoor zal moeten worden aangereikt door het techniekhistorisch onderzoek in engere zin. De geschiedenis van de techniek is in de laatste jaren in
verschillende landen uitgegroeid tot een volwassen discipline. Een vooraanstaande rol wordt gespeeld door SHOT, de Amerikaanse vereniging van
techniekhistorici, en haar tijdschrift Technology and Culture . Ook in Nederland heeft de geschiedenis van de techniek een grote ontwikkeling doorgemaakt. 68 Dit heeft o.a. geresulteerd in het verschijnen van dit laarboek voor
de Geschiedenis van BedriJf en Techniek. Hierdoor komt er steeds meer en
steeds beter materiaal ter beschikking en de tijd lijkt daarom rijp voor een
systematisch en synthetisch onderzoekprogramma .. 69
Een niet onbelangrijk bijprodukt van dit soort onderzoek is de bijdrage aan
het begrijpen en waarderen van het unieke karakter van de techniek. Hiermee
kan de nog steeds populaire opvatting van techniek als een ondergeschoven
kindje van de wetenschap worden doorbroken. Een betere metafoor voor de
relatie tussen techniek en wetenschap lijkt daarom die van een siamese
tweeling te zijn. 70 Techniek en wetenschap zijn met elkaar vergroeid en
daardoor volstrekt van elkaar afhankelijk geworden zonder dat zij hun eigen
identiteit volledig hebben verloren. Ze zullen samen in dezelfde richting
verder moeten en als de ene helft van de tweeling denkt beter te zijn dan de
andere dan getuigt dit van een grenzeloze domheid.

67. W. Bijker, 'The social construction of Bakelite; toward a theory of invention', in Bijker,
Hughes, Pinch (eds) , Social construction, 171-174. Andere modellen voor de technische
ontwikkeling, waarin de wissel werking tussen omgeving en inhoud centraal staat, zijn O.a. te
vinden bij : G. Dosi, 'Technological paradigms and technological trajectories', Research Policy
II (1982) 147-162; R. Nelson and S. Winter, 'In search of a useful theory of innovation' , Research
Policy 6( 1977) 36-76; Van den Belt and Rip, in Bijker, Hughes, Pinch (eds), Social construction,
135-158.
68. Zie voor een overzicht B.c. Van Houten, 'Techniekgeschiedenis; Een historiografische
beschouwing' ,JbGBT 3(1986) 13-41 en H.W. Lintsen en E. Homburg, 'Techniekgeschiedenis in
Nederland', JbGBT, 6(1989).
69. Nil Disco behandelt in zijn proefschrift Made in Delft: Dutch engineers 1880 - 1940
(forthcoming 1990) voor een belangrijk deel dezelfde problematiek; het boek van Disco geeft
naast een grote hoeveelheid gegevens ook een aantal theoretische inzichten, die voor dit onderzoek
van belang zijn, met name over de relatie tussen professionalisering en beroepspraktijk.
70. De metafoor van de siamese tweeling als beeld voor de relatie tussen techniek en wetenschap
is voorgesteld door Andries Sarlemijn opeen workshop met Melvin Kranzberg opde TV Eindhoven,
november 1988.

Engeland als leverancier van techniek en
technische kennis. Enkele gevallen uit de
achttiende en negentiende eeuw
M.S.C. BAKKER

Wanneer de computerindustrie het gebruik van personal computers wil stimuleren in groepen waar zelfs het monteren van een stekkerdoos nog tot zwaar
lichameJijk letsel kan leiden, dan moet zij die doelgroepen ervan overtuigen
dat de bediening van zulke geheimzinnige apparaten niet slechts is voorbehouden aan emstig kijkende mannen met een hoog voorhoofd vol formules.
De al te optimistische nieuwbakken gebruikers van pc's zullen na hun vruchteloze pogingen om deze wonderen van technisch vemuft te laten werken
zoals zij dat willen, moe ten erkennen dat de introductie van een nieuwe
technologie meer vergt dan de aanschaf van een apparaat. De pc-gebruiker
moet zijn oude denktrant in overeenstemming brengen met de strakke, geformaliseerde werkwijze van de programmatuur. Hier is zo'n clash of cultures
die inventieve ondememers snel hebben onderkend en zo is een hele bedrijfstak ontstaan die de begeleiding en nazorg op zich neemt in de vorm van
cursussen en de produktie van handboeken.
De historicus zou in de 1ge eeuw een reeks van soortgeJijke problemen
kunnen verwachten. In Nederland werden tal van nieuwe werkwijzen en hele
nieuwe bedrijfstakken geintroduceerd, terwijl er onder andere door het ontbreken van adequate opleidingen slechts een uiterst beperkte deskundigheid
binnenslands aanwezig was. Hoe groot waren de moeilijkheden wei niet toen
het ging om hele fabrieks-systemen, met tal van verschillende vaardigheden
en vormen van deskundigheid? Een zekere gewenning aan stoomtechniek en
de bijbehorende mechanica, het werken met ijzeren constructies en steeds
complexere machines moet in de loop van de vorige eeuw toch zijn opgetreden. Daarmee nam ook het aantal mensen toe dat in staat was om de algemene
en de specifieke kenmerken van nieuw-aangeboden technologieen te doorgronden.
Tot dusver is voor de Nederlandse industrialisatie nog maar weinig aparte
aandacht besteed aan de overdracht van technologie vanuit andere landen.
Hetlaarboek voor de Geschiedenis van Bedriif en Techniek bevatte in Deel2
(1985) een artikel van R.E.M.A. de Peuter, getiteld 'De overdracht van
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technische kennis en de emigratie van technici vanuit de Republiek naar de
Zuidelijke Nederlanden: Brussel 1650-1800'. Daarv66r en sindsdien is het
verschijnsel van techniekoverdracht in diverse publikaties aan de orde ge weest, maar dan over het algemeen als toevallige mededeling: 'de machines
kwamen uit Engeland', of: 'de eerste direkteur was een Duitser'. Ook in dit
artikel zal geen catalogus worden gegeven van de herkomst van techniek,
technici en deskundigheid in de Nederlandse 1ge-eeuwse samenleving.
Slechts enkele saillante voorbeelden zullen worden gepresenteerd, waarvan
het gemeenschappelijke gelegen is in het land van herkomst, Engeland. 1
Deze beperking levert voor de hier te bespreken peri ode niet erg veel
omissies op, aangezien met name op mechanisch gebied vrijwel aile nieuwe
techniek en de bijbehorende kennis in dat land ontwikkeld was. Hoewel het
een wat sterke generalisatie is, had Engeland tot ongeveer het midden van de
1ge eeuw een technisch monopolie op vrijwel aile gebieden waar werktuigen
gebruikt werden. 2 Pas omstreeks 1850 werd het Engelse monopolie, maar nog
niet zijn leiderspositie, her en der ondergraven door Frankrijk, Belgie en
Duitsland.

Nederland in een technisch isolement?
Wanneer we het hebben over de industriele ontwikkeling in Nederland gedurende grofweg de periode 1770-1840, dan hebben we het over zeventig jaar
waarin ingrijpende poJitieke, sociale en economische veranderingen plaatsvonden. De Franse Tijd en het Verenigd Koninkrijk met de zuideJijke, Belgische provincies waren turbulente jaren. Vooral het belang van de zuideJijke
provincies was groot, iets wat men zich in het noorden des te meer ging
realiseren toen in 1830 de Belgen zich eenzijdig onafhankelijk verklaarden.
Het Verenigd Koninkrijk was dan cultureel allesbehalve een eenheid, in
termen van economisch en technologisch potentieel was het een bijlOnder
veelbelovende constructie. Belgie had zijn delfstoffen, Holland zijn kolonien
en een uitgebreid netwerk van handelsrelaties. In principe zouden dus de
Belgische zware industrie, die in sommige streken al sinds de 18e eeuw
groeiende was en zich van modeme middelen bediende, en de daar werkzame
technici de toeleverancier kunnen zijn van nieuwe technologie en kennis voor
innoverende bedrijfstakken in lOwel de zuidelijke als de noordelijke provin-

I . Dit artikel is een bewerking van een lezing, 'The Dutch Connection. Technology Transfer
from Britain to Holland in the Late 18th and Early 19th Century ' , gehouden op II maart 1989 te
Utrecht, voor het Koninklijk instituut van ingenieurs, ter gelegenheid van de William en
Mary-festiviteiten.
.
2. In scheikundig en chemisch technologisch opzicht was Frankrijk echter toonaangevend.
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cies. Eenieder zou kunnen profiteren van het unieke net van waterwegen dat
Koning Willem I liet aanleggen.
Kort na 1813 begonnen tal van Engelse technici zich op het Europese
vasteland te vestigen waar zij hielpen bij de introductie van recente Engelse
uitvindingen, vooral in de textiel- en metaalsector. Dat gebeurde ook in
Vlaanderen en Wallonie. 3 De centrale regering, persoonlijk geleid door Willem I, deed haar uiterste best om een gunstig klimaat voor dergelijke initiatieyen te scheppen: de koning zelf was altijd bereid om persoonlijk aandelen in
dergelijke ondememingen te nemen. Vanuit modem industrieel en economisch oogpunt zag alles er dus hoopvol uit. Maar blijkbaar was er voor de
Belgen meer tussen heme I en aarde dan economie en de zuidelijke provincies
besloten hun eigen weg te gaan. Dat deze manoeuvre ook het verlies van
afzetmarkten in de (Noord-)Nederlandse kolonien met zich meebracht, was
geen uiteindelijk beletsel.
Voor het noorden betekende de afscheiding onder meer dat steenkool en
andere delfstoffen moesten worden ge'importeerd uit het buitenland en dat
krachtwerktuigen, stoomketels en textielmachines en de bijbehorende technische kennis nog maar sporadisch binnen de nieuwe Rijksgrenzen beschikbaar
waren. 4 Aile vervoer van goederen tussen Belgie en Nederland werd in
november 1830 verboden 5, maar het is onduidelijk of dat strikte. verbod van
kracht is gebleven tot aan het Tractaat van Londen, dat met ingang van 19
april 1839 de verhouding tussen beide landen normaliseerde. Gezien de
verhuizingen van hele textielfabrieken vanuit Belgie naar Nederland is het in
ieder geval niet erg effectief geweest. Sinds de Belgische afscheiding wendde
Nederland zich niettemin voor veel van zijn innovaties tot Engeland en
trachtte men met Engelse hulp een modeme nijverheid op te bouwen. Dat de
Engelsen daar niet unaniem enthousiast over waren, zal verderop blijken.

Stoom in de waterstaatszorg
De aanpak van de voor Nederland zo karakteristieke drainageproblemen leek
volgens sommigen aan het eind van de 18e eeuw gebaat te zijn bij het gebruik
van Engelse "vuurmachines". In de Engelse mijnbouw was het duidelijk dat
door stoom aangedreven pompen een uitermate nuttig hulpmiddel waren om,
onafhankelijk van wind- of spierkracht, mijnschachten tot ongekende diepten
watervrij te houden. Kort voor 1800 moet er een levendige belangstelling in
3. Zie hiervoor met name W.O. Henderson, Britain and Industrial Europe 1750-1850 (Leicester
1965 2 ) hoofdstuk III, ' Belgium ' .
4. De belangrijkste uitzondering was de Nederlandse Stoomboot Maatschappij van G.M.
Roentgen. Zie M.G. de Boer, Leven en bedrijfvan Gerhard Moritz Roentgen (Rotterdam 1923).
5. Staatsblad 1830, 20 november, nr. 80
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Holland zijn geweest voor de toepassing van stoom bij het reguleren van de
waterhuishouding. De Engelse firma Boulton & Watt aIleen al ontving tussen
1770 en 182546 verzoeken om informatie vanuit Holland; 21 daarvan werden gevolgd door werkelijke orders om een machine aan een Nederlandse
klant te leveren, merendeels met de bedoeling om in een gemaal te worden
opgesteld. 6 Daarmee was Nederland de belangrijkste afnemer van stoomwerktuigen uit Birmingham.7
Het eigenlijke bemalingswerk is met een stoomgemaal niet anders dan met
een windmolen. Ging men over op een stoomgemaal , dan was het niet nodig
om de molenaar plots te vervangen door een geschoolde technicus: de bediening van een stoomwerktuig was niet van een hogere moeilijkheidsgraad. Het
molenaarsvak had zijn eigen ervaringsregels om de wind zo goed mogelijk te
benutten en een molen was, evenals de machinerie van een stoomgemaal, een
robuust stelsel van assen en transmissies dat met de nodige nauwkeurigheid
moest worden opgesteld. Het was derhalve niet zozeer in de dagelijkse
bedrijfsvoering als wei in de aanloopfase dat men in Nederland behoefte had
aan buitenlandse deskundigen.
Dat was een kwestie die door Boulton & Watt al vroeg was gesignaleerd.
Vee I van hun potentiele klanten in Engeland en daarbuiten waren zich ervan
bewust dat zij te weinig wisten van de nieuwe stoomtuigen en dat er in hun
direkte omgeving ook niemand was om eventuele technische problemen op te
lossen. Zulke gedachten remden het enthousiasme om op stoom over te gaan
en vooral Matthew Boulton trachtte die bezwaren door een gerichte "marketing" te ondervangen. De gang van zaken rond de eerste Nederlandse stoommachines draagt duidelijke sporen van de verkoopmethoden.
Het was zaak om een kleine groep voorstanders van stoomwerktuigen in
een land te krijgen, bij voorkeur personen met een hoog maatschappelijk
aanzien zoals edellieden, ministers of rijke kooplui. Hun voorbeeld zou verwachtte Boulton - door de iets minder hooggeplaatsten worden nagevolgd,
omdat er sociale status aan "stoom" was verbonden.
Het was het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
dat Boulton & Watt de geJegenheid gaf om in Nederland een voet tussen de
deur te krijgen. Bij enkele van zijn Jeden bestond al sinds jaren belangstelling
voor de toepassing van stoom voor bemalingsdoeleinden. Met name de Rotterdamse koopman J.D. Huichelbos van Liender wist in 1774 het Rotterdamse stadsbestuur te winnen voor de oprichting van een stoomgemaal in die

6. J. Tann, M.J. Breckin, 'The International Diffusion of the Watt Engine, 1775-1825', Economic
History Review 31 (1978), 541-564, m.n. 545 en 562.
7. Pas omstreeks 1825 begon Cockerill vanuit zijn Luikse fabrieken een serieuze concurrent Yoor
Boulton & Watt te worden, toen hij dubbe1werkende stoomrnachines met Yijzelpompen yoor de
Noord-Nederlandse waterstaatswerken ging 1eyeren. Tann, Breckin, 'Diffusion', 559
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Afb. 1: Het stoomgemaal van de polder BlijdOlp . Op de voorgrond is de stoomketel te zien.

stad. Hij nam contact op met de werktuigbouwers in Birmingham en kreeg
een voorkeursbehandeling. De machine werd aan het Bataafsch Genootschap
geleverd tegen kostprijs. Toen in 1791 ene J. Ten Cate informeerde naar de
prijs van een 3 pk stoommachine, kreeg hij te horen dat hem dat 300 guineas
zou kosten, naar verhouding beduidend meer dan men in 1774 aan de Rotterdammers voor een 21 pk machine had berekend. Boulton & Watt deelden Ten
Cate mee dat zij 'already made one engine without profit for the Conviction
of the people of Holland, but cannot go on in that way. ,8 Ais contraprestatie
had Van Liender ervoor gezorgd dat Boulton & Watt een vijftienjarig oktrooi
kregen , waarbij hij en het Bataafsch Genootschap als vertegenwoordigers van
de machinebouwers optraden.
De samenwerking met Van Liender duurde tot diens dood in 1809 en
leverde de produkten van Boulton & Watt een toenemende bekendheid op: de
succesvolle stoombemaling van de polder Blijdorp (1787) gaf de doors lag in
het enthousiasme in Nederlandse waterstaatskringen. Van Liender kwam
steeds meer te verkeren in het gezelschap van grote waterstaatsnamen als Chr.
Brunings, Conrad, Krayenhoff en Jan Blanken Jz. en via hen verbreidde zich
de belangstelling en daadwerkelijke kennis van zaken. Van Liender was zelf

8. J. Tann, 'Marketing Methods in the International Steam Engine Market: The Case of Boulton
and Watt ', Journal of Economic History 38 ( 1978) 363-389; citaat op 386.
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overigens onder de intemationale klantenkring van Boulton & Watt een
uitzondering. Hij was op het gebied van stoom en werktuigkunde een volkomen autodidact, maar hij en Robert Fulton in Amerika waren de enigen
waarmee de Engelsen altijd probleemloos over technische kwesties konden
communiceren.9
De schaarste aan lieden met ervaring op technisch gebied speelde Boulton
& Watt parten bij de verkoop van hun machines. 'Men who are able to erect
[engines] are so scarce that we are become their servants rather than their
masters and must put up with their humours however disagreeable it may
prove,' klaagden zij in 1791. 10 Die schaarste gold Engeland maar nog meer
het buitenland. De kopers van stoomwerktuigen kregen meteen bij hun eerste
blijken van belangstelling te horen dat bij de levering ook de verantwoordelijkheid voor de installatie en de aanwezigheid van een deskundige was
inbegrepen. Men kan zich voorstellen dat tal van klan ten vervolgens trachtten
om met grof geld die Engelse technici voor zich te houden om daarmee het
risico van bedrijfsstoringen te verkleinen. In de meeste gevallen was degene
die door Boulton & Watt met een machine werd meegestuurd contractueel
verplicht om de machine op te stellen en het toekomstig bedienend person eel
goed te instrueren.
lets dergelijks zien wij ook in Nederland, waar de Rotterdamse smid en
pompenmaker Duister de kneepjes van het vak leerde van de monteur James
Smallman, bij de droogmaking van de Mijdrechtse Poe I in 1793. Toen het in
1801 onmogelijk bleek om een Engelse technicus te krijgen voor de stoommachine van Hellevoetsluis, deed men met succes een beroep op de vaardigheden van Duister. Datzelfde gebeurde in 1804 in de Krimpenerwaard en in
1807 bij Katwijk. 11
Watt en andere machinebouwers hadden zoveel specialistische kennis in
huis dat het tientallen jaren zou kunnen duren voordat Nederlandse soortgenoten in staat waren om dat niveau te halen en de concurrentie aan te gaan,
zowel in kwaliteit als in prijs. Pas na 1830 zien we dat op sommige terreinen
van de machinebouw enkele Nederlandse bedrijven en technici enigszins
onafhankelijk van Engeland beginnen te opereren.
Een spectaculair stukje bemalingstechnologie uit een lange reeks is tenslotte nog de moeite waard, namelijk het beroemde stoomgemaal de Cruquius. In
dit project werd n1. de specifieke Engelse deskundigheid op het gebied van
stoomwerktuigen gecombineerd met Nederlandse expertise in droogmakerijen en dat resulteerde in een tot dan toe ongekend grootschalige aanpak.

9. Tann, 'Marketing', 379-380.
10. Tann, 'Marketing', 375 .
II. K. van der Pols, De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland, 1770-1870
(Delft 1984) 28-36.
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Het plan om het grote Haarlemmenneer droog te leggen was al sinds de late
17e eeuw diverse malen besproken. In 1821 en 1829 was stoombemaling al in
twee voorstellen uitgewerkt, maar verder dan plannen was men ook toen niet
gekomen. In 1837 werd de discussie hervat naar aanleiding van de overstromingen die in dat voorjaar Amsterdam en Leiden hadden bedreigd. Op
aandrang van de koning werd besloten dat de droogmaking nu eindeJijk en
volledig moest worden uitgevoerd. Omdat het een oppervlak van enonne
afmetingen betrof, was het de moeite waard om stoombemaling in ernstige
overweging te nernen. De ervaring met de elders in het land bestaande
stoomgemalen was zeker niet ongunstig. Vooral bij watennassa's als in het
geval van het Haarlemmenneer, zou een droogmaking met behulp van windmolens lang duren. De hoeveelheid molens die daar dan voor nodig zou zijn ingenieurs van de Waterstaat berekenden hun aantal op 120 - maakte zo'n
oplossing extra onaantrekkeJijk, want duur. Om vervolgens het water in de
polder op peil te houden (wat ook heel wat m 3 zou zijn om uit te malen) zou
de wind een onbetrouwbare krachtbron zijn.
Deze twijfels en afwegingen bij de verantwoordelijke Nederlandse instanties en ingenieurs der Waterstaat kwamen Joseph Gibbs ter ore. Gibbs was
een Engels civil engineer die een aantal jaren eerder met Hollanders in
West-Indie had samengewerkt. Na veel wikken en wegen besloot de regering
om een grootschalige oplossing te laten uitvoeren, gebaseerd op drie reusachtige stoomgemalen. Het ontwerp voor deze drie gemalen was voor al de
betrokkenen een uitdaging, ook voor de Engelse technici. De specificaties
van de opdracht die de Copperhouse Foundry van de heren Harvey in Hale,
Cornwall, in 1840 kreeg, waren zodanig dat ook zij erkenden dat zij daarmee
op de grens van hun technisch kunnen zaten, hoe wei deze gieterij al een lange
ervaring in dit werk had. Het on twerp van de stoommachine en de pompen
was tot stand gekomen na zeer intensief overleg tussen Nederlandse waterstaatskundigen en Engelse technici. De Nederlanders hadden zich eerst via
inspectiereizen langs een aantal Engelse stoomgernalen, ook bij kolenmijnen,
terdege op de hoogte gesteld van de state a/the art. Het meest opzienbarende
van het ontwerp was de lagedruk-cilinder, met een diameter van ongeveer
3,60 m. Het gieten van zo'n stuk was allesbehalve een routinezaak zelfs voor
de meest ervaren gieterij.
Het lijkt erop dat de Engelsen extra belangstelling voor deze opdracht
hadden omdat, mocht het een overweldigend succes worden, daarmee een
heel nieuwe markt voor grootschalige pompinstallaties zou worden opengelegd. De grote show-case zou in Holland getest kunnen worden en daama
voor iedereen op zicht zijn. Het project werd volgens plan uitgevoerd, maar
onderweg ontmoette men zoveel problemen die noch de Hollanders, noch de
Engelsen hadden voorzien, dat aile betrokkenen, de Waterstaat en de Engelse
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machinebouwers, besloten dat een dergelijke grootschalige benadering maar
beter niet meer kon worden gekozen voor toekomstige drainageprojecten.
De Cruquius en zijn twee soortgenoten, de Lynden en de Leeghwater, zijn
sindsdien eenzame voorbeelden gebleven van een intemationaal experiment
dat bedoeld was een nieuwe standaard te stellen voor grootschalige droogmakerij.
In zekere zin kan de toepassing van stoom bij bemaling beschouwd worden
als een eenvoudige innovatie. Wat er verandert, is de krachtbron en niet het
bemalingswerktuig zelf. De nieuwe stoomtechnologie be staat uit een stoomketel , een krachtwerktuig en een ding om het water mee omhoog te brengen,
hetzij een waterwiel of een pomp. Over het algemeen werken gemalen maar
een aantal dagen per jaar en meestal waren de stoomgemalen ondersteund
door andere gemalen of watennolens, voor het geval er een storing zou
optreden of ze boven hun capaciteit zouden moeten werken.

De textielindustrie
Al deze investeringen werden door openbare lichamen of de staat gedaan.
Heel anders, in verschillende opzichten, was de situatie in de particuliere
textielindustrie. In Engeland was de textielindustrie een van de leidende
bedrijfstakken die, althans vol gens sommige auteurs, de zogenoemde Industriele Revolutie in gang zetten. Daar is een overgang te zien van huisindustrie
naar grootschalige fabrieken waar werd gesponnen en geweven, aanvankelijk
met waterkracht maar in toenemende mate met stoomkracht. Onmiskenbaar
had Engeland een leidende positie opgebouwd in de meeste takken van
textielfabricage, zowel in technisch als in commercieel opzicht. Het is daarom niet verbazend dat veel andere textielproducerende landen deze ontwikkelingen deels met bewondering, deels met afgunst bezagen.
Na de Napoleontische peri ode realiseerde men zich in Engeland even wei
dat zijn voonnalige concurrenten op het continent nu weer mogelijkheden
zouden gaan zoeken om hun verloren terrein te herwinnen, vooral in de
koloniale afzetgebieden. Zeker het feit dat de Nederlandse kolonien weer vrij
toegankelijk zouden zijn als grondstof- en afzetgebied voor het sinds 1815
vergrote moederland, baarde de Engelse textielfabrikanten enige zorg, te
meer daar men vreesde dat de Nederlanders hun best zouden doen om ook de
beschikking te krijgen over de recente Engelse textieltechnische vemieuwingen. 12 Daarom heeft de Engelse regering tot 1825 een verbod gehandhaafd op
het uitreizen van de eigen technici en deskundigen.
12. Dit gold in mindere mate voor de algemene stoomtechnologie, voor zover die omschreven
kon worden als "only a mov ing power". Zie D.S . Landes, The Unbound Prometheus (Cambridge
1969) 148, noot I.
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Niettemin zijn tot 1825, het jaar waarin deze wet werd afgeschaft, naar
schatting zo'n 2000 Britse vaklieden naar het Europese vasteland afgereisd. 13
Tijdens het Verenigd Koningrijk was er al een aantal energieke Engelse
technici binnen de landsgrenzen aanwezig. Sommigen hadden Engeland al
veel eerder verlaten. William Cockerill was bijvoorbeeld reeds in 1797 naar
het continent gekomen, en in 1813 leidde hij samen met zijn zoon John een
groeiende ondememing in de omgeving van Luik, waar textie1machines en
stoomwerktuigen werden geproduceerd. 14 Anderen vestigden zich in Vlaanderen en in Brussel en deelden hun textiel-kennis mee aan de plaatselijke
ge"interesseerden.
Toen de Belgische afscheiding van 1830 voor de zuidelijke textielfabrikanten de toegang op de grote (Noord-)Nederlandse koloniale markt afsloot,
verhuisde een aantal Belgische ondememers en in Belgie woonachtige Engelse deskundigen alsnog naar het noorden. Soms namen zij daarbij hun hele
fabrieksinventaris mee en zo nodig ook een groep van ervaren vaklieden uit
hun Belgische bedrijf.15 De Nederlandse textielindustrie heeft veel te danken
aan Engelse experts die hielpen bij de hervorming van een huisnijverheid
naar een industrie naar Engels, fabrieksmatig model. Tot dan toe (1830) was
de Noord-Nederlandse textielnijverheid nog slechts een kleinschalige huisindustrie geweestdie zich bediende van methoden die ook toen reeds als sterk
verouderd werden beschouwd. De bezigheden van twee van deze buitenlanders geven een goed beeld van de techniek-overdracht in deze tak van
industrie. Ik zal daarom nader ingaan op de lev ens van Job Dixon en Thomas
Ainsworth.
lob Dixon
Job Dixon l6 kwam oorspronkelijk uit Manchester, waar hij werkzaam was
geweest als "machinemaker at mr Burley's". am onbekende redenen verliet
hij Engeland in 1817 en voegde zich korte tijd later bij andere Engelse
technici die voor een bedrijf in Noord-Oost Frankrijk werkten waar zij spinmachines bouwden. In 1820 began Dixon voor zichzelf en bouwde onder

13. Landes, 148. Hoewel e1it gegeven vaak wordt geciteerd, is de herkomst van het getal niet
duidelijk.
14. Henderson, hoofdstuk III
15. G.PJ. Verbong, Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland,
1835-1920 (Amsterdam 1988) 142, 145-146 over Wilson, Previnaire en anderen. Met name de in
Haarlem neergestreken Thomas Wilson moet een notoire smokkelaar zijn geweest. Zie ook G.P J .
Verbong, 'De mechanisering van het katoendrukken in Nederland' ,laarboek voor de Geschiedenis
van Bedrijf en Techniek 5 (1988), 369-389 m.n. 377. R.T. Griffiths, 'Eyewitnesses at the Birth of
the Dutch Cotton Industry 1832-1839' , Economisch en Sociaal-Historisch faarboek XL (1977),
113-181; m.n. 137-138 en 146-147.
16. Voor een biografie van Job Dixon, zie A.L. van Schelven, 'De Dixons op het continent',
Textielhistorische Bijdragen 12 (1971), 28-35.
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andere locomotieven en spinmachines. Wegens financiele moeilijkheden
stopte hij daar weer mee in 1828 en minder dan een jaar later was hij in Gent
te vinden, waar hij een school oprichtte 'voor het onderwijs van het theoretische en praktische gedeelte der werktuigkunde op het fabriekswezen toegepast.' Koning Willem I en de regering besloten om Dixon een royale vergoeding voor dat werk te bieden. Helaas werd het plan ruw verstoord door de
Belgische afscheiding. Dixon ging naar het noorden om zijn honorarium te
halen, maar tevergeefs: hij had zijn beloften nog niet waargemaakt, yond de
Administrateur vobr de Nationale Nijverheid. 17 Een paar jaar lang lijkt Dixon
werkloos te hebben neergezeten. Hij lanceerde enkele plannen om de noordelijke spinnerijen nieuw leven in te blazen, maar die werden niet overgenomen. In 1833 raakte hij echter betrokken bij een plan om een grote stoomweverij in Enschede op te richten. Dat zou de NY Enschedesche Katoenspinnerij
(EKS) worden. 18
Bij het ontstaan van deze stoomspinnerij zien we hoe de Engelse overheid
poogde om via wettelijke maatregelen het Engelse techniekmonopolie te
bescherrnen. Met betrekking tot textielmachines gold sinds 1825 een wettelijk verbod op de uitvoer van:
' ... any Machine, Engine, Tool, Press, Paper, Utensil or Instrument used in
or proper for the preparing, working, pressing or finishing of the Woollen,
Cotton, Linen or Silk Manufactures of this Kingdom ( .. .) or any Model or
Plan, or any Part thereof; except Wool Cards or Stock Cards, not worth above
Four Shillings per Pair; and Spinners' Cards, not worth above One Shilling
and Sixpence per Pair, used in the Woollen Manufactures. Blocks, Plates,
Engines, Tools or Utensils commonly used in or proper for the preparing,
working up or finishing of the Calico, Cotton, Muslin or Linen Printing
Manufactures, or any Part of such Blocks, Plates, Engines, Tools or Utensils.' 19
Deze maatregel bleef tot 1842 van kracht, maar het was van meet af aan
duidelijk dat er ondanks controles in de belangrijkste Engelse havens een
gestage stroom van Engelse textiel-technologie richting continent ging. 20
In 1834 begon men met de bouw van de EKS. De spinmachines werden in
Gent besteld (dat was blijkbaar geen probleem!) en aan het eind van 1834
17 . Van Schelven, 30-31
18 . Akte 25 ok!. 1833, notaris W.P.c. Greve , Enschede; afgedrukt in de Nederlandsche
Staatscourant 1833, nr 275.
19. 6 Geo IV c. 107, geciteerd bij David J. Jeremy, ' Penetrating British Barriers to Technology
Transfer in the Early Industrial Period, 1780-1840: Some Recent Research ', lezing gehouden op
het congres van de Society for the History of Technology, Sacramento (Cal. , USA) , ok!. 1989.
20. Citaat bij David Jeremy (zie noot 19) van een van de getuigen voor de Enge1se Parliamentary
Committee on the Exportation of Machinery (1841) :" .. .1 once asked a respectable man ifhe could
get me a certain machine out [naar Belgie, MBI, and \ said to him, 'The packages are very large' ,
and his reply was, '\ will get you Edinburgh Castle out, if you like. '"
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Afb. 2: Job Dixon, de Engelse
rnachinetechnicus en direkteur
van de Enschedese katoenspinnerij. Bron: J. P. Kloos te
Haw·lern.

meldde de direktie: de "stoom- en verwarmingsmachines zijn te Dartford
besteld en reeds ontvangen", in Rotterdam waren de machines voor grove
calicotreeds al aangekomen, de bestelling van aile spinmachines en kaarden
in Gent was voorspoedig verlopen . Toen kreeg men echter het onprettige
bericht dat de douane-ambtenaren in Hull de grote drijfmachine in beslag
had den genomen. Job Dixon had die machine in Manchester besteld en had
vanafhet begin verzekerd dat dat geen enkel probleem zou opleveren. 21 Maar
blijkbaar yond men in Engeland alsnog dat zo'n werktuig op de lijst van
verboden waar thuishoorde.
Het kostte de direktie en commissarissen van de EKS zeven maanden van
onderhandelen met onwillige Engelse ambtenaren alvorens de machine met
toebehoren in Nederland arriveerde. 22 Het zou niet verbazend zijn als in dit
geval Willem J, zelf voor fl. 24.000 aandeelhouder,23 zijn koninklijk gezag in
21. GA Enschede, archief NY Enschedese Katoenspinnerij , inv. nr. 45-01 , verg. 15 jan. 1834,
14 jan. 1835 en 11 feb. 1835.
22. Ibid., verg. 15 jan. 1836.
23. Ibid. , verg . 1835. In de oprichtingsakte nog voor f 18.000,-
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de strijd heeft geworpen. Toen in de eerste maanden van 1836 de EKS
eindelijk voor het eerst in bedrijf kwam, was de machine en alles wat daarbij
hoorde, door Engelse werklieden ge"installeerd.
'In weerwil van de moeyelijkheden die men heeft ontmoet voor de vorming
der werklieden, zijn twee derden der machines gestadig in werking. En zoo de
werklieden van Gend, die geengageerd zijn, geene moeyelijkheden hadden
ondervonden om onze grenzen te passeren, zouden wij u nu reeds hebben
kunnen mededelen dat alle machines in werking waren. ,24
Tot grote opluchting van de direktie hadden de Engelsen geen problemen
ondervonden bij het tijdelijk verlaten van hun land. Deze ervaren werkkrachten hadden ook tot taak om plaatselijk werkvolk te onderrichten en voor te
bereiden op nieuwe taken als opzichter, voorlieden en spinners met de nieuwe
spinmachines. Dixon zelf begon, als direkteur, meteen ook jonge Twentse
spinners op te leiden,25 want het was hem gebleken dat de 'inboorlingen' een
goed reservoir van goedkoop werkvolk konden vormen: zij misten de arrogantie en notoire ongehoorzaamheid van de meeste Engelse en Belgische
arbeiders, om nog maar te zwijgen van het alcoholprobleem dat bij die
vreemdelingen steeds weer opdook.

Thomas Ainsworth
Het probleem van afhankelijk te zijn van buitenlanders met onplezierige
gewoonten, die immers een nadelig effekt zouden hebben op het zedelijk
gedrag van de plaatselijke bevolking, was ook Thomas Ainsworth vanaf het
begin al duidelijk. Ainsworth is de andere Engelsman die een cruciale rol in
de vroege Nederlandse textielindustrie speelde. 26 Hij had in Cockerills fabriek in Luik gewerkt, waar hij zich waarschijnlijk met de bouw van textielmachines had beziggehouden. In 1832 richtte hij zich tot de direktie van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Ongeveer een jaar eerder had hij gehoi pen om een blekerij op te zetten 'naar het beste Engelse yoorbeeld,' zoals
hij zelf zei.27 Ainsworth stelde nu yoor om zo ' n 500 weyers uit Twente op te
leiden.

24. Ibid., verg. 15 jan. 1836. De moei lijkheden van de Belgische vaklieden kunnen te maken
hebben gehad met de plicht (volgens Staatsblad 1831, 17 juni, nr. 17) om tal van officiele
documenten te tonen alvorens in Nederland te worden toegelaten.
25. Ibid., verg. 14 jan. 1837. Voor de Engelse werklieden bij Wilson in Haarlem zie'Bijdragen
tot de geschiedenis der Nederlandsche Grootindustrie (III), medegedeeld door Prof. Mr N.W.
Posthumus', Economisch HistorischJam'boek XII ( 1926), 179-214; m.n. 184 en 198.
26. Zie vooral 'B ijdragen tot de geschiedenisder Nederlandsche Grootindustrie (II), medegedeeld
door Prof. MrN.W. Posthumus', in EHJbXI (1925), I69-244,passimen Griffiths, 'Eyewitnesses'.
27. 'Bijdragen Grootindustrie (II)" 175
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' .. .in the beginning the great object should be to instruct steady individuals,
who may be sent to various parts of the country, to instruct others and form
similar establishments'. 28
Opvallend is in dit geval dat Ainsworth expliciet niet streefde naar fabrieksmatige weverijen, maar juist de produktiviteit van de huisnijverheid wilde
vergroten. Daarvoor waren de meest mode me handweefgetouwen nodig.
Weliswaar was de schietspoel al in 1732 door Kay uitgevonden en was de
toepassing daarvan in 1760 in Engeland al gemeengoed geworden - zowel in
de huisindustrie als in de fabrieken - maar de huisweverij zoals in Twente
bediende zich er nog altijd niet van. De introduktie van deze geenszins
revolutionaire vemieuwing had in de ogen van Ainsworth nog een voordeel.
Het zou de boerengezinnen meer geld opleveren, terwijl ze er niet harder voor
hoefden te werken en daarmee hun boerenbedrijf zouden verwaarlozen. En
'to establish power looms where labour is low as in this country, would be an
undeniable absurdity. ,29 Zo hoefde men ook niet over te gaan tot de oprichting van weeffabrieken, die in Engeland al geruime tijd berucht waren wegens
het zedelijk verval onder de arbeiders. De NHM en zeker haar direkteur De
Clercq was daarom zeker geen onvoorwaardelijke voorstander van fabrieksarbeid.
Om een weefschool op te zetten vroeg en kreeg Ainsworth toestemming en
financiele ondersteuning. Hij ging naar Engeland waar hij zich liet informeren over de laatste verbeteringen op het terrein van de handweefstoelen. Hij
verzamelde er alle extra informatie en ervaring die zijn school tot voordeel
konden strekken en trok er een Engelse opzichter aan, Thomas Walsh. Deze
zou het dagelijks onderwijs in de weefschool in Goor voor zijn rekening
nemen en de leerlingen instrueren hoe de nieuwe Engelse weefgetouwen
moesten worden geassembleerd. 30 Het vermenigvuldigingseffekt dat Ainsworth van zijn school verwachtte, werd inderdaad bereikt, want een aantal
van zijn nieuwe weyers werd snel na hun opleiding aangesteld als leiders van
soortgelijke scholen in de omgeving. Zelfs waren enkelen in staat om opzichter Thomas Walsh - die overigens als zovele Engelsen steeds drankzuchtiger
werd - op te volgen toen hij weer naar Engeland terugkeerde. 31 De HandelMaatschappij was de initiatiefneemster tot deze nieuwe scholen, Ainsworth
trad in de meeste gevallen op als technisch adviseur.
In de textielindustrie zien we heel duidelijk dat een nieuwe produktiewijze
moet samengaan met de beschikbaarheid van een grote groep vaardige perso28 . 'Bijdragen Grootindustrie (II)" 176
29. 'Bijdragen Grootindustrie (II)" 179.
30. 'Bijdragen Grootindustrie (II)', 225-226, en Griffiths, "Eyewitnesses", 130-134. In 1837 was
Walsh weer terug bij Ainsworth, maar daar gaf hij "zich ongelukkig telkens aan den drank over"
(Griffiths, ' Eyewitnesses' , 151).
31. 'Bijdragen Grootindustrie (II)" 241.
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nen die bepaalde handigheden hebben aangeleerd. In de eerste plaats zijn daar
honderden spinners, weyers, katoendrukkers en -blekers en anderen die de
meest bas ale vaardigheden moesten leren om hun dagelijkse routinewerk
naar behoren te verrichten. Daamaast waren er opzichters nodig en lieden die
wisten wat er in een ketelhuis en een machinekamer gaande was. En dan nog
vaklieden om reparaties uit te voeren aan drijfsystemen, lekkende ketels of
haperende weefgetouwen.
Het lijkt erop dat de behoefte aan vaklieden en ervaring beduidend groter
was in de veranderende textielindustrie dan bij de introduktie van stoomkracht in de waterstaat. Nu is een textielfabriek niet aileen veel arbeidsintensiever dan een stoomgemaal, maar er staat ook meer, en gevarieerde, apparatuur opgesteld. In de jaren '30 voerde de Nederlandse regering, onder
aanvoering van Willem I, een bewuste politiek om de hele textielbranche te
modemiseren, opdat het land niet voor altijd zijn economische positie zou
verliezen. Daarom kregen innovatieve ondememers zoals Job Dixon en Thomas Ainsworth geldeJijke ondersteuning. Bovendien waren er plaatselijke
ondememers die grote belangstelling toonden voor buitenlandse en met name
Engelse ontwikkelingen. In hun nieuwe, Engelse streekgenoten vonden zij
mededeelzame figuren waar zij met al hun vragen en problemen en plannen
altijd terecht konden.
Het waren echter op den duur niet meer aileen buitenlanders die de Engelse
kennis naar Nederland overbrachten. Hoewel in dit opzicht de bronnen uiterst
schaars zijn, is het duidelijk dat minstens omstreeks 1850 tal van Twentse
ondernemers intensieve contacten met Engelse industrieIen onderhielden en
dat zij die benutten om hun industrie technisch op peil te houden. Vaak
gingen zij in kleine groepjes op reis of stuurden zij hun zonen op onderzoek
uit. Vit de brieven die zij naar huis stuurden wordt duidelijk dat er talloze
nieuwsgierige Nederlanders rondzwierven in Manchester, Bradford en andere Noordengelse textielsteden. Zij wisselden genoeglijk hun ervaringen uit. 32
Sommigen hadden uitstekende contacten met Engelse fabrikanten die met
een verrassende openheid hun overzeese collega's rondleidden en informeerden over de meest recente ontwikkelingen. Ondertussen was in Nederland
een groep ervaren arbeiders van eigen bodem ontstaan waar de Twentse
fabrikanten op konden terugvallen bij de introduktie van vervolginnovaties.
Door hun ervaring was de inwerktijd bij modificaties beduidend korter. De
buitenlanders vormden niet meer de kern van de fabrieksarbeiders, hoewel er
behoefte bleefbestaan aan buitenlandse vaklieden op het moment dat er grote
technische wijzigingen werden ingevoerd.

32. J. Bos, Oudefabrieks- en bedrijfsgebouwen in Overijssei (Zwolle 1986) geeft veel infonnatie
over de Twents-Engelse contacten na ongeveer 1850.
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In de textielsector zien we dat om commerciele redenen Engeland niet
enthousiast was om zijn technologie te delen - een houding die niet geconstateerd kon worden bij de overdracht van drainagetechnologie. Het zou niet
verbazend zijn als blijkt dat de druk van de producenten van textielmachines
van een factor belang is geweest bij het opheffen van de uitvoerwetten. De
wetten waren ondanks hun geringe effectiviteit bijzonder hinderlijk bij de
exportmogelijkheden van die bedrijfstak. Enorm veel geld zou immers verdiend kunnen worden aan niet-Engelse afnemers, terwijl men vermoedde dat
de afwezigheid van Britse concurrentie een aardige stimulans voor continentale machinebouwers kon betekenen om in enige rust de achterstand in te
lopeno

Gasfabrieken en de machine-industrie

Vergeleken met de textielindustrie is de ontwikkeling van de Amsterdamse
gasindustrie een volkomen ander verhaal. De introduktie van gaslicht gaat
gepaard met een enorme hoeveelheid vast kapitaal en een organisatie die tot
dan toe nog nauwelijks elders werd gevonden: een netwerk van gasleidingen,
dat gestaag moest worden uitgebreid. Particuliere woningen en fabrieken
moesten worden aangesloten, gasmeters moesten regelmatig worden opgenomenen een he Ie nieuwe reeks van veiligheidsvoorschriften moest worden
ontwikkeld. Dat alles kwam nog bovenop de eigenlijke gasproduktie, waarbij
constante druk en kwaliteit een punt van blijvende zorg was.
Amsterdam had zijn eigen gasfabriek sinds 1826. 33 Dat was een wat zieltogende aangelegenheid, daar men temauwemood in staat bleek om de onvoorziene moeilijkheden het hoofd te bieden, zowel op technisch als bedrijfseconomisch gebied. Maar in 1833 werden vrijwel aile aandelen van deze
Amsterdamse Pijp Gaz Compagnie overgenomen door de Imperial Continental Gas Association (ICGA). Dat was een soort vroege multinational met zijn
hoofdkwartier in Londen. Na de oprichting in 1824 zorgde de Imperial
Continental voor gaslicht in tal van Europese steden: Hannover, Aken, Antwerpen, een deel van Berlijn, voorsteden van Brussel, Frankfurt, Wenen en
ook in Amsterdam en Rotterdam.
De ICGA was een geheel Britse ondememing, waarmee Britse technologie
het Britse kapitaal volgde. Het is onbekend of de ondememing er veel aan
gelegen was om de technische deskundigheid te verspreiden onder Nederlanders die zij in dienst had, of dat men gebruik bleef maken van buitenlandse
technici, ingenieurs en vaklieden. Maar zelfs als ze anders had gewild dan
33. Zie hiervoor J. Zahn,De geschiedenis der verlichting van Amsterdam (Amsterdam 1911) en
J. Mac Lean, Geschiedenis der gasverlichting in Nederland (Zutphen 1977).
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was de ICGA voor haar machines en technische uitrusting wei haast verplicht
om gebruik te maken van Brits materiaal. Want in de eerste jaren nadat men
de Amsterdamsche Pijp Gaz Compagnie had overgenomen, moest de ICGA
grondige veranderingen aanbrengen in het al bestaande leidingennet en installaties. Daartoe werden de Amsterdamse machinebouwers Van Vlissingen-Dudok van Heel en de ijzergieterij van Sevenbergen & De Lanoy aangeschreven en gevraagd of zij de gewenste artikelen konden leveren. Tot hun
spijt moesten de machinebouwers antwoorden
'dat de benoodigde machineryen aldaar in het geheel niet kunnen worden
vervaardigd ofwei dat men daartoe de juiste teekeningen en naauwkeurige
opgaven en beschrijvingen niet bezit, nog bezitten kan, daar de uitvinders die
in de laatste jaren verbeteringen aan de machinerien tot het stoken van gas
hebben aangebracht, daarop in Engeland patenten of octrooyen gevraagd en
bekomen hebben waardoor zij zich het uitsluitend bezit dier geheimen hebben
verzekerd, welke zij aan niemand meedelen uitgezonderd aan diegenen die
van hen de machinerien zelf kopen, zoodat de modellen welke men hier tot de
vervaardiging van dezelve verlangde, de gemaakte machinerien zelve zouden
zijn. ,34
Bovendien vermoedde Van Vlissingen dat het Engelse produkt beter zou
zijn dan wat men in Nederland zou kunnen maken aangezien de Enge1sen
'meer geoefendheid' bezaten in het verkrijgen van de juiste metaallegeringen.
Dit brengt ons op een wat halfslachtig stukje Nederlansde wetgeving.
Enerzijds wilde de regering technische vooruitgang stimuleren in aile takken
van nijverheid, maar daarvoor waren ontegenzeggelijk buitenlandse goederen
noodzakelijk. Anderzijds wilde men een eigen machine-industrie hebben die
in staat was om dat vooruitgangsstreven vanuit eigen land te ondersteunen.
Dat hield in dat buitenlandse concurrentie enigszins getemperd moest worden, hetgeen men wilde bereiken door een heel hoog invoerrecht op alle
ijzeren machinerie. Maar welke houding moest de regering aannemen in het
ICGA-geval, waar de eigen industrie simpelweg niet in staat was om de
gevraagde artikelen te leveren? De Amsterdamse machinebouwers gaven zelf
al het antwoord: ze beschouwden dit niet als een bedreigende concurrentie,
hoe weI hun eigen onvermogen hen wat droevig stemde. De Imperial Continental Gas Association kreeg daarom koninklijke goedkeuring om de bestelIingen in Engeland te plaatsen en de goederen in te voeren zonder het hoge
invoerrecht. Overigens blijkt uit de betreffende archivalia wei dat een en
ander een ontmoedigende hoeveelheid heen-en-weer correspondentie vereisteo
Nu de machine-industrie ter sprake is gekomen, de essentiele bedrijfstak bij
industrialisatie, moet worden erkend dat het buitengewoon moeilijk is om
34. GA Amsterdam, PA 15, inv. nr. 2, request aan de Koning, 5 jan. 1835
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vast te stellen op welke manier deze bedrijfstak gebruik maakte van specifiek
Engelse deskundigheid. Natuurlijk had men vaklieden nodig, maar modelmakers, gieters en dergelijken konden ook worden gecontracteerd in Belgie of
Duitsland. Deze arbeiders konden hun kennis weer overdragen aan Nederlanders, zonder dat daar de archieven enig spoor van bevatten. Gieterijen en
constructiebedrijven hadden ook behoefte aan algemene deskundigheid. Met
deze ietwat vage term doel ik op personen die in staat zijn om tekeningen te
lezen, nauwkeurig volgens specificaties te werken en begrip hebben van de
algemene principes van mechanica, werktuigkunde en constructie.
De leiders van de meeste grotere Nederlandse bedrijven in de metaalsector
reisden regelmatig naar Engeland en probeerden daar, met wisselend succes,
contacten met hun vakgenoten te leggen. 35 Net als de textielfabrikanten
merkten zij dat de Engelse toeschietelijkheid een zuiver persoonlijke, individuele kwestie was.
Er zijn maar enkele voorbeelden van Engelsen die zich aktief met de
machinebouw in Nederland bemoeiden. Job Dixon was ereen van. Dixon had
blijkbaar een lastig karakter, want zijn tijd bij de Enschedesche Katoenspinnerij was niet bepaald harmonieus. 36 Hij verliet de EKS na hooglopende
ruzies met de aandeelhouders en begon in 1840 in Amsterdam een bedrijf
waar onder meer stoomwerktuigen en stoornketels werden vervaardigd. Maar
ook hier ging het uiteindelijk verkeerd: in 1847 ging de zaak in liquidatie en
nam Dixon ontslag. Het bedrijf werd in 1851 voortgezet als NY De Atlas.

Het belang van technologie-overdracht voor Nederland

Wanneer we het belang van Engeland en Engelsen voor de Nederlandse
industriele ontwikkeling bekijken, moeten we er rekening mee houden dat er
in de loop der jaren in Nederland ook belangstelling ontstond voor technologieen uit andere landen dan Engeland. Zo maakten de katoendrukkerijen in
Haarlem, Leiden en andere Hollandse plaatsen veelvuldig gebruik van Belgische en Franse technologie en vaklieden; in Helmond en omstreken zijn
daarentegen vooral Duitse invloeden in de katoendrukkerij en -ververij te
bespeuren. 37

35. Zeer duidelijk is dat het geval met G.M. Roentgen, de grondlegger van de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij in Rotterdam. Zie De Boer, G.M. Roentgen.
36. GA Enschede, archiefEnschedese Katoenspinnerij, inv. nr. 45-0 I, vergaderingen 5 aug. 1835
tim 21 sep. 1835 en vergaderingen vanaf 21 nov. 1838.
37. G.PJ. Verbong, 'De ontwikkeling van het turksroodverven in Nederland', laarboek voor de
Geschiedenis van 8edrijf en Techniek 3 (1986) 190.
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Machines en techniek werden als een handelsprodukt beschouwd, waar een
vorrn van marketing voor nodig was: de klant moest van tevoren al zeker
weten dat hem een volledig service-apparaat ten dienste stond. De beschikbaarheid van de nodige technische kennis was een essentieel onderdeel bij de
afweging of een innovatie verantwoord was . Hoewel het nog tot ver in de 1ge
eeuw zou duren voordat in Nederland specifieke technische opleidingsmogelijkheden ontstonden,38 groeide de deskundigheid onder Nederlanders gestaag. Zij keken het werk af van buitenlanders in hun eigen bedrijven, reisden
naar het buitenland en werkten de beschikbare vakliteratuur door. Zo ' n toename van 'algemeen technisch besef' blijft echter voor de historicus zo goed als
onzichtbaar.
Een voorbeeld van iemand die werkelijk nfet wist waar hij over schreef,
was de Rotterdamse stadsopzichter Willem Waltman. Hij werd in 1757 naar
Engeland gestuurd om te rapporteren over een door stoom aangedreven
pompinstallatie. Het negatieve oordeel dat hij in zijn verslag velde over het
nut van een dergelijk werktuig, is grotendeels op zijn onkunde terug te
voeren: hij begreep niet wat hij zag en stelde dus ook niet de relevante
vragen. 39 Maar ook na 1830 was het voor de vertegenwoordiger van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij soms nog een tijdrovende aangelegenheid om Twentse textielfabrikanten van zijn gelijk op technisch gebied te
overtuigen: ' ... beaucoup de ces fabricants semblaient au premier abord ne pas
comprendre, comment on pourrait par une sage amelioration dans les instruments de fabrication et par I'emploi de matieres convenables provoquer une
economie notable dans les moyens de production com me dans les produits
memes.' Keer op keer kregen de overigens goedwillende fabrikanten een
technische uiteenzetting, waarvan de essen tie langzamerhand doordrong. 40
Daartegenover staat echter, dat degenen voor wie op een of andere manier
de 'modeme techniek' aan magische kracht had ingeboet, zich kritisch konden bezinnen op nieuwe technische mogelijkheden. In de loop van de I ge
eeuw moet er een verandering zijn geweest in de manier waarop men in
Nederland tegen buitenlandse technologie aankeek. De enorrne kloof die nog
gedurende de eerste twee decennia tussen Engeland en Nederland bestond,
werd langzamerhand smaller. Dat was na 1842 mede te danken aan de vrije
exportmogeJijkheden vanuit Engeland. Maar er wasal eerder en met behulp
van vaak illegaal verkregen technologie een begin gemaakt met de geleideJijke gewenning aan werktuigen, mechanica, mechanisering. Ondememers
38. Voor de ingenieursopleiding zie H.W. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende
eeuw ('S Gravenhage 1980); voor het Middelbaar Technisch Onderwijs: H. Schippers, Van
tusschenlieden tot ingenieurs (Hilversum 1989); verder ook N.B. Goudswaard, Vijjenzestigjaren
nijverheidsonderwijs (Assen 1981).
39. Van der Pols, 13-14 en 84-88.
40. Geciteerd bij Griffiths, ' Eyewitnesses' , 118 en 123.
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waanden zich steeds minder in een inferno wanneer zij een gebouw met open,
gloeiende vuurmonden van stoomketels en vervaarlijk sissende en draaiende
krachtwerktuigen betraden.
Wat begon als de import van een handjevol vaklieden en enkele machines,
werd langzamerhand tot een gestructureerde overdracht van technische kennis. De weefscholen van Ainsworth, het zo snel mogelijk losweken van aIle
informatie uit buitenlandse deskundigen die slechts even beschikbaar waren:
op de meest uiteenlopende manieren werden nieuwe vormen van vakmanschap gemeengoed.
Dat bij sommige aktiviteiten, zoals in de machinebouw, die kennis- en
ervaringsverwerving moeizamer verliep dan elders, is althans in het kader
van dit artikel van ondergeschikt belang.

De kennisoverdracht op het gebied van
de spoorwegtechniek in Nederland
1830 - 1870*
A.1 . VEENENDAAL JR.

Inleiding
De vraag hoe de Nederlandse spoorwegingenieurs van het eerste uur de
noodzakelijke technische kennis verkregen is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Weinig ingenieurs in de 1ge eeuw hebben papieren nagelaten
waaruit hun inspiratiebron zou kunnen blijken en nog minder hebben hun
eigen ervaringen op schrift gesteld. Uit andere, meer verspreide bronnen zal
dus het materiaal moeten komen waarmee enigszins aangetoond kan worden
hoe en waar de Nederlandse technici zich de specialistische kennis eigen
maakten die hen in staat stelde de nieuwe ijzeren wegen te bouwen en te
exploiteren.
Men kan zich afvragen: is een dergeJijk onderzoek wei nodig? De spoorweg met mechanische beweegkracht is immers een Engelse vinding en dus
zullen de spoorwegen in Nederland wei rechtstreeks van Engelse voorbeelden zijn afgeJeid. Hoe voor de hand Iiggend dit ook mag klinken, we zullen
zien dat er weI degelijk andere, niet-Engelse invloeden werkzaam geweest
zijn, zelfs al in een heel vroeg stadium.
Op het gebied van grote waterstaatkundige werken hadden Nederlandse
ingenieurs natuurlijk al een grote technische kennis in huis . Bedijkingen,
droogmakingen, havenaanleg, rivierverbetering en aanleg van wegen en kanalen waren onder het bewind van koning Willem I met kracht ter hand
genomen en ook de stoomkracht was aI, zij het op bescheiden schaal, in
gebruik voor het aandrijven van pompen en machines en voor het voortstuwen van rivier- en zeeschepen. Voor de aanleg van een spoorweg was dus de
kennis voor een groot deel aanwezig; wat nog ontbrak was de ervaring met de
bovenbouw, het eigenlijke spoor dus, en het rollend materieel, inclusief de

* Dit artikel is een uitgebreide versie van een voordracht, gehouden voor de Werkgroep voor de
Geschiedenis van de Techniek in het Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te
Amsterdam, 16 juni 1988. Met dankaan Prof. dr. ir. A .D . de Paterte Pijnackervoor zijn opmerkingen
en voor het gebruik van zijn bibliotheek.
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locomotieven. Een ander element dat spoedig de nodige kopzorgen gaf, was
de bouw van spoorbruggen, al of niet beweegbaar. Grote bruggen over de
rivieren waren in het Nederland van die dagen nauwelijks aanwezig. Bruggen
met kleine overspanningen waren zeer talrijk in de Hollandse steden, maar
aileen de middeleeuwse stenen brug over de Maas bij Maastricht en de houten
brug over de IJssel bij Kampen waren echte rivierbruggen. Verder behielp
men zich met veerponten of schuiten. Bovendien veroorzaakte het betrekkelijk grote gewicht van de locomotieven, zelfs van de eerste kleine, enorme
problemen.

Manieren van kennisoverdracht
Overdracht van kennis uit het buitenland kan op vele manieren plaatshebben.
Het is nuttig een aantal van deze manieren op te sommen en dan vervolgens
na te gaan in hoeverre die een rol gespeeld hebben in dit speciale gevaI.
1. Werken uitgevoerd door buitenlandse ingenieurs en aannemers in
Nederland.
2. Studie- of inspectiereizen door Nederlandse ingenieurs naar het
buitenland.
3. Studie door Nederlandse ingenieurs aan buitenlandse hogescholen.
4. Benoeming van vreemdelingen in leidinggevende functies .
5. Rapporten of adviezen van buitenlandse ingenieurs.
6. Handboeken, tijdschriften in gebruik in Nederland.
7. Lidmaatschap van buitenlandse studie- of vakverenigingen.
Bij het zien van categorie nr. 1 zal men onwillekeurig denken dat dit weI de
meest voor de hand Iiggende manier van kennisoverdracht zal zijn. Wat is er
immers eenvoudiger dan een buitenlandse desku."dige naar Nederland te
halen om de leiding over de spoorwegaanleg op zich te nemen. Toch kwam
dit, niet aileen in Nederland maar ook elders, betrekkeIijk weinig voor. In de
jaren tussen 1830 en 1850, waarin de meeste Europese landen met hun
spoorwegaanleg begonnen, was de vraag naar deskundigen zeer groot, het
aanbod echter gering. De meeste deskundigheid bestond in Engeland, maar
daar werd op zo grote schaal gebouwd, dat de meeste ingenieurs eenvoudigweg geen tijd hadden om lang van huis te zijn. George Stephenson, bijvoorbeeld, was door de Belgische regering benoemd tot algemeen adviseur, maar
meer dan snelle inspectiereizen heeft hij niet gemaakt. I Het eigenlijke werk
I. Zie J. Delmelle, Histoire des chemins defer belges (Bruxelles [1977]) 7-11. George en zijn
zoon Robert Stephenson waren bij de opening van de lijn Brussel-Mechelen in 1835 aanwezig.
George werd in 1837 tot ridder in de Orde van Leopold verheven , Robert 4 jaar later. J.G.H.
Warren, A century of locomotive building by Robert Stephenson & Co. 1823 -1923 (London 1923)
87.
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werd uitgevoerd door Belgische ingenieurs. In Nederland blijkt er helemaal
geen sprake van aanwezigheid van buitenlanders bij de eerste aanleg.
Ik zaJ nu achtereenvolgens de verschillende onderdelen van de spoorwegaanleg en -exploitatie onder de loupe nemen om te zien welke categorieen
van kennisoverdracht van toepassing geweest zijn.

De Hollandsche IJzeren Spoorweg

De ontwerpen voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar
Haarlem zijn gemaakt door W.e. Brade, die al eerder, met W.A. Bake,
ontwerpen voor een spoorlijn van Amsterdam via Amhem naar de Pruisische
grenzen had gemaakt. 2 Beiden waren genie-officieren en beiden waren ook in
Engeland geweest om geschut aan te kopen voor de Nederlandse regering.
Bake was aanwezig bij de opening van de Liverpool & Manchester Spoorweg
in 1830 en was zeer onder de indruk van het nieuwe vervoermiddel. Brade
was dus medewerker van Bake geweest, had in Parijs aan de Ecole des Ponts
et Chaussees gestudeerd en had het eerste Nederlandse handboek v~~r de
aanleg van spoorwegen geschreven. Hij maakte uiteindelijk de plannen voor
de Iijn Amsterdam-Haarlem bestekklaar. De bouw werd aforfait aangenomen
door M.e. Plooster te Ameide, dus inclusief het benodigde rollend materieel.
Plooster wist wat hij begon, want hij had enige tijd in Belgie rondgekeken bij
de spoorwegaanleg daar.
Brade nam nog in 1839 ontslag als ingenieur-directeur na ongenoegen met
de overige directieleden, en werd vervangen door F.W. Conrad, de bekende
ingenieur van de Waterstaat. Conrad had niet in het buitenland gestudeerd,
maar hij kende weI veel talen, zodat hij op de hoogte moet zijn geweest van
de belangrijkste publicaties op het gebied van spoorwegtechniek. Van vee1
buitenlandse be'invloeding blijkt bij de aanleg van Amsterdam-Haarlem niet.
Waarom zou dat ook? Dijken en wegen waren bekende materie, Nederlandse
ingenieurs hadden die al meer aangeJegd. Plooster legde de baan in de sJappe
grond aan op een breed bed van rijshout, waardoor het baanlichaam als het
ware dreef op de onderliggende veenlagen. Dit was een techniek die in
Nederland al eerder was toegepast bij de aanleg van dijken en wegen. Ook
George Stephenson had de Liverpool & Manchester door Chat Moss, een
berucht veengebied, op een bed van rijshout aangeJegd. Het is niet bekend of
PJooster hiervan op de hoogte was.
2. Zie voor meer gegevens over de ingenieurs die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
aanleg van spoorwegen in Nederland tot circa 1870 de bijlagen. Zie voor de vroegste geschiedenis
van de Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij 1.H. lonckers Nieboer, Geschiedenis der.
Nederlandsche Spoorwegen 1832 - 1938, 2e druk (Rotterdam 1938), en G.F. van Reeuwijk, De.
breedspoorlokomotieven van de H.U.S .M. (Alkmaar 1985).
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Afb. I: Breedspoortrein vande HollandseSpoor in het station HaG/'lem, circa 1865. Bron: collectie
J.w. Sluiter.

Het eigenlijke spoor was wei iets onbekends. De Hollandse Spoorweg
Maatschappij was bij de plannen uitgegaan van het normaalspoor van Stephenson, zoals dat al veel in Engeland en in Belgie gebruikt werd (4' 8" =
1435 mm). Maar andere spoorwijdten kwamen ook voor, zoal s 5 voet in
Engeland, 5 voet 3 inch in Baden en 7 voet bij de Great Western Railway van
Londen naar Bristol. De adviseur van de Nederlandse regering op het gebied
van spoorwegen, B.H. Goudriaan , was in 1837 naar Engeland gezonden om
daar de verschillende spoorbreedten te bestuderen. Hij kwam terug als een
overtuigd voorstander van het brede spoor van I.K. Brunel 3 van de Great
Western en adviseerde de minister dienovereenkomstig. De Hollandse Spoor
moest de plannen veranderen en kreeg een spoor voorgeschreven van 2 meter
breed (hart op hart) of 1950 mm tussen de rails gemeten. Later werd de
Nederlandse regering kortzichtigheid verweten bij de keuze van de spoorwijdte. Na enige tijd moesten immers beide lijnen worden versmald tot de in
Duitsland gangbare smallere spoorwijdte. Op het moment van Goudriaan ' s
bezoek aan Brunei werd echter diens brede spoor als het toppunt van de

3. Zie voor I.K. Brunei (1806 - 1859) L.T.C. Roll, Isambard Kingdom Brunei; A Biography
(London 1957).
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modeme techniek gezien. Wat betreft stabiliteit, snelheid en capaciteit stond
BruneI 's systeem ver boven het normaalspoor van Stephenson, en Goudriaan
heeft waarschijnlijk verwacht dat andere landen dat ook zouden inzien. Op
het vasteland waren echter al teveel spoorwegen op de smallere spoorwijdte
aangelegd, zodat die als standaard werd aangenomen. BruneI's breedspoor
verdween in Engeland overigens pas in 1892. De eigenlijke rails, van het
zogenaamde brugprofiel, werden gelegd op houten langsliggers die op hun
beurt weer rustten op houten dwarsliggers in een zandbed, afgedekt met
schelpen. AI met al een bijna exacte kopie van het spoor dat Brunei gebruikte
bij zijn Great Western.
De Rhijnspoor, ontworpen door Goudriaan en L.1.A. van der Kun, had een
bovenbouw die weinig verschilde van die van de Hollandse Spoor. Dezelfde
spoorwijdte was door de regering voorgeschreven en de Jijn werd aldus
aangegelegd tot Arnhem, waarna de bouw voorlopig stilstond wegens de
problemen met de aansluiting op de Pruisische spoorwegen, de Coln-Mindener Eisenbahn, die op normaalspoor was aangelegd.

Bruggenhouw
In het waterrijke Holland waren in de spoorweg talrijke bruggen nodig.
Bruggenbouw was iets nieuws, althans bruggenbouw op deze schaal. Kleine
bruggetjes waren gemakkeJijk genoeg, maar grotere overspanningen waren
onbekend. Conrad had al z'n talenten nodig om de Hollandse Spoor over de
kanalen en sloten te leiden. De meeste bruggen waren van hout, maar enkele
grotere, vooral de beweegbare, waren van ijzer. Conrad voerde de meeste
beweegbare bruggen uit als geJijkarmige draaibrug, een vanouds bekend
principe, en waarvan de gietijzeren hoofdliggers, tot 22,5 meter lang, in
Nederland werden gegoten! Andere typen van bruggen die Conrad zelf ontwierp, en waarvoor geen directe buitenlandse voorbeelden voorhanden waren, zijn de rol-, vijzel- en kraanbruggen. De laatste soort, de kraanbrug, werd
ook al snel elders gebruikt, zelfs in het buitenland, maar vooral bij de latere
staatsaanleg in Nederland werd hij veelvuldig toegepast. 4
Het is wei duidelijk dat Conrad bij het ontwerpen van de bruggen in de
Hollandse Spoor voornamelijk zijn eigen ideeen heeft gevolgd. Een brug is er
echter waar hij zelf van zei naarAmerikaanse voorbeelden te hebben gewerkt,
namelijk de traliebrug over de trekvaart bij Vogelenzang. Deze brug was voor
dubbel spoor geconstrueerd met drie houten tralieliggers over de weg, de

4. Zie Conrad's eigen beschrijving van zijn bruggen in De Nederlandsche Stoompost, 2e jrg.
(1874); de traliebrug in nr. 31. Van aile door hem ontworpen brugtypen heeft hij modellen laten
maken, die nu nog in het Spoorwegmuseum in Utrecht te bezichtigen zijn.
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Afb. 2: F.W. Conrad's houren rraliebrug over de rrekvaarr bi} Vogeienzang. Bron: eigen col/eerie.

trekvaart en het jaagpad, alles bij elkaar een vijftig meter. Inderdaad doet de
brug Amerikaans aan, maar Conrad zegt nergens hoe hij zijn idee heeft
opgedaan, alleen dat het Amerikaans was. Voordeel van deze bouwwijze
waren de lage kosten, maar daar stond tegenover dat hij al in 1858 door een
ijzeren brug vervangen moest worden.s
De Rhijnspoor (N.R.S.) had minder problem en met bruggen, totdat de
IJssel bij Westervoort gekruist moest worden. De maatschappij was toen
inmiddels al uit staatshanden in particuliere - meest Engelse - handen overgegaan,6 en het is daarom niet verwonderlijk dat in Engeland advies werd
ingewonnen over de beste manier van overbrugging van de rivier. De ingenieur-directeurvan de N.R.S. , W.C.P. van Reede van Oudtshoom werd in 1851
naar Engeland gestuurd om te overleggen. Resultaat was de enkelsporige
brug van 1856, ontworpen door de Engelsman Edwin Clark, met twee ijzeren
vollewand liggers en een gietijzeren draaibrug in het midden van de rivier. Al
met al een zware en bewerkelijke constructie, met maar liefst 3 pijlers, en het
brugwachterhuis midden in de rivier. Al vrij spoedig zouden belangrijke
versterkingen nodig zijn in verband met de gestegen treingewichten.

5. Van Reeuwijk, Breedspooriokomorieven , 89.
6. W. van den Broeke, Financiifn en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837 . 1890
(Zwolle 1985) 57-62.
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De eerste overbrugging van de grote rivieren was hiermee een feit, maar we
zuBen zien dat dit voorbeeld later niet nagevolgd is.

De verdere aanleg van N.R.S. en N.C.S.
De aanleg van de zijtak van de N.R.S. van Utrecht naar Rotterdam is een
mooi voorbeeld van categorie I, werken uitgevoerd door buitenlandse ingenieurs. Het on twerp van deze lijn was door Van Reede gemaakt, maar de
grotendeels Engelse aandeelhouders van de N.R.S. wensten een second opinion en drongen aan op de benoeming van een Engels deskundige. Joseph
Locke 7 werd bereid gevonden de plannen en het trace ter plaatse te inspecteren. Locke was een erkend specialist die al honderden mijlen spoorweg had
gebouwd in Engeland en op het vasteland, en voor hem moet dit een klein
klusje geweest zijn waar weinig eer aan te behalen vie!. De enige brug van
betekenis was de draaibrug over de Gouwe bij Gouda, verder was het aileen
de slappe grond die voor problemen zorgde. De bouw werd tussen 1854 en
1856 uitgevoerd door de bekende Engelse aannemer Thomas Brassey,8 onder
leiding van Brassey's assistent Stephen Ballard. 9 Hier dus een prachtig voorbeeld van categorie I, waarvan de voorbeeldwerking echter bijzonder gering
geweest zal zijn. Op dat moment was de techniek nodig voor het bouwen van
dergeJijke ijzeren wegen in het Hollandse polderiand, allang bekend en Locke
heeft daar weinig aan toe kunnen voegen. In de jaren dertig van de 20e eeuw
bleek het overigens nodig de spoorlijn tussen Gouda en Oudewater te versterken, terwijl dit bij de oude H.S.M.lijn niet nodig was. Zijn Locke en Brassey
te zuinig geweest met zand, in tegenstelling tot Conrad en Plooster, was de
bodemgesteldheid bij Gouda zo veel slechter dan in het geval van de H.S.M.
of was de aanleg op een bed van rijshout misschien toch beter?
Een ander voorbeeld van aanleg door buitenlanders, dat nog minder gevolgen heeft gehad, is de bouw van de Centraalspoor (N.C.S.) Utrecht-Amersfoort-Zwolle-Kampen door de Franse aannemersfirma Societe Vitali, Picard
& Cie., in de jaren 1863 - 1865. 10 De ontwerpen waren in Frankrijk gemaakt
en de bouw werd onder leiding van Franse ingenieurs en opzichters uitge-

7. Joseph Locke (1805 - 1860), begonnen als assistent van George Stephenson, ontwikkelde zich
lOt een van de meest vooraanstaande Engelse spoorwegingenieurs. N.W. Webster,Joseph Locke:
Railway Revolutionary (London, 1970). Zijn activiteiten voor de N .R.S. op 164-166.
8. Thomas Brassey (1805 - 1870), Engels aannemer van grote spoorwegwerken over de gehele
wereld. J. Marshall,A Biographical Dictionary o/Railway Engineers (Newton Abbot 1978) 37-38.
9. Stephen Ballard(180 1-1890), civiel ingenieur,eerst in dekanalenaanleg, daama in spoorwegen.
Hij bouwde O.a. Amhem-Elten en Utrecht-Rotterdam. Marshall, Dictionary, 20-21.
10. Zie voor de aanleg van de N.C.S. Jonckers Nieboer, Geschiedenis. 259-263, en N.J. van Wijck
Jurriaanse, De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (Rotterdam 1973).
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voerd, inclusief de ijzeren tralieliggerbrug bij Zwolle. De Franse financiele
invloed in de N.C.S. zal de reden voor deze Franse inbreng geweest zijn, de
enige van deze aard in Nederland. Het rollend materieel van de Centraal
kwam overigens uit Engeland, en Franse invloed daarbij bleek aileen uit de
toevoeging f (voor frein = rem) achter het nummer van de rijtuigen als deze
van een rem voorzien waren. De locomotieven waren puur Schots.

Afb. 3: De brug over de Lek bi} Culemborg in aanbouw, 1866

De aanleg door de Staat na 1860

De bouw van de spoorwegen door de Staat vanaf 1860 luidt een nieuwe fase
in. De kwestie van de spoorwijdte is dan inmiddels opgelost. Het normaalspoor van Stephenson is vrijwel overal als standaard aangenomen; de Rhijnspoor is versmald en aangesloten op de Coln-Mindener. De Hollandse Spoor
heeft weliswaar nog geen fysieke aansluiting op andere spoorwegen, maar
bereidt toch de spoorversmalling voor. Het gang bare railprofiel is dat van
Vignoles, I I met platte voet, zoals over heel het vasteland in gebruik, en niet

II. Genoemd naar de uitvinder Charles Blacker Vignoles (1793 - 1875), Engels civiel ingenieur
die dit profiel in 1837 voor het eerst Iiet vervaardigen. Marshall, Dictionary, 225.
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het Engelse dubbeJkop profiel in ijzeren stoelen, hoe wei dit laatste profiel wei
bij de Hollandse Spoor beproefd is. 12
Een groot vraagstuk was nog overgebleven: hoe moest men de grote rivieren overbruggen? Buitenlandse deskundigen achtten dit onmogelijk en adviseerden het gebruik van stoomponten. Sir John Rennie,13 bekend Engels
ingenieur, had in de jaren veertig van de 1ge eeuw de mogeJijkheid van een
brug bij Nijmegen onderzocht, maar was na het zien van de Waal vol kruiend
ijs tot de conclusie gekomen dat dit niet kon. In de jaren '50 en '60 ontspon
zich een levendige discussie over dit probleem in Nederland.
Al voordat de wet van 1860, waarbij een groot aantallijnen van Staatswege
zou worden gebouwd, was aangenomen, had de minister van Binnenlandse
Zaken, waar Waterstaat toen onder ressorteerde, geadviseerd door zijn directeur van de afdeling spoorwegen, L.J.A. van der Kun, twee jonge ingenieurs,
G. van Diesen en J.L. Schneitter, uitgezonden om in Zwitserland en Duitsland
spoorbruggen te gaan inspecteren. Speciaal de brug over de Weichsel bij
Dirschau in de Pruisische Ostbahn had hun aandacht getrokken. De Weichsel
was vergelijkbaar met de Nederlandse rivieren, ook voor wat betreft de
ijsafvoer, en Van Diesen en Schneitter achtten overbrugging van de Nederlandse rivieren daarom ook uitvoerbaar. Toen de aanleg door de Staat beg on
werd Van Diesen zelf belast met de aanleg van de sec tie Utrecht-Den Bosch,
met daarin de bruggen bij Culemborg, Zaltbommel en Hedel, een ware
uitdaging. Voor het eerst paste hij hier de vakwerkligger met gebogen bovenrand toe in plaats van de rechte tralieligger, een noviteit die toen in Duitsland
net was uitgedacht en door Schwedler gepropageerd. 14 Het resultaat was de
grootste overspanning ter wereld, een wonderwerk voor die tijd en duurzaam
bovendien, want eerst een paar jaar geleden is de brug vervangen door een
nieuwe. 15
De overige bruggen over de grote rivieren werden min of meer volgens
dezelfde principes geconstrueerd, waarbij aileen de Moerdijkbrug nog even
apart vermeld moet worden, niet om z'n grote lengte, maar omdat een aantal
pijlers door middel van persluchtcaissons gefundeerd moest worden. Franse
aannemers voerden dit werk uit omdat Nederlanders deze techniek nog niet
beheersten. De bovenbouw werd door de Amsterdamse fabriek Van Vlissin12. J.A. Bonthuis, "150 jaar spoorwegbovenbouw in Nederland", 150 jaar Op de Rails (1989)
54-69.
13. Sir John Rennie (1794 - 1874), civiel ingenieur, ontwerper van spoorwegen in Zweden en
Portugal en van London Bridge. Marshall, Dictionary, 181.
14. Johann Wilhelm Schwedler (1823 - 1894). Pruisisch spoorwegingenieur, ontwerper van o.a.
de Weichselbrug bij Dirschau. Zijn theorieen werden later uitgewerkt en verbeterd door August
Ritter. Elementiire Theorie und Berechnung eiserner Dach- und Briicken-Constructionen, 2e Aufl.
(Hannover 1870). Dit laatste boek werd gebruikt bij de berekeningen van de latere bruggen bij
Rotterdam en Dordrecht.
15. G.J.L. Koolhof, De spoorbrug bi} Culemborg 1868 - J 982 (Culemborg 1982).
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gen en Dudok van Heel geconstrueerd. Ingenieurs als Van den Bergh, 1.L.
Cluijsenaar en N.Th. Michaelis verdienden bij het ontwerpen en uitvoeren
van al deze bruggen hun sporen.

Stations en overige gebouwen
De Nederlandse ingenieurs hadden geen problemen met het ontwerpen van
stationsgebouwen. I6 Conrad en C. Outshoom bouwden de stations langs de
Hollandse Spoor, waarbij zeker sprake is van originaliteit. Conrad ontwierp
zelf het klassieke Willemspoortstation van Amsterdam (1842), terwijl Outshoom Rotterdam (Slagveld) 1846 in een soort Engelse Tudorstijlliet optrekken. Beide gebouwen waren van een indrukwekkende monumentaliteit en
vormden als het ware een permanent bewijs van de degelijkheid en betrouwbaarheid van het nieuwe vervoermiddel. Bij de overige stations tussen Amsterdam en Rotterdam lijkt de invloed van het bekende handboek van Durand,
Precis des Le~ons d' Architecture, niet gering te zijn geweest. Durand predikte de bekende rondbogenstijl die in heel Europa voor open bare gebouwen
gebruikt werd, zodat overeenkomsten met Duitse of Franse stations uit dezelfde tijd hier en daar zeer duidelijk zijn. De stations langs de door Fransen
gebouwde Centraalspoor werden ontworpen door N.J. Kamperdijk, en hier is
Durand's invloed wei zeer zichtbaar.17 Het station van Harderwijk zou ook
ergens in Frankrijk hebben kunnen staan.
De Rhijnspoor, hoewel grotendeels in Engels bezit, voigt hier toch de
algemene trend: Nederlandse architecten ontwierpen de stations, veelal in de
stijl die al gangbaar was. Van directe Engelse invloed is weinig of niets te
zien. Aileen de stations- overkappingen verraden Engelse invloed. De kap
van het Amsterdamse Weesperpoortstation (1863) v'an de N.R.S. was ontworpen en gebouwd door de Engelse ingenieur R.M. Ordish, met gebruikmaking
van de zogenaamde sikkeldrager, een in Engeland vrij veel toegepaste constructie die in Nederland ook werd gebruikt bij het Haagse Rijnspoorstation

16. H. Romers, De spoorwegarchitectuur in Nederland 1841 - 1938 (Zutphen 1981). Comelis
Outshoom (1810 -1875) was in 1853 adjunct-ingenieur onder Conrad geworden en volgde hem in
1855 op. In 1857 verliet Outshoom de H.S.M. en vestigde zich als zelfstandig architect. Hij ontwierp
o.a. het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam en de Witte Societeit te 's-Gravenhage. Hollandsche.
JJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839 - 1889 (5.1. 1889) 56.
17. Romers, Spoorwegarchitectuur 136-139. Zie ook 1.N.L. Durand, Precis des le~ons
d' Architecture (Paris 1809).
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en het Staatsspoor- station van Zwolle. Elders op het vasteland kwam de
sikkeldrager betrekkelijk weinig voor. 18
Bij de aanleg door de Staat ligt de zaak nog veel duidelijker. Waterstaat had
al een grote ervaring met het bouwen van kerken, postkantoren en dergelijke,
en de verschillende klassen van standaardstationsgebouwen, ontworpen door
K.H. van Brederode, Iijken weer sterk bei"nvloed door Franse voorbeelden,
inclusief Durand's rondboogstijl.19

Locomotieven en rollend materieel
Volgens de bestekken van aanleg was de aannemer Plooster verantwoordelijk
voor het leveren van al het rollend materieel voor de eerste Iijn van de
Hollandse Spoor, maar de directie van de H.S.M. had natuurlijk ook een stem
in het kapittel. Het bestek schreef voor dat de vier te leveren locomotieven
afkomstig moesten zijn uit de fabriek van Robert Stephenson & Co. in
Newcastle. Omdat Stephenson zoveel orders had dat de levertijden tot een
jaar of vier opliepen, vroeg Plooster toestemming om de vier machines elders
te bestellen, en wei bij Longridge & Co., te Bedlington, wat werd toegestaan.
Longridge was overigens ook partner in de fabriek van Robert Stephenson, en
hij leverde bovendien tegelijkertijd zelf locomotieven aan Duitsland en Bel'··20
gle.
Hoe bepaalde de directie van de H.S.M. nu wat voor soort locomotieven
men nodig had? Hier is sprake van een op het eerste gezicht weinig voor de
hand liggende gang van zaken, want de benodigde informatie en adviezen
kwamen niet rechtstreeks uit Engeland, maar uit Belgie. Op zich niet zo
vreemd, want men was ons in Belgie enige jaren vooruit met spoorwegen,
maar dit speelde in de tijd dat er officieel nog sprake was van een oorlogstoestand tussen Nederland en Belgie. Het Nederlandse leger lag nog gemobiliseerd aan de grens, en Maastricht was nog een kleine Nederlandse enclave in
een overigens Belgisch Limburg. Het verdrag van Londen van 19 april 1839
maakte pas een officieel einde aan deze situatie en regelde de grenzen tussen

18. Met dank aan ir. G.G. Nieuwmeijer, T.U. Delft. M. Kubinszky, Bahnh6Je Europas. lhre
Geschichte, Kunst und Technik Jur Eisenbahnfreunde. Architekten und kulturgeschichtlich
lnteressierten (Stuttgart 1969) 48; G. Biddle, Victorian Stations; Railway Stations in England &
Wales 1830 - 1923 (Newton Abbot 1973) 89-104. Een later voorbeeld van de toepassing van de
sikkeldrageris het Berlijnse Schlesischer Bahnhof van 1869. M. Berger,HistorischeBahnhoJsbauten
Sachsens. Preussens, Mecklenburgs und Thuringens (Berlin s.d.) 168-169.
19. Romers, Spoorwegarchitectuur, 54-88.
20. Michael Longridge (1785 - 1885) was van 1823 - 1842 partner van George en Robert
Stephenson in de fabriek Robert Stephenson & Co. te Newcastle, en eigenaar van de Bedlington
Ironworks. Marshall, Dictonary, 144.
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beide landen.21 Temidden van dit 'oorlogsgeweld' had de directie van de
H.S.M. contact met de Belgische ingenieur Pierre Simons, een van de leiders
van de bouw van de Belgische staatsspoorwegen, die haar adviseerde zeswielige machines te nemen met cilinders van 11 duim, en liefst van he! type
'patentee' van Stephenson.22 Longridge vergrootte de maten tot 12.5" bij de
eerste twee machines en zelfs tot 14" bij de volgende twee. Voor het overige
volgde hij nauwgezet de door Simons aanbevolen aigemene inrichting van de
locomotieven, zodat ze als twee druppels water leken op machines van
Stephenson.
Ook over de aanschaf van rijtuigen en wagens werd al in 1837 het advies
van Simons ingewonnen, met als resultaat dat men in Belgie, Duitsland en
Engeland modelrijtuigen bestelde. Het Belgische model, geleverd door P.
Pauwels te Brussel, beviel het best, zodat volgende leveringen volgens dit
model, maar nu door Nederlandse fabrieken gebouwd, werden uitgevoerd.
Het onderhoud van locomotieven en rijtuigen was volgens het bestek voor
een jaar opgedragen aan Plooster, die daarvoor de oud-marineofficier C.
Verveer had aangezocht. Verveer liet het niet aileen bij onderhoud maar
bouwde al in 1840 in zijn fabriek in Amsterdam de eerste Nederlandse
locomotief, naar het voorbeeld van de locomotieven van de H.S .M.23 Er
zouden er al gauw meer volgen.
Conrad was als ingenieur-directeur van de H.S.M. ook verantwoordelijk
voor het rollend materieel, met onder zich c.c. van Hall als adjunct. Of zij
vee I persoonlijke inbreng in de constructie van locomotieven hebben gehad is
te betwijfelen. De meeste nieuwe leveringen voor de H.S.M. kwamen van
Stephenson en waren van een nieuw gepatenteerd type, het zogenaamde 'long
boiler' type, voorzien van de laatste snufjes. Dat Conrad en Van Hall hun
zaken goed voor elkaar hadden blijkt uit de bouw van twee locomotieven
door de eigen werkplaats in Haarlem in 1848 en 1850, volgens het model van
Stephenson.

Verdere ontwikkeling bij de ".S.M.
De verdere ontwikkeling van het locomotievenpark van de H.S.M. werd
beJemmerd door de naderende spoorversmalling, reden waarom men niet te
veel wilde investeren. Conrad verliet de maatschappij in 1855 en Outshoom
21. Staatsblad 1839, no . 26.
22. Van Reeuwijk , Breedspoorlokomotieven, 35-37.
23. Christiaan Verveer (1817 1845), opgeleid aan de Artillerie- en Genieschool te Delft,
vervolgens marine-officier. Sinds 1836 was hij spijkerfabrikant te Amsterdam; in 1839 bouwde
hij zijn eerste stoommachine en het volgend jaar zijn eerste locomotief voor de H.S.M. Zijn fabriek
slQot in 1843.
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Alb. 4: Frederik Willem Conrad
Jr. (1800-1870)

Bron: eigen collectie.

volgde hem op als technisch directeur. Toen een nieuwe Chef van Tractie,
G.A.A. Middelberg, in 1876 aantrad, trof hij in Haarlem een ingeslapen
boeltje aan. 24 De 'Chef d' Atelier' was een nauwelijks Nederlands sprekende
oude Belg, en verder waren er nog wat oude werkmeesters. Middelberg
haalde al gauw de bezem door de spinnewebben en begon een nieuwe politiek
van aanschaf. Hij was Duits georienteerd, had in ZUrich en Hannover gestudeerd en stage gelopen bij een Duitse spoorwegmaatschappij en bij de locomotieffabriek van Beyer, Peacock & Co. te Manchester. Vervolgens had hij
een paar jaar bij de Nederlandse Staatsspoor gediend en nu kreeg hij de
leiding over een zich snel uitbreidend bedrijf. Tot zijn komst in Haarlem was
het locomotievenpark voomamelijk gebouwd door Stephenson uit Newcastle
en Borsig te Berlijn. Middelberg gaf duidelijk de voorkeur aan Borsig en
ontwikkelde de bestaande types tot maximale afmetingen, zelfs grater dan in
Duitsland. Hij onderhield nauwe betrekkingen met Duitse locomotiefcon-

24. Gerrit A.A. Middelberg (1846 - 1916), chef van tractie van de H.S .M. 1876 - 1889. A.J.
Veenendaaljr., "Gerrit Middelberg, een veelzijdig spoorwegingenieur uit de 1ge eeuw",laarboek
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (1984) 231-255.
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structeurs als August von Borries en was een trouw bezoeker van de verschillende technische congressen in Europa, waarover hiema meer.

Het rollend materieel van de N.R.S.

Bij de Rhijnspoor vinden we eenzelfde begin als bij de Hollandse Spoor. De
eerste breedspoormachines werden geleverd door Sharp, Roberts & Co. te
Manchester, een gerenommeerde fabriek, volgens een beproefd model. Daarna bouwden Verveer, John Dixon, en Paul van Vlissingen & Dudok van Heel,
allen te Amsterdam, een aantal kopieen van deze (en ook van andere, door
Stephenson gepatenteerde) locomotieven, die overigens niet allemaal even
goed voldeden. Na de spoorversmalling in 1854 kwamen de laatste breedspoormachines via een opkoper bij de Hollandse Spoor terecht, die sommige
daarvan nog een jaar of tien kon gebruiken. Wie nu eigenlijk verantwoordelijk was voor het rollend materieel is niet helemaal duideJijk. Van der Kun zal
als ingenieur-directeur de baas zijn geweest. Na zijn vertrek in 1845 werd de
functie tot 1850 bekleed door Van der Lee en vanaf dat jaar was de al
genoemde Van Reede van Oudtshoom ingenieur-directeur van de N.R.S.
Onder hem diende al in 1851 de Duitser C.H. Schanze als chef van tractie. 25
De eerste normaalspoorlocomotieven waren weer standaardtypes van Sharp,
Stewart, terwijl latere leveringen een weI zeer duidelijke familiegelijkenis
met de door William Martley ontworpen machines van de Londen, Chatham
& Dover Railway vertoonden. Dat James Staats Forbes directeur van zowel
de Chatham als de Rhijnspoor was zal daaraan niet vreemd geweest zijn. 26
Schanze was inmiddels vertrokken en opgevolgd door C.W. Verloop, die tot
het eind van het bestaan van de Rhijnspoor als zodanig aan zou blijven, maar
zijn invloed op de ontwikkeling van het locomotievenpark van de N.R.S. is
waarschijnlijk veel kleiner geweest dan in het geval van Middelberg bij de
H.S.M.27

25 . Christian Hennann Schanze was eerst bij verscheidene Duitse spoorwegen werkzaam geweest
en kwam in 1844 naar Utrecht als chef van de werkplaats van de N.R.S., waar hij tot 1858 bleef.
In 1860 werd hij algemeen opziener van de nieuw opgerichte Raad van Toezicht op de
Spoorwegdiensten. Van Reeuwijk, Breedspoorlokomotieven, 164.
26. James Staats Forbes (1823 - 1904), civiel ingenieur en sinds 1861 directeur van de London,
Chatham & Dover Railway en de Metropolitan District, terwijl hij tegelijkertijd ook directeur van
de N.R.S. was. Marshall, Dictionary, 82. William Martley (1824 - 1874) was van 1860 tot zijn
dood Chief Mechanical Engineervan deL.C.D.R.l bidem, 154. Zieook D.L. Bradley, The locomotive
history of the London, Chatham and Dover Railway (London 1979).
27. Comelis Willem Verloop (over!. 1893), chef van tractie van de N.R.S. vanaf 1858 tot de
opheffmg van de maatschappij in 1890; daama werd hij chef van exploitatie van de nieuwe
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij.
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Het rollend materieel van de Staatsspoorwegen.
Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen lagen de zaken
weer anders. Toen in 1863 de eerste staatslijnen gereed kwamen, had de
maatschappij op korte termijn locomotieven nodig. Er was geen tijd iets zelf
te ontwerpen en de hoofdingenieur Fijnje van Salverda en diens assistent l.W.
Stous Sioot, later chef van tractie,28 afkomstig van de Rhijnspoor, zullen niet
veel meer hebben kunnen doen dan vertellen wat zij ongeveer nodig dachten
te hebben. De Engelse fabriek van Beyer, Peacock & Co. te Manchester, kon
aan de wensen tegemoet komen. Richard Peacock zag grote mogelijkheden in
de nieuwe spoorweg en kon op zeer korte termijn leveren.29 Een aantal
machines werd onttrokken aan een levering voor Zweden, terwijl de rest uit
voorraad leverbaar was. Zo kwam de nauwe band tussen Beyer Peacock en de
Staatsspoorwegen min of meer toevallig tot stand. Peacock had een goed
zakelijk inzicht gehad, want zijn bedrijf zou honderden locomotieven voor
Nederland bouwen. Hoeveel Stous Sloot aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen is moeilijk vast te stellen. Hij was een inventief man die een aantal
patenten op zijn naam had staan, net als Middelberg trouwens. Hoe de
werkverdeling tussen de ontwerpafdeling van de Staats spoor en die van de
fabriek van Beyer, Peacock is geweest, is moeilijk uit te maken. Het uiterlijk
van de Staatsspoormachines werd in ieder geval wei steeds eigener en Nederlandser, en minder standaard Beyer, Peacock & Co. Het oorspronkelijke
typisch Engelse model werd tenslotte door Stous Sloots opvolger tot maximaIe afmetingen ontwikkeld in de Atlantic-machines van 1900, bestemd voor de
Vlissingse mailtreinen.

Overig rollend materieel
De locomotievenparken mogen dan ieder hun eigen individualiteit gehad
hebben, bij het overige rollend materieel is er al gauw sprake van een zekere
standaardisatie. Wagens en rijtuigen in grensoverschrijdend verkeer moesten
nu eenmaal bepaalde afmetingen en uitrusting hebben om ook elders in
Europa gebruikt te kunnen worden. Zodoende kregen de wagenparken van de
Nederlandse maatschappijen al gauw een min of meer uniform, enigszins

28. l.W . Stous Sioot (1834 - 1896), van 1867 tot zijn dood chef van tractie van de
Staatsspoorwegen. AJ. Veenendaal, "Nederlandse ontwerpen van stoomlocomotieven", 150 jaar
Op de Rails (1989) 69-71.
29. R.L. Hills and D. Patrick, Beyer, Peacock locomotive builders to the world (G lossop 1982)
45-46. Peacock zelfbestuurde de locomotiefbij de opening van de eerste lijn Breda-Tilburg op 5
oktober 1863.
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Duits aandoend karakter, met kleine afwijkingen hier en daar. Het verst hierin
ging wei de Staats spoor, die de zogenaamde Pruisische 'Normalien' voor
rijtuigen en wagens naderhand vrijwel ongewijzigd ovemam. Deze 'Normalien' waren op initiatief van de Pruisische regering opgesteld om enige
eenheid te brengen in de grote verscheidenheid van rollend materieel van de
particuliere spoorwegen. Deze politiek hing samen met de aankoop van de
particuliere maatschappijen door de staat na de Frans-Duitse oorlog.30 Zo
werd de COIn-Mindener in 1879 aangekocht en de Rheinische Eisenbahn het
volgende jaar, zodat de Nederlandse spoorwegen op de grensbaanvakken al
gauw te maken kregen met de nieuwe richtlijnen. Het is wei vreemd dat na
verloop van tijd de Staatsspoor, met zijn uniform Engels machinepark, een
bijna even uniform Pruisisch wagenpark had, alles onder de verantwoordelijkheid van een en dezelfde chef van tractie en materieel!

Invloed van handboeken en tijdschriften

Tot dusverre was het met de gebruikte, min of meer thematische aanpak
redelijk wei mogelijk om buitenlandse invloed in de spoorwegbouw en -exploitatie in Nederland aan te geven. De eerste vijf manieren van kennisoverdracht zijn hierbij aan de orde geweest. Deze thematische aanpak moet echter
verlaten worden als wij de laatste twee manieren van kennisoverdracht, die
door middel van handboeken en vakverenigingen, aan een nadere beschouwing onderwerpen. Eerst de handboeken.
'Bijbels' als de 'Portefeuille de l'lngenieur des Chemins de fer ' van Perdonnet en Polonceau, gepubliceerd van 1843 - '46, waren bekend. 31 Ik heb
het exemplaar van Van der Kun in handen gehad. In de bibliotheek van de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in Utrecht was in ieder
geval de 2e druk van 1865 aanwezig, alsmede een exemplaar van Guillemin's
Simple explication des Chemins defer , van 1862. 32 Ook het Handbuchfur
Spezielle Eisenbahn-Technik van Edmund Heusinger von Waldegg, verschenen in vijf delen, van 1869 tot 1875, moet een grote invloed gehad hebben.33
30. K.E. Maedel, Die Deutschen Dampfiokomotiven gestern und heute (Berlin 1965) 77; W.
Klee, Preuszische Eisenbahngeschichte (Stuttgart-Berlin 1982) 173- 176.
31. A. Perdonnet et C. Polonceau, Portefeuille de l'ingenieur des chemins defer, 2 vols. (Paris
1843 -1846). Een latere editie is A. Perdonnet, Traite elementaire des chemins de fer, 2 vo1s. (Paris
1856). Ook van dit laatste boek had Van der Kun een exemplaar!
32. A. Guillemin, Simple Explication des chemins defer (Paris 1862). Veel gebruikt was ook L.
Ie Chatelier, E. Flachat, J. Petiet et C. Polonceau, Guide du mecanicien constructeur de locomotives
(Paris 1851); van dit werk bestaan vele latere drukken.
33. E. Heusinger von Waldegg, Handbuchfur spezielle Eisenbahn-Technik, 5 Biinde (Leipzic
1869 - 1875).
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Een ander vroeg handboek was De Pambour, Traiti theoretique et practique
des machines locomotives, van 1837, waarvan vier jaar later een Duitse versie
verscheen,34 en het werk van Armengaud, Das Eisenbahnwesen oder Abbildung en und Beschreibungen von den vorzuglichsten Dampfwagen usw., van
1841 , naar een eerdere Franse editie. 35 Ook Redtenbacher's Die Gesetze des
Lokomotivbaues van 1855 was van grote invloed, speciaal voor de theoretische achtergronden. 36 Max Maria von Weber's geschriften als Die Technik
des Eisenbahnbetriebes van 1855 en zijn latere Die Praxis des Baues der
Secundiirbahnen vonden ook een wijde verbreiding, niet in het minst door de
literaire begaafdheid van deze zoon van de bekende componist Carl Maria
von Weber. 37 lets over de Duitse invloed zegt ook wei de inventaris van 1891
van de eerder genoemde bibliotheek van de Staatsspoorwegen. 38 Onder het
hoofdstuk 'Spoorwegbouw ' worden op 141 tite\s slechts 3 Enge\se genoemd,
de rest is Duits, Frans/Belgisch en Nederlands. De rubriek 'Spoorwegmaterieel' bevat op 73 titels, 14 publikaties in het Engels, waarvan de meeste
trouwens geschreven zijn door de Nederlander Albert Kapteijn, Europees
directeur van de Westinghouse Brake Company.39 De rest in deze categorie is
weer Duits, Frans of Nederlands. Nederlandse handboeken verschenen trouwens ook al in een zeer vroeg stadium. c.c. van Hall, adjunct-ingenieur-directeur van de Hollandse Spoor onder Conrad, publiceerde al in 1844 zijn
Handleiding tot de kennis van /ocomotieven,40 terwijl J.W. Stous Sioot in

34. F.M.G. de Pambour, Theorie des machines a vapeur, 3e edition (Liege 1848)
35. Ch. Armengaud, Das Eisenbahnwesen oder Abbildungen und Beschreibungen von den
vorzuglichsten Dampfwagen usw. (aus dem Franzosischen tibersetzt) (Weimar 1841).
36. F. Redtenbacher, Die Geselze des Lokomotivbaues (Mannheim 1855).
37. M.M. von Weber, Die Technik des Eisenbahnbetriebes in Bezug auf die Sicherheit desselben
(Leipzig 1855), en Die Praxis des Baues und Betriebes der Secundiirbahnen mil normaler und
schmaler Spur (Weimar 1873).
38. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Catalog us van de Bibliotheek aan het
Cenlraalbureau (Utrecht [ca. 1891]).
39. A.Ph. Kapteijn (1848 - 1927), jongere broer van de bekende sterrekundige, na studie aan de
Ecole Poly technique te Luik opzichter bij het Stoomwezen en sinds 1878 in dienst bij de
Westinghouse Brake Company, 1882 directeur-generaal van de W.B.Cy. te Londen. Dankzij de
vele verbeteringen die hij aanbracht werd de Westinghouserem zo succesvol. Biografisch
Woordenboek van Nederland 2 (Amsterdam 1985) 285-286.
40. c.c. van Hall, Handleiding lot de kennis van de verschillende soorten van locomolieven ,
benevens praklische voorschriflen tot hel geleiden van dezelve (Haarlem 1844).
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1863 een Nederlandse bewerking van Bernoulli's Vademecum het licht deed
zien.41 Brade's Bouwkundig Handboek is al eerder genoemd. 42

Het 'Verein Deutscher EisenbahnverwaItungen'
Een andere niet te verwaarlozen invloed van buitenaf was het 'Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen', in 1847 ontstaan uit een eerdere Pruisische
'Verein', waarvan in dat jaar al 40 spoorwegmaatschappijen, waaronder de
Aken-Maastrichtse, lid waren. 43 De statu ten van het 'Verein' werden in 1858
en opnieuw in 1864 verruimd, zodat ook buitenlandse spoorwegen lid konden
worden. De Rhijnspoor was de eerste, de Staatsspoorwegen volgden spoedig
en de Hollandse Spoor in 1873, toen de Oosterspoor richting WinterswijkDuitsland gereed ging komen. De algemene ledenvergadering van het 'Verein' kwam al in 1862 in Amsterdam bijeen, op uitnodiging van de Rhijnspoor
ongetwijfeld, omdat de Staatsspoorwegen toen nog niet bestonden. Het 'Verein' publiceerde 2 maal per week een blad, voornameIijk betreffende exploitatie,44 en nam in 1864 het al bestaande "Organ fur die Fortschritte des
Eisenbahnwesens als technisch tijdschrift over. 45 Speciale' Erganzungsbiinde' van het Organ werden vanaf 1866 gepubliceerd om de leden over de
nieuwste stand der techniek te informeren. Ver\oop, Stous Sloot en vooral
Middelberg publiceerden regelmatig in het Organ, en gedrieen bezochten zij
ook regelmatig de vergaderingen die in aIle Europese hoofdsteden werden
gehouden. De "Technische Vereinbarungen" van het Verein werden ook
door de Nederlandse spoorwegmaatschappijen zoveel mogeIijk aangehou-

41. [J.G.] Bernoulli's Vademecum. Een praktisch handboek voor berekeningen, dagelijks.
voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. Oorspronkelijk naar het hoogduitsch vrij bewerkt
door J.G. van Gendt Jr. Tweede druk, opnieuw herzien en vermeerderd door J.W. Stous Sioot
(Amsterdam 1863).
42. W.e. Brade, Theoretisch en practisch bouwkundig_handboek, Ie druk, 4 din. in I Ixl.
('s-Gravenhage 1827 - 1834). Tweede druk (,s-Gravenhage 1842). Een ander boek van zijn hand
is Handboek der waterbouwkunde. Beschrijving der voornaamste kanalen in Nederland ... met
eenen atlas (,s-Gravenhage-Amsterdam 1844). Ook veel gebruikt werd DJ. Storm Buysing,
Handleiding tot de kennis der waterbouwkunde, voor de kadetten van den waterstaat en der genie.
aan de Koninklijke Militaire Akademie, 2 din . (Breda 1844 - 1845). Tweede druk (Breda 18551857).
43. Verein Mitteleuropaischer Eisenbahnverwaltungen, Vereinshandbuch, herausgegeben anllisslich des 90 jahrigen Bestehens des Vereins im November 1936.
44. Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, sinds 1861 verschenen te Leipzig,
vanaf 1876 Ie Ber1ijn. Vereinshandbuch, 325.
45. Organ fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesens, was in 1845 in Hannover voor het eerst
uitgegeven door E. Heusinger von Waldegg, en werd in 1864 door het 'Verein' overgenomen en
6x per jaar gepubliceerd. Vereinshandbuch, 332.
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den, om problemen met de overgang van rijtuigen en wagens op andere
spoorwegen te voorkomen. 46 In de catalogus van de bibliotheek van de
Staatsspoor nemen de publikaties van het 'Verein' bladzijden in beslag, wei
een bewijs van de invloed van een dergelijk samenwerkingsverband.

Conclusies

Hoe onvolledig dit eerste onderzoek naar de overdracht van de kennis van de
spoorwegtechniek ook mag zijn, een aantal voorlopige conclusies is wei
mogelijk. We keren weer terug naar het rijtje categorieen van het begin.
1. Van de eerste, werken uitgevoerd door buitenlandse ingenieurs, is vrijwei geen sprake. Aileen Joseph Locke en de bouw van de Rijnspoorlijn
Utrecht-Gouda-Rotterdam vallen in deze categorie, en baanbrekend is Locke's werk hier niet geweest. Ook de Engelse brug over de IJssel bij Westervoort blijkt in de praktijk een doodlopend spoor geweest te zijn. Ordish'
overkapping van het Weesperpoortstation te Amsterdam heeft daarentegen
weI een voorbeeldfunctie gehad.
2. De stud ie- of inspectiereizen naar het buitenland hebben grotere invloed
gehad. We zagen de vaststelling van de spoorwijdte naar aanieiding van
Goudriaan's bezoek aan Brunei en de gevolgen die Van Diesen's reizen naar
Duitsland en Zwitserland voor de bruggenbouw in Nederland hebben gehad.
En zo zijn er meer voorbeeiden aan te geven, die ook wei in negatieve zin
eindigden. Van Diesen en Schneitter kregen in 1859 ook opdracht van Van
der Kun, de toenmalige directeur spoorwegen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, om te kijken naar de Crampton locomotieven van de Pruisische
Ostbahn, maar dat type is nooit in Nederland ingevoerd. 47
3. Nederlandse ingenieurs studeerden vrijwel niet in het buitenland.Van de
oudste generatie had aileen Brade in Frankrijk gestudeerd; Bake, Conrad en
Van der Kun en Van Reede van Oudtshoom kwamen van de Genieschool in
Den Haag (later Delft), terwijl Goudriaan geen formele opleiding had genoten maar bij zijn vader in de leer was geweest. Van de volgende generatie
ingenieurs die een rol speelden bij de aanleg door de Staat na 1860 waren Van
Diesen, Witsen Elias, Michaelis, Reuvens, Schneitter en Simon afkomstig
van de Delftse Academie, terwijl De Bordes, Fijnje van Salverda, Kalff,
Kierck, KooI, Van Prehn en Waldorp opgeleid waren aan de K.M.A. te
Breda. Van den Bergh had geen opieiding genoten, maar het yak in de
praktijk geleerd bij de Aken-Maastrichtse Spoorweg. Hij zou het tot minister
46. De eerste standaarden voor wielen, assen etc. werden aI in 1850 gepubliceerd, en in 1861
voor het eerst nader uitgewerkt in 'Technische Vereinbarungen'. Vereinshandbuch. 264-265.
47. F. Gaiser. Die Crampton·!okomotive, mit besonderer Berucksichtigung der Deutschen
Bauarten (Neustadt a.d. Haardt 1909) 34-35 .
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van Handel en Nijverheid brengen. Nog een generatie later zien we mannen
als Nierstrasz van de K.M.A. en Cluijsenaer uit Delft, terwijl Middelberg en
A.Ph. Kapteijn als enigen in het buitenland studeerden, niet uit vrije keuze,
maar omdat hun vooropleiding niet genoeg was voor de Delftse Academie.
De meeste Nederlandse ingenieurs kwamen gewoon uit Delft of Breda, en
hun kennis van buitenlandse technieken kwam dus uit de tweede hand.
4. Van benoeming van buitenlanders in leidinggevende functies is nauwelijks sprake. De eerste machinisten waren Engelsen en zij deden zeer geheimzinnig over hun technische kennis, als een soort tovenaars. Conrad en Van
Hall maakten hier gauw een einde aan en de geprivilegieerde positie van
lieden als John Middlemiss bij de Hollandse Spoor duurde niet lang. In
hogere functies werden wei meer buitenlanders benoemd, vooral Belgen en
Duitsers. Maar Taskin, de oude 'Chef d' Atelier' van de Hollandse Spoor
schijnt niet een man geweest te zijn waar veel van uitging, als we Middelberg
mogen geloven, en Schanze is niet lang bij de Rhijnspoor in functie gebleven
en heeft weinig tastbaars nagelaten. Bij dezelfde maatschappij was wei de
Engelsman Robert Wright48 jarenlang verdienstelijk werkzaam als chef van
de afdeling telegrafie en seinwezen. De Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen had de Duitser F. Oberstadt aangesteld als chef van de
werkplaats Tilburg. Oberstadt was een man van gezag en aanzien, die een
handboek over werkplaatstechniek publiceerde. 49 Ook wilde die maatschappij in 1864 een bekend Hannoveraans locomotiefdeskundige, Prtissmann, als
Chef van Tractie aanstellen, maar hij bedankte. AI met al is dus het aantal
buitenlanders in Nederlandse spoorwegdienst te verwaarlozen.
5.De adviezen van buitenlandse ingenieurs speelden in het begin een grote
rol. We hebben gezien hoe de Engelse technieken via de adviezen van de
Belg Pierre Simons bij de Hollandse Spoor doordrongen, zodat de H.S.M.
jarenlang een tamelijk Belgisch uiterlijk moet hebben gehad. In het begin van
het spoorwegtijdperk is de invloed van buitenlandse adviezen dus groot
geweest, later is er hooguit sprake van incidentele gevallen, zoals het negatieve advies van Rennie betreffende de overbrugging van de grote rivieren.
6.De invloed van buitenlandse handboeken en tijdschriften is moeilijk
meetbaar, maar moet niet onderschat worden. De inhoud van de bibliotheek
van de Staatsspoorwegen is daarvoor een aanwijzing, evenals de handtekening van Van der Kun op exemplaren van Perdonnet's handboeken. Middelberg noemt ook regelmatig auteurs als Redtenbacher in zijn geschriften. Het
is dus weI aan te nemen dat de meeste Nederlandse ingenieurs goed op de

48. Robert Wright (1828 - 1913) sinds 1862 ingenieurvan weg en werken (waar seinwezen onder
ressorteerde) van de N.R.S. De Ingenieur 28 (1913) 72.
49. Fr. Oberstadl,Die Technologie der Eisenbahn-Werkstaetten. Lehrbuchfiir Maschinen-Techniker (Wiesbaden 1881).
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hoogte waren van de buitenlandse literatuur. Ook de zeer vroege Nederlandse
handboeken blijken vaak terug te gaan op buitenlandse voorbeelden. Al met
al is deze categorie waarschijnlijk een van de belangrijkste geweest.
7. De laatste categorie, de buitenlandse vakverenigingen, speelt in het
begin niet zo'n grote rol. Conrad was sinds 1843 lid van het Engelse Institution of Civil Engineers, maar hij bleef een uitzondering. Conrad is trouwens
helemaal een uitzondering door zijn latere carriere, onder meer als adviseur
van de Suezkanaal Maatschappij. Hij kende grootheden als Robert Stephenson en Ferdinand de Lesseps persoonlijk en was wegens zijn grote talenkennis een graag geziene gast op aile buitenlandse congressen. De 'vakvereniging' die een zeer grote invloed op de Nederlandse spoorwegtechniek heeft
gehad is het "Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen". De technische leiders van de Nederlandse spoorwegen als Middelberg, Stous Sloot en Verloop
sloegen vrijwel geen bijeenkomst over en droegen ook actief bij aan het
verder ontwikkelen van de spoorwegen. De persoonlijke contacten met andere technici moeten een grote invloed gehad hebben, al is die moeilijk te
meten. In dit verband moet ook nog het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
genoemd worden, dat in 1847 door Conrad en Van der Kun opgericht werd
naar het Engelse voorbeeld, om te dienen als forum voor de uitwisseling van
ideeen en ontmoetingsplaats van collega's. Het K.I.V.I., uiteraard niet aileen
bestaand uit spoorwegingenieurs, heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het beroep van ingenieur tot een maatschappelijk in aanzien staand
beroep.50
Anders dan misschien verwacht, blijkt dus over het algemeen de Frans-Belgische en vervolgens de Duitse invloed groter dan de Engelse. Afgezien van
de fraaie Engelse locomotieven die in Nederland rondreden was er weinig
Engelse techniek te zien, maar des te meer Duitse invloed te bespeuren. Niet
zo verwonderlijk misschien wanneer we bedenken dat Nederland in de 1ge
eeuw veel meer continentaal gericht was dan nu het geval is. Engeland was
ver weg, de Engelse taal niet zo bekend, terwijl Duitsland vlakbij was en de
Duitse taal niet zo veel verschilde van het Nederlands. Economisch was
Nederland zeer nauw verbonden met het Duitse achterland, terwijl Engeland
op de meeste terreinen een geduchte concurrent was. Ook politiek en cultureel was Duitsland beter bekend dan Engeland; de grote Duitse invloed op de
Nederlandse spoorwegtechniek moet tegen deze achtergrond gezien worden.
Een andere, misschien eveneens verrassende conclusie moet zijn dat de
eigen inventiviteit en scheppende kracht van de Nederlandse ingenieurs vee I
groter is geweest dan meestal aangenomen wordt. Conrad is natuurlijk een
lichtend voorbeeld van de eigen Nederlandse inbreng, maar ook technici als

50. H. Lintsen, lngenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar macht en
erkenning (,s-Gravenhage 1980)
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Middelberg, Stous Sloot, Cluijsenaer, Van Diesen en anderen speelden een
vee I grotere rol dan tot nog toe bekend is. En al gauw begon zelfs de export
van Nederlandse technische kennis op spoorweggebied, eerst naar Nederlands-Indie en vervolgens ook naar Zuid-Afrika en China. Het gangbare
beeld van de 1ge eeuw in Nederland als een peri ode van stilstand en gezapige
rust is dus ook op dit terrein aan herziening toe.
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Bijlage I
Ingenieurs, betrokken bij de eerste aanleg van spoorwegen in Nederland.
Bake, William Archibald (Woerden, 1783 - 's-Gravenhage, 1843).
1799 cadet Artillerie en Genieschool 's-Gravenhage, 1802 2e luitenant artillerie, 1812 - 1814 krijgsgevangene in Rusland; 1821 werkzaam bij de geschutgieterij te Luik en in 1823 koninklijk commissaris bij Cockerill, Seraing;
1830 naar Engeland om geschut aan te kopen; 1832 luitenant-kolonel en
commandant van de stelling Den Helder, later van Lillo en Liefkenshoek;
1833 - 1834 concessionaris van de door hem ontworpen spoor1ijn Amsterdam-Pruisen ; 1836 oprichter-directeur Grofsmederij te Leiden; 1840 generaal-majoor. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (NNBW), 3,
56-57.
Brade, Willem Christiaan (geboren 1792).
Opgeleid Militaire School Honselaarsdijk, Artillerie- en Genieschool 's-Gravenhage en Ecole des Ponts et Chaussees Parijs; 1813 luitenant-ingenieur,
1817 kapitein-ingenieur; 1819 op verzoek ontslagen en te Amsterdam civielingenieur en architect; mede-initiatiefnemer Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij en ingenieur-directeur tot 18 februari 1839.Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839 - 1889, (Amsterdam, 1889) 9-15.
Conrad, Frederik Willem,jr. (Spaamwoude, 1800 - Mtinchen, 1870).
Zoon van F.W. Conrad (1764 - 1808), inspecteur-generaal van de Waterstaat.
1814 cadet van de Waterstaat aan Artillerie- en Genieschool Delft; 1817
aspirant-ingenieur Noordhollandsch Kanaal en Zederikkanaal , inclusief
Stoomgemaa1 te Arkel; 1825 ingenieur 2e klasse en provinciaal inspecteur in
Noord-Brabant; 1829 overgeplaatst naar Rotterdam , 1835 naar 's-Gravenhage; 8-2-1839 tijdelijk in dienst van de Hollandsche I1zeren Spoorweg Maatschappij , 1840 ingenieur-directeur van H.I1.S.M. met verI of uit Rijksdienst
tot 1855; 1856 inspecteur Waterstaat, lid en president intemationale commissie Suezkanaal; 1858 - 1865 vertegenwoordiger van de onderkoning van
Egypte bij de Suez Kanaal Maatschappij; lid van talrijke andere nationale en
intemationale commissies betreffende waterstaatkundige werken; 1866
hoofdinspecteur Waterstaat; overleden op de terugreis uit Egypte, waar hij de
opening van het Suez Kanaal had bijgewoond.
NNBW, 2, 314-320.
Goudriaan, Bernardus Hermanus (Alkmaar, 1796 - 's-Gravenhage,
1842).
Zoon van A.F. Goudriaan, inspecteur-generaal van de Waterstaat.
Geen forme Ie opleiding, maar leerde het vak in de praktijk bij zijn vader.
1817 ingenieur 2e k1asse der Waterstaat, 1824 Ie klasse, waamemend hoofdingenieur en belast met de aanleg van de Zuidwillemsvaart, 1825 hoofdinge-
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nieur, 1834 hoofdingenieur algemene dienst en regeringsdeskundige betreffende de plannen van W.A. Bake voor een spoorweg Amsterdam-Pruisen;
1836 lid regeringscommissie tot onderzoek van de wenselijkheid van spoorwegaanleg in Nederland; van 1838 van rijkswege belast met de aanleg van de
Rhijnspoor, tot zijn dood.
NNWB, 1,964-967.
Kun, Leopold Johannes Antonius van der - (Utrecht, 1801 - 's-Gravenhage, 1864).
1818 cadet Artillerie- Genieschool Delft; 1820 cadet-eleve bij de aanleg van
het Noordhollandsche Kanaal; 1822 eleve-aspirant van de Waterstaat; 1825
ingenieur 2e klasse bij de havenwerken te Oostende en Nieuwpoort; 1831
assistent van B.H. Goudriaan, o.m. bij opmeting van de spoorweg Amsterdam-Pruisen volgens de plannen van W.A. Bake; vanaf 1837 betrokken bij
ontwerp van Rhijnspoorweg Amsterdam-Amhem; 1841 bij opmetingen
Aken-Maastrichtse spoorweg; 1842 opvolger van Goudriaan als waamemend
hoofdingenieur van de Rhijnspoor tot 1845; sindsdien regeringsadviseur betreffende spoorwegen en telegrafie; 1849 inspecteur, 1858 hoofdinspecteur
Waterstaat; 1860 lid Commissie ter voorbereiding en uitvoering van de
spoorwegaanleg van staatswege, 1863 om gezondheidsredenen ontslagen.
NNBW, 2, 738-743.
Lee, Nicolaas Johannes van der - (Oudewater, 1808 - Zwolle, 1878).
1825 cadet van de Waterstaat aan de Artillerie- en Genieschool Delft; 1828
eleve-aspirant van de Waterstaat, o.a. bij Zuidplaspolder en kanaal door
Voome; 1835 aspirant-ingenieur; 1836 ingenieur 2e klasse en onder Goudriaan betrokken bij opmeting Rhijnspoor onder Nieuwer-Amstel en Baambrugge; 1845 directeur van de N.R.S., maar tengevolge van geschillen met de
commissarissen van N.R.S. weer terug in Rijksdienst 1850; ingenieur arrondissement Groningen, 1854 overgeplaatst naar Deventer, 1856 hoofdingenieur arrondissement Overijssel tot zijn dood.
NNBW, 2, 795-797.
Reede van Oudtshoorn, Willem Constant Pieter, baron van - (Zwolle,
1812 - Utrecht, 1874).
1826 cadet van de Waterstaat aan de Artillerie- en Genieschool Delft, 1828
naar Militaire Academie Breda, 1830 eleve-aspirant van de Waterstaat; 1834
aspirant-ingenieur en onder Goudriaan belast met de opneming van Bake's
spoorweg Amsterdam-Pruisen; 1838 chef van aanleg Rhijnspoor voor de
sectie Driebergen-Amhem; 1840 ingenieur 2e klasse; 1845 in dienst van
Overijsselsche Spoorwegmaatschappij; 1848 terug in Rijksdienst; 1850 ingenieur-directeur N.R.S.; 1858 weer in Rijksdienst, hoofdingenieur arrondissement Utrecht.
NNBW, 2,1175-1176.
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Bijlage II
Ingenieurs betrokken bij de eerste spoorwegaanleg door de Staat (Wet
van 1860).
Bergh, Johannes Gregorius van den • (Maastricht 1824 - Maastricht
1890).
Geen fonnele opleiding, maar leerde het vak van opzichter in de praktijk, o.a.
bij de aanleg van de Rijksweg Maastricht-Venlo; 1847 opzichter bij de aanleg
van de Aken-Maastrichtse Spoorweg onder J.A. Kool; 1853 sectie-ingenieur
A.M., 1854 Ie sectie-ingenieur, waarin de brug over de Maas voorkwam;
1860 stadsingenieur van Maastricht; 1861 ingenieur 1e klasse bij de aanleg
van de Staatsspoorwegen, 1ijn Breda-Helmond; 1863 eerstaanwezend ingenieur Helmond-Ven1o-Maastricht; 1864 idem sectie Zwa1uwe-Zevenbergen
met de brug over het Hollands Diep; 1876 hoofdingenieur aan1eg Amersfoort -Nijmegen-Venlo en Arnhem-Nijmegen, inclusief bruggen over Waa1 en
Rijn; 1883 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid tot 1887.
NNBW, 4, 117-118.
Bordes, Jan Philip de • (Amsterdam, 1817 - 's-Gravenhage, 1899).
1833 cadet van de genie, eerst aan Instituut voor de Marine Medemblik,
daarna aan Militaire Academie Breda. 1857 2e luitenant der genie, verschillen de standplaatsen; 1857 kapitein genie; 1860 eervol ontslag uit militaire
dienst en secretaris van de commissie tot aanleg van Staatsspoorwegen; 1861
lid van deze commissie en voorzitter van de Raad van Toezicht op de
Spoorwegdiensten; 1863 - 1870 hoofdingenieur Nederlandsch-Indische
Spoorweg Maatschappij; 1871 lid commissie ter vaststelling spoorwijdte in
Nederlands-Indie (De B. voorstander van nonnaalspoor); 1873 commissaris
N.I.S.M.; 1872 voorzitter Raad van Bestuur Nederiandsche Zuid-Ooster
Spoorwegmaatschappij; 1873 mede-concessionaris Leiden-Woerden en chef
van aanleg; 1879 chef van aanleg stoomtram Den Haag-Scheveningen van de
Nederlandsche Rijn Spoorweg.
NNWB, 1,413-417.
Cluijsenaer, Jacobus Leonardus (Breda, 1843 - 's-Gravenhage, 1932).
1863 c.i. Koninklijke Academie Delft en geplaatst bij de aan1eg van de
Staatsspoorwegen onder J.G. van den Bergh, o.a. bij de bouw van de Moerdijkbrug; 18691eraar HBS Breda; 1873 be1ast met opname spoorlijn Ombi1in
kolenmijnen-Emmahaven (Sumatra), waarvoor hij een tandradspoor systeem
Riggenbach aanbeval; 1876 leraar KMA Breda; 1878 bij Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen, 1880 chef van Weg & Werken, 1882
secretaris van directeur-generaal; 1887 mede-oprichter en directeur Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij, lijn Pretoria-Lourenyo
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Marques; 1890 - 1900 directeur-generaal Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen.
Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), 2, 94-95.
Diesen, Gerrit van - (,s-Gravenhage, 1826 - 's-Gravenhage, 1916).
1844 naar Koninklijke Academie Delft, 1848 c.i.; in dienst Waterstaat,
onderzoek naar telegraafverbindingen met Duitsland; 1858 onder Van der
Kun aan bureau Spoorwegen, speciaal belast met onderzoek naar spoorbruggen; 1860 eerstaanwezend ingenieur aanleg Staatsspoorwegen, sectie Utrecht
- 's-Hertogenbosch, ontwerper van bruggen bij Culemborg, Zaltbommel en
Hedel; 1874 hoofdingenieur arrondissement Vlissingen; 1881 Maas en Merwede; 1888 inspecteur van de Waterstaat; 1892 hoofdinspecteur.
BWN, 1, 142-143.
Elias, Jan Willem Witsen (Rijsenburg, 1828 - 's-Gravenhage, 1889).
1844 naar Koninklijke Academie Delft, 1850 c.i. en vervolgens werkzaam
bij een Engelse maatschappij die in Nederland waterleidingen wilde aanleggen; 1852 - 1855 bij verschillende kanaalmaatschappijen; 1855 in dienst
Waterstaat; 1860 eerstaanwezend ingenieur aanleg Staatsspoorwegen, sectie
Meppel-Leeuwarden, Harlingen-Leeuwarden-Groningen-Nieuwe Schans en
Groningen-Meppel; 1874 overgeplaatst naar centraal bureau van aanleg
Staatsspoorwegen te 's-Gravenhage; 1876 hoofdingenieur.
NNWB, 5,156-157.
Fijnje van Salverda, Johannes Gerardus Wybo (Amhem, 1822 - Arcachon, 1900).
1838 cadet van de Waterstaat aan de Militaire Academie Breda; 1842
aspirant-ingenieur Waterstaat, arrondissementen Maastricht en Utrecht; 1849
in algemene dienst onder Van der Kun; 1853 verlof uit Rijksdienst en hoofdingenieur Antwerpen-Rotterdam Spoorwegmaatschappij; 1859 terug in
Rijksdienst, 1860 onder Van der Kun aan centraal bureau aanleg Staats spoorweg, verantwoordelijk voor Zuidemet; 1863 hoofdingenieur Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen, 1866 tevens directeur, 1869 chef van
Mouvement (= Exploitatie) en Weg & Werken; 1870 voorzitter Raad van
Toezicht op de Spoorwegdiensten; 1878 referendaris Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; 1879 -1889 raad-adviseur aan hetzelfde ministerie.
NNWB, 1,911-914.
Kalft', Jan (1831 - 1913).
Cadet Militaire Academie Breda, 1852 2e luitenant-ingenieur; 1865 eerstaanwezend ingenieur aanleg Staatsspoorwegen in plaats van Reuvens, ontwerper van de brug bij Zutphen; 1870 in dienst van Hollandsche Spoor bij de
aanleg van de Oosterspoor; 1873 - 1882 directeur Publieke Werken Amsterdam; 1882 - 1897 hoofdingenieur en chef van Weg en Werken, Maatschappij
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tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

De Ingenieur 28 (1913), 828.
Klerck, Jhr. Guillaume Jean Gerard (Luik, 1825 - 's-Gravenhage, 1884)
1839 cadet genie Militaire Academie Breda, 1843 2e luitenant ingenieurs en
mineurs; 1861 met veri of en secretaris van de commissie voor de aanleg van
Staatsspoorwegen als opvolger van De Bordes; 1867 kapitein en ontslagen uit
militaire dienst; 1863 commissie ontbonden en benoemd tot adviseur voor de
spoorwegen; 1876 minister van Oorlog in ministerie Heemskerk, maar nog
hetzelfde jaar afgetreden; 1879 - 1883 minister van Waterstaat, Handel &
Nijverheid in ministerie Van Lynden van Sandenburg.
NWB, 2, 682-685.
Kool, Johan Arthur (Danzig, 1816 - 's-Gravenhage, 1873).
Opgegroeid in Luxemburg, waar zijn vader officier in het Nederlandse gamizoen was; 1830 cadet der infanterie aan Militaire Academie Breda; 1832
cadet genie en verder gestudeerd aan Instituut der Marine, Medemblik; 1836
2e luitenant genie, 1843 Ie luitenant; 1845 met verlof en ingenieur AkenMaastrichtse Spoorwegmaatschappij; 1853 terug in militaire dienst, maar
volgende jaar ontslag verzocht en hoofdingenieur A.M. voor de bouw van de
lijn naar Hasselt, ontwerper van de brug over de Maas, eerste door Nederlanders ontworpen brug; 1860 eerstaanwezend ingenieur aanleg Staatsspoorwegen, sectie Maastricht-Venlo, inclusief brug bij Venlo; 1863 ingenieur in
algemene dienst als opvolger van Fijnje, verantwoordelijk voor het hele
Zuidemet; 1866 lid commissie voor de overbrugging van het Hollands Diep
(met Waldorp, Van den Bergh en Michaelis); 1867 hoofdingenieur; 1872 ook
verantwoordelijk voor Noordemet; 1869 -1870 onderzoek naar meest wenselijke ~poorwijdte voor Nederlands-Indie, samen met Prof. N.H. Henket; houder van patenten met de Duitse ingenieur Behne voor een 10comotiefvuurkist
om kleine afvalkolen te stoken.
NNWB, 2 707-710.
Leyds, Johannes (Babilonienbroek, 1827 - Amsterdam, 1911).
1847 Koninklijke Academie Delft, 1852 c.i.; opzichter-tekenaar Waterstaat;
1860 adjunct-ingenieur aanleg Staatsspoorwegen, eerst onder Van Diesen,
vervolgens onder Simon; 1862 sectie Roosendaal-Oosterscheldedam; na enige andere secties 1865 naar Rotterdam, waar hij na 1876 Michaelis verving
en de werken Rotterdam Zuid afmaakte; 1880 Amsterdam als opvolger van
Van Prehn; 1891 als hoofdingenieur ontslagen.
NNBW, 8,1041-1042.
Michaelis, Nicolaas Theodorus (Brussel, 1824 - 's-Gravenhage, 1904).
Opleiding Koninklijke Academie Delft; 1846 aspirant-ingenieur Waterstaat,
o.a. kanaal Maastricht-Luik en Haarlemmermeer; 1858 overgeplaatst naar
's-Gravenhage waar hij samen met G. van Diesen en J.L. Schneitter onder
leiding van L.J.A. van der Kun begrotingen voor verschillende spoorlijnen
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opstelde; 1859 ingenieur arrondissement Deventer, 1860 Hoom; 1860 eerstaanwezend ingenieur aanleg Staatsspoorwegen, eerst Alkmaar, 1861 sectie
Rotterdam D.P.-Dordrecht, inclusief viaduct Rotterdam en bruggen over
Nieuwe Maas en Koningshaven aldaar en over Oude Maas bij Dordrecht; ook
adviseur voor Moerdijkbrug; 1870 tevens hoofdingenieur-titulair Waterstaat;
1876 - 1892 adviseur (directeur) van de minister voor de aanleg van de
Staatsspoorwegen, als opvolger van Klerck.
NNBW, 4, 983-985.
Nierstrasz, Nicolaas Hendrik (Gorinchem, 1834 - Hilversum, 1917).
1850 cadet der genie Koninklijke Militaire Academie Breda; 1854 2e luitenant, 1856 Ie luitenant; 1860 geplaatst bij de aanleg van de Staatsspoorwegen; 1861 sectie Blerick-Venlo, ontwerper Maasbrug bij Venlo onder Kool;
1863 onder Van Diesen werkzaam aan Maasbrug bij Hedel; 1870 terug in
actieve dienst, maar het vo1gend jaar op eigen verzoek op non-actief en
hoofdingenieur aanleg Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorwegmaatschappij;
1883 chef van Weg & Werken en Mouvement van de Hollandsche I1zeren
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Keuze van technologie:
een onderzoek naar de invoering van de

eerste papiermachine in Nederland bij
Van Gelder Schouten en Compagnie*
A.R.J.R. CALLEW AERT

Inleiding

Omstreeks het einde van de achttiende eeuw deden zich een aantal uitvindingen voor die de papierfabricage geheel zouden doen veranderen. De belangrijkste uitvinding was die van de papiermachine, ook wellangzeefmachine
genoemd, door de Fransman Nicolas Louis Robert in 1798. I Deze uitvinding
werd voor het eerst in Engeland toegepast en dit land bezat in 1803 al drie
machines. Duitsland kreeg haar eerste in 1817 en Frankrijk in 1822. In
Nederland werd de eerste papiermachine pas in 1838 in werking gesteld bij
Van Gelder Schouten en Compagnie, de latere VanGelder Zonen.
In dit artikel wil ik bepalen of Van Gelder 'te laat' was met de invoering
van de machinale papierproduktie. Met andere woorden: handelde de Nederlandse ondememer in de papierindustrie conservatief en economisch irrationeel door zo lang vast te houden aan een verouderd produktieproces of waren
er gegronde redenen voor deze vertraging met als logisch gevolg dat de
overstap niet 'te laat' was. Om dit te achterhalen heb ik een economische
benadering gekozen die een criterium biedt waaraan het gedrag van de
ondememer kan worden getoetst. Deze benadering is tweeledig en gaat aan
de hand van de marktprijs en de kostprijs van een produkt na of een ondememer de overstap zou moeten maken op de nieuwe technologie. Dit zal worden
gedaan aan de hand van het voorbeeld van schrenspapier. Schrenspapier was
een goedkoop, ongelijmd grauw pakpapier dat vermoedelijk in riemen van

*

Met dank aan E.S.A. Bloemen, J.J. Seegers en J.L. van Zanden.
I. Een uitgebreide beschrijving van de papierproduktie, die in dit artikel wegens plaatsgebrek
moet ontbreken, is te vinden in: H. Voom, De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deell
(Haarlem 1960) 10-80; en B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende
eeuw (Den Haag 1957) hst. 2.
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250 vel werd verkocht, en zowel met de hand als met de machine werd
vervaardigd.
Het artikel is als voigt opgebouwd: in paragraaf 1 zal de keuze van technologie besproken worden. Vervolgens zal in paragraaf 2 de prijsontwikkeling
van diverse soorten papier worden gevolgd. In paragraaf 3 zullen de produktiekosten per riem papier worden bepaald voor zowel de traditionele produktiemethode met de schepkuip als de modeme produktiemethode met de papiermachine. Tenslotte zuHen in paragraaf 4 enkele concIusies volgen.

Keuze van technologie
Voordat de vraag naar wat de keuze van technologie bepaalt besproken
wordt, moeten eerst een drietal vooronderstellingen geexpliciteerd worden.
I. Aan het begin van de negentiende eeuw was Nederland in hoofdzaak
een land van technologische diffusie. De belangrijkste uitvindingen van nieuwe produktietechnieken waren in het buitenland gedaan. Van daaruit werden
zij, meestal pas veel later, in Nederland ingevoerd en toegepast. De eerste
vooronderstelling is dat deze vertraging in de toepassing van een techniek
niet het gevolg was van onwetendheid van de kant van de ondememer wat
betreft het bestaan van een nieuwe techniek en dat het evenmin het gevolg
was van een gebrek aan technische bekwaamheid.
2. De ondememers namen belissingen op basis van economische overwegingen. Aileen door rationeel economisch gedrag, dat wil zeggen hoe ondernemers in het optimimale geval zouden handelen, te vooronderstellen kun je
bepalen of de ondememer daadwerkelijk rationeel handelde of niet.
3. Op elk tijdstip bestaat er een scala van technieken die in gebruik zijn. Ik
zal slechts uitgaan van twee bestaande technieken: de nieuwste techniek en
een traditionele techniek. In het geval van de papierfabricage is dat aan de ene
kant het gebruik van de papiermachine en aan de andere kant het gebruik van
de schepkuip.
Wanneer zal een rationele ondememer nu van de traditionele techniek op
de modeme overstappen? De keuze van techniek wordt bepaald door de
relatieve prijzen van de produktiefaktoren arbeid, kapitaal, grond- en hulpstoffen. Deze bepalen namelijk de kostprijs per eenheid produkt van de beide
technieken. De ondememer zal voor de techniek kiezen met de laagste kostprijs omdat dit, bij een gegeven marktprijs, de grootste winst zal opleveren.
Indien de ondememer verzuimt te handelen als de kostprijs van de nieuwe
techniek lager is dan die van de traditionele, kan hij als conservatief bestempeJd worden.
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Deze benadering is niet nieuw en is uitvoerig beschreven door onder andere
Griffiths en BOS.2 Deze auteurs komen tot de conclusie dat de ondememer er
verstandig aan deed om vrij lang te wachten met de invoering van nieuwe
technieken. De hoge kosten van arbeid en van met name brandstoffen zorgden ervoor dat de nieuwe technieken niet goedkoper konden produceren dan
de traditionele.
Faktorkosten kunnen echter per gebied en per land verschillen. In Engeland
waren deze kosten kennelijk dusdanig dat de overs tap op de papiermachine
weI rendabel was. 3 Volgens W.E. Salter zal de invoering van een nieuwe
technologie de keuze van de ondememers die vasthouden aan de oude produktiemethode beinvloeden. De toepassing van een nieuwe technologie, in
bijvoorbeeld Engeland, zalleiden tot een daling van de marktprijs ten opzichte van de kostprijs en een nadelig effect hebben op de concurrentiepositie van
de Nederlandse ondememer. 4 Het gevolg zal zijn dat de bedrijven die met de
oude techniek werken worden gedwongen om de nieuwe techniek te aanvaarden of zien zich genoodzaakt de produktie te staken.
Beide aspekten, de produktiekosten en de ontwikkeling van de marktprijs,
zullen in de volgende twee paragrafen worden besproken.

Prijs
In deze paragraaf zal voor een tiental soorten papier de prijsontwikkeling
worden gevolgd om te achterhalen of er sprake was van een dalende marktprijs. Als dit zo is kunnen we ons afvragen wanneer deze daling optrad, voor
welke soorten, en of dit van invloed is geweest op de beslissing om een
papiermachine te plaatsen. Wanneer de prijsdaling van invloed is geweest op
deze beslissing moet zij hebben plaatsgevonden voor de invoering van de
machine in 1838.
De voomaamste bron voor de prijzen van het vervaardigde papier bij Van
Gelder is het zogenaamde Lazaret-boek. 5 Hierin zijn de bestellingen opgenomen van 'dubieuze debiteuren' vanaf 1763 tot 1854. Onder iedere debiteur

2. R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979); R.W.J.M.
Bos, 'Factorprijzen, technologie en marktstructuur: de groei van de Nederlandse volkshuishouding
1815-1914', A.A.G.-Bijdragen 22 (1979).
3. Onderzoek hiemaar zou interessant zijn omdat in Engeland niet aileen arbeid aanzienlijk
duurder lijkt te zijn geweest dan in Nederland, maar lompen waren over het algemeen tweemaal
zo duur, en de eerste papiermachines kostten tussen de 25.000 en 30.000 gulden terwijl de machine
van Van Gelder f 10.000 kostte.
4. W.E. Salter, Productivity and technical change (Cambridge 1960) hst. 4. Zie ook: Bos,
'Factorprijzen', biz. 122.
5. Rijksarchief Noord Holland (RANH), archief Van Gelder, het Lazaret-boek, inv.nr. 185.0.
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staat het soort papier dat besteld is, het jaar waarin het besteld is, de hoeveelheid en de prijs per riem. Hierdoor is het mogelijk tot een prijzenreeks van
papier te komen. Dit is echter geen eenvoudige taak, daar de hoeveelheid
verschillende soorten papier die in die tijd te verkrijgen waren erg groot was.
Voom heeft aIleen al bij Van Gelder 260 verschillende soortnamen van
papier ontdekt. 6 Veel van deze soorten konden weer in verschillende formaten, dikten en kwaliteiten geleverd worden.
In tabel 1 en bijlage I en II zijn de prijsreeksen opgenomen. Ik heb aileen
die prijzen vanaf 1800 genoteerd die precies voldeden aan de gekozen
beschrijving van een bepaalde papiersoort in het Lazaret-boek. Bijvoorbeeld,
voor het pro patria papier heb ik aIleen gekozen voor de omschrijving pro
patria nr' I. Elke omschrijving van pro patria nr' 1 met een toevoeging heb ik
buiten beschouwing gelaten op grond van het vermoeden dat het om een
andere kwaliteit papier ging.
TABEL 1 De prijs van schrenspapier per riem 1800-1836.
Jaar

Prijs

Jaar

Prijs

1800
1807
1817
1818
1819
1820

1,50
1,65
1,50
1,60
1,55
1,55

1822
1825
1826
1835
1836

1,55
1,50
1,55
1,60
1,55

De keuze uit de verschillende soorten papier die ik heb gemaakt werd
voomamelijk bepaald door de mogelijkheid om duidelijk herkenbare papiersoorten in de loop van de jaren te kunnen blijven onderscheiden en daardoor
prijsreeksen mogelijk te maken. De gekozen papiersoorten waren over het
algemeen ook de best verkochte papieren. Ik heb tevens een prijzenreeks van
zoveel mogelijk uiteenlopende soorten willen maken, dus zowel van pakpapieren als van witte schrijfpapieren, om een zo breed mogelijk beeld te
krijgen van de prijsontwikkeling van papier. Verder was het natuurlijk van

6. H. Voom, Papierfabricage in de eersle helft van de negenliende eeuw (Den Haag 1975) 47-64.
De grote verscheidenheid aan geproduceerd papier lijkt op zichzelf geen belemmering te zijn
geweest voor de invoering van de papiermachine. De papiermachine was immers eveneens in staat,
en heeft ook talloze verschillende soorten papier vervaardigd. De optima Ie productiecapaciteit
werd waarschijnlijk niet benut, maar dit schijnt geen bezwaar te zijn geweest.
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Afb. I : Het interieur van een handpapiermo/en. Links de schepper van het papier. Direct naast
hem staat de koetser die de vellen papier uit de schepvorm haa/t. Het papier wordt vervo/gens
opgestape/d en geperst. Bron: Neder/ands documentatiecentrum voor industrie en techniek,
Technische Universiteit Eindhoven.

belang dat de machine van Van Gelder een van deze soorten zou maken,
zodat er een vergelijking gemaakt zou kunnen worden van de produktie met
de hand en met de machine. De prijzenreeks is opgesteld door onafhankelijk
van de debiteur en het bestelde aantal te kijken naar de prijs in een bepaald
jaar en daar de gemiddelde prijs van te berekenen.
De conclusie die we uit de prijsontwikkeling van de verschillende papiersoorten kunnen trekken' is dat de prijzen van pakpapier vrij stabiel zijn
gebleven tot rond 1840 (voor grauw 8 ponds, klein pak, groot pak en schrens)
en bij klein en groot misdruk zelfs een Iichte stijging vertoonde. Pas na 1840
lijkt een daling te hebben plaatsgevonden, dus na de invoering van de eerste
papiermachine in Nederland. Bij de witte papieren zien we een daling v66r
1840 bij hollands druk en pro patria, en een zekere stabiliteit bij groot en klein
mediaan. Opvallend is echter dat de machine geen wit papier heeft gemaakt,
maar juist die pakpapiersoorten waarvan de prijs over langere tijd stabiel was,
met name schrens en groot en klein pak (zie volgende paragraaf). Zoals we
zullen zien heeft Van Gelder tot twee keer toe gekozen voor een machine die

88

JBGBT 7(1990)

pakpapier en geen witpapier fabriceerde. Een dalende prijs heeft dus geen
invloed gehad op de besJissing om op machinale fabricage over te gaan.
Voor het niet-machinaal vervaardigen van witpapier zijn vooral twee oorzaken aan te wijzen: in de eerste plaats moet de schaarste aan geschikte
lompen genoemd worden waardoor de machine niet optimaal aan de gang
gehouden had kunnen worden. Deze 'bottleneck' werd pas opgeheven met de
geleideJijke invoering van houtstof en cellulose als belangrijkste grondstof
voor de vervaardiging van papier in de tweede helft van de negentiende eeuw.
In de tweede plaats kon de machine aanvankelijk nog niet die kwaliteit
bereiken welke het handgeschepte papier had. Het voornaamste bezwaar was
dat het papier minder sterk, en daarmee minder duurzaam was, onder andere
als gevolg van een gebrekkige vervilting. DergeJijke bezwaren speelden een
minder belangrijke rol bij de goedkopere papiersoorten, zoals pakpapier.
De invoering van de papiermachine betekende overigens niet het einde van
de produktie van handgeschept (wit)papier. Bij Van Gelder bleef het handscheppen van papier naast de machinale prod uk tie voortbestaan. Van Gelder
heeft zelfs in 1869 een papierfabriek in Apeldoorn gekocht uitsluitend bestemd voor het vervaardigen van handgeschept papier.

Produktiekosten

In dit gedeelte zal worden nagegaan of men met de papiermachine tegen een
lagere kostprijs kon produceren dan met de schepkuip. Dit zal worden gedaan
aan de hand van het voorbeeld van schrenspapier en er zal hierbij worden
gekekell naar de kosten van arbeid, lompen, brandstof en kapitaal per riem
papier voor de twee technieken. Vanwege vele onzekerheden en vooronderstellingen kan de volgende kostenberekening niet bogen op absolute nauwkeurigheid. 7 Ik hoop hiermee slechts een indruk te geven van de kosten en
van de verhoudingen tussen de verschillende produktiefaktoren, om uiteindelijk een indikatie te geven van de produktiekosten voor beide technieken.

Produktie
De eerste berekeningen die gedaan moeten worden, wanneer we de prod uk tiekosten van de traditioriele en de moderne techniek willen vergelijken, zijn
de produktieberekeningen. We moeten immers weten wat de kosten waren

7. Deze onzekerheden zullen de ondememer van toentertijd oak parten hebben gespeeld. Hij zal
echter 'onder de gegeven onduidelijke en onzekere omstandigheden (trachten) zo rationeel mogelijk
te handelen.' M. Bakker c.s., 'Industrialiseren en renoveren in de 1ge eeuw' , laarboek voor de.
geschiedenis van bedriiJ en techniek 5 (1988) 327-336, aldaar 331.
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per eenheid produkt. In het geval van de papierindustrie gaat het er om te
bepalen hoeveel riem per dag door schepper en machine werd gemaakt.
De hoeveelheid papier die per dag door de schepper in een handpapierrnolen werd vervaardigd werd een taak genoemd. De hoeveelheid was afhankelijk van het forrnaat, het gewicht en de kwaliteit van het papier. In het vervolg
zal bij de berekening van de produktiekosten van de traditionele en de
moderne techniek uitgegaan worden van de produktiekosten voor een riem
schrens papier. De reden ligt voor de hand: schrens werd zowel met de
machine als met de hand gemaakt, waardoor vergelijking mogelijk is. Aan de
hand van het Negocie-boek kunnen we opmaken dat de schepper gemiddeld
8,3 riem schrens per taak maakte en dat per jaar gemiddeld 190 dagen werd
gewerkt. 8 De reden dat er slechts iets meer dan 50% van het jaar gewerkt kon
worden is dat de windmolens in de Zaanstreek vaak weken lang stilstonden
door vorst of gebrek aan wind.
Nu is het natuurlijk ook belangrijk om te bepalen hoeveel een machine kon
produceren. Helaas zijn er geen produktiecijfers van Het Fortuin, de fabriek
waar de eerste papierrnachine werd geplaatst. Maar van De Eendragt, de
tweede papierfabriek waar Van Gelder in 1846 een papierrnachine voor
aanschafte en die aanvankelijk ook uitsluitend pakpapier vervaardigde, zijn er
wei produktiecijfers die gebruikt kunnen worden. Deze zijn afkomstig uit het
produktieboek van deze fabriek.9 Het gebruiken van deze cijfers zal hooguit
leiden tot een lichte overschatting van de produktie omdat deze fabriek tien
jaar na de eerste is opgericht en derhalve over een verbeterde technologie
moet hebben beschikt. Daarnaast zullen ze meer vertrouwd zijn geweest met
de machinale produktie van papier als gevolg van de ervaringen met de
eerste.
Op 27 maart 1846 werd het eerste papier in De Eendragt vervaardigd: 260
Nederlandse ponden schrenspapier van 5,5 pond per riem .1O Van 27 maart
1846 tot 26 maart 1847 werkte de fabriek 291 dagen. Dit is vrij goed wanneer
we bedenken dat per jaar in principe 312 dagen gewerkt kon worden, uitgaande van een werkweek van zes dagen. Er is dus een verschil van 21 dagen,
maar deze dagen werden waarschijnlijk gebruikt om nieuwe doeken op de
machine te spannen, of om andere onderhoudswerken te verrichten. De produktie bedroeg in het eerste jaar, dus tot 1 januari 1847, 108.845 Nederlandse
ponden. In het jaar 1847 produceerde de machine 167.923 Nederlandse
ponden papier.
De eerste maanden produceerde Van Gelder met de machine veel schrenspapier. Daarnaast werden ook vele andere soorten pakpapier gemaakt waaronder klein pak, groot pak, royaal pak, olifants pak en grijs royaal. Men
8. RANH, Van Gelder, register van inkomsten en uitgayen (negocie-boek), inY.nr. A-II.
9. RANH, Van Gelder, register van gefabriceerd papier in De Eendragt, inY.nr. C-43.
10. Een Nederlandse pond is ongeyeer gelijk aan een kilogram.
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begon ook met de fabricage van behangselpapier. Van de 291 dagen werden
er 42 benut om schrenspapier te maken. Het minste wat in een dag aan
schrenspapier werd geproduceerd was zestien pond, het meeste was 710
pond. Er werden in totaal 16.772 Nederlandse ponden schrens gemaakt, wat
een gemiddelde betekent van bijna 400 pond per dag, ofwei 72 riem. Dit komt
in de buurt van de gemiddelde produktie van de papiermachine per dag die
Buddingh vermeldt, namelijk 70 riem. 11 Een indikatie dat 72 riem waarschijnlijk de bovengrens was van wat de machine in Het Fortuin per dag kon
maken levert een prijsopgave uit 1830 waarin wordt vermeld dat de aangeboden papiermachine 60 riem per dag kon maken. 12
Wat we van deze paragraaf moeten onthouden is dat in de handpapiermolen
een schepper 8,3 riem schrens per kuip per dag maakte, en dat de machine 72
riem schrens maakte.

Arbeid
Voor Van Gelder zijn, bij gebrek aan een loonboekhouding, voomamelijk
twee bronnen van belang die inzicht geven in de loonkosten: in de eerste
plaats de antwoorden van Van Gelder op de Goldberg-enquete,13 en in de
tweede plaats de jaarrekeningboeken waarin het totaal van in dat jaar uitbetaalde lonen werd genoteerd. 14 De gegevens over de arbeidskosten lopen van
1784 tot 1854.
Vit de industriele enquete naar de toestand van de Zaanse industrie van
Goldberg uit 1800 blijkt dat Van Gelder zestig personen in dienst had,
waaronder drieentwintig mannen, met een loon van gemiddeld vijf gulden per
week; dertien vrouwen met een loon van 2,5 a 3,5 gulden per week; negen
kinderen met een loon van 2,5 a 3 gulden per week; negen jongens met een
loon van 90 cent tot f 1,80 per week; en zes meisjes die 1,5 a 2 gulden per
week verdienden. lets minder dan de helft van het aantal arbeiders was onder
de achttien jaar. Men werkte zes dagen in de week en gemiddeld 9,5 uur per
dag. Er werd 's nachts niet gewerkt.
Wanneer we naar het aantal mensen kijken in dienst van de papierfabrieken
in de Zaanstreek,15 valt direkt op dat dit aantal een trapsgewijze tendens
vertoont. In de molens zijn of tien tot twaalf werknemers, of ongeveer dertig
werknemers, of rond de zestig werkzaam. Vit het trapsgewijze karakter van
de cijfers zou de conclusie getrokken kunnen worden dat per schepkuip
ongeveer twaalf avijftien mensen nodig waren. Dit blijkt bij Van Gelder ook
II.
12.
13.
14.
15.

D. Buddingh, Algemeene sfatisfiek voor handel en nijverheid, deel I (Haarlern 1846) 323.
RANH, Van Gelder, stukken betreffende het in bedrijfstellen van Het Fortuin, inv.nr. A-43a.
RANH, Van Gelder, antwoorden op de Goldberg-enquette, inv.nr. A-35a.
RANH, Van Gelder,jaarrekeningen, inv.nr. A(I)-I en A(I)-2.
Jane de Iongh, Van Gelder Zonen 1784-1934 (Haarlern 1934) 64.
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het geval te zijn geweest. Rond 1830 werkte Van Gelder met 200 arbeiders en
dertien schepkuipen wat een gemiddelde van vijftien arbeiders per schepkuip
betekent.
Indien de arbeiders in dienst bij Van Gelder geJijk over de kuipen zouden
zijn verdeeld, zouden de arbeidskosten per kuip per week bijna 29 gulden
voor de mannen bedragen en bijna tien gulden voor de vrouwen. Uitgaande
van de gemiddelde lonen, zouden de achttienjarigen iets meer dan zes gulden
per kuip per week kosten, de jongere jongens drie gulden, en de meisjes
f 2,65. De he Ie ploeg zou de werkgever per kuip per week iets meer dan
vijftig gulden aan loon kosten (f 50,35), dus bijna 8,40 gulden per dag, of een
gemiddeld loon per arbeider van f 3,35 per week. Dit komt overeen met het
bedrag van 150 a 200 gulden dat B.W. de Vries noemt voor het gemiddelde
bedrijf in de Zaanstreek, afhankelijk van het aantal schepkuipen.16 Deze
loonkosten lijken in de loop van de tijd niet aanmerkelijk te zijn veranderd.
Op basis van het aantal arbeiders en de totale loonkosten per jaar kunnen de
gemiddelde loonkosten per arbeider per jaar geschat worden op 219 gulden
over de gehele periode 1800-1838. 17
Nu moeten we nog bepalen of de kosten van arbeid per eenheid produkt
goedkoper of duurder waren met de machine dan met de hand. Voor deze
berekening zijn nog het aantal arbeiders dat werkzaam was in Het Fortuin en
de lonen van die arbeiders van belang. Voor Het Fortuin zijn echter wederom
geen gegevens beschikbaar. Ook nu moeten we naar de later opgerichte De
Eendragt kijken om hier een idee van te krijgen. Van De Eendragt is bekend
dat zij in 1852 zeventig arbeiders in dienst had. IS Indien wij veronderstellen
dat de lonen van de arbeiders in de machinale fabriek even hoog zijn geweest
als in de handmolen zoals B.W. de Vries beweert,19 kunnen we de gemiddelde arbeidskosten per week stellen op 234 gulden.
We kunnen mi met enige voorzichtigheid de arbeidskosten per riem schrenspapier schatten. Per schepkuip werd per dag ongeveer 8,3 riem schrenspapier gemaakt. De arbeidskosten van een ploeg van ongeveer vijftien man was
8,40 gulden per dag per kuip. Het kostte derhalve ruim f 1,00 om een riem
16.
17.

B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid, biz. Ill.
Jaar

Arb.

Tot. gem. loon
per jaar

18.
19.

Gem.loon
per jaar

1800-1803

60

13.185

220

1804-1817

90

19.786

220

1820-1838

200

43.515

218

RANH, Van Gelder, stukken betreffende uitvoer van lompen, inv.nr. C-II.
B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid, 317.
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schrens te maken. Met de papiermachine van De Eendragt kon, zoals we
hebben kunnen zien, 72 riem schrens per dag gemaakt worden. We hadden
boven aangenomen dat zeventig arbeiders rond de 234 gulden per week
kostten. Dat is 39 gulden per dag uitgaande van een werkweek van zes dagen.
De kosten van arbeid per riem papier vervaardigd door de machine komen op
54 cent, aanzienlijk lager dan de kosten van arbeid voor de handmolen. Maar
arbeid was slechts een deel van de kosten. Hierbij komen nog de kosten voor
grondstoffen, voor kapitaal en in het geval van de machinale fabriek, extra
kosten voor brandstoffen.

Lompen
Tot omstreeks 1870 werd papier in Nederland en in de rest van Europa
vervaardigd uit oude lompen. Deze lompen werden door kooplieden die door
het land trokken huis aan huis opgekocht en vervolgens verkocht aan de
papiermolens. De lompen kwamen dan terecht in de lompenschuur waar deze
door meisjes en vrouwen van knopen, naden en andere onregelmatigheden
werden ontdaan en in gelijke repen werden gesneden. Vervolgens werden de
lompen gesorteerd. Voor de vervaardiging van papier was een goede sortering van groot belang. Het soort lompen dat men gebruikte bepaalde namelijk
de kleur en de kwaliteit van het papier. Na het sorteren kon het malen
beginnen.
Bij de berekening van de kostprijs van lompen per eenheid produkt is het
van belang te achterhalen welke soorten lompen gebruikt werden om schrenspapier te maken en, daarmee samenhangend, welke prijs ervoor betaald
moest worden. Daarnaast moeten we weten hoeveel lompen nodig waren om
een riem papier te maken.
Voor het maken van schrenspapier werden zogenaamde 'schrenslompen'
gebruikt. Deze schrenslompen bestonden uit half- en geheel wollen stoffen en
kostten in de peri ode 1801-1814 tussen de een gulden (voor slechte wollen)
en drie gulden voor best wit wollen per honderd pond. 2o Rond 1855 kostten
schrenslompen tussen 2,5 en drie gulden per honderd pond. 21 Bij gebrek aan
opgaven voor de jaren tussen 1814 en 1855 zal ik in het vervolg uitgaan van
drie gulden per honderd pond, de bovengrens van wat er aan 10m pen per
honderd pond betaald moest worden.
Hoeveel 10mpen waren er nu nodig om een bepaalde hoeveelheid papier te
maken? Hier heb ik twee aanwijzingen voor kunnen vinden. In De Economist
wordt vermeld dat in 1837 de invoer van lompen in Engeland 13.079 ton
20. RANH, Van Gelder, register van inkomsten en uitgaven (negcie-boek), inv.nr. A-II
21. RANH, Van Gelder, stukken betreffende uitvoer van lompen, inv.nr. C-12, en opgaven van
verbruik en prijs van lompen, inv.nr. C-16. Opmerkelijk is dat deze prijs in de loop van jaren niet
schijnt te zijn gedaald. Rond 1883 is de prijs nog altijd 3,00. Zie balansen, inv.nr. 210.0.
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bedroeg en dat dit ongeveer de helft, 6500 ton, papier opleverde. 22 In het
gedenkboek van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek in Maastricht
wordt vermeld dat men in 1865 'slechts' 148 kilo lompen gebruikte om
honderd kilo papier te maken. Dit was volgens deze opgave elf kilo minder
dan in het jaar daarvoor dankzij het groter verbruik van vulstoffen als stro,
esparto gras en papiersnippers. 23 Aangezien het gebruik van met name stro en
esparto gras in de papierfabrikage pas na 1850 op gang is gekomen, lijkt het
gerechtvaardigd om er vanuit te gaan dat 100 kilo lompen nodig was om
vijftig kilo papier te maken.
Vit het produktieboek van De Eendragt weten we dat een riem schrens 5,5
pond weegt. Om een riem schrens te maken zou men dus elf pond 10m pen
nodig hebben. Met honderd pond kan men ongeveer negen riem schrens
maken (100/11 =9). De kosten per riem zijn dan 33 cent (3,00/9 = 0,33). Deze
kosten waren geJijk voor zowel de traditionele als de modeme techniek, daar
de papiermachine geen besparing op het verbruik van 10m pen met zich
meebracht. De grote beparing op grondstoffen kwam pas later toen men
overstapte op hout als de belangrijkste grondstof voor de bereiding van
papierstof.

BrandstoJ
Een papiermachine heeft brandstof nodig om te werken. Dit in tegenstelling
tot de molens in de Zaanstreek waar de werktuigen werden aangedreven door
de wind. Windkracht kon echter niet worden aangewend om de papiermachine aan te drijven omdat deze niet krachtig en niet konstant genoeg was.
Voor de aandrijving van de papiermachine was een stoommachine nodig en
deze verkreeg haar energie uit kolen, en in het geval van Van Gelder, uit turf.
Toen Van Gelder zijn machinale papierfabriek opzette moest goedkeuring
aan de Gedeputeerde Staten worden gevraagd voor het plaatsen van een
stOommachine. Dit verzoek werd ingewilligd op voorwaarde dat hun stoomwerktuig aileen turf zou verstoken. De reden van dit besluit was dat het
gevaar bestond dat zwarte roetdeeltjes uit de schoorsteen van de stoommachine van Het Fortuin de witheid van het papier van een naburige papiermaker
zouden kunnen aantasten. Van Gelder heeft daarop, vergeefs, alles in het
werk gesteld om toch toestemming te krijgen om Cdure') steenkool te mogen
gebruiken, aangezien turf niet genoeg energie leverde om de machine optimaal aan de gang te houden.
Voor Van Gelder is een bron aanwezig die inzicht geeft in de kosten van het
brandstofverbruik omstreeks 1838. 24 Hierin wordt onder de kop 'onkosten'
22. ' Over den lompen-nood' , De Economist (1854) 273-277.
23. Honderd jaren papierfabriek /850-1950 (Maastricht 1950) 67.
24. RANH, Van Gelder, stukken betreffende het in bedrijf stellen van Het Fortuin, iov.or. A-47b.
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Afb. 2: Een papiermachine uit1 837. Het papiersto! komtlinks uit de bak en wordt via de verdeler
gelijk over het kopergaas verspreid. Door het gaas stroomt het water weg , tegelijkertijd wordt de
zee! heen en weer geschud om de optimale vervezeling te bereiken. Vervolgens wordt he! papier
geperst onder met vi It beklede rollen, gedroogd tussen verhitle cilinders en opgerold om een andere
cilinder . Bron: Nederlandsch Magazijn .

venneldt dat per dag dertien gulden aan brandstof werd verbruikt. De kosten
voor brandstof aan de hand van dit gegeven betekende achtien cent aan extra
kosten per riem ( f 13.00/72 riem = f 0,18) .

Kapitaai
Onder kapitaal versta ik kapitaal in de enge betekenis van het woord, nameJijk aIleen in de zin van machines, gereedschappen en onroerend goed. Deze
kosten zullen voor beide technieken berekend worden omdat we aannemen
dat Van Gelder de produktie van zijn finna wilde verhogen en daarbij voor de
keuze werd gesteld welke van de beide technieken te kiezen . Indien het zou
gaan om een vervangingsinvestering dan zouden de kapitaalkosten voor de
traditionele techniek achterwege kunnen blijven daar aIleen de 'operating
costs ' van beide technieken berekend zouden behoeven te worden.
De kosten voor de aanschaf van een nieuwe papierfabriek die werkt met
schepkuipen wordt geschat op 15.000 gulden. Dit heeft de volgende rechtvaardiging: a. in de eerste plaats weten we dat twee van de andere papiennolens in het bezit van Van Gelder, inclusief gebouwen en gereedschappen,
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respectievelijk 13.000 en 10.000 gulden hebben gekost: 25 b. in de tweede
plaats weten we dat het gebouw van Het Fortuin 11.000 gulden heeft gekost.
De gehele inventaris van de papierrnolen zal niet meer dan 4000 gulden
hel:>ben gekost. Veel van de benodigde werktuigen werden doorgaans goedkoop op veilingen gekocht.
De kapitaalkosten van de machinale fabriek zijn makkelijker te achterhalen. Op 4 juli 1837 kocht Van Gelder Schouten & Compagnie de papierrnolen
Het Fortuin te Zaandijk voor 11.000 gulden. Een pakpapierrnachine, stoommachines en stoomketel werden besteld bij de machinefabriek 'Feijenoord'
van de Rotterdamse Stoombootmaatschappij. Deze stond onder de leiding
van direkteur Rontgen, die de bestelling van de papierrnachine doorgaf aan
zijn vaste Engelse relatie Treffry & Co .. Van Gelder bestelde bij Treffry een
machine voor de vervaardiging van zwaar pakpapier voor de prijs van 800
Engelse ponden,26 ongeveer 9.600 gulden. Feijenoord zelf leverde twee
stoommachines en een stoomketel voor een totaalbedrag van 15.750,- gulden?? Wanneer we de kosten van de papierrnachine en de stoommachines bij
elkaar optellen komen we uit op een bedrag van 25.000 gulden. Maar er is
meer door Feijenoord geleverd. Dit kunnen we aflezen uit de debet-credit
staat van Het Fortuin.28 Tussen juli 1838 en februari 1839 werd er bijna
40.000 gulden aan de Rotterdamse Stoombootmaatschappij betaald.
In totaal werd er in deze peri ode ongeveer 100.000 gulden uitgegeven aan
de oprichting van Het Fortuin. 29 Andere kostenposten waren: de fabriek zelf,
de aanschaf van onder andere lood, soldeer, stenen, teer en koper en uitbetalingen aan diverse mensen zonder altijd een duidelijke aanduiding van wat er
geleverd was. Vee 1 geld werd bijvoorbeeld uitbetaald aan een zekere Jan de
Vries. Hij zorgde voor het heien en voor het metselwerk. Wanneer aile
betalingen aan J. de Vries bij elkaar worden opgeteld: komen we op een
bedrag van 30.000 gulden.
Het grootste probleem waar we nu voor komen te staan is dat we in het
ongewisse zijn wat betreft de afschrijvingspolitiek. Laten we voor beide
technieken uitgaan van een, vrij willekeurig gekozen, afschrijving van 8% per
jaar en een rente van 4%. Het totaalbedrag aan afschrijvingen en rente wordt
gedeeld door het aantal dagen dat men verwachtte te kunnen werken. Voor de
schepkuip was dat 190 dagen per jaar, voor de machine 300. Vervolgens
wordt dit bedrag gedeeld door de gemiddelde produktie per dag: voor de
machine 72 riem, en voor de handpapierrnolen 33,2 riem (4 x 8,3) om de
25. De Kruiskerk , gekocht in 1817 en De Soldaat gekocht in 1820. Zie RANH, Van Gelder,
inv.nr. A-14.
26. RAHN, Van Gelder, stukken betreffende het in bedrijfstellen van het Fortuin, inv.nr. A-47a.
27. RAHN , Van Gelder, idem, inv.nr. A-43d en A-47a.
28. RAHN, Van Gelder, idem, inv.nr. A-42.
29. Zie naast de debet-credit staat ook de balansen, inv.nr. a(l)-2.
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eenvoudige reden dat in de Zaansteek meestal vier schepkuipen in een handpapiermolen werden geplaatst. Dit levert voor de schepkuip 28 cent aan extra
kosten, en voor de papiermachine 55 cent extra.
De resultaten van de verschillende onderdelen van paragraaf 3 zijn opgenomen in tabel 2. Zoals we kunnen zien waren de arbeidskosten van de schepkuip aanzienlijk hoger dan die van de papiermachine, maar dit werd gecompenseerd door de kosten van brandstof en de hogere kosten van kapitaal.
Voor beide technieken waren de kosten voor de grondstoffen geJijk.
Tabel 2 Kostprijs per riem schrenspapier

SK
PM

arbeid

10m pen

brandstof

kapitaal

totaal

1,00
0,54

0,33
0,33

0,18

0,28
0,55

1,61
1,60

SK = schepkuip
PM = papiermachine
Deze berekening kan slechts een indikatie zijn van de kostprijzen van beide
technieken. Er blijven nog veel onzekerheden bestaan. Deze onzekerheden
wegen des te zwaarder omdat kleine veranderingen in een van de variabelen
aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke kostprijs. Maar
er is geen reden om aan te nemen dat eventuele veranderingen zich slechts bij
een van beide technieken zouden voordoen, zodat het de vraag is of dit tot
wijziging van de verhouding tussen de beide kostprijzen zou leiden.
Toch heeft VanGelder gekozen voor een papiermachine. Ongetwijfeld zal
hierbij een rol hebben gespeeld dat met de oude methode de fabriek soms
weken lang stil kon komen te staan. Met de invoering van stoom en de
papiermachine kon de produktie beter worden beheersd en werd een grote
mate van onzekerheid uitgebannen. De reden die echter van doorslaggevende
betekenis lijkt te zijn geweest is de angst dat een buitenlander een papiermachine in Nederland zou plaatsen. Dit komt duidelijk naar voren in het verzoekschrift van Van Gelder aan Koning Willem I in 1835, waarin hij toestemming vraagt om een machinale papierfabriek te plaatsen. Hierin wordt het
volgende vermeld, dat: 'de overweging en overtuiging, dat wij dagelijks
gevaar lopen zulk een nieuw etablissement, door een vreemdeling tot stand
gebracht te zien, waarvan reeds meermalen, en nog heden geruchten in
om loop zijn, noopt en dwingt ons zelven handen aan het werk te slaan .. .'. 30
30. RANH, Van Gelder, verzoekschrift aan koning Willem I, inv.nr. A-36.
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Conclusie
Van Gelder en andere papennakers in Nederland waren vrij laat met de
invoering van de eerste papennachine in vergelijking met het buitenland.
Maar Van Gelder wat niet 'te laat' . Hoewel de nodige voorzichtigheid geboden is met betrekking tot de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens,
Iijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er nauwelijks een economisch impuls
was om eerder te zijn. De invoering van de machinale papierfabrikage in het
buitenland leidde niet tot een daling van de prijs van het papier in Nederland
waardoor de winstgevendheid van de bedrijven werd ondennijnd. Aan de
andere kant betekende de invoering van de machinale papierfabrikage bij
Van Gelder geen besparing op de produktiekosten. Het kostte de traditionele
techniek (schepkuip) en de modeme techniek (papiennachine) ongeveer even
veel om een riem schrens te maken. De kostprijs van de papiennachine lag
dus dicht in de buurt van die van de schepkuip. De papiennachine betekende
weI een aanzienlijke besparing op arbeid, maar deze besparing werd teniet
gedaan door de extra kosten voor kapitaal en brandstoffen. R.T. Griffiths
heeft gelijk wanneer hij stelt dat de keuze van technologie de ondememer in
deze peri ode voor een dilemma stelde omdat de modeme techniek niet
superieur was aan de oude 31.

31. R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1830 (The Hague, 1979) 84.
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BijJage 1
Prijzen van pakpapier per riem , 1800-1854

2
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

3

5,00
3,00

4

5

1,40
1,40
1,40

2,40
2,40
2,40

1,75
1,75
1,75
1,80
1,70

3,25
3,25
3,30
3,80
3,70

1,50

3,00

3,00

6,00
5,50
5,25
5,25
5,25
3,00
5,00
5,25

5,25
5,25

5,00
5,15

3,00
3,00
3,00
3,25
3,00
3,15

3,50
3,25
3,00
3,50
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

2,40

3,00
3,25

5,00
5,15
3,00
3,00
3,00
3,00

5,00
5,25

3,00
5,25
5,00

2,50
5,00
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Vervolg bijlage 1

2
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

5,00
3,00

4,75
4,40

4,70
5,25

1 = grauw 8 ponds
2 =klein pak
3 = groot pak
4 = klein misdruk
5 = groot misdruk

4

5
4,50

5,15

4,50
4,90
4,50

3

2,75
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Bijlage 2
Prijzen van wit schrijjpapier per riem, 1800-1854

2
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

3

4,50

9,00

12,00
11,75
10,75
11 ,25

15,00
14,50
14,00
14,00

11,00
11,00
11,25
11,00
11 ,50
11,25
11,00
11,00
11 ,00
11 ,00

13,50
13,50
14,50
14,25

14,50
14,00
14,00
14,00

11 ,00
11 ,00
11,25
10,00
11,00
11,00

14,00
14,00
14,00

14,00
10,50

4

7,50
7,50
7,50
7,50
7,25
7,00
7,00
7,00

7,00
4,30
7,15
7,00
7,00
7,00
7,00

6,75
6,90
7,20
7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
7,00
6,50
6,75
6,75
14,00
6,50
6,50
6,50

7,00
7,00
6,75
6,30
7,00
7,00

7,00
7,00
6,75
6,50
6,75
6,50
6,50
6,50
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Vervolg bijlage 2

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

11,00
10,25
11,00
10,50
10,00
10,50
10,50
10,00
10,00
10,00

10,00
10,50
9,00

1 = klein mediaan nr. 1
2 = groot mediaan nr. 1
3 = hollands wapen nr. 1
4 = pro patria nr. 1

2

3

4

14,00
14,00
14,00
13,50
13,25
13,50

6,50
6,50
6,50
6,50

6,50
6,50
6,50

13,00
13,50
13,00

13,50
13,50
13,00
13,00

6,25
6,50
6,25
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

6,50
6,25

6,50
6,50
6,00

Roentgen en Van Vlissingen:
twee opstomende industrielen uit de
negentiende eeuw
MARCEL CLEMENT EN JEROEN ONDERWATER

Inleiding*
De negentiende eeuwse ondememer heeft in de economische historiografie
vele verschijningsvormen: van held van de vooruitgang tot sociale boeman,
van stimulerend innovator tot marginale produktiefactor. Op het ogenblik
pinnen historici zich niet meer vast op dergelijke extremen, maar proberen
een meer evenwichtig beeld te creeren, waarin bovengenoemde visies dienen
als verschillende invalshoeken, die in onderling dynamisch verband een meer
integraal perspectief opleveren. P.W. Klein heeft er al in 1966 voor gepleit de
ondememers, die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de industriaIisatie van Nederland, vanuit allerlei invalshoeken integraal te bestuderen. 1
Een hele serie recent verschenen bedrijfsgeschiedenissen toont aan dat hij
inmiddels op grate schaal navolging heeft gevonden. 2
Een belangrijk aspect van de nieuwe benadering is, dat de grote negentiende eeuwse ondememers niet meer in de eerste plaats gezien worden als
personificatie van hun bedrijf, maar eerder als intermediair tussen het bedrijf
en de toenmalige samenleving, waar zij op hun beurt ook weer een produkt
van waren. Ook hun opereren - als exponent van het bedrijf - op de verschillende markten, de kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en de afzetmarkt, met de
daarbij ondervonden concurrentie, is een belangrijk onderdeel van de analyse. Daarmee hingen dan weer contacten met de overheid samen, die zich - in
sommige bedrijfstakken intensiever dan andere - in graeiende mate met de
economische bedrijvigheid ging bemoeien. Vanuit een sociaal- historisch
*Met dank aan Pim Kooij en Rainer Fremdling voor hun adv iezen.
I. P. W. Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850·1914 (Haarlem
1966).
2. Goede voorbeelden hiervan zijn: K.E. Sluyterman, 'De drukkerij-uitgeverij Misset en de opkomst
van de vakbladen, 1900-1940', Jaw'boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 3 (1986)
205-229. J.F.E. Blasing, Op het spoor van de Korver. Ontstaan , groei en transformaties van de
Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979130 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken
(Leiden 1986).
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perspectief is de overheid te beschouwen als een configuratie van verschillende groepen en groeperingen met bijbehorende belangen. Daarmee verschijnt
de samenleving dan weer binnen beeld en is de cirkel rondo
Kortom een integrale benadering van ondernemers vereist een analyse van
hun intern en extern functioneren, het optreden binnen het bedrijf gekoppeld
aan dat naar buiten toe, waarbij een economisch-historische en een sociaalhistorische benadering gecombineerd worden. Wij hebben een dergelijke
benadering beproefd op twee reders, scheepsbouwers en machinefabrikanten
uit de eerste helft van de negentiende eeuw: Gerhard Moritz Roentgen en
Paul van Vlissingen. Deze twee ondernemers zijn weliswaar al regelmatig
bestudeerd, maar nog niet vanuit een meer integraal perspectief.
P.W. Klein, Joh. de Vries en R.T. Griffiths hebben ervoor gepleit om naast
het bestuderen van een ondernemer of bedrijf ook het comparatieve element
in de beschouwing op te nemen. 3 Dit aspekt is heel ver doorgevoerd door J.
Kocka en F. Crouzet, die een groot aantal negentiende eeuwse ondernemers
in respectievelijk Duitsland en Engeland aan de hand van verschillende
thema's bestudeerd hebben.4 Voor Nederland is een treffend voorbeeld geleverd door K.E. Sluyterman, die vijf sigarenfabrikanten naast elkaar heeft
behandeld. 5 De synchrone bestudering van Roentgen en Van Vlissingen leent
zich uitstekend voor een dergelijke aanpak, zodat we ook dit vergelijkende
element in de beschouwing zullen opnemen.

Sociale achtergrond en vorming

Roentgen en Van Vlissingen waren beide afkomstig.uit een milieu, dat niets
met de scheepvaart had uit te staan. Roentgen kwam uit een Duitse Lutherse
familie. 6 Zijn grootvader, Abraham Roentgen, was in Neuwied een beroemd
meubelmaker en diens zoon David breidde de onderneming uit tot een van
internationale allure, die leverde aan allerlei vorsten in Europa. Abraham's
andere zoon Ludwig werd predikant te Esens in Oost-Friesland. Deze trouw3. Klein , Ondernemers , 5 e.v. Joh. de Vries, ' Bedrijfsgeschiedenis, een vak apart' ,lbGBTI (1984)
15-16. R.T. Griffiths, ' Bedrijfsgeschiedenis of textielgeschiedenis: enkele kanttekeningen' ,
Textielhistorische Bijdragen 27 (1987) 76-86.
4. J. Kocka, 'Entrepreneurs and managers in German Industrialization ', P. Mathias en M.M. Postan
(ed.), The Cambridge Economic History of Europe. Vol. VI!. Part I (Cambridge 1978) 492-589.
F. Crouzet, Thefirst industrialists . The problem of the origins (Cambridge 1985).
5. K.E. Sluyterman, Analyse van bedrijfsbeleid in viJfNederlandse sigarenfabrieken in de perioden
1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983).
6. F. Ritter, 'Erinnerungen an Ludwig Roentgen , lutheranischen Prediger in Petkum und Esens,
aus den Jahren 1783-1814 von seiner Tochter Johann~ Roentgen ', lahrbuch der Gesellschaftfiir
bildende Kunst und vaterlandische Altertiimer zu Emden 18 (1914) 305-357 en Gens Nostra.
Maandblad del' Nederlandse genealogische vereniging 28 ( 1973) nr. 7/8.
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Afb. 1: SilhoueT-Tekening van G.M.
RoenTgen, gemaakT door zijn moeder.

de met Sophia Margaretha Antoinette Tischbein, dochter van een kunstenaar
uit Lubeck, en op 7 mei 1795 werd Gerhard Moritz geboren. Ondanks het feit
dat zijn ouders uit redelijk welgestelde families afkomstig waren, groeide hij
samen met zijn zeven broers en zusters onder armoedige omstandigheden op,
omdat zijn vader als predikant weinig verdiende. De oude banden van OostFriesland met de Nederlanden en de inlijving ervan bij het Koninkrijk Hoiland in 1807 maken het begrijpelijk dat Ludwig voor Gerhard Moritz een
toekomst in Nederland verkoos.
Nadat hij een verzoek aan de koning had gericht of zijn zoon op kosten van
de overheid op het Instituut der Marine geplaatst kon worden, werd deze daar
op dertienjarige leeftijd aangenomen. Het was in de negentiende eeuw nogal
uitzonderlijk, dat iemand zonder titel of geld opgeleid werd tot marine-officier. Waarschijnlijk kon zijn vader voor hem een kruiwagenfunctie vervullen.
Deze was namelijk als predikant op collectereis geweest langs hoven in
Duitsland, Zwitserland en Holland om geld voor een schoolgebouw te vergareno Hierbij was hij veelvuldig in contact gekomen met vorsten en had de
ingangen in dat circuit leren kennen.
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Tijdens de Franse bezetting diende Gerhard Moritz in het Franse leger.
Toen hij hieruit ontslagen wilde worden, werd hij gevangen gezet. Hij wist
echter te ontsnappen en naar Holland te ontvluchten.
Na de Franse Tijd werd Roentgen bevorderd tot Luitenant ter Zee tweede
klasse . Hij vertrok vervolgens richting Nederlands-Indie om daar als officier
geplaatst te worden , maar het wrakke schip moest al in Portsmouth een werf
aandoen om gerepareerd te worden. Hier volgde hij de herstelwerkzaamheden op de voet en schreef er een rapport over. Mede naar aanleiding van dit
rapport werd Roentgen adjudant van de commandant van de Marine in
Rotterdam.
In 1818 werd Roentgen, die inmiddels als expert op zijn gebied gold, voor
twee jaar naar Engeland gestuurd om daar de machine-nijverheid te bestuderen. Daama kreeg hij de opdracht te onderzoeken waarom de ijzerindustrie in
de Zuidelijke Nederlanden niet kon concurreren met de Britse. Hij heeft
hiervoor literatuur bestudeerd en allerlei fabrieken in beide gebieden belOcht. 7 Hij kwam dus in contact met de modemste technieken op het gebied
van scheepsbouw, machinebouw en de ijzerindustrie. Vlak voordat Gerhard
Moritz de stoomvaart indook, heeft hij als technisch adviseur meegeholpen
aan de opbouw van een ondememing, die een door stoom aangedreven
houtzaagmolen exploiteerde. 8
Evenals Roentgen was Van Vlissingen ook afkomstig uit een vrij dynamische familie, waarin men zich bezighield met de handel en ambachtelijke
nijverheid. 9 Paul's grootvader was in Utrecht eigenaar van een kalkbranderij
annex cementfabriek en een steenbakkerij. Paul werd in 1797 in Amsterdam
geboren als lOon van Comelis van Vlissingen en Maria Fentener. Comelis,
die in 1792 poorter van de stad Amsterdam werd, is daar als handelaar actief
geweest. Een door De Boer aangevoerde bron noemt hem als verkoper van
honing en wol in 1808. In 1813 is hij gestorven. Kort daarvoor was zijn
handelsondememing, als gevolg van de in de Franse tijd steeds slechter
wordende economische omstandigheden, failliet gegaan.
In 1815 werd Van Vlissingen benoemd tot tweede klerk bij de generaalintendant van oorlog in 's-Gravenhage en klom daar op tot assistent-boekhouder. Vier jaar later reisde hij als "adjunkt-inspecteur der tweede klasse" en in
de rang van eerste luitenant naar Indie.

7. M.G. de Boer, 'Twee memorien van G.M. Roentgen aangaande de ijzerindustrie, uit het jaar
1823' ,EconomischHistorischfaarboek9 (1923) 3-156 en R. Fremdling, ' Zur Industrialisierungspolitik der Vereinigten Niederlande: der Bericht von Gerhard Moritz Roentgen aus dem Jahre
1823', Technikgeschichte Bd. 48 (1981) 285-297.
8. Gemeente-archief Rotterdam (GAR), Nieuw Notarieel Archief 183/199.
9. M.G. de Boer, Honderd jaar Machineindustrie op Oostenburg Amsterdam 1827-1927
(Amsterdam 1927) 3.
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Atb. 2: POrl/·et van Paul van Vlissingen.
Olievelfschilderij UiT 1849 door K. Karsen uiT AmsTerdam. Bran: Werkspoormuseum.

In Indie hield Paul zich samen met een zekere A.D. Comets de Groot bezig
met het ontwerpen van een systeem om het Javaanse schrift geschikt te maken
voor de drukpers. Van Vlissingen bracht het er tot "tweede assistent-resident
van Soerakarta".IO
In augustus 1820 trouwde Van Vlissingen er de toen veertien jaar oude
Maria Jacoba Blanck, de dochter van een welgestelde suikerplanter. Een jaar
later keerde hij met zijn vrouw terug naar Nederland en belastte zich met de
taak toezicht te houden op het vervaardigen van de matrijzen voor de stempels die bij de produktie van Javaans drukwerk gebruikt zouden gaan worden.
Een en ander gebeurde bij de firma Joh. Enschede in Haarlem. Voor zijn
verdiensten op het gebied van de Javaanse taal heeft Van Vlissingen korte tijd
later een koninklijke onderscheiding gekregen. Toen het werk in Haarlem
gedaan was, trad hij in 1823 als compagnon toe in de wijnhandel van zijn
oudere broer en de Firma Gebroeders Van Vlissingen was daarmee een feit.

10. M.G. de Boer, GeschiedenisderAmsterdamseSroomvaart(GAS) 2dln (Amsterdam 1921-1922)
14.
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Atb. 3: De scheepswerfen machinefabriek Fijenoord in 1850. Bron: Gemeente-ArchiefRotterdam.

De bedrijven

Voor zowel Roentgen als Van Vlissingen boog hun maatschappelijke carriere
zich dus op een gegeven moment af in de richting van de scheepvaart en van
daaruit naar de scheepsbouw. Maar dat ging op een totaal verschillende
manier. Roentgen kreeg een, voor die tijd, uitzonderlijk goede opleiding en
kwam in contact met de nieuwste ontwikkelingen in de technologie. Hierdoor
was hij als geen ander ingewerkt in de scheeps- en machinebouw. Bovendien
verschafte hij zich toegang tot het Britse circuit van ingenieurs en ontstond er
tussen hem en de overheid een prima verstandhouding. Van Vlissingen kwam
toevalliger in deze wereld terecht. Hier is toch meer sprake van de niet hoog
opgeleide, praktisch ingestelde koopman die in was voor een scala van
activiteiten en min of meer per ongeluk in het scheepvaartbedrijf terecht
kwam. Dit bood in vergelijking met andere activiteiten blijkbaar dermate
gunstige perpectieven dat hij zich hierop concentreerde. Maar voor beide
gold, dat ze partners nodig hadden om hun plannen uit te kunnen voeren.
Roentgen deed dat in Rotterdam. Samen met enkele kapitaalkrachtige
personen richtte hij op 22 september 1822 de firma Van Vollenhoven, Dutilh
en Co. op. Gerhard Moritz Roentgen werd technisch leider en tevens de
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belangrijkste man van de ondememing. Met een aangekocht stoomschip
begon de finna een lijndienst op het traject Rotterdam-Antwerpen.
Al snel bleek uitbreiding van de rederij noodzakelijk. Op 10 november
1823 werd de finna omgezet in de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
(N.S.B.M.), met als deelnemers J.e. Baud, de industrieel 1. Cockerill uit Luik,
Van Vollenhoven en Roentgen." De laatste twee zouden optreden als respectievelijk ' Administreerend Directeur' en 'Directeur van het Materieel'. Er
werden lijndiensten verzorgd naar Antwerpen, Keulen en London. '2 In 1834
bestond de vloot uit elf stoomboten en zeven jaar later uit zestien. In de jaren
veertig stootte de N.S.B.M. de rederij voor het grootste deel af en concentreerde zich vrijwel aileen nog op een andere component van het bedrijf.
Deze was de produktie van stoomschepen en machines. AI snel na de
oprichting werd hiervoor, op aandringen van Roentgen, voor f 80.000,- een
, Etablissement' gebouwd op het eiland Fijenoord. Deze werf was aan de
Maas bij Rotterdam natuurlijk uiterst gunstig gelegen. De N .S.B.M. ging zich
op den duur geheel op deze tak van het bedrijf richten.
De bedrijfsresultaten van de N.S.B.M. waren erg grillig en zonder hulp van
de overheid was een faillissement meerdere malen onafwendbaar geweest.
Met name de rederij heeft in de jaren dertig vaak verliezen opgeleverd.
Fijenoord daarentegen heeft vanaf 1830 vrijwel altijd, weliswaar sterk fluctuerend, winst gemaakt. 13 Toen in 1895 de laatste lijndienst, namelijk die op
London, afgestoten werd, kreeg het bedrijf de naam 'Maatschappij voor
Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord'. In 1929 fuseerde de Maatschappij
met 'N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf' en ontstond de 'Dok- en
Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord', die in Schiedam gevestigd werd.
Van Vlissingen richtte in 1825 met zijn al genoemde broer en D.B. Liedermooij, 'Ontvanger der Direkte Belastingen te Buiksloot' en eigenaar van
'eene steenkooperij binnen deze stad', de Amsterdamse Stoomboot Maatschappij (A.S.M.) Op.'4 Deze Liedennooij had in 1824 consessies gekregen
voor de exploitatie van twee stoomboten op het juist aangelegde Groot
Noord-Hollands Kanaal. Vanaf 1829 was Van Vlissingen enig directeur van
de A.S.M. Enkele jaren na het tot stand komen van de A.S.M. stichtte Van
Vlissingen samen met de Rotterdamse koopman A.E. Dudok van Heel de
II. Zie voor oprichtingsakte: GAR, Nieuw Notarieel Archiefnr. 291/1181.
12. Zie v~~r een beschrijving van de levensloop van Roentgen en de geschiedenis van de NSBM:
M.G. de Boer, Leven en bedrijf van C.M. Roentgen: grondvester van de Nederlandse Stoomboot
Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw "Fijenoord" 1823-1923
(Groningen 1923).
13. Zie v~~r gegevens over O.a. lonen en resultaten van Fijenoord: R.T. Griffiths, Industrial
Retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979) hfdst. 5.
14. J .H. Bolland,Slepende Rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813 -1870 (Lei den
1968) 191.
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Afb. 4: De Nieuwe Vaart met daaraan de Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen van Paul
van Vlissingen en Dudok van Heel. Bran: Werkspoormuseum.

'Commanditaire Societeit firma Paul van Vlissingen en Dudok van Heel ter
vervaardiging en herstelling van Stoom- en andere Werktuigen' (verder: de
Fabriek). In 1841 werd Van Vlissingen, die in de loop van zijn leven meer
bedrijfjes heeft gesticht, directeur van een door hem opgerichte sleepbootrederij.
Van Vlissingen was tot 1852 besturend vennoot van de Fabriek en tot 1857
directeur van de A.S.M. De A.S.M. hield kort na zijn overlijden in 1876 op te
bestaan en de Fabriek, waaraan vanaf 1845 ook een scheepswerf was verbonden, ging in 1870 failliet. Daama werd de zaak door anderen opgekocht, om
eerst onder de naam 'N.V. Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen' verder te gaan en vervolgens als 'werkspoor' voor de spoorwegindustrie te kiezen. Tenslotte ontstond in 1954 V.M.F. Stork na een fusie met Stork.
Griffiths maakt voor Fijenoord en de Fabriek een vergelijking tussen de
ontwikkeling van de waarde van de produktie en de aantallen werknemers. 15
Tot 1840 had Roentgen zowel in niveau als groei een straatlengte voorsprong.

15. Griffiths, Industrial Retardation, 121-137.
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Zo was in 1839 de waarde van de produktie op Fijenoord f 922.161,-- en bij
de Fabriek nog slechts f 109.495,--. Na 1840 kwam daarin een kentering,
volgens Griffiths omdat Van Vlissingen zich toen ook ging toeleggen op de
produktie van stoomschepen. In 1847 bedroegen de verkopen bij beide ondernemingen ongeveer f 1.300.000,--. De ontwikkeling van het aantal werknemers, hetgeen verderop nog aan de orde komt, verliep volgens hetzelfde
patroon. Na een inhaalrace van Amsterdamse zijde hadden ze in datzelfde
jaar allebei 800 man in dienst.

De industrielen
Bedrijfsvoering
Het was in de eerste helft van de 1ge eeuw nog normaal dat een ondememer
aile beslissingen nam en zijn bedrijf zelf, dan wei via informele familierelaties, financierde. Roentgen echter, was meer een manager in dienst van een
ondememing, die hij zelf gestalte gaf met behulp van geld van anderen.
Afgezien van de financiering en de administratie - zaken waar hij zich weirtig
mee bemoeide - bestuurde hij het bedrijf. In 1841 werd hij de enige kapitein
op het schip toen hij Van Vollenhoven's aftreden had bewerkstelligd. 16 Het
was namelijk gebleken dat deze een puinhoop van de administratie had
gemaakt. Roentgen had evenwel geen onbeperkte macht. Bij belangrijke
zaken lag de beslissingsbevoegdheid bij de Aigemene Vergadering van Aandeelhouders.
Bij Gerhard Moritz is een zeker streven naar efficiency in de bedrijfsvoering te bespeuren. In zijn rapport over de Belgische ijzerindustrie besteedde
hij bijvoorbeeld veel aandacht aan het reduceren van transportkosten, hetgeen
volgens hem door het gebruik van ' ijzere sporen en gegotene ijzere wielen
aan de wagens' zou gelukken. Ook betrok hij zaken als aanleg- en onderhoudskosten, relatieve prijzen van grondstoffen en lonen in zijn analyse. 17
Vergeleken met Groot-Brittannie waren de lonen in Nederland vrij laag.
Volgens Griffiths leverde dit Roentgen een comparatief voordeel op, waardoor hij op de intemationale markt toch kon concurreren, ondanks het feit dat
andere ondememingen vaak lagere transportkosten voor grondstoffen droegen. 18

16. GAR, Arch. Mij. Fijenoord, notulen Algemene Vergadering 29-4-1841.
17. Vgl. Roentgen's ingezonden brief in hetAlgemeenHandelsblad nr. 881,29-8-1834, waarin hij
vervoerskosten bespreekt en De Boer, 'Twee Memorien ' , 60.
18. Griffiths , Industrial Retardation , 132.
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Op welke produkten richtte de N.S.B.M. zich en wat was haar afzetmarkt?
Er is al gemeld, dat ze als rederij begon en als scheepswerf en machinebouwondememing verder ging. De belangrijkste activiteit van de rederij was het
vervoer van personen en goederen tussen Londen en Keulen. Op de werf
werden schepen, stoommachines en andere ijzeren produkten zoals kanonnen
en molenassen gefabriceerd. In 1836 reageerde Roentgen op aandringen van
de overheid op de opkomende textielindustrie door spin- en weefmachines te
gaan bouwen. I9 Dit noopte tot flinke investeringen en vergroting van het
maatschappelijk kapitaal. Toen er in 1842 echter in deze branche een crisis
optrad, werd de nieuwe activiteit al weer afgestoten.
De opkomst van de spoorwegen was voor Roentgen geen aanleiding om
daar op in te haken. Met verve bleef hij ve.dedigen dat, daar waar waterwegen aanwezig waren of aangelegd konden worden, de stoomboot superieur
was ten opzichte van de stoomtrein, omdat vervoer per spoor vier maal zo
duur zou zijn. In het Algemeen Handelsblad is een stevige discussie gevoerd
over de aanleg van een spoorlijn van Amsterdam naar Keulen. Roentgen
stond als tegenstander tegenover vele voorstanders en kreeg er stevig van
langs. Zo werd hij voor leugenaar uitgemaakt en "Advocaat van Slechte
Zaken" genoemd. Hij zou uit eigenbelang de komst van de verbinding willen
voorkomen. 20
Voor de afzet was de N.S.B.M. in het begin hoofdzakelijk aangewezen op
orders van de departementen Marine en Kolonien. Later richtte ze zich meer
op de intemationale markt en bouwde ook oorIogsschepen voor landen als
Denemarken, Frankrijk, Pruisen en Rusland en gewone schepen voor rederijen uit Pruisen.
Van Vlissingen was lange tijd boekhouder van de A.S.M. en van de sleepbootrederij . Hij verrichtte betalingen, ging contracten aan, hield de kas bij,
stelde het jaarverslag op, onderhield contacten met toeleveraars en huurde
personeel in.
Vanaf 1829 was Van Vlissingen de enige directeur van de A.S.M. Verder
was hij, vanaf haar oprichting in 1841, directeur van de sleepbootrederij. De
Fabriek heeft hij tot 1848 samen van Dudok van Heel geleid. In dat jaar
werden een neef van Paul, Comelis Fentener van Vlissingen, en Hendrik
Radier, die zijn carriere bij de Fabriek als voorrnan was begonnen, naast de
twee bestaande directeuren als besturend vennoot benoemd. In 1852 droeg
Van Vlissingen zijn directeurschap over aan zijn zoon Paul Comelis.

19. Vgl. ' Een interview op Fijenoord in 1838 ' , Nieuwe Rotterdamsche Courant 4-10-1906 en AJ.
van der Aa (red.), Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1843) (Gorinchem 1839·1851)
320-322.
20. Vele ingezonden brieven over de ' Uzeren Spoorweg' in het Algemeen Handelsblad aug/sept.
1834.
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Van Vlissingen hield zich in de Fabriek vooral bezig met de contacten
tussen dat bedrijf en de leveranciers, de (potentiele) afnemers, de concurrentie en de overheid, terwijl Dudok van Heel, zo was statutair vastgelegd, de
boekhouding van het bedrijf bijhield. 21 Van Vlissingen was daarvoor veel op
reis. Deze, vaak buitenlandse, rei zen waren bedoeld om de ontwikkelingen in
de bedrijfstak scherp te kunnen volgen en om orders voor de Fabriek binnen
te halen. Van zijn reis naar Engeland in 1838 heeft hij een uitgebreid verslag
gemaakt dat in druk is verschenen. Tijdens de reis was hem zonneklaar
gebleken dat een goed lopende machine-industrie van doorslaggevend belang
zou zijn voor de verdere industrialisatie van Nederland. 22 De Boer beschrijft
uitgebreid hoe Van Vlissingen er tijdens een reis naar Duitsland in 1844 in
slaagde na een felle concurrentiestrijd met Cockerill en zeven Engelse bedrijyen voor in totaal f 850.000,- aan orders voor de Fabriek binnen te halen.23
Van Vlissingen hield voor zijn bedrijven de maatschappelijke ontwikkelingen ook goed in de gaten. Zo diende hij tijdens de Belgische afscheiding
plannen in voor de oprichting van een geweerfabriek. Verder kwam hij in
dezelfde tijd met ideeen voor een nieuw soort geschut, het zogenaamde
windgeschut.
Van Vlissingen is, gedurende het grootste deel van het bestaan van die
bedrijven, steeds voor de buitenwereld het gezicht van de A.S.M. en de
Fabriek geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in verhandelingen
over die bedrijven vaak de enige oprichter en leider ervan genoemd wordt.

Gedrag ten aanzien van concurrenten
Toen de stoomvaart en de scheeps- en machinebouw in ons land na 1820
langzaam gestalte begonnen te krijgen werden de weinige ondememingen al
snel met e1kaars aanwezigheid geconfronteerd. De markt kon snel verzadigd
zijn. Een Iijndienst op een traject ging soms nog weI, maar meerdere, die dan
ook nog eens in een prijzenslag verwikkeld raakten, konden er in het begin
niet gezamenlijk opereren. Ook ten aanzien van de afzetmarkt voor stoomschepen en machines konden twee bedrijven elkaar behoorlijk in het vaarwater zitten. Om een gewenst marktaandeel te verkrijgen of te behouden kon het
op een harde confrontatie uitdraaien of konden er strategische allianties - in
die tijd geen uitzondering - gesloten worden.
Van 1823 tot 1825 onderhield Roentgen een sterke band met de industrieel
John Cockeril1. 24 Deze nam aandelen in de N.S.B.M. en verplichtte zich ook
21. Gemeente-Archief Amsterdam (GAA), notarieel archief,oprichtingsakteFabriek, inv .nr. 19970.
22. P. van Vlissingen , De industrie van Groot-Brittannixx, een vOO/'beeld voor Nederland (s.l.
1838).

23. De Boer, Honderdjaar, 32.
24. R. FremdJing, 'John Cockerill: Pionieruntemehmer der belgisch-niederlli.ndische Industrialisierung ', Zeitschriftfxxr Unternehmengeschichte 26, Heft 3 (198 I) 179-193.

CLEMENT EN ONDER WATER

ROENTGEN EN VAN VLlSSINGEN

113

om geen stoommachines aan anderen te leveren. Aangezien Willem I het
verbood machines van buitenlandse makelij in schepen te gebruiken, verwierf
Roentgen hierdoor een monopolie en zette Paul van Vlissingen tijdelijk
buitenspel.
Zijn verhouding met Van Vlissingen was niet al te best. Zo beschuldigde hij
de Amsterdammer ervan aileen maar te kunnen imiteren. Noodgedwongen
sloten ze in 1840 toch een overeenkomst over een verdeling van de binnenlandse afzetmarkt voor industriele produkten om een prijzenslag te vermijden?5 Ook met andere ondernemingen maakte Roentgen voortdurend dergelijke oligopolieafspraken. Zo vormde hij met twee Duitse rederijen een kartel,
waarbij de Rijn onderling verdeeld werd. Hierdoor verkreeg de N.S.B.M. tot
1838 het monopolie ten noorden van Keulen. 26
Roentgen heeft zich opvallend veel moeite getroost om de stoomvaart te
introduceren in zijn geboorteland Pruisen. Zo heeft hij Keulse kooplieden
overgehaald aandelen te nemen in de 'Preussisch-Rheinischen Dampfschiffahrtgesellschaft', die in 1825 te Keulen werd opgericht. Roentgen werd
technisch adviseur van de ondememing.
Ook toen in Ruhrort een scheepswerf het leven zag, bood Roentgen zijn
diensten aan. Zelfs toen dit bedrijf vaklieden bij de N.S.B.M. weghaalde,
kwam er weliswaar een zwak protest, maar bleef de relatie uitstekend. Gerhard Moritz heeft eens gezegd: 'Ik wenschte aile machinefabrieken op een
goeden voet met elkander; dat zou voor aile veel voordeliger zijn'. 27
Roentgen wist koning Frederik Willem III van Pruisen - nadat deze een
stuk had meegevaren met het stoomschip 'de Rijn' van de N.S.B.M. - zover
te krijgen, dat hij zijn volledige steun aan de stoomvaart toezegde. Scholl
stelt, dat de stoomvaart op de Rijn en de scheepsbouw in Pruisen zonder hulp
van Roentgen veel minder snel tot ontwikkeling was gekomen. 28
Als reder had Van Vlissingen tot ongeveer 1850 vanuit Nederland als enige
belangrijke concurrent de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van
Roentgen. Ze beschuldigden elkaar er soms van misbruik te maken van
overheidsgelden en -gunsten. In een artikel in het Algemeen Handelsblad van
22 augustus 1834 reageerde Van Vlissingen op een in een eerdere editie
verschenen stuk van de hand van een zekere G.M. (=Roentgen). Hij schrijft
daarin de overtuiging te hebben dat de A.S.M. net zoveel dividend zou

25. Griffiths, Industrial Retardation, 126.
26. L.V. Scholl, 'Hollands Bedeutung fur die deutsche Dampfschiffahrt in der ersten H1ilfte des
19. lahrhunderts', Deutsches Schiffahrtsarchiv (1978) 118.
27. De Boer, Roentgen, 136.
28. L.V. Scholl, 'Technische, dkonomische und soziale Veranderungen in den Rheinschiffahrt
nach 1816: Mdglichkeiten einer Technikgeschichte in den Niederlanden', Economisch Historisch
laarboek 42 (1979) 175.
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kunnen uitkeren als de N.S.B.M., als ze op dezelfde gunstige manier door de
overheid behandeld zou worden.
De Fabriek was in Amsterdam steeds de grootste onderneming in haar
bedrijfstak. Gedurende de eerste tien jaar van haar bestaan had zij er dim ook
nauwelijks concurrentie. Ook daarna zijn de regionale fabriekjes in de metaalnijverheid nooit een echte bedreiging geworden. Op landelijk niveau
waren Cockerill en Fijenoord de grote concurrenten. De eerstgenoemde was
vooral in de beginjaren van de Fabriek een geducht tegenstrever. De Belgische Opstand maakte daar voor een decennium een einde aan. Fijenoord bleef
steeds een felle concurrent. De zojuist genoemde overeenkomst tussen Van
Vlissingen en Roentgen had wei tot gevolg dat ze elkaar minder voor de
voeten liepen.
Een deel van de concurrentie kwam uit het buitenland. In Engeland was de
industriele ontwikkeling al in volle gang en Britse machines en werktuigen
waren goedkoper dan de Nederlandse. Van Vlissingen heeft regelmatig gepleit voor meer orders voor de binnenlandse machine- en werktuigindustrie,
ook als de prod uk ten tegen een hogere prijs geleverd werden.
De ingenieur en de koopman
Roentgen was in Nederland de specialist op het gebied van stoommachines en
had een grenzeloos vertrouwen in de technologische vooruitgang. Hij pleitte
ervoor een technische hogeschool op te richten om technologische ontwikkelingen te stimuleren. 29 Van 1824 tot 1841 was Roentgen naast bestuurder van
de N.S.B.M. ook in dienst van de regering als adviseur op het gebied van de
werktuigkunde. Het feit dat hij bij de volkstelling van 1829 als beroep
"Adviseur" opgaf (in die van 1839: Directeur der NSBM), wijst erop dat deze
functie veel aanzien genoot. Samen met zijn Britse ingenieurs was hij op
Fijenoord steeds op zoek naar verbeteringen van schepen en machines. Het
belangrijkste resultaat hiervan was dat hij in 1829 het principe van de compoundmachine, bedacht door Arthur Woolf, wist toe te passen op schepen.
Hierrnee was hij zijn tijd ver vooruit, want pas zo'n veertig jaar later yond dit
systeem in de scheepvaart op grote schaal ingang.
Een andere innovatie was de introductie van de ijzeren sleepaak in 1841,
waardoor het vervoer van massagoederen goedkoper en efficienter kon
plaatsvinden. Overal waar het maar mogelijk was, wilde Roentgen ijzer in
plaats van hout gebruiken. Regelmatig heeft hij octrooi aangevraagd voor
uitvindingen, waarbij het zowel om stoommachines ging als om andere
ijzeren werktuigen, zoals bijvoorbeeld een graanpelmachine en een molenas.

29. G.M. Roentgen, Verhandelingen over de stoomboten (Utrecht 1825) 54.
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Naast vele geniale uitvindingen had Roentgen ook eens een hoogst merkwaar- dige, zelfs lachwekkende vondst. In 1826 maakte hij een spectaculair
voortbe- wegingsmechanisme voor schepen. In het midden van het schip zat
een rad met zestien armen. Deze tentakels moesten in de bodem van de rivier
grijpen en zo het schip voortbewegen. Het werd toegepast op 'de Stad
Amhem', maar bleek uiteraard niet te werken.3°
Volgens Scholl ontstond er op het vasteland een hechte groep van ingenieurs, waarbinnen veel familierelaties voorkwamen, met Roentgen in het
centrum. Deze centrale rol kon hij vervullen dankzij de contacten die hij
onderhield met Britse ingenieurs, waaronder Maudsley, de Seawards, Trevithic, Woolf en Harvey. Scholl beschouwt hem hierdoor als de belangrijkste
schakel in de kennisoverdracht van Groot- Brittannie naar het continent. 31
De specifieke kwaliteiten van Van Vlissingen lagen niet duidelijk, zoals dat
bij Roentgen wei het geval was, op het technische vlak. Hij heeft geen
technische opleiding gehad. Wei was zijn belangstelling voor techniek altijd
groot. Hij zal vol met ideeen en plannen om elders ontstane uitvindingen, al
dan niet een weinig aangepast, over te nemen. Zo laat zich het feit verklaren
dat hij tussen 1834 en 1864 zestien octrooien heeft aangevraagd en verkregen.3 2
Hiemaast deed Van Vlissingen driftig mee aan de in die tijd veel voorkomende onderhandelingen op de markt met andere producenten. Een voorbeeld is de al genoemde afspraak in 1840 met Roentgen en de Amsterdamse
scheeps- en machinebouwer Verveer over de verdeling van de Nederlandse
markt. Verder ging Van Vlissingen namens de Fabriek een associatie aan met
een grote concurrent op de markt voor installaties voor de suikerverwerkende
industrie. Brugmans noemt deze associatie 'trustvorming avant la lettre'. 33
Tenslotte kan hier ook een ander aspect van marktgedrag genoemd worden.
Van Vlissingen heeft namelijk op Java een proeffabriek opgericht, die moest
dienen als reclamezuil voor suikerrietverwerkende installaties. Deze fabriek
was verder ook een soort researchcentrum.
Van Vlissingen was, anders dan Roentgen, op geen enkel terrein een echte
voorloper. Wei hield hij degenen die vooraan liepen zeer scherp in de gaten.
Zo is hij in de loop van zijn carriere op een groot aantal terreinen vemieuwend actief geweest, zoals op het gebied van de organisatie van de markt,
financiele organisatie, het verwerven van orders en het zoeken van nieuwe
produkten.
30. Zie voor Roentgen's octrooien: G. Doorman, Het Nederlands octrooiwezen en de techniek der
19de eeuw (Den Haag 1947).
31. Scholl, 'Technische', 176.
32. Doorman, Nederlands Octrooiwezen.
33. U. Brugmans, ' De opkomst der Amsterdamse machine-industrie', Welvaart en Historie (Den
Haag 1950) 56f.
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De positie van de twee ondememers binnen de bedrijven vertoont sterke
overeenkomsten. Zo namen ze allebei het bestuur van hun organisaties vrijweI volledig voor hun rekening en waren ze zeer actief op de markt, als het
ging om orders te werven of overeenkomsten te sluiten met concurrenten. Een
onderscheid is echter dat de Amsterdammer zich ook verdienstelijk maakte
op administratief terrein, terwijl de Rotterdammer zich juist sterk op de
prod uk tie richtte en voortdurend zocht naar technologische verbeteringen.
Van Vlissingen hield op zijn beurt de ontwikkelingen in de techniek scherp in
de gaten en wist elders gedane innovaties vaak snel te imiteren. Een ander
punt van verschil is, dat Roentgen zich sterk bleef concentreren op de
scheeps- en machinebouwindustrie, terwijl Van Vlissingen meer als een
koopman in een gevarieerder scala van sectoren actief was en voortdurend
zocht naar nissen in de markt.

De relatie met de overheid
Roentgen en Van Vlissingen opereerden in een periode, waarin een neo-mercantilistische politiek, een mengeling van vrijhandel en protectie, de boventoon voerde. Hoewel zich steeds meer vrijheidselementen aankondigden
hield de overheid voortdurend een stevige greep op de ondememingen. AlIereerst waren de pionierondememingen nog niet in staat hun eigen financiele
boontjes te doppen. Regelmatig moest de overheid bijspringen om een faillissement te voorkomen. Ook werden er welleningen en subsidies verleend om
omvangrijke investeringen mogelijk te maken. In de tweede plaats bestond de
binnenlandse afzetmarkt in het begin vrijwel volledig uit de departementen
Marine en Kolonien. Tenslotte zagen de ondememers zich geplaatst voor een
vrij intensieve regelgeving. Voor allerlei zaken moest eerst toestemming aan
de koning gevraagd worden alvorens actie ondernomen kon worden .
Willem I nam bijvoorbeeld in 1836 voor f 200.000,-- en in 1839 voor
f 100.000,-- aandelen in de N.S.B.M. en verstrekte in 1842 een lening van
f 600.000,--.34 De contacten met de overheid werden door Roentgen zelf
verzorgd. Tot 1841 was hij adviseur van de regering op het gebied van de
werktuigkunde, waardoor hij onmiddellijke ingang had tot dat circuit. Juist de
'Koopman-Koning', die in Engeland een spectaculaire industriele ontwikkeling had gezien, was bijzonder gecharmeerd van de specialist in de techniek.
Roentgen was dan ook vaak verzekerd van zijn medewerking. De Ministers
van Kolonien J.e. Baud en J. van den Bosch, hadden voorheen zitting gehad
in de Permanente Commissie van de N.S.B.M. Met hen heeft Roentgen, net
34. T.H. Lxxhnis, 'De Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam ',
TijdschriJt voor Economische Geographie 7 (19 16) 142f.
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als met vele andere overheidsfunctionarissen, een uitstekende verstandhouding weten te onderhouden.
De A.S.M. ontving in 1826 en 1829 voor in totaal f 300.000,--leningen van
het Fonds voor Nationale Nijverheid, in ruil voor 300 aandelen. Toen de
A.S .M. er in 1828 niet in slaagde de eerste lening terug te betalen, werd zij
gedwongen een regeringsfunctionaris in de Raad van Commissarissen op te
nemen. In 1841 werd de overheid voor slechts f 120.000,-- van de aandelen
afgeholpen. 35 Willem I heeft op persoonlijke titel in 1825 voor f 25.000,-aandelen gekocht. De Fabriek heeft een keer een lening van f 20.000,-ontvangen. 36 De sleepbootrederij kreeg van 1842 tot 1865 per jaar gemiddeld
f 5.200,-- van de provincie. Verder leverden ook de gemeente Amsterdam en
de Nederlandse Handel Maatschappij enkele malen subsidie aan deze rederij .
Van Vlissingen had een minder goede verhouding met de overheid dan
Roentgen. Hij heeft zichzelf altijd een voorstander van economisch liberalisme genoemd, maar yond wei dat de overheid de plicht had zoveel mogelijk
orders bij binnenlandse bedrijven te plaatsen om de werkgelegenheid en
economische ontwikkeling te stimuleren. Op dit punt werd Van Vlissingen
echter een aantal malen zwaar teleurgesteld. Ook heeft hij zich geergerd aan
een voorval waarbij Roentgen een overheidsschip (de Pylades) had afgeleverd, dat al heel snel de zeebodem opzocht. Minister Van den Bosch verzekerde Roentgen van zijn 'ongeschokt vertrouwen ' en verleende de N.S.B.M.
spoedig een vervolgorder. 37
Roentgen en Van Vlissingen bevonden zich ten aanzien van de overheid in
een verschillende positie. Zowel op het terrein van de financiering als de
orderpolitiek wist Roentgen via zijn uitstekende ingangen meer voordeel naar
zich toe te trekken.

Financiering en juridische organisatie
In de eerste helft van de negentiende eeuw waren ondememingen in de regel
klein . Als organisatievorm werd meestal de firma gebruikt en de ondememer
was vaak tevens eigenaar. Voor de - bijzonder kapitaalintensieve - stoomvaart en de scheeps- en machinebouw was de naamloze vennootschap veel
geschikter. Binnen deze rechtsvorm kan een groot kapitaal door veel personen bijeengebracht worden , terwijl de geldschieters minder weinig risico
lopen door de beperkte aansprakelijkheid. Bovendien is de continu"iteit van de
35. Algemeen Rijksarchief (ARA) , Ministerie van Financien, Amortisatiesyndicaat 1823-1849,
inv. nr. XX 1886.
36. De Boer, Honderdjaar , 25 .
37. J.J. Westendorp Boerma, Een geestdriftig Nederlander. Johannes van den Bosch (Amsterdam
1950).
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ondememing beter gewaarborgd door de scheiding van kapitaalbezit en bestuur. De introduktie van de n.v. kwam in de Nederlandse industrie overigens
traag op gang. 38
De N.S.B .M. was in 1822 als firma opgezet, maar al snel volgde de
omzetting in een n.v. Het maatschappelijk kapitaal was f 500.000,--, onderverdeeld in aandelen van f 500,--, waarvan er voorlopig 673 geplaatst konden
worden. Een jaar later volgde ook de rest. Yoor Nederlandse begrippen was
dit een behoorlijke som, maar het verbleekt bij de startkapitalen van de
Nederlandse Handel Maatschappij en de Londense Steam Navigation Company, die allebei begonnen met f 24.000.000,--.
Verschillende malen werd het kapitaal uitgebreid, hetgeen volgens de wet
gepaard ging met een wijziging van de statuten en goedkeuring van de
koning. In 1836 kwam het bijvoorbeeld van f 750.000,-- op f 1.700.000,-om drie jaar later tot f 2.000.000,-- opgeschroefd te worden. 39 De rederij en
Fijenoord waren in dezelfde juridische constructie ondergebracht. In het
begin zat vrijwel al het kapitaal in de rederij, maar vanaf de jaren dertig slokte
Fijenoord het leeuwedeel op.
Ieder jaar moest er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden worden, onder meer om belangrijke besluiten te nemen. Yoor het toezicht
op de dagelijkse gang van zaken werd een soort Raad van Commissarissen
ingesteld: de Permanente Commissie. Deze bestond uit vier 'voomame'
aandeelhouders, die door de Algemene Yergadering gekozen werden, aangevuld met de twee directeuren. De Commissie moest maandelijks bijeenkomen.
De aandeelhouders waren afkomstig uit de bovenste laag van de bevolking.40 Hun beweegredenen om aandelen in de N.S.B.M. te nemen zullen
naast winstbejag en geldbelegging ook het streven naar aanzien en het onderhouden van persoonlijke relaties geweest zijn. Zoals al gezegd, heeft ook de
overheid, met name koning Willem I zelf, de ondememing regelmatig financieel gesteund in de vorm van leningen en aandelen.
Yaak klaagde Roentgen over een tekort aan financiele middelen. Hij vond
dat de werf uit een 'bekrompen beurs' was opgezet. 41 Soms kon een order
slechts met moeite aangenomen worden, omdat de benodigde investeringen
nauwelijks gedaan konden worden . Op het terein van de kapitaalvoorziening
had Roentgen geen macht. Als hij grote bedragen nodig had, was hij namelijk
geheel afhankelijk van de Algemene Vergadering.
38. H.F.1.M . van den Eerenbeemt, Bedrijjskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800-1850
(Leiden 1965) 17. A.1 .W . Camijn, Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland,
1814-1914 (Utrecht, Antwerpen 1987) 122 en F.1 .A. Broeze, J .R. Bruyn en F.S. Gaastra, ' Rederij ',
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden dl. 3 (Bussum 1977) I 38f.
39. Staatsblad 1833 nr. 60, 1836 m.17 en PJ. Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijenoord, Dok- en
Welfmaatschappij Wilton-Fijenoord N. V. Schiedam (Rotterdam 1953-1963) 23 .
40. Helaas staan de aandeelhouders niet genoemd in de oprichtingsakte. De meeste zijn te traceren
a.d.h.v. de presentielijsten van de Algemene Vergadering. Een behoorlijk aantal droeg een adellijke
titel.
41. De Boer, Roentgen, 142 .
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Voor de A.S.M., eveneens een n.v., werd in 1825, net als voor de N.S.B.M.,

f 500.000,- bijeengebracht. De Fabriek, die als commanditaire societeit
werd opgezet, kende een startkapitaal van f 100.000,-, dat ook relatief snel
bijeenkwam. Zelf investeerde Van Vlissingen aileen in de A.S.M. als lid van
de Firma Gebroeders Van Vlissingen, die voor f 1.000,- aan de rederij
deelnam. In de Fabriek stak hij bij de oprichting persoonlijk f 15.000,-. Het
is mogelijk dat dit bed rag geheel of gedeeltelijk uit aan de A.S.M. onttrokken
fondsen bestond. Tenminste 95 procent van het startkapitaal van de A.S.M.
valt in de categorie vreemd particulier kapitaal. Voor de Fabriek werd 80
procent van het startkapitaal geleverd door niet bekende particulieren. 42 Voor
de rest tekenden in beide gevallen familie, vrienden en bekenden. Enkele
jaren na de oprichting was er in de A.S.M. en de Fabriek voor ongeveer
f 900.000,- gei·nvesteerd.
Van de 112 aandeelhouders, die de A.S.M. bij haar oprichting telde, woonden er 91 in Amsterdam en vier in Buiksloot. Bijna de helft van de Amsterdamse aandeelhouders woonde op de Herengracht of op de Keizersgracht.
Hieruit kan worden afgeleid, dat zij een relatief hoge positie innamen op de
ladder van het maatschappelijk aanzien in het Amsterdam van 1825. 43 Verreweg de meeste deelnemers bezaten twee tot vijf aandelen.
De Fabriek had aileen maar Amsterdamse deelnemers. Van de in totaal 39
kochten er 30 een aandeel van f 1.000,-. Van de 39 waren er 21 koopman en
hadden er 16 ook geld in de A.S.M. gestoken. Voor de Fabriek bestond meer
belangstelling van individuele zakenlieden en minder van firma's. Bij de
A.S.M.-aandeelhouders zaten relatief veel firma's.
De omvang en ontwikkeling van het maatschappelijk kapitaal van de ondememingen verliep overeenkomstig. Het was I1iet bijzonder moeilijk om het
startkapitaal te vergaren, als men het publiek tenminste vertrouwen wist in te
boezemen. Hetzelfde kan voor kapitaaluitbreidingen gezegd worden. De
geldschieters waren afkomstig uit de bovenlaag van de bevolking en banken
speelden nog geen rol bij de financiering. Het ondememersgedrag van Roentgen en Van Vlissingen ten aanzien van de financiering en de juridische
organisatie laat geen grote verschillen zien.

Het personeelsbeleid
Voor een pionierondememing als de Nederlandse Stoomboot Maatschappij
was het erg moeilijk om aan goed opgeleid personeel te komen. Roentgen

42. GAA, notarieel archief, nr. 19970 en 19955.
43. K. Bruin, Een herenwereld ontleed. Over Amsterdamse oude en nieuwe elites in de tweede
helft van de negentiende eeuw (Amsterdam 1980) 20.
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loste dit probleem op door enkele Britse technici, waaronder zijn rechterhand
Harvey, naar Nederland te halen.44 Zij assisteerden hem en brachten de
Nederlandse arbeiders het vak bij. Ook werkte er op Fijenoord een ons
onbekend aantal Britse vakarbeiders.
In 1838 had de Maatschappij 1.000 werknemers in dienst, in 1843 900 en in
1847 800. Twee jaar later werd door de economische crisis een dieptepunt
bereikt met 400 en in 1852 waren er weer 600 lieden werkzaam. Deze cijfers
tonen, evenals de vaak per week varierende uitgaven aan lonen, grote schommelingen in de omvang van het personeel. De salarissen waren bij de
N.S.B .M. volgens Griffiths naar Nederlandse maatstaven behoorlijk hoog en
vergelijkbaar met die bij de Fabriek en de A.S.M., maar veel lager dan in
Groot-Brittannie.45
Naast het, voor die tijd gangbare, harde personeelsbeleid was er al wei
aandacht voor het welzijn van de arbeider. Kort na 1823 werd een ziekte- en
overlijdensfonds opgericht - binnen ondememingen een innovatie in Nederland - dat door het personeel zelf gefinancierd werd.46 Iedereen stortte twee
procent van zijn loon in de kas. Bij ziekte werd half loon uitbetaald en kreeg
men de kosten van arts en apotheker vergoed. Wanneer een werknemer
overleed, werd de weduwe financieel onderhouden. Deze sociale zorg zal
voor een belangrijk deel ingegeven zijn door eigenbelang, daar het bedrijf nu
eenmaal baat had bij een gezond personeelsbestand. Helaas hebben we onvol doende gegevens gevonden over het eventuele bestaan van een bedrijfscultuur.
De huisvesting van de arbeiders vormde al snel een probleem: ze kwamen
vanuit Rotterdam met bootjes over de Maas. Daarom werden er op het eiland
Fijenoord woningen gebouwd, in 1843 stonden er 79, die aan hen verhuurd
werden. 47
De op dat moment nog niet officieel opgerichte Fabriek verschafte in 1827
al 60 mensen werk. Daarvan kwam bijna de helft uit Engeland~ Ook had de
Fabriek een Engelse ingenieur in dienst. Vee I van deze Britten waren waarschijnlijk meegekomen toen de werkplaats voor een bedrag van £ 4.070
voUedig werd ingericht door een Engelse ondememing. 48 De buitenlanders
waren ook in Amsterdam nodig, omdat de nodige vakkennis ontbrak. Het zou
tot 1848 duren totdat de laatste van hen van het fabrieksterrein verdwenen

44. L.U. Scholl, ' Nicholas Oliver Harvey (1801 his 1861). Ein Englischer Schiffbauingenieur am
Niederrhein urn 1830' , Technikgeschichre 45(1978) 89-100.
45 . Griffiths, Industrial Retardation, 132f.
46. GAR . ArchiefMij. Fijenoord, Generale Kas en Onderstand- en Ziekenkas, inv. nr. 732 en M.G.
de Boer, Roentgen, 135.
47 . Aardrijkskundig woordenboek, 320-322.
48. Werkspoor 1827-1952 (Amsterdam 1952) 346f.
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was. 49 De Fabriek probeerde in 1827 door middel van een personeelsadvertentie in de Amsterdamse Courant voldoende gekwalificeerd Nederlands
personeel te krijgen. 50 Vijf jaar later werd er een soort leerlingenstelsel
opgezet om zelf mensen op te leiden. Het aantal werknemers in dienst van de
Fabriek fluctueerde net als bij Fijenoord sterk en groeide fors: 300 in 1843,
800 in 1846, 500 in 1850 en 1.600 in 1857. 51
Van Vlissingen verzocht de overheid enkele malen om maatregelen te
nemen ter verbetering van de levensstandaard van de arbeiders. In een aantal
brieven en geschriften beschuldigde hij de autoriteiten ervan het de arbeiders
onmogelijk te maken hun huizen warm te stoken door een te hoge accijns op
brandstoffen te heffen. Natuurlijk zouden dergelijke problemen ook opgelost
kunnen worden door hen hogere lonen te bieden. Van Vlissingen speelde de
bal echter door naar de overheid en stelde die mede verantwoordelijk voor het
welzijn van de arbeiders.
De lonen bij zijn bedrijven waren over het algemeen relatief hoog. Een
belangrijke oorzaak daarvan vormden de hoge kwalificaties, nodig voor veel
functies in de stoomvaart, de machine- en werktuigindustrie en de ijzeren
scheepsbouw. Bij de Fabriek varieerden de lonen in 1828 van f 0,80 tot
f 6,-- per dag.52 De lonen bij de A.S.M. laten zich hiermee moeilijk vergelijken. De matrozen verdienden er in 1830 f 22,-- per maand. 53 De gemiddelde
zomerdaglonen lagen in Holland en Zeeland in 1819 op ongeveer f 1,-- en in
andere provincies varieerden ze van f 0,50 tot f 0,80. 54
AI vanaf 1843 bestond er bij de A.S.M. en de Fabriek een soort ziekenfonds, waaruit zieke werknemers geld ontvingen. Helaas is niets bekend over
de omstandigheden waaronder het werd opgericht, noch over de voorwaarden
waaronder men verzekerd was. 55 Wei is bekend dat Van Vlissingen ervoor
zorgde dat vrouwen van zijn arbeiders verloskundige hulp verleend werd bij
een bevalling.
Ten aanzien van het personeelsbeleid bevonden Roentgen en Van Vlissingen zich in een volstrek nieuwe situatie. Ze hadden in de nieuwe branche
ingenieurs en opgeleide arbeiders nodig, die in Nederland niet voorhanden

49. 'Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen onder bestuur van de Heeren Paul van Vlissingen
enA.E. Dudok van Heel ', Verhandelin genen Berigten betrekkelijkhetzeewezenende zeevaartkunde
(1848) 55.
50. Amsterdamsche Courant, 6-2-1827 .
51. A. Knotter en H. Muskee, ' Conjunctuur en levensstandaard in Amsterdam 1815-1855',
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986) nr.2, 168.
52. J.J. Brugmans, De arbeidende klasse in de negentiende eeuw (Den Haag 1925) 132.
53. De Boer, GAS, 41.
54. Brugmans, Arbeidende kiasse , 118f.
55. N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam 1851) 476.
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waren. Beiden importeerden ze met name in de beginfase dan ook 'human
capital' uit Groot-Brittannie. De Nederlandse arbeiders werden vervolgens
intern opgeleid.
Het is opvallend, dat er in Rotterdam arbeiderswoningen gebouwd werden
en dat beide ondememers een bedrijfsziekenfonds hebben geYntroduceerd.
Waarschijnlijk hebben bij deze vroege voorbeelden van socia1e zorg van
ondememers voor hun arbeiders zowel patemaJistische overwegingen als
direct eigenbelang een rol gespeeld. J.C van Marken en CT. Stork, toonbeelden van sociaal bewogen industrielen, zouden dit een generatie later op veel
grotere schaal tentoonspreiden.

Maatschappelijke positie

Roentgen verwierf door zijn werkzaamheden een behoorlijke welstand. De
hoogte van zijn inkomen was afhankeJijk van de omzet en de winst en zal erg
variabel maar hoog geweest zijn. In 1841 werd hij enig directeur en ontving
nu f 8.000,- per jaar plus een deel van eventuele dividenduitkeringen. Van
1824 tot 1841 was hij bovendien in dienst van de overheid als Adviseur voor
Zaken van Werktuigkunde. Dit leverde hem f 2.000,- per jaar Op.56
Gerhard Moritz bewoonde een riant huis aan de Boompjes, een sooft
boulevard aan de Maas, waar aileen de Rotterdamse elite woonde. De huurwaarde van zijn woning was in 1833 f 1.050,- per jaar. 57 Voor een huis aan
de Boompjes was dat een normale som, maar v~~r de stad was het zeer hoog.
Hij woonde tussen Van Vollenhoven en het kantoor van de N.S.B.M. in.
In 1834 moest Roentgen f 31,50 aan Personele Belasting betalen.58 Aan de
Boompjes hadden de meesten een dergeJijke aanslag, maar elders werd globaal zo'n vier gulden betaald. Van Vollenhoven was een van de allerhoogsten
met f 40,50.
Roentgen hield er in 1829 twee dienstmeisjes op na en tien jaar later drie.
Volgens De Boer bezat hij in 1840 een koets .59 Bovenstaande gegevens
wekken de indruk dat Roentgen zich, wat welstand betreft, genesteld had in
de maatschappelijke bovenlaag, maar dat hij niet bijzonder rijk was. Tijdens
een van zijn reizen naar Groot- Brittannie trouwde hij in 1821 met Georgiana
Louisa Bennet. Zij was van eenvoudige afkomst.

56. GAR. Archief Mij . Fijenoord. notulen Algemene Vergadering 29-4-1841 en M.G. De Boer.
Roentgen. 35 en 49.
57 . GAR. Kohier van de Belasting op de Huurwaarde 1833-1836. inv.nr. 1590.
58. GAR. Kohier van de Personele Oms lag 1834. inv.nr. 2947. Helaas zijn dit de enige bewaard
gebleven registers van vxxxxr 1850. Ook ontbreken kiezersregisters uit die periode.
59. GAR. Volkstellingen 1829 en 1839 en M.G. de Boer. Roentgen. 159.
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Gerhard Moritz was niet iemand, die zich op een bepaalde manier presenteerde om maar tot de 'upper class ' te behoren en moest niets hebben van
mensen die trots waren op hun afkomst, maar niet presteerden. Zo had hij het
over 'rjjke lediglopers', toen hij de Belgische ijzerfabrikanten beschreef en
pleitte ervoor aIleen 'de kundigsten in een yak' op belangrijkste posten te
plaatsen en niet 'diegenen die invloed hebben of door omstandigheden en
vrienden geholpen zijn' .60
Ais directeur van de N.S.B.M. en adviseur van de regering genoot hij veel
aanzien. In allerlei zaken werd hij, zowel door de overheid als door het
bedrijfsleven in Nederland en Pruisen, om advies gevraagd. In 1843 werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Roentgen hield
zich niet bezig met poiitiek en zat ook niet in commissies, waarin de elite
graag optrad. Wellicht werd toetreding tot dat cicuit bemoeilijkt door zijn
Duits accent, maar waarschijnlijk ontbraken hem ook de tijd en interesse er
voor.
De directeur is tragisch aan zijn eind gekomen. In mei 1849 stortte hij
geestelijk volledig in en werd onmiddellijk van zijn functie ontheven. 61 De
oorzaak van deze plotselinge krankzinnigheid is nooit opgehelderd. Mogelijk
ondervond hij te veel tegenwerking in een periode, waarin de N.S.B.M. veel
problemen kende. Roentgen werd nog drie jaar in een inrichting in Santpoort
verpleegd, waar hij op 28 oktober 1852 overleed.
Een saillant detail is nog dat er van hem in 1852 een 'Verklaring van
Onbekendheid' is opgemaakt in plaats van een memorie van successie. Men
wist in Rotterdam niet meer wie 'Moris Roentgen' was!62
Over het inkomen van Van Vlissingen zijn geen precieze gegevens beschikbaar. De plaatselijke inkomstenbelasting werd namelijk pas in 1877
ingevoerd. Voor de periode 1850-1864 is wei bekend hoeveel hij aan Personele Belasting betaalde. Nooit werd hij in deze periode voor minder dan
f 224,-- aangeslagen. 63 De Vries rekent diegenen die in de peri ode 1850-1895
te Amsterdam voor meer dan f 100,-- werden aangeslagen tot de 'gegoede
burgerij , .64
Van Vlissingen heeft in Amsterdam altijd gewoond in een pand aan de
Kalkmarkt. De huurwaarde ervan bedroeg meer dan f 600,- per jaar. 65 De
huizen naast hem werden door een koopman, een jurist, een touwslager en de

60. M.G. de Boer, 'Twee Memorien ', 106 en 117.
61. GAR, Arch. Mij. Fijenoord, notulen Permanente Commissie 16-5-1849.
62. GAR, Memorie van Successie van G.M. Roentgen, 1852 (4), 14-6-1853.
63. Staatscouranten 1850-1864.
64. B. de Vries, Electoraat en elite. Socia Ie structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895
(Amsterdam 1986) 66.
65. De Vries, Electoraat, 66.
66. GAA, bevolkingsregister 1850.

124

JBGBT 7 (1990)

Noorse consul Egidius bewoond. 66 Zowel Paul Comelis, de oudste zoon van
Van Vlissingen, als twee zonen van A.E. Dudok van Heel zouden met een
dochter van deze Egidius trouwen.
In 1863 heeft Paul in Heemstede het huis 'Soeka Brenti' (rust na arbeid)
laten bouwen. Later verruilde hij dat voor het huis 'Manspadshoek' in dezelfde gemeente. In 1868 vestigde hij zich permanent in Heemstede. De Vries
meldt, dat veel rijke Amsterdammers de kuststreek uitzochten voor een
buiten. 67
Van Vlissingen's testament is opgenomen in zijn memorie van successie uit
1876. In hetzelfde archiefstuk bevinden zich lijsten van zijn bezittingen en
schulden ten tijde van zijn overlijden. Voor zijn erfgenamen resteerde er
slechts een schuld van f 18.451,28. 68
De lijst met passiva, in totaal f 153.000,--, be vat een aantal grote posten.
Bij de suikerfabriek Krian op Java stond hij voor f 35.500,-- in het krijt. Zijn
schoonzoon W.J. Beth Dzn. had nog f 22.700,-- van hem tegoed en de reeds
genoemde stoomsleepdienst te Nieuwediep was hij f 19.000,-- schuldig. Bij
deze ondememing had hij tevens voor f 61.500,-- aan 'prolongatien' gesloten.
De lijst met zijn bezittingen, in totaal f 134.567,18, vormt een mooie
weerspiegeling van zijn leven. Het betreft vooral aandelen in of leningen aan
een bonte verzameling binnen- en buitenlandse bedrijven en beleggingen in
buitenlandse staatsleningen. Een derde deel zat in zijn eigen bedrijven. Ook
bezat hij aandelen in andere stoombootrederijen. Enige filantropische activiteit was hem niet vreemd: hij had een aandeel in het 'Zeemanshuis' en had
geld geleend aan de 'Vereniging voor Ziekenverpleging '.
Belangstelling voor investeringen in de culturele sfeer heeft Van Vlissingen nauwelijks gehad. Wei leende hij het zoologisch genootschap "Natura
Artis Magistra" als lid f 1.000,- en droeg f 250,- bij aan het gebouw van
de roei- en zeilvereniging 'De Hoop', die overigens werd opgericht door zijn
zoon, zijn schoonzoon, een broer van zijn schoonzoon en een zoon van zijn
zakenpartner Dudok van Heel. 69
Van Vlissingen ontplooide duidelijk meer maatschappelijke activiteiten
dan Roentgen. Nadat hij in 1852 het besturend vennootschap van de Fabriek
had overgedaan aan zijn zoon Paul Comelis, was hij van 1855 tot 1861 lid
van de Amsterdamse gemeenteraad. Ais raadslid kwam hij in 1857 in de
Brandraad. 70 Van 1856 tot 1859 had Van Vlissingen zitting in een commissie
67. De Vries, Electoraat, 96.
68. Rijks-ArchiefNoord-Holland, Memorie van Successie Paul van Vlissingen.
69. GAA, archief 'Natura Artis Magistra ', PA 395 en archief Kon. Roei- en Zeilver. 'De Hoop ',
PA 489.
70. N.S.Calisch, Overzigt der Handelingen van den Gemeenteraad van Amsterdamdl.1 :1851-1857
endl.2:1861 (Amsterdam 1858en 1862).
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van maatschappelijke zwaargewichten, die aan de regering rapport moest
uitbrengen over de gevolgen van de aanleg van het Suezkanaal voor Nederland. 7l
Tenslotte ontlenen we aan gegevens over zijn teraardebestelling nog informatie over zijn maatschappelijke positie. De Vries noemt iemand die in 1884
v~~r f 800,-- begraven werd om die reden een 'welgesteld man ,.n Voor Van
Vlissingen werd er f 664,90 aan besteed.
Ondanks de onvolledige gegevens over het inkomen van de beide industrielen kan op basis van uiterlijke kenmerken van welstand geconcludeerd
worden, dat ze zich allebei opwerkten tot de maatschappelijke bovenlaag: ze
woonden onder de elite, bewoonden een duur huis en werden fors aangeslagen in de Personele Belasting. Van Vlissingen ontplooide wei maatschappeIijke activiteiten die niet direkt met zijn bedrijven te maken hadden, terwijl
zijn Rotterdamse rivaal zich beperkte tot zijn functies als directeur en overheidsadviseur.

Conclusie
In het kader van de discussie over de rol van de ondememer in het economisch leven lopen de opvattingen nogal uiteen. In het ene uiterste geval wordt
hij louter als een radertje in het mechanisme van de economie gezien (klassieke economische theorie). Daartegenover staat de visie dat de ondememers
juist verantwoordelijk waren voor veranderingen in de industriele produktie
en daarmee voor de economische ontwikkeling (Schumpeter). In de praktijk
kiezen de meesten voor een standpunt dat daar tussen in Iigt. In het licht van
deze discussie is een grote belangstelling ontstaan voor de persoon van de
ondememer.
Uit de vele bedrijfsgeschiedenissen is inmiddels duidelijk geworden dat er
niet een ideaaltype van de 1ge eeuwse ondememer geconstrueerd kan worden
en dat hun kenmerken, functies en kwaliteiten nogal uiteenliepen. Roentgen
en Van Vlissingen, die grote industriele ondememingen wisten op te bouwen
en ondanks hun uiteenlopende specialismen allebei redelijk succesvol konden
opereren, bevestigen dit beeld.
Van de domineeszoon Roentgen en de koopmanszoon Van Vlissingen kan
vastgesteld worden dat hun milieu een duidelijke invloed heeft gehad op hun
optreden als ondememer. De eerste genoot als een van de weinige industrielen een uitgelezen opleiding in de techniek, terwijl de laatste juist een
commerciele traditie meebracht. Het is niet zo dat de een daardoor beter
slaagde als ondememer dan de ander.
71. ARA , archief Suez-commissie, inv .nr. 2.04.23.
72. De Vries. Electoraat. 99 .
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Met betrekking tot de bedrijfsvoering onderscheidden ze zich sterk van
elkaar. Allebei vervulden ze weliswaar niet de kapitalistische, maar wei de
ondememers- en de managementfunctie. Het zwaartepunt lag bij Roentgen
sterk op de besturing van het produktieproces, terwijl Van Vlissingen zich
vooral toelegde op de administratieve zijde van de ondememing. Waar de
eerste regelmatig met innovaties kwam (de Schumpeteriaanse ondememer),
moest zijn Amsterdamse rivaal het juist van imitatie hebben. Ook hier geldt
weer dat de innovator niet per definitie succesvoller was dan de imitator, daar
een uitvinding vaak hoge kosten met zich meebracht en soms zelfs uitliep op
een fiasco. Het was wei zaak de technologische ontwikkelingen op de voet te
volgen. De functies die ze niet voor hun rekening namen, werden door een
staf binnen de ondememing gecompenseerd.
Beide ondememers richtten zich in hoofdlijn steeds op dezelfde produkten.
Vanuit de scheepvaart kwamen ze allebei terecht in de scheepsbouw en de
machinebouw. Maar dat Roentgen zich hier sterk op bleef concentreren en
dat Van Vlissingen voortdurend uit was op vergroting van het assortiment en
bovendien in allerlei andere bedrijfjes actief was, toont juist weer het verschil
in ondememersmentaliteit. Van Zanden wijst erop dat Van Vlissingen door
zijn strategie van diversificatie van de produktie weinig schaalvoordelen
realiseerde. Maar het valt ook te verdedigen dat hij zich, ondanks zijn technologische handicap, juist hierdoor kon handhaven op de nog vrij krappe
markt. 73
Tenslotte hadden ze een verschillende relatie met de overheid. Van Viis singen kwam er door de goede ingangen van Roentgen vaak bekaaid van af,
hetgeen zijn trage start enigszins kan verklaren. Toch blijkt dat het in principe
mogelijk was de overheid te omzeilen.
De twee ondememers hadden, gezien hun verschillende kwaliteiten als
industrieel, eigenlijk beter samen een groot bedrijf kunnen leiden: ze hadden
elkaar prima kunnen aanvullen. Maar een dergelijke ondememing was waarschijnlijk ook al snel weer ten onder gegaan aan de botsende karakters van
deze eigenzinnige pioniers in de stoomscheepvaart en de modeme bedrijfsvoering in Nederland.

73. J.L. van Zanden. De industrialisatie van Amsterdam 1825-1914 (Bergen 1987) 38-41.

Bedrijfsgeschiedenis betreffende
Nederlands-Indie (1602-1958)
1. TH. LINDBLAD

De bedrijfsgeschiedenis betreffende het voorrnalige Nederlands-Indie is een
achtergesteld gebied van onderzoek. Onze kennis van het bedrijfsleven in de
kolonie is fragmentarisch en grote lijnen ontbreken nog geheel. Dit is des te
opmerkelijker gezien zowel de recente levendige belangstelling voor de
koloniale geschiedenis in het algemeen als het evidente belang van de positie
van het bedrijfsleven voor de economische ontwikkeling van de kolonie. Hoe
dikwijls wordt niet een rechtstreekse relatie gesuggereerd tussen enerzijds de
politiek-territoriale expansie in overzeese gebiedsdelen en anderzijds de belangen van particuliere kapitaalsinvesteringen? Hoe vaak wordt niet, zij het
meestal in uiterst vage bewoordingen, verwezen naar de grote winsten die
bedrijven in het moederland gehaald zouden hebben uit hun vestigingen in de
kolonie? Het bedrijfsleven vorrnde een steunpilaar in de economie van het
toenmalige Nederlands-Indie en verdient al daarom onze volle aandacht.
Dit artikel beoogt een tweeledig doel:
I. het aanbieden van een overzicht van de stand van zaken in de historiografie van de bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indie;
2. het aanstippen van enige vruchtbare mogelijkheden voor toekomstig
onderzoek op dit terrein.
Onder 'bedrijfsleven' verstaan we in eerste instantie particuliere ondememingen in de kolonie, in het bijzonder de op Europese leest geschoeide. In de
tijd beperken we ons tot de koloniale peri ode, met nadruk de negentiende
eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. Een aparte plaats verdient het
tijdvak 1950-1957/58, de beginjaren van de jonge onafhankelijke Republiek
Indonesia tot de nationalisatie van Nederlandse bedrijven.
Dit is een vakgebied in beweging. Dat betekent dat het thans niet mogelijk
is een volledig en afgerond beeld van het veld te geven.' Nieuwe studies
zullen verschijnen, oude studies zullen herontdekt worden terwijl vondsten in
I. Voor vollediger historiografische overzichten betreffende de (economische) geschiedenis van
Nederlands-Indie, zie: N. Bootsma, 'Indonesie, Suriname en de Antillen' , in: P. Luykx & N.
Bootsma, red., De laatste tijd; Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1987)
299-345, i.h.b. 302-328; J.Th. Lindblad, 'The economic history of colonial Indonesia: An
historiographical survey' , Economic and Social History in the Netherlands 1 (1989) 31-47.
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archieven en bibliotheken nog te verwachten zijn. De pretentie van deze
bijdrage is dan ook gelegen in de aansporing tot meer onderzoek op dit
terrein. In ons overzicht onderscheiden we vier sterk verschillende fasen in de
economische geschiedenis van Nederlands-Indie:
1. Het tijdperk van exploitatie van Staatswege (1602-1870);
2. De pionierstijd van het particuliere kapitaal (1870-1905);
3. De periode van onafgebroken economische expansie (1905-1930);
4. De tijd van veranderende omstandigheden: depressie, herstel, bezetting,
onafhankelijkheidsstrijd, nationalisatie (1930-1958).
Bij het overzicht van de literatuur voegen we nog enige informatie toe over
een voor de ontwikkeling van dit vakgebied bijzonder belangrijke bron.

Exploitatie van Staatswege (1602-1870)
De bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indie begint, althans vanuit
Nederlandse optiek, natuurlijk met de Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(V.O.c.), opgericht in 1602 en geliquideerd in 1799. Voor deze ondememing
beschikken we over een bijzonder rijk archief, berustend op het Algemeen
Rijks Archief (A.R.A.). Het V.O.C.-archief omvat onder meer de volledige
boekhouding, de correspondentie met de factorijen verspreid over geheel
Azie en gedetailleerde lijsten van aile schepen die tussen Nederland en Azie
voeren. Het archief bevat tevens materiaal voor macro-economische studies
van afzonderlijke regio's in Nederlands- en Voor-Indie.
Een van de eerste historici, die voor bedrijfseconomisch-historische doeleinden uit dit archief geput hebben, was wijlen mw. M.A.P. Meilink-Roelofsz, bekend vooral vanwege haar analyse van de vroege handel der V.O.c.
in Azie. Zij stelt de fundamentele vraag naar de rationaliteit van de V.O.c. als
bedrijfsorganisatie; liep dit bedrijf vooruit op de modeme ondememing of
was het juist een voorbeeld van een pre-industriele en naar onze maatstaven
weinig doelmatige aanpak? Ais toetssteen gebruikt mw. Meilink de salariering van de werknemers van de V.O.c. Ze vindt dat de slechte betaling van de
werknemers tal van nevenactiviteiten in de handel in de hand heeft gewerkt,
al dan niet in rechtstreekse concurrentie met de werkgever. Hieruit blijkt dan
ook het weinig modeme van de V.O.c. als bedrijfsorganisatie. 2
Het jaar 1984 was een belangrijk jaar in de V.O.C.-geschiedenis. Toen
verschenen twee studies, geheel onafhankelijk van elkaar geschreven, beide
met als doel de bedrijfsvoering van de V.O.c. nader te belichten door middel
van een uitgebreide boekhoudkundige analyse. Het boek van J.P. de Korte

2. M.A.P. Meilink-Roelofsz, ' Hoe rationeel was de organisatie van de Nederlands Oost-Indische
Compagnie?' , Economisch- en SociaaJ- Historisch laarboek 44 (1981) 170-190.
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bevat tabellarische overzichten ontleend aan de boekhouding van de V.O.c.
alsmede een commentaar betreffende de gehele levensduur van het bedrijf.
Het proefschrift van 1.1. Steur richt zich op de tweede helft van de achttiende
eeuw en stelt expliciet de vraag naar de mogelijkheden de moeilijkheden het
hoofd te bieden en daarmee wellicht de ondememing voor de ondergang te
behoeden. Het wordt interessant wanneer de beide auteurs zich over dezelfde
problematiek uitlaten.
De Korte grijpt terug op de v66roorlogse V.O.C.-historicus W.M.F. Mansvelt die al in 1922 beweerd had dat de boeken van de V.O.c. dermate
ondoorzichtig waren dat de bewindhebbers - de 'Heren XVII' - geen adequaat
inzicht konden verkrijgen in het reilen en zeilen van het bedrijf. De Korte,
zelf een oud-accountant, gelooft dit niet. Hij stileert de oorspronkelijke cijfers
en stelt de bedrijfsresultaten vast. Volgens hem bood de boekhouding, ook
naar hedendaagse maatstaven gemeten, voldoende inzicht in de problemen
zoals deze zich voordeden vanafhet midden der achttiende eeuw. Tegelijkertijd is De Korte een voorzichtige commentator. Hij bespreekt de eigentijdse
kritiek op het financiele beheer en ook de memories uit de tijd van C. van der
Oudermeulen betreffende de rentabiliteit van het bedrijf. De mening van De
Korte zelf hierover wordt echter niet aan de lezer prijsgegeven?
Steur is aanzienlijk doortastender. Hij vindt dat de bewindhebbers van de
V.O.c. al te optimistisch zijn geweest en te weinig oog hebben gehad voor de
moeilijkheden waarin het bedrijf verkeerde ten gevolge van vooral de toegenomen concurrentie in de intra-Aziatische handel na omstreeks 1760; dit kan
hen dan ook worden verweten. Voor de memories van Van der Oudermeulen
heeft Steur weinig waardering. Steur onderbouwt zijn betoog met een consequent doorgevoerde reconstructie van winsten en verliezen geheel vol gens de
modemste boekhoudkundige inzichten; daarmee beweegt hij zich op de rand
van de contrafactuele geschiedenis. Het is een verfrissende benadering, hoewei de aldus bedachte berekeningen welhaast per definitie een licht speculatief karakter meekrijgen. Steur bevestigt dat de ondergang van de V.O.c.
onvermijdelijk werd door de tegenslagen tijdens de Vierde Engelse Oorlog. 4
Het laatste woord over de bedrijfsorganisatie en -voering van de V.O.c. is
geenszins gezegd. Nieuwe studies zullen zich toeleggen op kortere perioden
of bepaalde handelsgebieden; het recente werk heeft de grote betekenis
onderstreept van de intra-Aziatische handel als tegengesteld tot het bilaterale
goederenvervoer tussen Amsterdam en Batavia. s
3. J.P. de Korte, De jaarlijkse financiiile verantwoording in de VOC (Leiden 1984). Werken van
de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 17.
4. 1.1. Steur, Herstel of ondergang; De voorstellen tot redres van de VOC 1740-1795; (Utrecht
1984).
.
5. Zie bijvoorbeeld: F.S . Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC; De financiiile en commerciiile
politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Leiden 1989).
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Java in de negentiende eeuw heeft lang centraal gestaan in de geschiedschrijving betreffende Nederlands-Indie, zowel in binnen- als in buitenland.
De bedrijfseconomische component hierin is echter bijzonder bescheiden
gebleven. Voor een deel valt dit te verklaren uit de dominantie van het
Cultuurstelsel in de Javaase economie van 1830-1870; de Gouvemementsexploitatie van Java's rijkdommen ging immers gepaard met een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van particuliere investeringen zowel op Java als
daarbuiten. Daartegenover geldt dat het Cultuurstelsel zelf duidelijke bedrijfseconomische aspecten kende en dat de peri ode daama de ruimte bood
voor een ongeremde particuliere initiatiefkracht. In dit verband dient ook
vermeld dat niet-Europese vormen van bedrijfsorganisatie zich ontwikkelden; hierover is zeer weinig geschreven.
Weinigen zullen betwisten dat het Cultuurstelsel ruime baten opleverde
voor de Nederlandse Staat. In zijn proefschrift toont C. Fasseur aan dat de
winsten het grootst waren juist toen de kritiek op het systeem zo heftig was
dat afschaffing onvermijdelijk werd. De implicatie hiervan is dat de politieke
druk in het moederland en niet de economische realiteit in de kolonie het lot
van dit systeem heeft bezegeld. 6 Dit thema van het door de Nederlandse Staat
met succes toegepaste profijtbeginsel duikt vervolgens steeds op in de inmiddels rijk geschakeerde literatuur over het Cultuurstelsel en zijn gevolgen in
verscheidene regio's op Java maar een analyse langs strakke bedrijfseconomische lijnen blijft vooralsnog grotendeels achterwege. Het zou vruchtbaar
zijn de mogelijkheden te exploreren om het Cultuurstelsel met al zijn eigenaardigheden aan een soortgelijke analyse te onderwerpen.
Diende het Cultuurstelsel op Java tot regulering van het aanbod van primaire produkten op de stapelmarkt in Amsterdam, ook vervoer en verkoop waren
in een monopolie ondergebracht, te weten bij de Nederlandsche HandelMaatschappij (N .H.M.). Deze ondememing, opgericht in 1824 en sedert 1964
opgegaan in de Algemene Bank Nederland, leg de zich tot in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw vooral toe op de goederenhandel: Twentse textiel
naar Nederlands-Indie en Javaase cultuurprodukten als retourvracht. Ook
hiervan is een zeer omvangrijk archief gedeponeerd bij het A.R.A. Dit archief
bevat zowel boekhoudkundige gegevens als jaarlijkse rapporten van de verschillende (sub)-agentschappen van de N.H.M. in de Indonesische archipel;
voora! de laatstgenoemde reeksen stelt ons in de gelegenheid het plaatselijke
bedrijfsleven nader te bestuderen, zowel op Java als in de Buitengewesten.
Tot op heden zijn betreurenswaardig weinig studies verschenen die op dit
rijke materiaal gebaseerd zijn. Mansvelts tweedelig gedenkboek over de

6. C. Fasseur, Kultuurstelsel en koloniale baten; De Nederlandse exploitatie van Java 1840·1860
(Leiden 1975).

LINDBLAD BEDRIJFSGESCHIEDENIS NEDERLANDS-INDIE

131

N.H.M. dateert uit de jaren twintig en blijft - noodzakelijkerwijs - tamelijk
globaa1. 7 Hier is ruimte voor meer mode me studies die hun belang ook
zouden bewijzen in de economische geschiedschrijving van het moederland.
Een eerste aanzet is gegeven door C.A.M. Wijtvliets analyse van de besluitvorming binnen de N.H.M. ten tijde van de herorientatie van de onderneming
na de jaren zeventig van de negentiende eeuw. 8

Pionierstijd van het particuliere kapitaal (1870-1905)
Het Cultuurstelsel werd afgeschaft vanaf 1870 en in de gehele kolonie veranderde het ondernemingsklimaat. Op Java namen de particuliere suikerondernemingen spoedig een vooraanstaande positie in, daarbij geflankeerd, soms
zelfs gecontroleerd, door nieuw opgerichte koloniale banken. Buiten Java
werden nog maagdelijke gebieden opengesteld voor particuliere investeringen. Sumatra en Borneo in het bijzonder ontpopten zich als een waar eldorado
voor pioniers. De oprichting van de Deli-Maatschappij aan Sumatra's Oostkust (1869) markeert het begin van een expansieve fase in ontwikkeling van
de Buitengewesten. 9
Het particuliere regime in de commerciele exportlandbouw van Java vanaf
1870 betekende nieuwe verhoudingen op kapitaal- en arbeidsmarkten. Dit
was de tijd van de zgn. ' cultuurbanken', geheel op Nederlands-Indie georienteerde ondernemingen die de winsten uit de suiker en andere exportprodukten
terugploegden in de vorm van uitbreidingsinvesteringen. In 1884 kwam de
aanvankelijke golf van expansie tot een abrupt einde. Van meerdere cultuurbanken zijn de archieven bewaard; ook hier ligt een terrein van onderzoek
braak. 1o In de sfeer van de arbeidsvoorziening trad een individualisering van
de contractuele relaties op; weldra resulteerde dit in voor de werknemer
nadeJige voorschotten- en schuldenstelsels. Het proces van ontfeodalisering
op Java had onmiddellijke repercussies voor de bedrijfsvoering op plantages
en in suikerfabrieken.

7. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Haarlem
1924-1926). Zie tevens: L. de Bree, De Nederlandsche Handel-Maatschappij (Batavia 1924).
8. C.A.M. Wijtvliet, 'De Nederlandse Handel-Maatschappij; Van handelsondememing naar
bankbedrijf' faarboek voor de Geschiedenis van BedrijJ en Techniek 6 (1989) 96-118. Dit is een
van de twee studies betreffende Nederlands-Indie opgenomen in de afieveringen van het faarboek
voor de Geschiedenis van BedrijJ en Techniek gedurende de jaren tachtig.
9. Vgl. 1.Th. Lindblad, 'De opkomst van de Buitengewesten', in: A.H.P. Clemens & J.Th.
Lindblad, red. , Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale
staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indiif 1870-1942 (Amsterdam 1989) 1-37.
10. Over het bankwezen zijn er enkele inleidende overzichten uit de koloniale tijd, bijvoorbeeld:
Djie Ting Ham, De algemene banken in Ned.-Indiif (Den Haag 1926); G. Vissering, Muntwezen
en circulatiebanken in Nederlandsch-Indiif (Amsterdam 1920).
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In een studie gebaseerd op Pasoeroean (Java's Oosthoek) toont R.E. Elson
aan dat de suikerplanters in de jaren zeventig van de negentiende eeuw
geconfronteerd werden met een tekort eerder dan een surplus aan arbeiders.
Dit suggereert dat de overgang naar 'vrije arbeid' in 1870 niet onverdeeld
gunstig was voor de werkgevers. 11 Voor Cheri bon (West-Java) op een later
tijdstip, toen eenmaal de snelle bevolkingsgroei was ingezet, stelt J. Breman
de voortdurende vraag naar arbeid van de zijde van de suikerfabrieken medeverantwoordelijk voor het falen van de successievelijke landhervormingen in
het gewest. De onvoorwaardelijke steun, geboden door de koloniale overheid
aan de werkgevers inzake de arbeidsvoorziening, telde zwaarder dan de
ethisch geinspireerde doelstellingen van de hervormingen. 12 Beide studies
leggen echter de nadruk op de macro-economische gevolgen van de bedrijfsvoering en gaan nauwelijks of niet in op afzonderlijke ondememingen. Een
dergelijke benadering kenmerkt overigens ook de schaarse studies van de
commerciele landbouw op Java in de eerste helft van de twintigste eeuw. 13
Op de eilanden buiten Java voltrok zich aan het einde van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw een proces van afronding van de Nederlands-Indische koloniale Staat. De gehele archipel werd ondubbelzinnig onder Nederlands gezag gebracht. Was het toevallig dat dit geschiedde ten tijde
van het modeme imperialisme toen Afrika en Azie verdeeld werden onder de
koloniale mogendheden? Gingen ook in het Nederlandse geval particuliere
economische motieven schuil achter de overzeese expansie? Dit vraagstuk
heeft veel stof doen opwaaien in de vaderlandse historiografie, niet in het
minst vanwege de weinig ethisch klinkende ondertonen van een type expansie waarbij het Gouvemement zich ten behoeve van het particuliere kapitaal
inspande. Uit de discussie treedt een tweetal, onderling gerelateerde punten
van onenigheid naar voren: het primaat van de economische grondslag der
expansie en het al dan niet unieke van het Nederlandse type van imperialisme.
Vooral het eerstgenoemde punt heeft raakvlakken met de bedrijfsgeschiedenis van de kolonie.
In 1970 stelde Th. van Tijn op een door het Historisch Genootschap
georganiseerde conferentie dat de particulier-economische belangen de voornaamste drijfveer waren geweest bij het ontstaan van een imperialistische
II . R.E. Elson, 'Sugar factory workers and the emergency of 'free labour' in nineteenth-century
Java ', Modern Asian Studies 20 (1986) 139-174. Vgl. R.E. Elson, Javanese peasants and the
colonial sugar industry (Singapore 1985).
12. J. Breman, Control of land and labour in colonial Java; A case study of agrarian crises and
reform in the region of Cirebon in the first decades of the twentieth century (Leiden/Dordrecht
1983).
13. Vgl. A.G. Anderson, ' Plantation and petani; Problems of the Javanese sugar industry', Pacific
Viewpoint 13 (1972) 127-154; J.A.c. Mackie, 'The changing political economy of an export crop;
The case of Jember 's tobacco industry' , Bulletin of Indonesia Economic Studies 21 ( 1985) I,
113-139.
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'geesteshouding' in Nederlands-Indie gedurende het laatste kwart van de
negentiende eeuw. 14 De enige manier om deze hypothese te toetsen zou zijn
op het regionale oflokale vlak de wisselwerking te bestuderen tussen particuliere economische belangen en de politiek-bestuurlijke veranderingen; dit zou
moeten steunen op een combinatie van informatie uit bedrijfsarchieven en het
archief van het Ministerie van Kolonien. Van een grootschalige toetsing van
de hypothese van Van Tijn is niets gekomen. De recente oogst telt echter weI
enige case studies betreffende afzonderlijke Buitengewesten die pas laat
onder Nederlands gezag zijn gebracht.
De relatie tussen de expansie van de jonge 'Koninklijke' in Noord-Sumatra
enerzijds en de intensivering van de oorlog in - of tegen - Atjeh na 1895
anderzijds is gelegd door R. Lenstra en H. Bakker; de Atjehoorlog begon om
politieke redenen maar werd tot een beslissend einde gebracht ten einde de
belangen van de opkomende olieindustrie veilig te stellen. 15
De militaire expedities naar Flores omstreeks 1890 werden ingegeven door
de hoop tinmijnbouw op het eiland te doen ontstaan terwijl in Menado
(Noord-Celebes) de goudmijnbouwbedrijven tot nadere bestuurlijke regelingen aanspoorden; in het laatstgenoemde geval is gebruik gemaakt van
archivalia betreffende het Exploratie-Syndicaat 'Pagoeat' . 16 Meer onderzoek
in deze geest zou welkom zijn.
De vervlechting van politi eke en economische expansie in de Buitengewesten omstreeks de eeuwwisseling lag ten grondslag aan het proces van
staatsvorming in de kolonie; hierdoor ontstond een samenhangend en geYntegreerd geheel. Een van de meest veelbelovende manieren om dit proces beter
te leren kennen gaat uit van het rijke, op het A.R.A. bewaarde, archief van de
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (K.P.M.). Vanaf 1888 bouwde deze
onderneming een netwerk van stoomvaartlijnen en commerciele contacten op
dat voor een deel samenviel met het bestuurlijk-maritieme netwerk van het
Gouvernement. De K.P.M. is hierin mede geslaagd dank zij de succesvolle
concurrentie met de vele klein ere Chinese stoomvaartmaatschappijen die

14. Th. van Tijn, ' Een nabeschouwing ', Bijdragen en Mededeling en berreffende de Geschiedenis
der Nederlanden 86 (1971) 79-90.
15. R. Lenstra, '1acob Theodoor Cremer, het koloniaal beheer en het Nederlands belang in Atjeh ' ,
Economisch- en Sociaal-Historisch faarboek 49 (1986) 165-216; H. Bakker, ' Het economisch
belang van Noord-Sumatra tijdens de Atjehoorlog , 1873-1910', in: Clemens & Lindblad, Her
belang van de Buirengewesten , 41-66 .
16. A.I.P.J. van Beurden, 'De Indische "Goldrush"; Goudmijnbouw en beleid', in: 1. van Goor,
red. , lmperialisme in de marge ; De afronding van Nederlands-Indiii (Utrecht 1986) 179-226; P.
Jobse, De !inexpedi!ies naar Flores, 1887-1891; Een episode ui! de geschiedenis van
Nederlands-Indii in he! !ijdperk van he! moderne imperialisme (Utrecht 1980).
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daarvoor de wateren van de Indonesische archipel had den beheerst. 17 Het
wachten is echter op een modeme bedrijfsgeschiedenis van de K.P.M.
Het startsein tot economische ontplooiing van de Buitengewesten werd
gegeven in Deli aan Sumatra's Oostkust. Daar ontstond het prototype van de
Westerse enclave in de Nederlands-Indische economie: een speerpunt van
export-georienteerde expansie waar het ongebreidelde particuliere ondememerschap zich kon doen gelden. Vooral Breman heeft de aandacht gevraagd
voor het ondememingsklimaat onder de pioniers aan de Oostkust van Sumatra omstreeks de eeuwwisseling. In zijn analyse van de arbeidsverhoudingen
op de tabaksondememingen stelt hij de plaatselijke schaarste aan arbeid en de
noodzaak tot goedkoop produceren verantwoordelijk voor zowel de ongeremde gezagsuitoefening - krachtens de poenale sanctie - door de werkgevers
als de gerapporteerde misstanden op de plantages. 18

Onafgebroken economische expansie (1905-1930)
De snelle economische expansie in Nederlands-Indie gedurende de jaren
1905-1930 kende meerderepijlers: exportlandbouw en mijnbouw.19 Nadere
studies over afzonderlijke landbouwondememingen zijn schaars. Voor de
suiker moe ten we volstaan met 1. Inglesons algemene studie van arbeidsverhoudingen en vakverenigingen op Java terwijl over afzonderlijke suikerfabrieken in Nederlandse archieven veel meer te vinden is. 20
De meeste studies over Deli bestrijken de gehele bedrijfstak van de tabaksondememingen aan Sumatra' s Oostkust. Zo toont H.J. Langeveld met behulp
van regionale loonstatistieken aan dat de materiele omstandigheden in Deli
vooruitgingen gedurende het Interbellum terwijl A. Kamphues uit de rapporten van de arbeidsinspectie put om aan te geven dat ook de immateriele
omstandigheden zichtbaar verbeterden na de instelling van deze inspectie.
Zeer onlangs zijn echter de mogelijkheden tot meer op de afzonderlijke
17. 1.11 Campo, 'Een maritiem BB; De rol van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in de
integratie van de koloniale staat' , in: Van Goor, Imperialisme in de marge, 123-177; 1. 11 Campo,
'Wereldsysteem in bedrijf; Scheepvaartconcurrentie in Indonesie' ,Jaw'boek voorde Geschiedenis
van 8edriJf en Techniek 3 (1986) 252-269.
18. 1. Breman, Koelies, planters en koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw (DordrechtlProvidence
1987) 1-231. Zie tevens: A.L. Stoler, Capitalism and confrontation in Sumatra ' s plantation belt,
1870-1979 New Haven 1985).
19. Voor een overzicht van de economische expansie in Nederlands-Indie gedurende de periode
1905-1930, zie: l.Th.Lindblad, ' De handel tussen Nederland en Nederlands-Indie, 1874-1939' ,
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51 (1988) 240-298.
20. 1. lngleson , In search ofJustice ; Workers and unions in colonial Java , 1908-1926 (Singapore
1986). In het N.H.M.-archief op het A.R.A. zijn enige archieven van landbouwondernemingen
opgenomen.
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onderneming gericht onderzoek verruimd door de overdracht van een dee I
van het bedrijfsarchief van de Deli-Maatschappij aan het A.R.A.; dit stelt
bijvoorbeeld A.1.T. van Kommer in staat bedrijfsresultaten en lonen bij de
Deli-Maatschappij aan elkaar te koppelen. Inmiddels groeit de consensus dat
de afschaffing van de poenale sanctie vanaf 1931 versneld werd door de
Depressie en de behoefte van werkgeverszijde aan een grotere flexibiliteit in
de arbeidsvoorziening.21 Aparte vermelding verdient J. Weisfelts proefschrift
over de Deli Spoorweg-Maatschappij waarin het belang van de infrastructurele voorzieningen van het gewest Sumatra's Oostkust nader wordt belicht. 22
In de rubber dient zich een interessant vergelijkend perspectief aan omdat
hier zowel Westers als niet-Westers ondernemerschap aanzienlijke successen
boekten. Het meest recente onderzoek richt zich op de rubber op Sumatra en
Borneo en geeft aan hoe adequaat de reacties van de inheemse producenten
waren op de signalen van de wereldmarkt en hoe groot de bijdrage was van
het inheemse ondernemerschap in de regionale econornische ontwikkeling.23
Vooralsnog ontbreekt echter de expliciete link met de Westerse rubberproducenteno
Maar geen regel zonder uitzondering. Juist op het zo stiefmoederlijk behandelde terrein van de geschiedenis der exportlandbouwondernemingen treffen
we de meest doorwrochte bedrijfseconomische studie aan betreffende Nederlands-Indie: R.N.1. Kamerlings proefschrift over de N.V. Oliefabrieken 'Insulinde ' . Deze onderneming wist handig op de wereldwijde vergroting van de
vraag naar copra in te springen en ontpopte zich ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog als een van de grootste particuliere ondernemingen in de kolonie. De val was echter even plotseling als de opkomst; kort na 1920 vroegen
de eigenaren het faillissement aan. Kamerling gaat na waarom 'Insulinde' ten
val kwam; lag het aan interne dan wei externe factoren? Hij steunt daarbij op
21 . H.J. Langeveld, ' Arbeidstoestanden op de ondememingen ter Oostkust van Sumatra tussen
1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten' ,
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 41 (1978) 294-368; A. Kamphues, 'Na Rhemrev;
Arbeidsomstandigheden op de Westerse ondememingen in de buitengewesten van Nederlands-Indie, 1904-1938 ', Economisch- en Sociaal-Histerisch Jaarboek 51 (1988) 299-337; AJ.T. van
Kommer, ' De Deli-Maatschappij aan de Oostkust van Sumatra gedurende de jaren 1900-1940' ,
in: Clemens & Lindblad, Het belang van de Buitengewesten, 97-122. Zie tevens: G.D. Homan,
'That " beautiful tobacco": The Sumatra cigar wrapper and the American tariff, C. 1880-1941 "
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 50 (1987) 145-156. Over de vroege jaren van de
Deli-Maatschappij is aan de Universiteit van Amsterdam een (ongepubliceerde) doctoraalscriptie
geschreven.
22. J. Weisfelt, De Deli Spoorweg-Maatschappij als/actor in de economische ontwikkeling van
de Oostkust van Sumatra (Rotterdam 1972).
23. A.H.P. Clemens, ' De inheemse rubbercultuur in Jambi en Palembang tijdens het lnterbellum ',
in: Clemens & Lindblad,Hetbelang van de Buitengewesten, 177-212. VgU.Th. Lindblad, 'Westers
en niet-Westers economisch gedrag in Zuid-Oost Kalimantan, ca.1900-1940' , Bijdragen tot de
Taal- , Land- en Volkenkunde 142 (1986) 215-238.
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een uitgebreide boekhoudkundige analyse van balansen en winst- en verliesrekeningen. Hij constateert een al te optimistische waardering van voorraden
en een wanverhouding tussen rentabiliteit en dividenduitkeringen. Interne
factoren, waaronder niet in het minst het overlijden van de oprichter-directeur
Streefland op het hoogtepunt van expansie, maakten de te snel gegroeide
onderneming stuurloos en het debacle onvermijdelijk. 24
De mijnbouw in de kolonie Ieent zich uitstekend voor kleine case studies.
Zo heb ik zelf in kort bestek de geschiedenis geschreven van de Oost-Borneo
Maatschappij, een steenkolenmijn in het Borneose sultanaat Koetei. Vit de
bewaarde boekhouding blijkt dat deze onderneming aileen dank zij cijnsopbrengsten zich staande heeft weten te houden totdat de verbeterde vooruitzichten op de afzetmarkt een flinke vergroting van de produktiecapaciteit
wettigde. Yoor een der regionale rivalen, de steenkolenmijn 'Poeloe Laoet'
op het gelijknamige eilandje ten zuidoosten van Borneo, laat J. Baks zien hoe
zelfs een meer gedurfde aanpak ontoereikend was om de aanvankelijke
moeilijkheden op de afzetmarkt het hoofd te bieden.25 In de zilvermijnbouw
deed zich, aldus P.T. Scholte in zijn studie van de West-Sumatraase 'Salida'mijn, de grote (ook psychische) afstand tussen eigenaren in Nederland en
bedrijfsIeiding in Azie bijzonder gevoelen. In de tinmijnbouw wacht de
aanwezige archivalia - vooral betreffende Billiton - nog op bewerking en
publikatie. 26
Het meest spectaculaire succes in de Nederlands-Indische bedrijfsge' schiedenis werd geboekt in de olieindustrie waar de 'Koninklijke'/Shell-combinatie lange tijd de vruchten van een bijna-monopolie kon plukken. Dank zij C.
Gerretsons monumentale bedrijfsbiografie uit de jaren dertig zijn we relatief
goed ingelicht over met name de pionierstijd v66r, tijdens en onmiddellijk na
de Eerste Wereldoorlog; bij de laatste herdruk van zijn driedelig werk werd

24. R.N.J. Kamerling, De NY. Oliefabrieken "/nsulinde" in Nederlands-/nde; Bedrijfsvoering
in het onbekende (Franeker 1982).
25. J.Th. Lindblad, 'Strak beleid en batig slot; De Oost-Bomeo Maatschappij 1888-1940',
Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 48 (1985) 182-211; J. Baks, ' De Steenkolen-Maatschappij "Poeloe Laoet" in Zuidoost-Bomeo, 1903-1913', in: Clemens & Lindblad, Het belang van
de Buitengewesten, 113-1 SO. Het bedrijfsarchief van nog een derde steenkolenmijn op Borneo, de
"Parapattan"-mijn in het noordoosten, maakt deel uit van het K.P.M.-archief op het A.R.A.; hierover
schreefL. Baltzeraan de RijksuniversiteitteLeiden in 198geen (ongepubliceerde) doctoraalscriptie.
Het bedrijfsarchief van de grootste steenkolenmijn in Nederlands-Indie, de Ombilinmijn aan
Sumatra's Westkust is nog niet gelokaliseerd. Een eerste aanzet tot geschiedenis van deze mijn is
in de vorm van een (ongepubliceerde) doctoraalscriptie in 1989 gemaakt door R. Kagie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.
26. P.T. Scholte, 'De Mijnbouw-Maatschappij "Salida" in West-Sumatra, 1910-1933', in:
Clemens & Lindblad, Het belang van de Buitengewesten, 151-173. Op basis van gegevens uit het
Billitonarchief is aan de Rijksuniversiteit te Groningen een (ongepubliceerde) doctoraalscriptie
vervaardigd.
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ook een uitgave van zijn nagelaten aantekeningen gevoegd betreffende de
strijd met Standard Oil om de concessies in Djambi.27De monopolisering van
de oliewinning en -verwerking in Nederlands-Indie op de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog werd voorafgegaan door eerst een proliferatie van
nieuw opgerichte ondernemingen en vervolgens een continue stroom van
fusies. Ik heb zelf voor deze bedrijfstak een aanzet tot geschiedschrijving
gegeven en daarbij de nadruk gelegd op de geleidelijke terugval naar oligopolie en de voortdurende technologische innovatie in de jaren dertig. 28 Een
breed opgezette geschiedenis van de olieindustrie in de Indonesische archipel
tussen 1914 en 1965 (toen Shell Indonesie moest verlaten) behoort tot een der
voornaamste desiderata in de bedrijfsgeschiedenis van Nederlands-Indie. 29
De economische expansie in de kolonie leverde ongetwijfeld veel baat op
v~~r de ondernemers, zowel Europese grootbedrijven als Chinese handelsfirma's en (sommige) inheemse producenten. De blijvende baat voor de
Indonesische economie - bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe produktielijnen
- is inmiddels een geliefd Leitmotif geworden in de Iiteratuur. Hiervan getuigen de sterk macro-economisch ge'inspireerde regionale monografieen betreffende de Oostkust van Sumatra en Zuidoost-Borneo van Thee Kian Wie en
mijzelf respectievelijk. 3o Soortgelijke speculaties hebben raakvlakken met
het reeds in de laat-koloniale tijd be ken de industrialisatievraagstuk op Java. 31
Een drietal recente studies gaat nader in op de verscheidene pogingen tot
modernisering in de textielindustrie op Java. Daarbij beschouwen W.T. Kroese en M. de Raadt-Apell afzonderlijke ondernemingen in Garoet en Pekalongan terwijl G.J. Telkamp een overzicht biedt van de gehele bedrijfstak; hij
omschrijft de textielindustrie als een 'leading sector' in wording die tevens
haar kwetsbare kanten kende. 32 V~~r de secundaire sector als geheel beschik-

27. C. Gerretson, Geschiedenis der 'Koninklijke' (3 delen Haarlem 1932-1941; 5 delen Baarn
1973).
28. 1.Th. Lindblad, 'The petroleum industry in Indonesia before the Second World War ', Bulletin
of Indonesian Economic Studies 25 (1989) II, 53-77.
29. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum in 1990 verschijnt bij de 'Koninklijke' een
intern vervaardigd geschiedkundig werk.
30. Thee Kian Wie, Plantation agriculture and export growth; An economic history of East
Sumatra , 1863-1942 (Jakarta 1977); 1. Th. Lindblad, Between Dayak and Dutch; The economic
history of Southeast Kalimantan 1880-1942 (Dordrecht/providence 1988).
31. P.H.W. Sitsen, Industrial development of the Netherlands Indies (New York 1943); I .D.N.
Versluys, Aspecten van Indonesie's industrialisatie en haar financiering (Groningen 1949). Zie
tevens: HJ. van Oorschot, De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesie ('s -Gravenhage 1956)
32. W.T. Kroese, Het begin van de industrialisatie van Indonesie; De stichting van de Preanger
Bont Weverij (PB.W.) te Garut (Hengelo 1980); M. de Raadt-Apell, De batikkerij Van Zuylen te
Pekalongan , Midden-Java (1890-1964) (Zutphen 1980); GJ. Telkamp, ' Aangepaste technologie
in koloniale context; De textielindustrie in lndonesie van 1930 tot 1942', in: P. Boomgaard e.a.,red. ,
Exercities in ons verleden; 12 opstellenover de economische ensociale geschiedenis van Nederland
en kolonien 1800-1950 (Assen 1981) 224-245.
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ken we sinds kort over uitvoerige statistische documentatie zoals bijeengebracht in een door W.I.A.M. Segers verzorgd deel in de reeks 'Changing
Economy in Indonesia' .33 Dit materiaal biedt een geschikt vertrekpunt voor
een meer op afzonderlijke bedrijven of bedrijfstakken gerichte analyse.
Ook op het terrein van de tertiaire sector is een aanzet gedaan tot nadere
stud ie, in het bijzonder over levensverzekeringsmaatschappijen werkzaam in
Nederlands-Indie. De grootste onder hen, de Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij (opgericht in 1859) gaf een gedenkboek uit en reeds in de koloniale tijd verschenen summiere overzichten van de
betreffende bedrijfstak. In recente jaren valt een hemieuwde belangstelling
voor de Nederlandse verzekeringsgeschiedenis, waaronder die van de kolonie, te bespeuren. 34

Aanpassing aan veranderende omstandigheden (1930-1958)
De jaren dertig, veertig en vijftig (tot 1958) gaven rasse veranderingen in het
ondememingsklimaat te zien die het vermogen tot aanpassing telkens opnieuw op de proef stelden. Op de Depressie volgden de Japanse bezetting,
naoorlogs herstel en onafhankelijkheid. De meeste studies betreffende de
jaren dertig zijn macro-economisch georienteerd; de verhoogde kwetsbaarheid van de Nederlands-Indische exportproduktie keert telkens als thema
hierbij terug.35
In Nederlands-Indie was uiteraard zeer veel Nederlands kapitaal gei"nvesteerd; exact hoeveellaat zich nog niet ondubbelzinnig bepalen. 36 Onze onze33. Changing Economy in Indonesia [geredigeerd door P. Creutzberg en P. Boomgaard] VII/.
Manufacturing industry 1870·1942 [door W.I.A.M. Segers] (Amsterdam 1988).
34. Nederlandsch-Indische Levensverzekerings- en Lijfrente-Maatschappij 1859-1909 (z.p.
1909); LJ. Harmsen, 'Het levensverzekeringswezen in Nederlands-Indie' , in: De ontwikkeling van
de levensverzekering in Nederland gedurende de laatste 25 jaar, 1905-1930 (Rotterdam 1930)
175-213; D. Bijl, 'De Verzekeringskamer en het Indische levensverzekeringsbedrijf', in:
Gedenkboek van de Verzekeringskamer 1923-1948 Cs-Gravenhage 1948) 198-210. Zie tevens:
B.P.A. Gales, Werken aan zekerheid; Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen
verzekeringsgeschiedenisCs-Gravenhage 1986); B.P.A. Gales & J.L.J.M. van Gerwen, Sporen van
leven en schade; Een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen
(Amsterdam 1988).
35. WJ. O'Malley, Indonesia in the great Depression; A study of East Sumatra and Yogyakarta
in the 1930s (Ithaca 1977). Zie tevens: W.L. Korthals Alles, 'De depreciatie van de
Nederlands-Indische gulden in 1936'. in: F. van Anrooij, D.H.A. Kolff & J.M.T. van Laanen, red. ,
Between people and statistics; Essays on modern Indonesian history presented to P. Creutzberg
(Den Haag 1979) 157 -173; B. van Ark, 'The volume and price ofindonesian exports, 1823 to 1940:
The long-term trend and its measurement'. Bulletin of Indonesian Economic Studies 24 (1988) III,
87-120.
36. Vgl. Changing Economy in Indonesia [geredigeerd door P. Creutzberg en P. Boomgaard] Ill.
Expenditure on fixed assets (Amsterdam 1977).
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kerheidsmarges in dit opzicht zijn aileen maar vergroot omdat zo weinig
bekend is over de activiteiten van de in de kolonie werkzame banken. De
geschiedenis van de lavasche Bank, opgericht in 1827, moet nog worden
geschreven en ook het op het A.R.A. gedeponeerde archief van de ' Koloniale
Bank' moet zijn bewerker nog vinden. Op het moment kunnen we slechts
verwijzen naar twee studies van C.1.M. Potting, betreffende de door de
Javasche Bank op touw gezette muntzuiveringen op Java, Sumatra en Borneo
en de groei van kredietfaciliteiten op Sumatra omstreeks de eeuwwisseling
respectievelijk. 37
Het grote belang van het in Nederlands-Indie gei"nvesteerde bedrijfsvermogen speelde een cruciale rol bij de mythevorming omtrent de betekenis
van de kolonie voor het moederland; het spreekt vanzelf dat dit vooral naar
voren trad toen na 1945 het Gouvernement zijn greep op de kolonie terugwon. J.B.D. Derksen en J. Tinbergen gingen hierin voor met hun schattingen
van het deel van het (v66roorlogse) Nederlandse nationaal inkomen dat
afhankelijk was van het koloniale bezit (12-14 %).38 Een nieuwe schatting
met behulp van inmiddels beschikbaar gekomen statistisch materiaal zou zeer
welkom zijn.
Het tijdvak na 1945 - en nog meer na 1950 - bezit een bijzondere allure ook
voor de economische geschiedschrijvers; toen moesten de Nederlandse bedrijven in de kolonie zich snel aanpassen aan radicaal gewijzigde omstandigheden, eerst de strijd voor onafhankelijkheid, daarna de zelfstandigheid van
de jonge Indonesische Republiek. Een aanzet tot nadere studie van het aanpassingsproces wordt gegeven door H. Baudet en M. Fennema die vooral de
relatie tussen de ondernemers en de Nederlandse regering centraal stellen; in
tegenstelling tot vroeger vielen niet meer de belangen van deze beide tegenpolen veelal samen. Vit hierop voortbouwend onderzoek is gebleken dat het
patroon van herorientatie sterk verschilde tussen de bedrijfstakken, zowel
tussen tabak en rubber als tussen aardolie en steenkolen. 39 Vit een studie van
J.H.M. Goedkoop blijkt dat men bij de Handelsvereniging Amsterdam
(H.V.A.) kon teruggrijpen op een continuYteit in de herorientatie op nieuwe

37. C.J.M. Potting, 'De muntvoorziening in Nederlands-Indie, 1877-1913' , Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek 50 (1987) 111-144; C.J.M. Potting, 'De komst van Nederlandse
banken naar Sumatra, 1877-1914', in: Clemens & Lindblad, Het belang van de Buitengewesten,
67-93.
38. J.B.D. Derksen & J. Tinbergen, 'Berekeningen over de economische betekenis van
Nederlandsch-Indie voor Nederland', Maandschrift van het Centraal Kantoor voor de Statistiek
40 (1945) 210-216. Zie tevens: H. Baudet, 'Nederland en de rang van Denemarken' , Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 90 (1975) 430-443.
39. H. Baudet & M. Fennema e.a., Het Nederlands belang bij Indiif (Utrecht/Antwerpen 1983).
Door A.W.J. Biemans en R.C.M. Kleingeld is aan de Rijksuniversiteit te Leiden in 1985 een
(ongepubliceerde) doctoraalscriptie vervaardigd met als titel 'Nederlandse ondememers in
Indonesie, 1945-1957/58'.
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produkten en markten. 40 Over het lot van de Nederlandse ondememingen in
Nederlands-Indie gedurende deze moeizame jaren moet nog een samenvattend oordeel geveld worden.

Een bijzondere bron
Onze kennis van het bedrijfsleven in Nederlands-Indie wordt ontleend aan
een hele scala van bronnen: primair materiaal in bedrijfsarchieven, gepubliceerde jaarverslagen en gedenkboeken en tevens verspreide 'case studies'.
Dat is bij elkaar genomen een nogal fragmentarisch geheel, althans zo lang zo
veel van de beschikbare informatie onbewerkt blijft. Het is moeilijk daaruit
een samenhangend en globaal overzicht te destilleren. Voor een dergelijk
overzicht moeten we te rade gaan bij een bijzonder rijke maar ook uitermate
bewerkelijke bron, het zgn. Handboek voor cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie dat jaarlijks bij De Bussy te Amsterdam verscheen
van 1888 tot 1940. Deze bron bestrijkt aile takken van het bedrijfsleven in de
kolonie en geeft informatie op het niveau van afzonderlijke ondememingen;
ze verdient aileen daarom al onze speciale aandacht. 41
Het Handboek bevat gedetailleerde informatie over zowellandbouwondernemingen als N.V. 's. De gegevens zijn op vrijwillige basis verstrekt maar de
indruk bestaat dat een hoge mate van volledigheid is bereikt, althans voor wat
betreft particuliere Europese ondememingen die veel meer dan Chinese combinaties of inheemse bedrijfjes geneigd waren de N.V.-vorm te kiezen. (Van
de activiteiten van de meeste Chinese en inheemse ondememingen is waarschijnlijk geen schriftelijke neerslag bewaard). Ook de mate van betrouwbaarheid - getoetst door middel van steekproefsgewijze vergelijkingen met
jaarverslagen - boezemt de onderzoeker vertrouwen in. Het totaal aantal
vermeldingen per jaar varieert aanzienlijk, tussen bijvoorbeeld 3900 in 1920
en 2200 in 1940.
De N.V.'s zijn naar bedrijfstak gerangschikt. Voor elke N.V. wordt onder
meer gegeven: oprichtingsjaar, zetel, maatschappelijk kapitaal (met gestort
aandeel), dividenduitkering, doelstelling, vestigingen in Nederlands-Indie (en
in voorkomende gevallen daarbuiten), leden van de directie en de raad van
commissarissen. Op grond hiervan is het mogelijk de bedrijfstaksgewijze en
geografische samenstelling van het bedrijfsleven in Nederlands-Indie voor

40. Zie de bijdrage van 1.H.M. Goedkoop aan deze afIevering van het laarhoek voor de
Geschiedenis van BedriJf en Techniek.
41. Deze bron is door mijzelf gebruikt voor het gewest Zuider- en Oosterafdeling van Borneo.
Zie: Lindblad, Between Dayak en Dutch; 26-31,50-55,180. 1. it Campo gebruikt deze bron ten
behoeve van zijn proefschrift over de pioniersperiode tot de Eerste Wereldoorlog.
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elk afzonderlijk jaar te bepalen. Het is tevens - zij het met enig voorbehoud mogelijk een schatting te geven van de omvang en nationaliteit van het in
particuliere ondememingen in de kolonie geinvesteerde kapitaal. De rentabiliteit van deze ondememingen kan, althans globaal, worden gesuggereerd aan
de hand van het percentage van de als dividend uitgekeerde winst. Uiteraard
doen zich hierbij tal van methodische problemen voor die om pragmatische
oplossingen vragen maar voor wat dat betreft bevindt zich de bedrijfshistoricus op vertrouwd terrein. Deze bron blijft als enige in staat bouwstenen
aan te dragen voor een samenvattend overzicht van het particuliere bedrijfsleyen in de kolonie.

Conclusie
De bedrijfsgeschiedenis in Nederland beleeft thans gouden tijden en de tijd is
rijp ook de Nederlands-Indie te laten meeprofiteren van de expansiedrift. Op
meerdere terreinen is een veelbelovende aanzet gedaan in de bedrijfsgeschiedenis van de voorma1ige kolonie maar de grote doorbraak moet nog komen.
Dit artikel biedt een overzicht van de stand van zaken tot heden en stipt enige
mogelijke lijnen van toekomstig onderzoek aan.
In de historiografie van de bedrijfsgeschiedenis in Nederlands-Indie wordt
het accent steeds ietwat verschillend gelegd. In het tijdperk van exploitatie
van natuurlijke rijkdommen van Staatswege (1602-1870) gaat de meeste
aandacht uit naar de bedrijfsorganisatie van de V.O.c. en de macro-economische betekenis van het cultuurstelsel op Java. De pioniersamenleving in
bijvoorbee1d Deli aan Sumatra's Oostkust en de (mogelijke) link met de
politiek-bestuurlijke expansie staan centraal in de tijd dat het particulier
kapitaal de voortrekkersrol van het Gouvemement ovemam (1870-1905). Op
een enkele uitzondering na (de copra-industrie), ligt in de peri ode van economische expansie (1905-1930) de nadruk op het ondememingsklimaat, in het
bijzonder de verhouding tussen werkgevers en werknemers. De macro-economische effecten van de Depressie en de noodzaak tot herorientatie bij de
Nederlandse bedrijven trekken de meeste aandacht in de daarop voigende
peri ode van snel veranderende omstandigheden (1930-1957/58). Een constante is de sterke nadruk op Europese ondememingen boven Chinese en
inheemse ondememingen.
Het is aitijd gemakkelijk lacunes in de geschiedschrijving te signaieren
maar in het onderhavige geval is het belangrijk te weten waarop toekomstige
bedrijfshistorici hun inspanningen dienen te richten. Ik noem enige in het oog
springende desiderata (overigens zonder daarmee meteen prioriteiten te suggereren):
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I. Studies van de bedrijfsvoering bij de Y.O.c. in met name de intra-Aziatische handel;
2. Een bedrijfseconomische analyse van het Cultuurstelsel op Java;
3. Een samenvattende studie van de relatie tussen de particuliere kapitaalsbelangen en de politiek-bestuurlijke expansie in de Buitengewesten ten tijde
van het mode me imperialisme;
4. Modeme bedrijfsbiografieen van toonaangevende ondememingen in
Nederlands-Indie: de N.H.M. , de K.P.M. en de Deli-Maatschappij;
5. Een modem vervolg op Gerretsons geschiedenis van de ' Koninklijke ' ;
6. Nadere studies van de cultuurbanken op Java en de activiteiten van de
'Koloniale Bank ';
7. Studie van de Westerse rubberondememingen, vooral in het Interbellum;
8. Bedrijfstaksgewijze studies van de pogingen tot industrialisatie op Java
in de jaren dertig;
9. Synthese van de herorientatie van Nederlandse ondememingen in Indonesie na 1950.
Yoor het samenvattend beeld en een statistisch raamwerk kan voor de
laat-koloniale periode een beroep worden gedaan op het Handboek voor
cultuur- en handelsondernemingen. Mij dunkt dat de resultaten van het hier
voorgestelde onderzoek alleszins de inspanningen zullen rechtvaardigen.

Zoekregels in de ontwikkeling van
anaerobe afvalwaterzuivering
EJ. VERMEIl

Anaerobe afvalwaterzuivering is een van de technische toepassingen van
methaangisting. Methaangisting is een anaeroob (dat wil zeggen: 'zonder
zuurstof') microbiologisch proces, waarbij organische (afval)stoffen in afwezigheid van zuurstof worden afgebroken tot een gistingsgas bestaande uit
methaan en koolzuurgas. Technische toepassingen van methaangisting behoren naast bier-, wijn- en kaasbereiding en aerobe waterzuivering tot de klassieke biotechnologie. I Methaangisting werd al aan het einde van de vorige
eeuw op grote schaal toegepast voor de vergisting van rioolwaterzuiveringsslib. 2 Na de tweede wereldoorlog werd methaangisting ook steeds vaker
toegepast om industrieel afvalwater te reinigen. Voor die tijd werd industrieel
afvalwater tesamen met huishoudelijk afvalwater in de daarvoor bestemde
rioolwaterzuiveringsinstallaties gen;inigd. Toen echter duidelijk werd dat
industrieel afvalwater de werkzame micro-organismen in deze zuiveringsinstallaties vergiftigde, ging men er steeds meer toe over, om industrieel afvalwater afzonderlijk te reinigen. Vergisting van afvalwater en slib werd vooral
toegepast om het afval te verwerken. De winning van het daar.bij gevormde
gistingsgas, dat vanaf de jaren 1960 met de term 'biogas' aangeduid wordt,
had niet de hoogste prioriteit. Winning van biogas had over het algemeen weI
de hoogste prioriteit bij de toepassing van de methaangisting voor de vergisting van mest, huisvuil en biomassa. Vergisting van mest en in mindere mate
de vergisting van huisvuil wordt al vanaf de jaren 1940 op vrij grote schaal
toegepast.
De ontwikkeling van technische toepassingen van methaangisting zoals
hierboven geschetst en technologische ontwikkelingen in het algemeen, laten

I. Tot de mode me biotechnologie behoren technieken waarbij het micro-organisme of de cel
gemanipuleerd wordt, bijvoorbeeld recombinant-DNA technieken.
2. Deze toepassing van methaangisting wordt samen met de drinkwatervoorziening en de
rioolwaterzuivering zelftot de gezondheidstechniek gerekend. De gezondheidstechniek is een tak
van de civiele techniek en is ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw, toen grote epidemieen
in Europese steden nog vee lvuldig voorkwamen. Deze epidemieen waren een direct gevolg van
de gebrekkige open bare hygiene en daarmee een indirect gevolg van de toegenomen industrialisatie
en de hiermee gepaard gaande bevolkingstoeloop naar de steden.
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zich met behulp van variatie-selectie modellen goed beschrijven.3 Indien
gebruik gemaakt wordt van een variatie-selectie model, wordt de feitelijk
optredende ontwikkeling voorgesteld als een evolutie. Het begrip evolutie
kennen we voomamelijk uit de biologie. Letterlijk betekent het 'geleidelijke
ontwikkeling', dit in tegenstelling tot revolutie, dat 'stormachtige ontwikkeling' betekent. Evolutie, in biologische zin, kan zich voltrekken door het
bestaan van een verscheidenheid in onder andere aanpassingsvermogen
(variatie) van de individuen van een soort. Doordat er meer individuen
ontstaan dan er in leven kunnen blijven, zijn aileen de best aangepaste
individuen in staat zich voort te planten; de omgeving selecteert de best
aangepaste individuen. Indien een technologische ontwikkeling wordt voorgesteld als een evolutie wordt de feitelijk optredende ontwikkeling eveneens
gezien als het resultaat van een variatie- en selectieproces. Het variatie proces
kan daarbij opgevat worden als een zoekproces. De technologie-ontwikkelaars (ingenieurs, technici etc.) zoeken tijdens het variatieproces immers naar
oplossingen voor technische, economische en maatschappelijke problemen
die inherent zijn aan een bepaalde technologie. 4 Door diverse oplossingen te
proberen trachten zij deze technologie te verbeteren. Het resultaat van het
variatieproces bestaat uit een of meer altematieve technologieen: technologieen die dezelfde functie hebben of kunnen hebben.5 Deze altematieve
technoiogieen vormen de variaties, waaruit tijdens het selectie-proces door de
selectie-omgeving, bestaande uit een complex geheel van gebruikers, overheden en maatschappelijke groeperingen, een of meerdere technologieen geselecteerd worden. De geselecteerde technologieen worden in de praktijk daadwerkelijk gebruikt. De niet geselecteerde technologieen verdwijnen in
stoffige archieven, om later als curiosa door de techniekhistoricus naar boven
gehaald te worden.
Variatie-selectie modellen worden in het techniek-onderzoek, impliciet of
expliciet, steeds vaker toegepast om technologische ontwikkelingen te be-

3. E.]. Venneij, Contextuele verschillen in de ontwikkeling van technische toepassingen van
methaangisting bestudeerd met behulp van een variatie-selectie model. doctoraalscriptie Technische
Universiteit Eindhoven, februari 1989.
4. Er is sprake van een technisch probleem als een technologie niet goed functioneert. Van een
economisch probleem is sprake als een technologie duurder is dan nodig. Van een maatschappelijk
probleem is bijvoorbeeld sprake als een technologie mens- of milieuonvriendelijk is. Opgemerkt
moet worden dat problemen sociaal geconstrueerd worden: wat als problematisch ervaren wordt
hangt af van de bij de ontwikkeling betrokken technologie-ontwikkelaars. Op dit punt zijn we het
dus grotendeels eens met de sociaal constructivisten.
5. Zo kan bijvoorbeeld een hamer ook gebruikt worden om iemand Ie vennoorden. De hamer
vonnt dus zowel een variatie onder het slaggreedschap als onder de moordwapens.
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schrijven. 6 De gebruikte modellen verschillen onderling en van het hierboven
geschetste model meestal in wat als variatie en selectie gezien wordt, of in
hoe het variatie- en selectieproces geacht wordt te verlopen. Opvallend is wei
dat in de meeste van de hierboven bedoelde studies de aandacht vooral
gericht werd op het selectieproces en minder op het variatieproces. Hoe
altematieve technologieen ontstaan blijft daarom vaak onduidelijk; het lijkt
of aileen de uitkomst van het variatieproces relevant geacht wordt.? Door te
weinig aandacht aan het variatieproces te besteden bestaat het gevaar dat er
bij het gebruik van variatie-selectie modellen een nieuwe 'black-box' geintroduceerd wordt,8 namelijk het variatieproces. Voor de theorievorming in
het techniek-onderzoek is dit niet zo bevorderlijk. Immers, juist door het
variatieproces te bestuderen, kan inzicht verkregen worden in het ontstaan
van nieuwe technologieen en de factoren die dit ontstaan beYnvloeden. De
invloed van de selectie-omgeving op het variatieproces kan dan een van de
factoren blijken te zijn.
Om de genoemde 'black-box' te open en moeten we beginnen met ons te
realiseren, dat het variatieproces geen blind zoekproces is, waarin door de
technologie ontwikkelaars lukraak als de bekende 'kip zonder kop' oplossingen (variaties) uitgeprobeerd worden. We moeten, met andere woorden, het
variatieproces niet langer opvatten als een ongestructureerd zoekproces,
waarover weinig zinnigs te zeggen valt. Het variatieproces moet daarentegen
opgevat worden als een heuristisch oftewel een door heuristieken gestructureerd zoekproces. Bij het zoeken naar oplossingen zullen de technologieontwikkelaars, vaak onbewust, gebruik maken van heuristieken of zoekregels. Zij doen dit omdat zij door een heuristiek toe te passen het zoeken
kunnen beperken tot een kleiner dee I van de verzameling mogelijke oplossingen - de zogenaamde oplossingsruimte. Men hoopt of meent dan ook door
een heuristiek toe te passen sneller een goede oplossing te vinden. 9
.6 Zonder volledig te willen zijn, kunnen hier de volgende studies genoemd worden: W.E. Bijker,
'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniek ontwikkeling', JbGBT
I (1984) 44-65; P. Weeder en D. Kester, ' Variatie en selectie: de constructie van een industrieel
produkt. Het geval Tenax ' , Kennis en Methode 6 (1982) 221-251; J.W . Schot, ' De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van variatie en selectie' , JbGBT 3 (1986)
43-62; J.J. Hutter, Toepassingsgericht onderzoek in de industrie: de ontwikkeling van kwikdamplampen bi} Philips 1900-1940, (Eindhoven 1988)
.7. Dit komt bijvoorbeeld sterk naar voren in het artikel van J.W. Schot. Zie Schot, noot 6.
8. Terwijl men door het gebruik van variatie-selectie modellenjuist probeert de "black box" van
wetenschap en techniek te openen.
9. Een eenvoudig voorbeeld van een in een technologische context toegepaste heuristiek kan hier
niet zander meer gegeven worden. WeI kan ik een voorbeeld uit de schaakwereld geven. Een
heuristiek die door vee I schakers wordt toegepast is "breng de dame niet te vroeg in het spel". De
oplossingsruimte opeen bepaald moment wordt in ditgeval gevormd door de verzameling mogel ijke
zetten. Het toepassen van bovengenoemde heuristiek zargt ervoor, dat de schaker zijn of haar
aandacht aan het begin van het spel kan richten op de zetten waarbij de dame geen rol speelt.
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Succesverwachtingen zijn dus bepalend voor het wei of niet toepassen van
een heuristiek.
Het variatieproces kan inhoudelijk beschreven worden door de heuristieken, die bij een bepaalde technologische ontwikkeling toegepast werden, te
reconstrueren. 10 In de rest van dit artikel zal deze reconstructie uitgevoerd
worden voor de ontwikkeling van anaerobe afvalwaterzuiveringstechnologie.
Voordat we tot reconstructie overgaan, zal in de volgende paragrafen eerst het
begrip heuristiek nader verduidelijkt worden. Daarbij zalik bijzondere aandacht besteden aan de herkomst van heuristieken. Inzicht in de herkomst van
heuristieken maakt duidelijk waarom en hoe bepaalde factoren het variatieproces en daarrnee de technologische ontwikkeling kunnen be"invloeden. Vit
deze theoretische beschouwing zal duidelijk worden dat onder andere de
selectie-omgeving en resultaten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (theoretische inzichten) succesverwachtingen en daarrnee de toepassing
van bepaalde heuristieken kunnen stimuleren. De selectie-omgeving en de
resultaten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kunnen dus via de
heuristieken het variatieproces be"invloeden. In dit artikel zal tevens getracht
worden om aannemeJijk te maken dat een dergelijke be'invloeding ook
daadwerkeJijk heeft plaatsgevonden.
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Afb. I: Her zoekproces.

10. Een reconstructie van heuristieken werd eerder uitgevoerd door Rip en Van den Belt. Zie:
A. Rip en H. van den Belt, Technologie-ontwikkeling: her Nelson-WinrerlDosi-Model, Rapport
LISBON/R-84/2, Leids Instituut voor Sociaal Beleidsonderzoek, (Leiden 1984).
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Heuristieken en problemen
Uit de inleiding zal duidelijk geworden zijn dat het variatieproces hier
opgevat wordt als een gestructureerd en gericht zoekproces, waarbij men
heuristieken toepast omdat men verwacht dat deze de kans op succesvol
zoeken vergroten. Het nut van het toepassen van een heuristiek bestaat vooral
daarin, dat dit het zoeken beperkt tot een relatief klein deel van de oplossingsruimte. Dit garandeert echter niet dat de oplossing ook daadwerkelijk in dat
kleine deel van de oplossingsruimte gevonden zal worden. Het toepassen van
een heuristiek garandeert het vinden van een oplossing niet. Een heuristiek
moet daarom ook niet gezien worden als een algoritme, mechanische regel of
recept waarmee variaties gegenereerd kunnen worden.
Om nader aan te geven wat de aard van een heuristiek is, zal ik hier nader
ingaan op het zoekproces als zodanig. Het zoekproces staat schematisch
afgebeeld in afbeelding l.Ik zal eerst een onderscheid tussen open en gesloten
problemen maken om de relatie tussen probleemtype en aanpak te verheldereno Vervolgens wil ik aan de hand van het onderscheid gestructureerde
versus ongestructureerde problemen de relatie tussen aanpak en heuristiek
verduidelijken. De relatie tussen aanpak en heuristiek is vooral belangrijk
voor de wijze waarop de heuristieken gereconstrueerd kunnen worden.
In het in afbeelding 1 gegeven schema is getracht duidelijk te maken dat bij
gebruik van een bepaalde heuristiek diverse aanpakken mogelijk zijn. De
aanpak verwijst naar de manier waarop feitelijk naar een oplossing gezocht
wordt. 11 Deze manier is afhankelijk van de mate waarin het probleem gesloten is. Bij volledig gesloten problemen is de inhoud van de oplossingsruimte
van te voren al min of meer gegeven. Vaak bestaat er maar een goede
oplossing. Men weet wanneer deze oplossing bereikt is en dus ook wanneer
het zoekproces gestopt kan worden. De aanpak komt neer op het verzamelen
van de voor het oplossen van het probleem benodigde informatie. Overwegingen met betrekking tot efficientie en effectiviteit van het zoekproces zijn
bepalend voor de keuze van de aanpak. Men zal de aanpak kiezen die het
snelst tot een goede oplossing leidt. Is bijvoorbeeld het probleem 'Waar zijn
de regenjassen het goedkoopst?', dan kan een bijbehorende aanpak zijn 'Bel
alle kledingzaken op'. Deze aanpak heeft de voorkeur boven de aanpak
, Informeer bij kennissen', omdat dit tijdrovend en minder betrouwbaar kan
zijn. Het zoeken kan in het geval van gesloten problemen het beste getypeerd
worden met uit-, na- of opzoeken.
Bij volledig open problemen daarentegen is de inhoud van de oplossingsruimte van te voren niet gegeven; men moet als het ware zelf oplossingen
creeren. Over het algemeen zijn er verscheidene goede oplossingen mogelijk.
Men weet niet wanneer een van deze oplossingen bereikt is en men weet dus
II.

De aanpak is eigenlijk hetgeen wat men feitelijk doet om het probleem op te los sen.
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ook niet wanneer het zoekproces gestopt kan worden. De aanpak komt neer
op het creeren van de voor het oplossen van het probleem benodigde informatie. Het zoeken is in dit geval identiek aan onderzoeken. Soms blijkt niet
direct uit het probleem of het om een gesloten of een open probleem gaat.
Bijvoorbeeld het probleem 'Hoe kan ik mest zo goedkoop mogelijk verwerken' kan zowel open als gesloten zijn. De boer die zijn mestoverschot kwijt
wil kan volstaan met de aanpak 'Bel alle mestverwerkingsbedrijven op'. Het
probleem wordt dan als een gesloten probleem aangepakt. De ingenieur die
onderzoek aan mestverwerkingsprocessen verricht, pakt het probleem als een
open probleem aan. Hij of zij tracht steeds goedkopere mestverwerkingsprocessen te ontwikkelen. 12
Problemen kunnen niet alleen onderscheiden worden naar de mate waarin
zij open of gesloten zijn, maar ook naar de mate waarin zij gestructureerd
zijn. Onder een gestructureerd probleem versta ik in dit verband een probleem
waarbij de te bereiken oplossing duidelijk voor ogen staat en waarbij bekend
is langs welke weg deze oplossing gezocht moet worden. Een volledig gestructureerd probleem is een probleem met een zeker routine karakter: een
probleem dat al vele malen eerder opgelost is . Een volledig ongestructureerd
probleem is een nieuw probleem: een probleem dat zich voor de eerste keer
voordoet. Bij structurering van een probleem zal dus in zekere zin een
leerproces optreden. Men zalleren in welk deel van de oplossingsruimte de
oplossing te vinden is en, als gevolg hiervan, het zoeken tot een steeds kleiner
deel van de oplossingsruimte beperken; de heuristiek wordt dus precieser.
Daamaast zal men leren in hoeverre problemen, door toepassing van de
heuristiek met succes opgelost kunnen worden. Dit betekent niet alleen dat
men zich bewust wordt van het feit dat men de heuristiek toepast, maar ook
dat het moeilijker te verdedigen wordt om de heuristiek niet toe te passen als
het probleem zich wederom voordoet. De heuristiek zal dus ook autonomer
worden.
De precisie en autonomie van een heuristiek zijn bepalend voor de kracht
van deze heuristiek. 13 De kracht van een heuristiek is op zijn beurt weer
bepalend voor de mate waarin de heuristiek doorwerkt in de aanpak. Als een
heuristiek krachtiger is, zal de aanpak minder vrijblijvend zijn. Wanneer
bijvoorbeeld het probleem 'Waar zijn de regenjassen het goedkoopst?' nog
relatief ongestructureerd is, zal de aanpak relatief vrijblijvend zijn. Immers,
zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, kan men, uitgaande van de

12. In het geval van technologische ontwikkeling gaat het vrijwel altijd om open problemen; er
moeten oplossingen gecreeerd worden.
13. L. Boon, De List der Wetenschap. Varia tie en Selectie: Vooruitgang zonder Rationaliteit
(Baarn 1983) 53.
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heuristiek 'Vergelijk kledingzaken' kiezen uit verschillende manieren om het
probleem aan te pakken. Wanneer bijvoorbeeld het probleem 'Ho~veel zwaveldioxide zit er in de lucht?' daarentegen relatief gestructureerd is, dan zal
de aanpak niet meer vrijblijvend zijn. De heuristiek 'Gebruik normblad NEN
6654' zal sterk doorwerken in de aanpak en zal er zelfs feitelijk mee overeen
komen; de gene die nog een andere aanpak kiest dan het gebruiken van
normblad NEN 6654 zal door zijn of haar collega-analisten niet meer zo
serieus genomen worden.

De herkomst van heuristieken

Heuristieken worden meestal toegepast omdat men verwacht dat deze de kans
op succesvol zoeken vergroten. Succesverwachtingen bepalen dus voor een
groot deel welke heuristiek toegepast wordt. Deze succesverwachtingen kunnen gestimuleerd worden door wat we hier domcinstructurerende elementen
zullen noemen. Een domeinstructurerend element geeft aan in welk deel van
de oplossingsruimte de oplossing gevonden kan worden en kan dus het
gebruik van een bepaalde heuristiek induceren. Zo zal in het geval van het
probleem 'Waar zijn de regenjassen het goedkoopst?' het domeinstructurerend element 'Regenjassen worden verkocht in kledingzaken' aangeven dat
men zich bij het oplossen van het probleem het beste kan beperken tot
kledingzaken. Het domeinstructurerend element suggereert dus dat de heuristiek 'VergeJijk kledingzaken' sneller succes op kan leveren dan de heuristiek
'Vergelijk kruideniers'. Domeinstructurerende elementen geven als het ware
via de heuristiek richting aan het onderzoek. Over het algemeen kunnen aile
uitspraken, theorieen, perspectieven, analogieen, gedachten, overtuigingen
etc. een domeinstructurerend element vormen. Daamaast kunnen domeinstructurerende elementen ook het resultaat zijn van pogingen een ontdekking
te rationaliseren. Als bij toeval ontdekt wordt dat kwik een bepaalde reactie
katalyseert kan na rationalisatie het domeinstructurerend element 'K wik katalyseert reacties' via de heuristiek 'Gebruik kwik als katalysator' richting
geven aan verder onderzoek. Domeinstructurende elementen kunnen ook
aangeven in welk deel van de oplossingsruimte een oplossing niet gezocht
moet worden. Het perspectief 'Edelgassen vormen geen verbindingen omdat
ze de edelgasconfiguratie hebben' kan lei den tot de negatieve heuristiek
"Zoek maar niet naar verbindingen van edelgassen".
Heuristieken worden ook vaak toegepast, opdat de oplossing succesvol
ingepast (geaccepteerd) kan worden in de selectie-omgeving. Een voorbeeld
van een dergelijke heuristiek is 'Gebruik milieu-vriendelijke stoffen alskatalysator'. Indien de selectie-omgeving aileen uit milieubeschermers bestaat,
zullen aIleen de variaties geselecteerd worden die door het toepassen van
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deze heuristiek tot stand zijn gekomen. Variaties, tot stand gekomen door het
toepassen van andere heuristieken worden niet geselecteerd. Men zal dus
geneigd zijn deze heuristiek toe te passen, als men wil dat de door de groep
gegenereerde variaties geselecteerd worden. Een dergelijke heuristiek is dus
afgeleid van de selectie-omgeving; de selectie-omgeving selecteert als het
ware de heuristiek. Een dergeJijke selectie-mechanisme wordt ook wei lamarckistische selectie genoemd en dient onderscheiden te worden van de
meer gebruikelijke darwinistische selectie, waarbij de selectie-omgeving aileen na de variatie selecteert. Merk op dat lamarckistische selectie aileen
optreedt als het probleem gestructureerd is. Men zal immers aileen geneigd
zijn de heuristiek 'Gebruik milieuvriendelijk stoffen als katalysator' toe te
passen indien men ervaren heeft dat toepassing van deze heuristiek succes
(acceptatie) oplevert.

De reconstructie
Heuristieken kunnen gereconstrueerd worden door primaire bronnen te bestuderen. Deze bronnen geven namelijk over het algemeen een voldoende beeld
van welke problemen men relevant yond en welke aanpakken men volgde
om deze problemen op te lossen. De aanpakken kunnen herleid worden tot
een heuristiek. De wijze waarop dit herleiden plaatsvindt, is afhankelijk van
de mate waarin het probleem gestructureerd is. Is het probleem gestructureerd
dan werkt, zoals we gezien hebben in het voorbeeld met de zwaveldioxidebepaling, de toegepaste heuristiek sterk door in de gevolgde aanpak. De
gevonden aanpak komt in dat geval feitelijk overeen met de toegepaste
heuristiek. Dit betekent dat de heuristiek in expliciete vorm, in de vorm van
een bijzin of een voorschrift, aangetroffen wordt. Is het probleem daarentegen
niet gestructureerd, dan komt de gevolgde aanpak niet feitelijk overeen met
de toegepaste heuristiek. De gevolgde aanpak kan dan herleid worden tot de
heuristiek, door na te gaan welke andere heuristieken de ontwerpers hadden
kunnen toepassen.
Aangezien elk probleem begint als een ongestructureerd probleem en eindigt als een gestructureerd probleem komt een heuristiek aanvankelijk, in
vroegere artikelen, in een impliciete vorm voor, en in latere artikelen in een
expliciete vorm. In het volgende zullen we echter de heuristieken in een
impliciete, dus weinig precieze vorm formuleren; op een wijze dus, waarop
we de heuristieken in artikelen nooit aangetroffen hebben.14 Overigens dient
!4. Ais iemand een artike! schrijft, waarin hij of zij verslag doet van een eerste zoektocht naar
goedkope regenjassen, dan zullen we daar geen zinsnedes in aantreffen die heuristieken aanduiden
(zoa!s: 'ik heb kledingzaken verge!eken '), maar wei zinsnedes die aanpakken aanduiden (zoals:
'ik heb tante Truus gebeld', 'ik ben bij C&A we zen kijken ' ).
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nog opgemerkt te worden dat het voor het reconstrueren van een heuristiek
niet nodig is om elk artikel te lezen. Zoals we straks zullen zien, kunnen we
aan de hand van een historisch overzicht van aile ontwikkelde variaties ook
een heel eind komen.
In het volgende zullen nu de gereconstrueerde heuristieken gepresenteerd
worden. De reconstructie zal telkens vooraf gegaan worden door een historisch overzicht. Daarbij zijn de variaties, in dit geval fermentoren, ingedeeld
in drie groepen: eerste generatie fermentoren, tweede generatie fermentoren
en twee-fase fermentoren.
Eerste genera tie fermentoren
Zoals in de inleiding al gezegd is, werd methaangisting in eerste instantie
vooral toegepast voor de vergisting van rioolwaterzuiveringsslib. Afvalwater
werd voor het grootste dee I met behulp van aerobe processen gereinigd. 15
Toch werd voor 1950 herhaaldelijk getracht om bepaalde categorieen afvalwater anaeroob te vergisten. Het ging hierbij vooral om sterk verontreinigd
industrieel afvalwater. 16 Tot 1930 hadden deze pogingen slechts een incidenteel karakter. In de peri ode 1930-1950 nam de interesse voor anaerobe vergisting van industrieel afvalwater geleidelijk aan toe. Deze interesse werd vooral
gestimuleerd door overbelasting van rioolwaterzuiveringsinrichtingen met
industrieel afvalwater. I7 AI voor 1912 werd er in Nederland afvalwater van
strokartonfabrieken in septictanks gereinigd. 18 In de meeste gevallen werden
goede resultaten bereikt. Slechte resultaten waren vooral het gevolg van een
gebrekkig ontwerp. De anaerobe vergisting van afvalwater van de papierindustrie bereikte in Duitsland in 1924 het proeffabriek stadium 19; verder
gegevens over dit proces ontbreken. Vier jaar later werd er een 'Nederlands
octrooi toegekend aan de Klattensche Cultuurmaatschappij.20 Het is niet
bekend of het octrooi ooit geleid heeft tot een zuiveringsinstallatie op praktijkschaal.

15. In hel geval van aerobe processen moel hel afvalwater beluchl worden om de door de
micro-organismen benodigde zuurslof in Ie brengen. Zie voor een overzichl van de geschiedenis
van de afvalwaterzuivering in het algemeen bijvoorbeeld K.R. Imhoff, 'Die Enlwicklung der
Abwasserreinigung und des Gewlisserschutzes seit 1868' , Gas-undWasserfach (wasseriabwasser)
120 (1979) 563-576.
16. Sterk verontreinigd afvalwater is moeilijk aeroob te reinigen, omdat het afvalwater niet
afdoende belucht kan worden.
17. F.G. Nelson, 'Predigestion of industrial wastes', California Sewage Works Association
Journal 17 (1945) 1,27-36.

18. Rapport der Commissie voor de reiniging van het Afvalwater van Stroocarton- en
Aardappelmeelfabrieken, 1912.
19. 1. van Brakel, 'The /gnus Fatuus of Biogas', (Delft 1980) 17.
20.

Idem.
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A

c

Afb. 2: Tweetrapsvergisting

I: Verwarmde prima ire gisting
II: Koude secundaire gisting met gashouder
A: Aanvoer van het slib
B: Afvoer primair gegist slip

C: Afvoer uitgegist slib
D : Afvoer slibwater
E: Afvoer biogas
F: Mengpomp
G: Gashouder

Onderzoek aaar de anaerobe vergisting van afvalwater kwam pas echt goed
van de grond, toen in 1926 aan de 'Illinois State Water Survey Division' een
lange termijn onderzoeksprogramma startte onder leiding van Buswell. Als
onderdeel van dit programma werd in eerste instantie op laboratoriumschaal,
de vergistbaarheid van vele soorten industrieel afvalwater onderzocht. Later,
in 1936 werd de anaerobe vergisting van afvalwater van een distilleerderij op
pilootschaal onderzocht; hierbij werd gebruik gemaakt van een tweetrapsproces met slibterugvoer. 21 Deze studie leidde uiteindelijk tot een zuiveringsinrichting op praktijkschaal. Naast deze inrichting werden er in de VS nog
een viertal andere gebouwd. 22 Ook werd er al in 1937 afvalwater van de
fermentatie industrie anaeroob behandeld in Zweden en Denemarken. 23 In
aile gevallen ging het om drie- of tweetrapsprocessen.

21. A.M . Buswell en M. LeBosquet, 'Complete Treattnent of Distillery Wastes ', Industrial and
Engeneering Chemistry 28 ( 1936) 795-797.
22. A.M. Buswell, ' Fermentations in Waste Treatment', in L.A. Underkofler en R.1. Hickey
(eds.), Industrial Fermentations vol. II (New York 1954).
23. C.A. Sastry en GJ. Mohanroe, ' Anaerobic Digestion of Industrial Wastes', Environmental
Health 5 (1963) 279-288.
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In de genoemde processen voltrok het vergistingsproces zich in verscheidene in serie geschakelde fermentoren . Het principe van meertrapsvergisting
staat weergegeven in afbeelding 2. De eerste ofweI primaire fermentor werd
meestal verwarmd en geroerd, terwijl de tweede ofweI secundaire of nog
latere fermentor slechts bedoeld waren voor een koude nagisting. Over het
algemeen werd een gedeelte van het uitgegiste slib, dat rijk was aan micro-organismen, als entmateriaal teruggevoerd naar de eerste fermentor. Meertrapsvergisting wordt samen met septictanks, putten en afzonderlijke vergistingsruimten tot de eerste generatie fermentoren gerekend; deze werden
oorspronkelijk ontwikkeld voor de vergisting van slib. 24
Omstreeks het midden van de jaren 1920 werd getracht deze toenmalige
vergistingsruimten voor rioolwaterzuiveringsslib te verbeteren door de omgeving waarin de micro-organismen functioneerden zo goed mogelijk aan te
passen. Hiertoe werden de vergistingsruimten onder andere verwarmd en
geroerd. Deze handelswijze wijst op toepassing van de heuristiek 'Beheers
het leefmilieu van de microbiologische cultuur'. Alhoewel dit niet zo duideIijk uit het hier gepresenteerde overzicht blijkt, werd deze heuristiek ook
toegepast bij de ontwikkeling van anaerobe afvalwaterzuiveringstechnologie.
Dit geldt niet alleen voor de hier genoemde eerste generatie fermentoren,
maar ook voor de hiema te bespreken tweede generatie fermentoren en
twee-fase fermentoren.
Verwarming van afvalwater werd, in tegenstelling tot de verwarming van
slib, zelden toegepast, omdat het industriele afvalwater meestal al een voldoende hoge temperatuur bezat. WeI werden, omdat industrieel afvalwater
een gebrek aan bepaalde voor de micro-organismen essentiele voedingsstoffen bezat, extra voedingsstoffen toegevoegd. Later, toen er meer inzicht
bestond in de biochemie van het proces, ging men er ook steeds vaker toe
over om voor de micro-organismen essentiele spore-elementen zoals Cobalt
en Molybdeen toe te voegen.
Naast de hierboven genoemde heuristiek werd ook de heuristiek 'Beheers
de inwerkperiode' algemeen toegepast, dus ook bij de hiema te bespreken
fermentoren. Deze heuristiek werd voor het eerst in het midden van de jaren
1910 toegepast. Technische problem en zoals verzuring van de fermentorinhoud en overmatige schuimvorming trachtte men te vermijden door een
zorgvuldige opstartprocedure te volgen, waarbij de micro-organismen de
gelegenheid kregen om zich aan te passen aan het afvalwater.

24.

Zie voor de beschrijving van deze fermentoren Vermeij, noot 3, paragraaf 3.1
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Tweede genera tie fermentoren
Uit diverse publicaties van voor 1950 blijkt, dat de nadruk in het onderzoek
aan anaerobe vergisting vooral op het substraat lag. 25 De vraag 'kan afvalwater X anaeroob vergist worden' stond centraal en niet de vraag 'hoe kan
afvalwater X anaeroob vergist worden'. Voor 1950 werd er dus niet veel
aandacht besteed aan de technologische aspecten van anaerobe vergisting van
afvalwaters. Meestal werd, zoals we gezien hebben, gebruik gemaakt van
meertrapsprocessen. Deze oorspronkelijk voor de vergisting van rioolwaterzuiveringsslib ontworpen fermentoren waren niet geschikt om afvalwater in
te vergisten. Afvalwater was vooral wat fysische eigenschappen betreft een
geheel ander substraat dan rioolwaterzuiveringsslib. De verdunning van het
afvalwater maakte dat voor de vergisting van afvalwater relatief grote fermentoren nodig waren, hetgeen natuurlijk vrij duur was. Daamaast ontstonden er, omdat het afvalwater met de micro-organismen geen homogeen
mengsel vormde, ook technische problem en zoals het bezinken van het
slib.Voor de vergisting van afvalwater werden vanaf het einde van de jaren
1940 dan ook speciale fermentorconcepten ontwikkeld. We zuBen de ontstaansgeschiedenis van deze zogenaamde tweede generatie fermentoren hieronder bespreken. Daarbij maken we onderscheid tussen fermentoren waarin
de micro-organismen in de vorm van slibvlokken voorkomen (,floc-based'fermentoren) en die waarin de micro-organismen in de vorm van een biofilm
op een dragermateriaal voorkomen (,fixed-film' -fermentoren). We beginnen
met de eerste groep: de 'floc-based' fermentoren.
De 'floc-based' Jermentoren I: het Anaeroob Contact Proces (ACP)
Het proces (zie afbeelding 3) is op te vatten als het anaerobe analogon van het
, actiefslib-proces' .26 In beide concepten wordt getracht door terugvoer en
afscheiding van het slib een zo groot mogelijke concentratie micro-organismen in de contactfermentor te handhaven. Als gevolg van de hoge concentratie micro-organismen wordt het vergistingsproces versneld, zodat er minder
grote fermentorvolumes nodig zijn om per tijdseenheid eenzelfde zuiveringsgraad te bereiken.
De ontstaansgeschiedenis van het ACP is wat onduidelijk.27 Enerzijds lijkt
het ACP min of meer vanzelf ontstaan te zijn uit de al eerder genoemde
meertrapsprocessen. Uit de literatuur blijkt dat het duidelijk werd, dat terug25. Zie onder andere noot 22 en 23. In vrijwel elk artikel van voor 1950 staat een substraat centraal
en niet anaerobe vergisting als zodanig.
26. Het actiefslib-proces was destijds al een van de meest toegepaste processen voor de zuivering
van rioolwater.
27. Vooral ook weer omdat voor 1950nietveel aandacht aan technologische aspecten van anaerobe
vergisling besteed werd.

VERMEIJ

155

ZOEKREGELS AFVALWATERZUIVERING

~-

-(--~

--

c

r-r.:==,-_=--=-=-=-==::t--

~-----

~

r
F

Afb. 3: Schematische weergave van het Anaeroob Proces
A. Aanvoer van het afvalwater

B. Contactreactor
C. Externe Seperator

D. Afvoer van het afvalwater
E. Afvoer van overtollige slib
F. Terugvoer van slib

voer van slib essentieel was voor de vergisting van afvalwaters. Buswell e.a.
schreven bijvoorbeeld in 1936 al; 'This (terugvoer van slib uit de secundaire
ferrnentor) is an important controll measure, which ... , made it possible to
place on the primary tanks loadings of the order of ten times those used in
common sewage-sludge digestion practices'. 28 Ook andere onderzoekers benadrukken later het belang van terugvoer. 29 Stander kwam tot de conclusie
dat ' the maintenance of a specially prepared inoculum and the practice of
re-inoculation as an integral part of anaerobic digestion increased the efficiency of the process in the purification of ( ... )'.
Anderzijds lijkt het ACP ontstaan te zijn uit het actiefslib proces. Jung
schreef in 1949 'Wir stell ten daher tiberlegungen an ob nicht mit ahnliche
Mitteln, wie sie bei der aeroben Behandlungsmethoden mit so grossem Erfolg
28. Buswell e.a., noot 21.
29. H.W. Gehm en P.F. Morgan, ' A Novel High rate Anaerobic Waste Treatment System',
Sewage Works]ournal21 (1949) 687 -694; G.J . Standeren R. Snyders, ' Effluents from Fermentation
Industries. Part V. Re-inoculation as an Integral Part of the Anaerobic Digestion Method of
Purification of Fermentation Effluents', Journal of the Institute of Sewage Purification, Part 4
(1950) 447-458; A.M. Buswell en F.W. Sollo, ' Methane Fermentation of a Fibreboard Waste',
Sewage Works Journal 20 (1948) 687-694.
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zur Anwendung kommen auch eine Intensivierung des Faulvorganges herbeigefiihrt werden konnte. '30 Ook uit de rest van het artikel blijkt dat lung vooral
een analogie met het actiefslib-proces voor ogen staat. Zo vergeleek hij
bijvoorbeeld de eigenschappen van anaeroob slib met die van aeroob slib.
Uit het feit dat de hierboven genoemde onderzoekers elkaar bijna niet
geciteerd hebben blijkt dat men niet goed van elkaars werk op de hoogte was.
Het is dus aannemelijk dat het ontstaan van het ACP op vrijwel hetzelfde
tijdstip en op verschillende plaatsen een tamelijk ge"isoleerde gebeurtenis
was. In de jaren 1950 verkreeg het ACP door het werk van Fullen 31 e.a. en
Schroepfer e.a. 32 zijn definitieve vorm. Deze onderzoekers besteedden, in
tegenstelling tot de hier al eerder genoemde onderzoekers, bijzonder veel
aandacht aan het afscheiden en concentreren van het slib in de separator.
Vooral omdat tijdens hun vroege werk vast was komen te staan dat dit
concentreren en afscheiden, zoals Schroepfer e.a. het uitdrukten, het 'principle stumbling block' vormde bij toepassing van het ACP.
In 1956 werd het ACP voor het eerst op praktijkschaal toegepast voor het
zuiveren van afvalwater van de vleeswarenindustrieY Vandaag de dag wordt
het ACP nog steeds toegepast.
De 'floc -based' Jermentoren II: de Clarigester en systeem IRIS
Een ander ontwerp waarin getracht werd een hoge concentratie micro-organismen te handhaven is afkomstig van Stander. Stander zag , zoals we gezien
hebben, al in het begin van de jaren 1950 het belang in van wat hijzelf
're-inoculation ' noemde. Pas in 1966 paste hij 're-inoculation' toe bij de
vergisting van afvalwater uit de wijnbouw. Stander maakte handig gebruik
van de in 1929 voor de vergisting van rioolwaterzuiveringsslib ontworpen
Clarigester. 34 Voor zover bekend zijn er vijf Clarigesters voor de vergisting
van afvalwater gebouwd. In afbeelding 4 staat de Clarigester zoals deze
gebruikt werd bij de vergisting van afvalwater weergegeven.Het afvalwater

30. H. Jung, 'Schnellfaulung zur Behandlung stark verschmutzter Abwasser' , Yom Wasser 17
(1949) 38-48.
31. F.J. Fullen, ' Anaerobic Digestion of Packing Plant Wastes', Sewage and Industrial Wastes
25(1953) 576-585.
32. OJ. Schroepfer, WJ. Fullen, A.S. Johnson, N.R. Ziemke en J.J. Anderson, 'The Anaerobic
Contact Process as Applied to Packinghouse Wastes ' , Sewage and Industrial Wastes 27(1955)
460-486; OJ. Schroepfer en N.R. Ziemke, 'Development of the Anaerobic Contact Process !.
Pilot-Plant Investigations and Economics ', Sewage and Industrial Wastes 31 (1959) 164-190, en

OJ. Schroepfer en N.R. Ziemke, 'Development of the Anaerobic Contact Process.!!. Ancillary
Investigations an Special Experiments', Sewage and Industrial Wastes 31 (1959) 697-711.
33. AJ. Steffen, ' Full-Scale Modified Digestion of Meat Packing Wastes', Sewage and Industrial
Wastes 27(1955) 1364-1368.
34 OJ. Stander,' Water Pollution Research- A Key to Wastewater Management', Journal of the
Water Pollution Control Federation 38(1966) 774-778.
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Afb.4: Clarigesler
A. Aanvoer V;1n hel afval-

E

waler
B. Conlaclreactor
C. lnlerne Separator
D. Schraper
E.Afvoervanheloverlollig
slib
F. Afvoer van hel gas
G. Afvoergolen

werd onder ingebracht door een soort sproeikop en stroomde opwaarts door
een dicht bed van slibvlokken. Vervolgens stroomde het afvalwater naar de
interne separator waar het slib bezonk en met behulp van de schraper teruggevoerd naar de contactfermentor. De contactfermentor werd om de slibvlokken niet te beschadigen niet geroerd.
Later, in het midden van de jaren 1970, werd nog een andere fermentor met
een interne separator ontworpen, namelijk systeem IRIS.35 In de jaren 1970
en 1980 werden in Frankrijk een tiental IRIS systemen gebouwd. Verdere
gegevens ontbreken.

De 'floc-based' Jermentoren III: het Anaerobe Filter
Nog een ander, speciaal voor het vergisten van afvalwaters ontworpen fermentor, is het anaerobe filter (AF). Net zoals het ACP heeft ook het AF een
aerobe voorganger, namelijk het oxidatiebed. De in 1881 door Scott Moncrief
gebouwde 'cultivation tank' kan gezien worden als een anaerobe voorganger
van het AF. 36
De ontwikkeling van het AF, begon in 1957 toen Coulter e.a. enkele
experimenten uitvoerden met de in afbeelding 5 weergegeven opstelling.
35. P. Deviliers, J.P. Lesc ure en P. Bourlet, 'Nouvelles Perspectives pour Ie Traitement des Eaux
en Sucrerie: la Fermentation Methanique Mesophile, Sucrerie Franraise 118( 1977) 173-183.
36. 'The Scott-Moncrief System of Sewage Disposal' , The Engineer 61(1900) 91-92.
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Afb. 5: De opstelling van Coulter

I. "Biolytic Tank "
II. Anaeroob Filter
A. Aanvoer van het afvalwater

B. Afvoer van het afvalwater
C. Afvoer van het gas

D. Slibdeken

Coulter e.a. 37 zochten naar een goedkope manier om rioolwater te reinigen en
dachten dat een contactproces een goede keuze was. 38 Voor de nareiniging
maakten zij gebruik van een anaeroob filter. Het experiment van Coulter e.a.
kreeg niet vee I aandacht 39 en de ontwikkeling van het AF begon pas echt aan
het einde van de jaren 1966, toen Young en McCarthy de resultaten van hun
onderzoek met AF publiceerden. 4o Sindsdien werd er veel onderzoek aan het
AF verricht.
Tijdens de jaren 1970 werd het meeste onderzoek verricht aan opwaarts
doorstroomde filters. 41 Uit dit onderzoek bleek onder andere, dat het filter als
gevolg van een onstuimige groei van micro-organismen verstopt kon raken,

37. J.B. Coulter, S. Soneda en M.B. Ettinger, 'Anaerobic Contact Process for Sewage Disposal ',
Sewage and Industrial Wastes 29( 1957) 468-477.
38. Onder een contactproces verstond men over het algemeen een proces waarin doelbewust een
goed contact tussen het afvalwater en het slib nagestreefd werd. Het contactproces op zich is een
ouder concept dan het ACP. Zie bijvoorbeeld H. Heukilian, 'Aeration of Soluble Organic Wastes
with Nontloculent Growths' ,Industrial and Engineering Chemistry 41 (1949) 1412-1415.
39. F.E. Mosey, ' Anaerobic Filtration: a Biological Treatment Process for Wann Industrial
Effluents ' , Water Pollution Control 77(1978) RI60-RI73.
40. J.e. Young en P.L. McCarty, 'The Anaerobic Filter for Waste Treatment ', Journal of the
Water Pollution Control Federation 41 (1969) R 160-R 173.
41. G. Lettinga, P.G. Fohren G.W. Janssen,'Toepassing van Methaangisting voorde Behandeling
van Geconcentreerd Afvalwater', H20 5( 1972) 510-517; M. Henze en P. Harremoes, 'Anaerobic
Treatment of Wastewater in Fixed-Film Reactors - A Literature Review', Water, Science and
Technology 15(1983) l-lOl.

VERMEIJ

ZOEKREGELS AFVALWATERZUIVERING

159

waardoor kanaalvonning of kortsluitstroming optrad. Door gebruik te maken
van terugspoeling (het tijdelijk omkeren van de stroomrichting) konden verstoppingen echter venneden worden.
Een variant van het AF die wat minder gevoelig is voor verstoppingen is
het, vanaf het einde van de jaren 1970 ontwikkelde afwaarts doorstroomde
filter.42 In afwaarts doorstroomde filters bleek bacteriemateriaal in de vonn
van een biofilm een grotere rol te spelen dan bacteriemateriaal in vlokvonn.
Afwaarts doorstroomde filters worden daarom tot de zogenaamde 'fixedfilm' concepten gerekend, in tegenstelling tot de opwaarts doorstroomde
filters, die tot de 'floc-based' concepten gerekend worden.
Het AF werd voor het eerst op praktijkschaal toegepast in 1972 en eind
1982 waren er wereldwijd enkele tientallen in gebruik.

De 'floc-based' Jermentoren IV: de UASB-jermentor
Het concept van het opwaarts doorstroomde slibdeken ('Upflow Anaerobic
Sludge Blanket') is al zeer oud. In 1910 werden door Phelps e.a. al proeven
genomen met de 'Biolytic Tank' (afbeelding 5). Deze tank werd destijds niet
geschikt geacht voor het zuiveren van rioolwater. Het duurde tot 1957, eer de
"Biolytic Tank" door Coulter e.a. herontdekt werd. Coulter e.a. bereikten met
hun opstelling goede resultaten. 43
De UASB-fennentor werd in de jaren 1970 door Lettinga en medewerkers
verder ontwikkeld. Lettinga e.a. merkten tijdens hun onderzoek met het AF
op, dat het grootste gedeelte van het afvalwater onderin de kolom gereinigd
werd. Hieruit concludeerden zij dat het AF wellicht verbeterd zou kunnen
worden door onderin de kolom een relatief grote ruimte zonder pakkingsmateriaal aan te brengen. Een filter met een dergelijke vrije ruimte zou minder
gevoelig voor verstoppingen zijn en bovendien zou het verwijderen van
overtollig slib eenvoudiger worden. 44 Een verdere verbetering van het AF zou
bereikt kunnen worden door een gedeelte van het gas al voortijdig af te
scheiden. Op deze manier zou een al te sterke uitspoeling van het slib
voorkomen kunnen worden. 45 Tijdens experimenten met een verbeterd AF
bleek dat een goed bezinkend slib verkregen kon worden indien niet of slechts
voorzichtig geroerd werd. 46 Enige menging bleek echter noodzakelijk om
kanaalvonning in de slibdeken en kortsluitstromen te vennijden, en om
slibdeeltjes van gasbelletjes te bevrijden. Deze menging kon bereikt worden

42.
43.
44.
45.
46.
van

Henze e.a., noot 41.
Coulter e.a., noot 37.
Lettinga e.a., noot 41
P.G. Fohr, 'Anaerobe 8ehandeling van Afvalwater' H20 7(1974) 484-488
G. Lettinga en A.F.M. van Velsen, 'Toepassing van de Methaangisting voor de 8ehandeling
Minder Geconcentreerd Afvalwater ', H20 7 (1974) 282-289.
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Afb. 6: Anaeroob Slibdeken
A. Aanvoer van het aJvalwater
8. Slibdeken
C. A/voergoten
D. AJvoer van het a/valwater
E. Gasklokken
F. Gaswasser
G. AJvoer van het gas

door opstijgende gasbelletjes. In het midden van de jaren 1970 verkreeg de
UASB-fennentor zijn definitieve vonn (zie afbeelding 6) en in 1977 werd de
eerste grootschalige UASB-fennentor bij de CSM gebouwd. Sindsdien zijn er
(tot 1983) nog eens zo'n twintig bijgebouwd, die een grote verscheidenheid
aan afvalwaters behandelen.
Een aan de UASB-fennentor nogal verwant concept, de vergistingstoren,
werd aan het einde van de jaren 1970 in Australie ontwikkeld. Het verschil
met de UASB-fennentor is, dat de vergistingstoren bedreven wordt met
behulp van vlokmiddelen. Dankzij deze vlokmiddelen kunnen in de vergistingstoren hogere concentraties micro-organismen bereikt worden. Verdere
details over de vergistingstoren ontbreken. 47
De 'fixed-film' fermentoren I: de AAFEB- enAFB-fermentor.
De ' Anaerobic Attached-Film Expanded Bed' (AAFEB)- en ' Anaerobic Fluidized Bed' (AFB)-fennentoren zijn beide wervelbedfennentoren. Deze wervelbedfennentoren zijn enigszins vergelijkbaar met de UASB-fennentor met
dit verschil, dat bij de wervelbed fennentoren de micro-organismen ge·immobiliseerd zijn op een dragennateriaal. De biofilm/drager deeltjes zijn over het
algemeen soortelijk zwaarder dan de slibvlokken in de UASB-fennentor,
zodat in de wervelbedfennentoren hogere stroomsnelheden gerealiseerd moeten worden om het bed te laten expanderen. Deze hoge stroomsnelheden
worden in de praktijk gerealiseerd door een gedeeJte van het gereinigde water
terug te voeren. Het onderscheid tussen de AAFEB- en AFB-fennentoren is
niet scherp gedefinieerd. In de AAFEB-fennentor worden over het algemeen
47.

Zie voor een korte beschrijving Callander e.a., noot 50.
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wat grotere deeltjes toegepast en is de expansie van het bed kleiner. Bovendien worden in de AAFEB-fermentor wat lagere stroomsnelheden gerealiseerd.
Wervelbedfermentoren werden in de jaren 1970 in eerste instantie ontwikkeld voor aerobe zuivering en voor denitrificatie van afvalwater. 48 Aan het
einde van de jaren 1970 werd op het laboratorium voor het eerst getracht om
wervelbedfermentoren voor anaerobe vergisting te gebruiken. Vee I onderzoek is verricht aan de factoren die van invloed zijn op de aard en dikte van
de biofilm.49 Verschillende dragermaterialen zijn onderzocht op hun geschiktheid, waarbij vooral gekeken werd naar de invloed die vorm, grootte en
dichtheid van de deeltjes op de procesvoering en de dikte van de biofilm
hadden.
AAFEB- en AFB-fermentoren worden al in de praktijk toegepast. Voor
zover bekend zijn er vijf gebouwd waarvan drie in de VS, een in Finland en
een in Nederland.

De 'fixed-film' fermentoren II: de SFF-fermentor
De 'Stationary Fixed Film' (SFF)-fermentor bevat evenals het AF een vaste
ofwei stationaire pakking. De pakking bestaat echter niet zoals bij het AF uit
vormloze deeltjes, maar uit gelijkvormige materialen, zoals plaatmateriaal,
buisjes etc .. Bovendien is het pakkingsmateriaal zodanig gerangschikt, dat er
in de pakking geJijkvormige kanalen gevormd zijn, waardoor het afvalwater
zijn weg kan vinden.50 Een voordeel ten opzichte van het AF is dan ook, dat
er minder snel verstoppingen optreden. De SFF-fermentor kan net zoals het
AF zowel opwaarts als afwaarts doorstroomd worden. Verder wordt verwezen naar de beschrijving van het anaerobe filter.
De SFF-fermentor wordt vanaf het einde van de jaren 1970 in het laboratorium bestudeerd. In 1983 en 1984 werden de eerste twee SFF-fermentoren op
praktijkschaal gerealiseerd. 51
De 'fixed-film' fermentoren III: de CASBER
De 'Carrier Assisted Sludge Bed Reactor' (CASBER) is vrijwel gelijk aan het
ACP. De enige verschillen zijn dat de micro-organismen in het geval van

48. M.S. Switzenbaum en WJ. Jewell, 'Anaerobic Attached-Film Expanded Bed Reactor
Treatment', Journal of the Water Pollution Control Federation 52 (1980) 1953-1965.
49. Zie vooreen overzicht S.M. Stronach, T. Rudd en J.N. Lester, 'Anaerobic Digestion Processes
in Industrial Wastewater Treatment, (Berlijn/Heidelberg/New York(fokyo 1986) 121-135.
50. J.J. CallanderenJ.B. Barford, 'Recent Advance&inAnaerobic Digestion Technology,' Process
Biochemistry (1983) augustus, 24-30 en 37.
51. KJ. Kennedy en R.L. Droste, 'Anaerobic Fixed-Film Rectors Treating Carbohydrate
Wastewaters', Water Research 20 (1980) 685-695.
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Afb. 7: Anaerobic Roraring Biological Conracror.
A. Aanvoer van her aJvalwarer
B. Men gkamer
C. Roerder
D R orerende schijven (in werkelijkheid roraal40)
E. Zee/plaren
F. A/voer van her gas
G. AJvoer van her aJvalwarer

CASBER geimmobiliseerd zijn op een drager en dat de CASBER mechanisch geroerd wordt om de deeJtjes in suspensie te houden.52
Vergeleken met de AAFEB- en AFB-fermentoren wordt er relatief weinig
dragermateriaal gebruikt. De in CASBER gebruikte deeltjes zijn echter weI
veel kleiner. Tijdens onderzoek bleek echter weI dat de ge"immobiliseerde
micro-organismen de neiging hadden om te klonteren. Het dragermateriaal
diende dus vooral om de dichtheid van de zo ontstane slibvlokken te verhogen
en minder als drager.
De CASBER werd pas in 1982 voor het eerst in het laboratorium bestudeerd 53 . Eind 1986 was er voor zover bekend nog geen CASBER op praktijkschaal gerealiseerd.

De 'fixed-film' fermentoren IV: de AnRBC en ABR
De 'Rotating Biological Contactor' (RBC) werd voor het eerst beschreven in
een patent van Maltby uit 1928. Met het beschikbaar komen van kunststoffen
werd de RBC op grote schaal toegepast voor de aerobe zuivering van afvalwater. 54 Vanaf 1980 wordt onderzocht in hoeverre de RBC toepasbaar is voor
de anaerobe zuivering van afvalwater. 55
In een 'Anaerobic Rotating Biological Contactor" (AnRBC) (zie afbeelding 7) vormen de micro-organismen een biofilm op rond een as draaiende
schijven. Het afvalwater stroomt horizontaal door de contactor, tussen de zeer
52. Stronach e.a., noot 49, 115-117.
53. Henze e.a., noot 41.
54. R.W. Peters en V.L. Foley, 'Fixed-Film Wastewater Treatment Systems: Their History and
Development as Influenced by Medical, Economic and Engineering Factors', in: Y.c. Wu en E.D.
Smith, Fixed-Film Biological Processes/or Wastewater Treatment, (Park Ridge 1983) I-51.
55. SJ. Tait en A.A. Friedman, ' Anaerobic Rotating Biological Contactor for Carbanaceous
Wastewaters' ,Journal o/the Warer Pollution Control Federarion 52 (1980) 2257-2269.
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nauw in de contactor passende schijven. Door de draaisnelheid van de schijyen te varieren kan de dikte van de biofilm beinvloed worden. Eventueel
overtollig slib kan de contactor met het afvalwater verlaten.
In 1981 stelde McCarty op het laboratorium vast dat het draaien van de
schijven geen zin had. 56 Hij stelde daarom voor om de schijven te vervangen
door vaste zeefplaten, waar het afvalwater afwisselend onderdoor en overheen zou moeten stromen. Dit voorstel leidde tot de ' Anaerobic Baffled
Fermentor' (ABR).
Voor zover bekend waren er eind 1984 nog geen AnRBC of ABR op
praktijkschaal gerealiseerd.
Discussie
Voor de vergisting van afvalwater werden geheel andere fermentoren geselecteerd dan voor de vergisting van slib. In elk ontwerp van deze tweede
generatie fermentoren trachtte men met mechanische of procesmatige middelen een hoge concentratie micro-organismen en een goed contact tussen
micro-organismen en afvalwater te handhaven. De tweede generatie fermentoren kunnen we dan ook opvatten als door toepassing van de heuristieken
'Handhaaf een goed contact tussen micro-organismen en afvalwater' en
'Houdt de concentratie micro-organismen zo hoog mogelijk' gegenereerde
variaties.
Het feit dat er speciaal voor de vergisting van afvalwater een nieuwe
generatie fermentoren werd ontwikkeld, wijst op een zekere invloed van de
selectie-omgeving op het variatieproces. Tijdens het variatieproces werd
rekening gehouden met de eisen die de selectie-omgeving stelt aan fermentoreno De selectie-omgeving eist dat zij geschikt zijn voor het op technisch en
economisch adequate wijze vergisten van afvalwater. Zou dit niet zo zijn, dan
werden er algemeen toepasbare fermentoren ontwikkeld, waaruit de selectieomgeving de voor de vergisting van afvalwater meest geschikte selecteert.
Het ligt dus voor de hand om hier lamarckistische selectie te veronderstellen.
Ontwerpers houden rekening met de eisen van de selectie-omgeving om
zodoende de kans op selectie van de door hen gegenereerde variaties te
vergroten.
In het algemeen kan gesteld worden, dat het selectieproces aanvankelijk
een meer darwinistisch karakter zal hebben en later een wat meer lamarckistisch. Aanvankelijk zal het de technologie-ontwikkelaars immers niet duidelijk zijn wat de selectie-omgeving eist of wil, zodat ook geen rekening
gehouden kan worden met deze eisen. Later zal dat wei duidelijk zijn.57
56. P.L. McCarty, 'One hundred years of anaerobic treatment', in: Hughes (ed.), Anaerobic
Digestion 1981 , (Amsterdam 1982).
57. De sociaal constructivisten beschrijven ook een dergelijk mechanisme, doch zij duiden dit
aan met de term stabilisatie. Zie Bijker en Schot, noot 6.
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Opgemerkt moet worden dat lamarckistische selectie hier aileen aannemelijk is, doch niet bewezen kan worden. We hebben immers geen inzicht in de
werkelijke motieven van de ontwerpers. Deze problematiek staat in de wetenschapsfilosofie bekend als de 'List der Rede'. 58 Hieronder verstaat men het
volgende. We kunnen wei constateren dat een groep personen overeenkomstig een bepaalde wet, regel, methodologie of eis handelt, maar we mogen
hieruit niet concluderen .dat de wet, regel, methodologie of eis het motief
heeft gevormd dat aanleiding was tot het handelen. Dat kunnen we aileen als
we inzicht hebben in de motieven van de groep personen. Ais we de 'List der
Rede' problematiek willen ornzeilen om bijvoorbeeld het ontstaan van technologieen beter te kunnen verklaren, dan zal er in het techniek-onderzoek
meer onderzoek naar de motieven van de ontwerper gedaan moe ten worden.
Historisch onderzoek is daarvoor niet de aangewezen weg, omdat we in
historische bronnen zelden expliciet motieven tegenkomen. 59 Dit betekent dat
er meer onderzoek aan de ontwerpers zelf, bijvoorbeeld gedragspsychologisch onderzoek, gedaan moet worden. Ais gevolg daarvan zal men zich in
het techniek-onderzoek moeten beperken tot ontwikkelingen die in een recent
verleden hebben plaatsgevonden; voor het uitvoeren van gedragspsychologisch onderzoek is het immers noodzakelijk dat de betrokkenen zich de
gebeurtenissen nog herinneren.

Twee-fase fermentoren
Bij methaangisting zijn tenminste drie groepen micro-organismen betrokken.
De eerste groep, de fermentatieve micro-organismen, breekt biopolymeren
(zetmeel, eiwitten etc.) af tot lagere vetzuren, koolzuurgas en waterstof. De
tweede groep, de obligate zuurvormers, breekt de lagere vetzuren af tot
acetaat, koolzuurgas en waterstof. De derde groep tenslotte, de methanogene
micro-organismen, zet acetaat, koolzuurgas en waterstof om tot methaan en
koolzuurgas. De eerste twee groepen tesamen worden meestal de acidogene
fase genoemd en de derde groep wordt de methanogene fase genoemd. Een
van de klassieke technische problemen van methaangisting is ontkoppeling.
Ontkoppeling houdt in dat de acidogene fase gaat overheersen over de methanogene fase. Het gevolg is dat er meer zuren gevormd dan dat er afgebroken
kunnen worden en dus dat de fermentorinhoud verzuurd en de methaanvorming stilvalt. Ontkoppeling gaat gepaard met overmatige schuimvorming en
stankoverlast.

58. Zie bijvoorbeeld L Boon, noot 13, hoofdstuk I.·
59. Oit geldt met name voor de 'zakelijke' vakliteratuuL Uitzonderingen worden gevormd door
persoonlijke aantekeningen, dagboeken etc.
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Ofschoon men door een zorgvuldige opstartprocedure te volgen ontkoppeling tijdens de inwerkperiode zoveel mogelijk kon vermijden, bleef het proces gevoelig voor storingen zoals temperatuur- en belastingsschokken. Deze
instabiliteit leidde eveneens vaak tot ontkoppeling van het vergistingsproces.
Om deze instabiliteit te vermijden, werd het twee-fase concept ontwikkeld.
Bij twee-fase vergisting worden de acidogene en methanogene fase van het
vergistingsproces ruimtelijk van elkaar gescheiden. Beide fasen kunnen zo
afzonderlijk geoptimaliseerd worden. Meerfase vergisting is al een oud concept dat binnen de industriele microbiologie al vroeg bekend was. 60 Het
concept werd in de jaren 1950 al met succes toegepast bij de aerobe zuivering
van afvalwater. Vanaf het begin van de jaren 1960 wordt de bruikbaarheid
van het concept voor methaangisting onderzocht.
Er zijn een drietal methoden ontwikkeld om fase-scheiding te bereiken:
-scheiding door een van de fasen selectief te onderdrukken;
-scheiding met behulp van een membraan;
-scheiding door middel van 'kinetic control'.
Bij de eerste methode maakt men gebruik van twee fermentoren in serie,
waarbij men in de eerste fermentor de methanogene micro-organismen onderdrukt door toevoeging van chemicalien of door het handhaven van voor
methanogene micro-organismen ongunstige condities. In de tweede fermentor zijn aileen methanogene micro-organismen actief, doordat voor de acidogene micro-organismen geen geschikt substraat meer aanwezig is. Deze
methode werd aileen op laboratoriumschaal beproefd. 61 Bij de tweede methode maakt men gebruik van een fermentor waarbij de twee fasen met behulp
van een membraan van elkaar gescheiden worden. Deze zogenaamde dialyse
fermentor werd al in de jaren 1950 ontwikkeld om ecologisch onderzoek te
verrichten aan aerobe culturen. 62 In de jaren 1960 werd wat onderzoek met de
dialyse fermentor verricht, maar het gebruik ervan is beperkt gebleven tot het
laboratorium.63 Voor gebruik op praktijkschaal zijn zij te kostbaar en te
kwetsbaar. 64
Bij de derde methode wordt handig gebruik gemaakt van het gegeven dat
acidogene en methanogene micro-organismen niet even snel groeien. Evenals
bij de eerste methode maakt men gebruik van twee fermentoren in serie. De

60. E.P. Willimon en J.F. Andrews , ' Multistage Biological Processes for Waste Treatment',
Journal of the Water Pollution Control Federation 50 (1978) 2204-2222.
61. M.L. Massey en F.G. Pohland, 'Phase Seperation of Anaerobic Stebelization by Kinetic
Controls' ,Journal of the Water Pollution Control Federation 50 (1978) 2204-2222.
62. V. Nurmiko. 'The Dialysis Technique in the Study of the Vitamins and Amino Acids affecting
Association of Micro-organisms ', Acta Chemica Scandinavica, 1955.
63. F.F. Schaumberg en E.J. Kirsh, 'Anaerobic Simulated Mixed Culture System ', Applied
Microbiology 14 (1966) 761-766.
64. Membramen raken gemakkelijk verstopt.
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eerste fennentor wordt bedreven met een kleinere retentietijd dan de tweede. 65 Deze retentietijd is zo gekozen, dat de methanogene micro-organismen
zich niet in de eerste fennentor kunnen handhaven; zij spoelen uit. De
retentietijd van de tweede fennentor wordt zo gekozen dat de methanogene
micro-organismen zich in deze fennentor wei kunnen handhaven. De acidogene micro-organismen vestigen zich op deze manier dus in de eerste fennentor en de methanogene vestigen zich in de tweede.
Naar de derde methode is in het onderzoek verreweg de meeste aandacht
uitgegaan. In het begin van de jaren 1960 werd door Andrews onderzocht of
fase scheiding door middel van 'kinetic control' bruikbaar was voor methaangisting. 66 Andrews beperkte zich echter vooral tot en kinetische analyse en
een vergelijking met een-fase vergisting op laboratoriumschaal. Uitgebreid
onderzoek aan twee-fase vergisting werd uitgevoerd binnen de in 1971 en
1975 gestarte onderzoeksprogramma's aan respectievelijk het 'Institute of
Gas Technology' te Chicago en de Universiteit van Amsterdam. 67 Tot het
einde van de jaren 1970 werd er vooral onderzoek op laboratoriumschaal
verricht. 68 In het begin van de jaren 1980 werden de eerste twee-fase fennentoren op praktijkschaal gerealiseerd voor zowel de vergisting van slib, mest
en afvalwater.
Twee-fase vergisting wijst op toepassing van de heuristiek 'Splits het
proces op in een acidogene en methanogene fase'.
Toepassing van deze heuristiek werd gestimuleerd door een domeinstructurerend element. Aan het begin van deze eeuw was het vele civiel-ingenieurs
die zich met de vergisting van zuiveringsslib bezighielden duidelijk, dat in de
vergisting van slib twee fasen te onderscheiden zijn, namelijk een zure en een
alkalische. 69 Pas in de jaren 1950 en 1960 werd in het fundamenteel microbiologisch onderzoek duidelijk, dat verzuring samenhing met een verstoring
van het evenwicht tussen de acidogene en methanogene fase. Dit inzicht heeft
een domeinstructurerende werking. Het duidt een mogelijke oorzaak van het
prob1eem aan en daannee een mogelijke manier om het probleem op te
65. De retentietijd of gemiddelde verblijftijd is operationeel gedefinieerd als het volume van
de fermentor Y gedeeld door het debiet F .. In formulevorm: T =Y/F. Als T k1einer is dan de
reciproke snelheid waarmee de micro-organismen zich vermenigvuldigen, spoelen de micro-organismen uit. Yoor methanogene micro-organismen is deze voortpantingssnelheid kleiner dan
voor acidogene micro-organismen, zodat methanogene micro-organismen eerder uitspoelen.
66. J.F. Andrews, Kinetics and Characteritics of Multistage Fermentations, (Berkeley 1964).
67. S. Ghosh en D.L. Klass, 'Two-Phase Anaerobic Digestion', Process Biochemistry (1978)
april, 15-24. Zie voor het Amsterdamse programma bijvoorbeeld R.I. Zoetemeyer, Acidogenese
ofSoluble Carbohydrate-Containing Wastewaters, (Amsterdam 1982) en T. Cohen, Optimization
of Anaerobic Digestion of Soluble Carbohydrate-Containing Wastewater by Phase-Seperation,
(Amsterdam 1982).
68. H. van den Heuvel, The Acidogenic Dissimilation of Glucose: a Kinetic Study of Substrate
and Product Inhibition, (Amsterdam \985).
69. McCarty, noot 56.

VERMEIJ

ZOEKREGELS AFVALWATERZUIVERING

167

lossen. Hierboven zijn we ook al een ander inzicht met een domeinstructurerende werking tegengekomen, namelijk het inzicht, afkomstig uit de
biochemie, dat spore-elementen essentieel zijn voor methaangisting. Dit inzicht voorspelt dat het toevoegen van spore-elementen een gunstige invloed
op het vergistingsproces kan hebben.
In het algemeen geldt, dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
inzichten kan leveren, waarmee het te bereiken succes van een voorgenomen
handeling voorspeld kan worden of waarmee de oorzaken van een probleem
aangeduid kunnen worden. Deze oorzaken kunnen dan door gerichte actie
weggenomen worden. Inzichten opgedaan tijdens het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kunnen aileen de toepassing van bepaalde heuristieken
stimuleren als de technologie-ontwikkelaars op de hoogte zijn van deze
inzichten. Er mogen dus geen communicatie-barrieres tussen de wetenschappelijk en technische gemeenschap aanwezig zijn. In het geval van anaerobe
afvalwaterzuiveringstechnologie hebben dergelijke barrieres niet bestaan, zodat we kunnen aannemen dat de genoemde inzichten daadwerkelijk toepassing van de heuristiek gestimuleerd hebben en daarmee het variatie proces
be"invloed hebben.
Toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek is in tegenstelling tot fundamentee1 wetenschappelijk onderzoek geen theorievormend onderzoek en
kan daarom ook geen inzichten opleveren die een domeinstructurerende
werking hebben. Toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek heeft tot
resultaat dat problem en gestructureerd worden. Het kost echter te veel plaats
om daar nu nader op in te gaan. 70
Tot slot merk ik op dat, zoals blijkt uit het historisch overzicht, de analogie
met meerfase-vergisting in de industriele microbiologie hie\" hoogst waarschijnlijk ook een domeinstructurerende werking heeft gehad. Hetzelfde
geldt voor de analogie met het actiefslib-proces in het geval van de heuristiek
'Houd de concentratie micro-organismen zo hoog mogelijk'. Analogieen
kunnen ook succesverwachtingen stimuleren; in het geval van het Anaeroob
Contact Proces 'demonstreert' het actiefslib-proces als het ware, dat toepassing van de heuristiek 'Houd de concentratie micro-organismen zo hoog
mogelijk' succes op kan leveren.

Slot
In het voorgaande werden de heuristieken gereconstrueerd die toegepast
werden bij de ontwikkeling van anaerobe afvalwaterzuiveringstechnologie.

70. Zie voor een uitvoeriger uitwerking van de relatie tussen onderzoek en technologische
ontwikkeling: Verrneij, noot 3, hoofdstuk 5.
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Een reconstructie van heuristieken levert een inhoudelijke beschrijving van
het variatie-proces en daarmee inzicht in wat we hier, met enige voorzichtigheid, de cognitieve aspecten van een technologische ontwikkeling kunnen
noemen. 71 Daamaast kan een reconstructie van heuristieken gekoppeld worden aan een socio-institutionele analyse, lOdat we groepen technologie-ontwikkelaars kunnen typeren aan de hand van de door hen toegepaste heuristieken.
Het hier gehanteerde variatie-selectie model is vooral een beschrijvingsmodel; het kan dienen om de technologische ontwikkeling in termen
van het model te beschrijven. In dit geval zijn deze termen 'variatie', , selectie' en 'heuristieken'. Deze historische beschrijvingen kunnen als lOdanig
weer tot theoretische generalisaties leiden, die gebruikt kunnen worden om
technologische ontwikkelingen te verklaren. Een voorbeeld van een mogelijke theoretische generalisatie in termen van het gehanteerde model is ' Aanvankelijk is de selectie darwinistisch en later is zij meer lamarckistisch'. Een
dergelijke generalisatie lOU kunnen verklaren waarom later in een ontwikkeling het aantal toegepaste heuristieken afneemt.
Het gehanteerde variatie-selectie model als lOdanig, met inbegrip van de
heuristieken, bezit geen verklarende kracht. Een uitspraak in de trant van 'De
waterfiets ontstond omdat Van Puffelen heuristiek X toepaste' is onzinnig en
vormt geen verklaring voor het ontstaan van de waterfiets. Een verklaring
verkrijgen we pas als we tevens het toepassen van heuristiek X verklaren. In
het voorgaande hebben we gezien dat lO'n verklaring niet te geven is. We
kwamen niet verder dan het aannemelijk maken van de stelling dat het
toepassen van een heuristiek gestimuleerd kan zijn door de selectie-omgeving
of door resultaten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Voor het
geval van de heuristiek 'Splits het proces op in een acidogene en methanogene fase' licht ik dit nog eens kort toe. Onze kennis kunnen we als voigt
samenvatten; we weten dat de ontwerpers op de hoogte waren van het feit dat
in het vergistingsproces twee fasen te onderscheiden zijn; we weten dat
resultaten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek de toepassing van
heuristieken kunnen stimuleren; we weten tenslotte ook dat bovengenoemde
heuristiek toegepast werd. Op grond van deze kennis kunnen we het toepassen van bovengenoemde heuristiek niet verklaren uit het feit dat de ontwerpers wisten dat in het vergistingsproces twee fasen te onderscheiden zijn. Een
dergelijke verkiaring lOU niet afdoende zijn (toepassing van de heuristiek kan
ook nog mede door andere factoren gestimuleerd zijn) en bovendien ook nog

71. Het begrip cognitief wordt meestal aileen in verband met wetenschappelijke ontwikkelingen
gebruikt; het betekent dan ook volgens het woordenboek ' betrekking hebbend op het kennen ' . Hier
wordt het begrip in de betekenis van betrekking hebbend op he! ' technische' gebruikt. Vandaar de
voorzichtigheid.
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louter causaal. Wat we nodig hebben is een theorie van menselijk gedrag,
waarmee menselijk gedrag en dus ook het toepassen van bepaalde heuristieken verklaard kan worden.
Wanneer we in het techniekonderzoek technologische ontwikkelingen willen verklaren, zullen we ons dus meer moeten richten op andere, meer
psychologische verklaringsmodellen. Dit betekent zoals ook al eerder in dit
artikel werd uiteengezet, dat de techniek-onderzoeker een heel ander soort
onderzoek moet gaan doen en dat kan wei eens het einde betekenen van de
inmiddels vanzelfsprekend lijkende relatie tussen techniekgeschiedenis en
techniek -onderzoek.

Bankiers en belangenbehartiging: de
Amsterdamsche Bankiersvereeniging

1914-1940.

1

A. H. SCHOLTE

Het bankwezen kent, evenals andere bedrijfstakken, een vereniging of organisatie die zich sterk maakt voor de bedrijfstakbelangen. Zo is nog onlangs de
Nederlandse Bankiersvereniging als belangenbehartiger opgevolgd door de
Nederlandse Vereniging van Banken. Maar al ver voor de Nederlandse
Bankiersvereniging in 1949 haar aktiviteiten begint te ontplooien zijn er
voorlopers aktief. De meest prominente was de Amsterdamsche Bankiersvereeniging die de belangen van de bankiers in Nederlands financiele
centrum behartigde. De Eerste Wereldoorlog was bepalend voor het ontstaan
van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging (ABV), zoals de Tweede
Wereldoorlog op haar beurt het ontstaan van de Nederlandse Bankiersvereniging heeft gestimuleerd. De peri ode tussen deze twee tijdstippen vormt de
achtergrond bij de bespreking van enkele kenmerkende hoogtepunten uit de
geschiedenis van de ABV.
In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van de ABV en verwante
verenigingen. Met name wordt aandacht geschonken aan de werking van de
vereniging en haar belang voor de gehele bedrijfstak. Dat belang was onmiskenbaar zoals bleek uit de ondertekening van de 'Incasso overeenkomst' op
20 maart 1919. Deze overeenkomst was de wens van de Bond voor den Gelden Effectenhandel (kortweg 'de Bond'), de Rotterdamsche Bankiersvereeniging (RBV), de drie Amsterdamse kassiersinstellingen (de AssociatieCassa, de Kas-Vereeniging en de Ontvang- en Betaalkas) en de ABV en had
tot doel de onderlinge tariefconcurrentie uit te bannen en aansluiting te
zoeken bij de minimum-condities van de ABV. Een bijkomend gevolg van de
ondertekening was, dat ook de leden van de ABV zelf nu meer dan ooit
overtuigd waren van het nut van eenheid.
Het werkterrein van de Amsterdamse vereniging zal als gevolg van de zich
wijzigende intemationale situatie in de jaren dertig de nationale grenzen
1. Met dank aan het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf en en de Nederlandse
Bankiersvereniging die mij in staat stelden kennis te nemen van het archiefvan de Amsterdamsche
Bankiersvereeniging. C.A.M. Wijtvliet ben ik zeer erkentelijk voor zijn kritische begeleiding.
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overschrijden. Steun weet zij hier voor te verwerven bij De Nederlandsche
Bank (DNB) die op haar beurt de hulp vraagt van de Nederlandse bankiers
om bekwaam monetaire vraagstukken op te lossen. Een bijzondere relatie
komt tot stand waarin ook bijzondere afspraken gemaakt kunnen worden.
Vanaf het ogenblik na haar ontstaan kenmerken afspraken en samenwerking
de Amsterdamse vereniging.

De eerste jaren
De AB V werd opgericht in 1915 tijdens een peri ode van groei van het
Nederlandse bankwezen. Ongeveer een jaar ervoor brak de Eerste Wereldoorlog uit. Anderhalve maand na het uitbreken van die oorlog en ruim voor de
officiele oprichting van de ABV werden er al besluiten genomen door bankiers in vergadering die wijzen op een samenhang met de intemationale
gebeurtenissen. Zo was in het eerste besluit van de ABV van 22 september
1914 vastgelegd om geen wissels in franken en marken op Nederland getrokken meer te incasseren, behalve wanneer het te incasseren bedrag van de
remittent in Nederlandse munt werd verantwoord. In december van hetzelfde
jaar werd de maatregel geldig verklaard voor alle vreemde valuta's.2
De vrees bestond dat, als gevolg van de financiering van de oorlog, de
Franse frank en de Duitse mark zouden deprecieren. In geval van discontokredieten ontstond dan onderdekking. Dit was de bankiers een doom in het
oog, omdat deze situatie de koersen negatief be'invloedde en daartegen probeerde men zich in te dekken.3
De ondertekenaars van deze besluiten waren dezelfde bankiers die later de
ABV oprichtten. Oorlogsomstandigheden brachten hen ertoe 'en groupe' op
te treden. De statuten van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging dateren
van 26 mei 1915, Artikel drie luidde:
'De Vereeniging heeft ten doel: het houden van bijeenkomsten tot onderlinge gedachtenwisseling over onderwerpen het bankbedrijf betreffende; het
streven naar eenvormigheid in de voorwaarden van het bankbedrijf; het
desgewenst verleenen van bemiddeling voor de beslissing van geschillen het
bankbedrijf betreffende; het geven van steun aan alles, wat kan strekken tot
ontwikkeling van handel, landbouw, nijverheid en scheepvaart.' Het lidmaatschap stond open voor die bedrijven, instellingen en personen gevestigd of
woonachtig in Amsterdam, die van het bankbedrijf hun voomaamste bezig-

2. Archief Amsterdamsche Bankiersvereeniging, Besluiten 1914-1922, 1
3. C.A.M. Wijtvliet, 'De voorlopers, 1903-1949', Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging
1949-1989. Onder redactie van J.J .M. Schipper, R.J. Schotsman, C.A.M. Wijtvliet. (Amsterdam
1989) 14 (NIBE Bankhistorische reeks 6).
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heid of beroep maakten. Ook die bedrijven of instellingen die elders hun
hoofdzetel hadden, konden lid worden.
Enkele maanden voor de officiele oprichtingsdatum werd haast gemaakt
met het in werking laten treden van de ABV. Tijdens een Vergadering tot
Voorbereiding van de Oprichting van de ABV beklemtoonde voorzitter dr.
C.J.K. van Aalst, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(NHM) en tevens Nederlands meest vooraanstaande bankier van dat moment,
nogmaals het doel van deze vergadering. Het was belangrijk dat een reglement voor de onderlinge vaststelling van de minimum-condities werd opgesteld. Dit zou veel tijd vergen. 4
Verschillende aspirant-Ieden maakten daarop hun wensen kenbaar, maar
ook werden bezwaren en onderlinge verwijten geuit. Zo beschuldigde R. May
van Lippman Rosenthal & Co. op 19 april 1915 de vertegenwoordigers van
de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bankvereeniging, X. Keller en
J.P. van Tienhoven, dat hun banken gezamenlijk 'een arrangement hebben
gemaakt voor het uitleggen van acceptkredieten aan Duitsche firma's'. De
bedoeling van de ABV was toch juist dergelijke regelingen, die het algemeen
bankiers belang betroffen, in onderlinge samenspraak tot stand te brengen, zo
betoogde hij . Eenmaal in werking moest de vereniging er voor zorg dragen,
dat een zo groot mogelijke samenwerking bij het optreden naar buiten toe
bereikt werd, zonder dat dat in de zakelijke politiek van de afzonderlijke
leden ingreep.5
Niet aile bankiers wensten zich zomaar neer te leggen bij de reglementen.
P.P. Wiegman van Wiegman's Bank weigerde zich definitief te conformeren.
Andere bankiers wezen er echter op, dat wie lid wilde worden zich moest
conformeren aan de beslissingen van de meerderheid. Acceptatie van het
lidmaatschap en de beperkingen die dat met zich bracht betekende ook, dat
Wiegman's Bank niet de vrijheid had op ieder moment uit te treden. P.P.
Wiegman verliet hierop de oprichtingsvergadering. Korte tijd later zou hij
echter toch het lidmaatschap aanvaarden. 6
Het geschil van mening tussen Wiegman en de andere leden van de vereniging demonstreerde duidelijk de harde eis, dat de leden de reglementen
volledig moesten naleven. Leden van de ABV verzetten zich tegen het feit,
dat Wiegman's bank aan oude clienten minder provisie berekende dan in de
vereniging was afgesproken en dat hij door hogere rente te bel as ten een
gunstige marge haalde. Wiegman zelfverwachtte geen bezwaren bij voortzetting van deze handelwijze, maar in de ABV -gelederen voorspelde men een
enorm aantal reclames van de eigen clienten. Nogmaals werd Wiegman

4. Archief ABV, notulen bestuursvergadering ABV (voortaan abnot) 25
S. Archief ABV , abnot 19 april 1915.
6. Archief ABV, abnot 26 mei 1915.
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gewezen op de werking van de ABV. ' Eene toetreding als lid van den
Vereeniging houdt eene algeheele onderwerping aan de reglementen in.'7
De bankiersvereniging hamerde met regelmaat op het aambeeld van vertoon van eenheid zowel intern als extern. Het laatste had voorlopig weinig
prioriteit getuige het antwoord op een vraag in hoeverre het wenselijk was, bij
toepassing van nieuwe condities tegenover clienten, te refereren aan de bankiersvereniging. Mocht men deze met naam noemen? De leden waren het
erover eens dat het voorlopig geen nut had openlijk van het bestaan blijk te
geven, 'hetgeen slechts verkeerde voorstellingen kan wekken. ' De conclusie
was niet van het bestaan van de bankiersvereniging te spreken. 8
Het uitbreken van de oorlog en het streven naar reglementering in
tariefbepalingen vormde de directe aanleiding tot de oprichting van de ABV.
Naast de ABV was er in Rotterdam een soortgelijke belangenvereniging
aktief, de Rotterdamsche Bankiersvereeniging (RBV). Bij gebrek aan
archiefmateriaal was het niet mogelijk in te gaan op de totstandkoming van
deze vereniging. De oudste statuten dateren van 1920. Het doel van de
vereniging was volgens artikel twee: ' ... de behartiging van belangen van het
bank- en kassiersbedrijf in het algemeen en van de leden der vereeniging in
het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wei door:
het houden van bijeenkomsten tot onderlinge gedachtenwisselingen over
onderwerpen het bankbedrijf betreffende; het streven naar eenvormigheid in
de voorwaarden van het bankbedrijf; het desgewenscht verleenen van bemiddeling voor de beslissing van geschillen het bankbedrijf betreffende; het
geven van steun aan alles, wat kan strekken tot ontwikkeling van handel,
landbouw, nijverheid en scheepvaart., 9
De oprichting dateert van een eerdere datum, zoals het Financieel Adresboek aangeeft, nl. 13 maart 1914. Daarnaast staat in de notulen van de ABV
van 25 maart 1915 te lezen dat, ' Ook de Bankiersvereeniging te Rotterdam,
die eveneens een exemplaar van den tekst ontvangen had , ging hiermede
geheel accoord en zou in denzelfden geest handelen.' IO Van diezelfde datum
was een afschrift van een brief van de secretaris van de ABV, J.P. van
Tienhoven aan de secretaris van de RBV, PJ. van Ommeren. 11
Een vereniging die al veel vroeger aktief was, was de Bond voor den Gelden Effectenhandel in de Provincie. De voornaamste redenen voor de oprichting in 1903 waren de afhankelijkheidspositie van de provincie ten opzichte
van Amsterdam en de moordende onderlinge concurrentie. Zo had de Vereeniging voor den Effectenhandel in de hoofdstad (VvdE) in datzelfde jaar
7. Archief ABV , abnot 2juni 1915.
8. Archief ABV , abnot 24 juni 1915 .
9. Archief ABV , Statuten der Rotterdamsche Bankiersvereeniging,
10. Wijtvliet, Veertigjaar, 19.
11. Idem , 19.
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bepaald, dat leden slechts zaken mochten doen met medeleden. Provinciale
commissionairs waren echter uitgesloten van het lidmaatschap van de VvdE.
De leden van de VvdE hanteerden in hun bedrijf onderling, maar ook tegenover derden minimum tarieven. Dat betekende automatisch een verhoging
van de verschuldigde provisie voor de provinciale commissionair, omdat hij
voor transakties op de beurs bemiddeling nodig had van een Amsterdamse
commissionair. De provinciale instellingen vreesden. zo klanten te verliezen
aan Amsterdamse firma's die lagere provisie konden berekenen. 12 De commissionairs waren bovendien bang genoegen te moeten nemen met nog
smallere marges. Door de bestaande scherpe concurrentie moesten zij al
transakties uitvoeren tegen een provisie van 1/8 %, waarvan dan nog de
Amsterdamse provisie moest worden afgetrokken. 13
De Bond kon al snel zijn bestaansrecht bewijzen, want al in 1905 werd
samen met de Rotterdamsche Vereeniging van Effectenhandelaren een provisie-overeenkomst gesloten. De marges bleven smal, maar het grote winstpunt
was, dat de leden van de Bond voortaan dezelfde tarieven hanteerden en dat
ook de filialen van Amsterdamse firma's zich hiertoe verplichtten. 14
Nog duidelijker dan bij de grootstedelijke bankiersverenigingen was het
doel van de Bond belangenbehartiging van de leden. Binnen de onderscheiden verenigingen streefde men naar grote onderlinge eenheid. Een eenheid
waaraan zeker in Amsterdam niet viel te tomen. Intern had de ABV al snel
haar zaken geregeld: onderlinge tariefconcurrentie werd niet toegestaan en
contacten met andere verenigingen lagen voor de hand.

Het eerste succes van de ABV: de Incasso-overeenkomst

De bankiersvereniging had intern orde op zaken gesteld. De leden waren
doordrongen van de noodzaak de tariefeenheid te bewaren en daarmee achtten zij zich gebonden aan het reglement van de vereniging. Contacten met
andere branche verenigingen lagen voor de hand en zouden uiteindelijk
leiden tot grotere eenheid in de bedrijfstak. De Bond was de eerste vereniging
die contact zocht met de ABV. Op 12 november 1915 verzocht hij op
dezelfde manier als de ABV provisieberekening voor NOT-garanties te mogen toepassen. De Bond wilde er achter komen welke condities de Amsterdamse vereniging hanteerde. Binnen de ABV stuitte dit verzoek op verzet. De
leden voelden er weinig voor de Bond kennis te laten nemen van aile tarieven. 15
12. Joh. de Vries,Een eeuw vol ejfeclen. Hislorische schels van de Vereniging voorde Ejfeclenhandel
en de Amslerdamse Ejfectenbeurs 1867-1976 (Amsterdam 1976) 97-98.
13. Wijtvliet, Veerligjaar, 16.
14. D.C.J. van der Werf, De Bond, de Banken en de Bew'zen (Amsterdam 1988) 40.
15. Archief ABV, abnot 12 november 1915.
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Waarom zocht de Bond eigenlijk toenadering tot de ABV en hoe was de
verhouding tussen Bondsleden en leden van de bankiersverenigingen? De
Bond was opgericht om de onderlinge tariefconcurrentie te verminderen. In
1909 werd de eerste stap in die richting gezet door invoering van een Bondsincassotarief. De minimumprijsstelling moest er voor zorgen, dat voor leden
de transakties weer lonend werden. In deze jaren werd het overgrote dee I van
de betalingen verricht via incasso'sl6 en daarmee droeg het incassobedrijf in
zeer belangrijke mate bij aan het bedrijfsresultaat van de bank. De invoering
van het Bondsincassotarief loste echter niet aBe moeilijkheden in het incassobedrijf op. Niet-leden waren immers niet aan het tarief gebonden en waren
dus vrij om te concurreren. Bovendien bleven ook leden elkaar beconcurreren, wat leidde tot een regelmatige stroom klachten en verzoeken tot
bemiddeling aan het Bondsbestuur. De voor de hand liggende oplossing was
een strakkere regelgeving waaraan meer insteBingen gebonden zouden zijn.
De voordelen van een verstrekkende overeenkomst waren voor de Bond
evident: er zou een einde komen aan de nadelige verhouding tussen Bondsleden enerzijds en handelaren in Amsterdam en Rotterdam anderzijds. Tussen
beide steden en de provincie bestond verschil in provisieberekening, waarbij
provinciale instellingen tegen een hoger tarief werden bediend. En ook in de
steden zelf moesten zij meer betalen vergeleken met instellingen die lid
waren van de bankiersverenigingen. Omgekeerd gold hetzelfde. Grootstedelijke bankiers waren in de provincie duurder uit. Hun bijkantoren in de
provincie konden daardoor moeilijk cOncurreren met de provinciale kantoren.
Voor het incassobedrijf was de grootstedelijke bankier afhankelijk van in de
provincie gevestigde bankiers om aldaar zijn relaties van dienst te kunnen
zijn. Samenwerking tussen de Bond en de beide bankiersverenigingen maakte
een alles omvattende regeling mogelijk, aangezien de belangrijkste Amsterdamse en Rotterdamse banken tot verenigingen behoorden. Het gemeenschappelijk belang lag in het verminderen van de verliesgevende concurrentie. I?
De vraag naar een voor aBe partijen bevredigende vorm van samenwerking
te vinden begon met het verzoek van de Bond provisieberekening voor
NOT-garanties op dezelfde wijze te mogen toepassen als de ABV. In de vier
jaar die volgden moesten de nodige obstakels worden genomen voordat men
elkaar had gevonden. De prikkel tot samenwerking werd steeds gevoed door
dreigende concurrentie van derden, zodat op 20 maart 1919 de Incasso-Overeenkomst getekend kon worden.
Een kwestie die als voorbeeld mag dienen voor een stimulans tot verdere
samenwerking, was de verlaging van het incassotarief door de Zuid-Neder16. Een incasso is het innen van een vordering, dan weI het document zelf dat geind wordt .
bijvoorbeeld een wissel. Banklexicon (DeventerlAmsterdam 1987) 149.
17. Van der Werf. De Bond. 86-88.
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landsche Handelsbank te Tilburg. Deze instelling was een dochter van de
Rotterdamsche Bankvereeniging, die gebonden was aan de reglementen van
de RBV en daarmee zich had te houden aan de minimum provisieberekeningen. De Zuid-Nederlandsche Handelsbank nu anticipeerde op een verlaging van incassotarief die door de Geldersche Credietvereeniging (bondslid)
was afgekondigd op 3 januari 1916. Deze kwestie kreeg een nationaal karakter nadat een filiaal van de Amsterdamsche Bank te Tilburg de zaak aanhangig maakte bij de ABV. Deze laatste nam daarop contact op met de RBV en
de Bond. Het conflict speelde op een gevoelig ogenblik. Net nadat de positie
van de filialen in de provincie was geregeld - zij mochten geen lager tarief
berekenen dan het lokaal geldende tarief - ging een bank tegen deze afspraak
in. Opnieuw ontstond zo tariefconcurrentie in de provincie tussen bij de
bankiersverenigingen aangesloten banken.
De beide bankiersverenigingen keurden de gang van zaken af. De ZuidNederlandsche Handelsbank werd via de RBV gedwongen haar nieuwe tarief
in te trekken. De RBV zou tevens met de Geldersche Credietvereeniging
overeenstemming proberen te bereiken. Het leek aile betrokkenen het beste,
dat voortaan ook de Bond de reglementen van de ABV onderschreef, om
herhaling uit te sluiten. 18
De Bond had hier wei oren naar en op 28 juli 1916 berichtte hij de AB V
gezamenlijk met de RBV een conferentie te willen houden in september van
dat jaar. De Bond wilde verder gaan dan de ABV. Hij wilde een totale
regeling die het volledige reglement zou omvatten en die niet beperkt zou
blijven tot het incassobedrijf. De ABV stond daarentegen slechts een beperkte regeling voor ogen en het was niet haar bedoeling, dat de Bond inspraak in
de reglementen van de Amsterdamse vereniging kreeg en al haar tarieven
ovemam. 'Wij willen slechts trachten overeenstemming te krijgen op enke1e
punten, voomamelijk omtrent het incasso en op deze basis willen wij verder
onderhandelen. Van concessies aan de provincie doen is onzerzijds geen
sprake, daarvoor verdienen wij te weinig aan haar.' Een gezamenlijke conferentie was nog prematuur. 19
Een grote hinderpaal in de toenadering tussen de Bond en de ABV was het
voorstel van de laatste om het incassotarief te verlagen. Dit voorstel werd
gesteund door de RBV en Amsterdamse kassiersinstellingen. 2o De Bond op
zijn beurt reageerde in maart 1917 afwijzend op het Amsterdamse voorstel.
Het tarief kon volgens de Bond niet omlaag, omdat de situatie in de provincie
verschilde met die in de grote steden. De provincie was voor haar inkomsten
afhankelijk van de rente. Die bron dreigde op te drogen door het voorstel van
deABV.
18. Archief ABV, abnot 15 februari 1916.
19. Archief ABV, abnot 6 oktober 1916.
20. Archief ABV, abnot 13 februari 1917.
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Het streven naar meer eenheid gaf uiteindelijk de doorslag. Op 25 januari
1918 werd een commissie ingesteld die besprekingen zou voeren met de
Bond zonder van de ABV een volmacht te hebben om definitieve regelingen
te treffen. In deze commissie hadden zitting de heren A.J. van Hengel,
directeur van de Amsterdamsche Bank, R. May, directeur van Lippman
Rosenthal en Co., J.L. Pierson, commanditaire vennoot van Pierson en Co.,
J.M. Telders, directeur van de Twentsche Bank, J.P. van Tienhoven en J.C.A.
Verhoeven, directeur van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika. 21 Doel
van de commissie was te bereiken dat de verdiensten uit het incassobedrijf
voor aile instellingen in heel Nederland hetzelfde zouden zijn. Onderlinge
concurrentie zou daarrnee tot het veri eden behoren. De affaire met de Hanzebank in 1917 gaf daarbij de doorslag.
Wat was het geval? Kassiers uit het zuiden van Nederland klaagden bij
beide bankiersverenigingen over oneerlijke concurrentie van de Hanzebank.
Deze bank zou onder de plaatselijke tarieven werken. De grieven van de
kassiers betroffen de volgende punten: de rentevergoeding en -belasting en
het lage incassotarief. De RBV en de ABV nodigden de Hanzebank uit voor
een bespreking op 19 december 1917. Tijdens deze bespreking verzocht men
de bank zich aan te sluiten bij de Bond. Zo zou zij zich aan de minimumtarieven moeten houden. Het voordeel voor de bank zou zijn, dat zij
bediend werd op basis van kassierscondities, die goedkoper waren dan die
voor particulieren. 22 Vo1gens de Hanzebank lagen de zaken echter anders. De
middenstandsbanken, waartoe de Hanzebanken zich rekenden, vervulden de
funktie van kredietverleners aan het midden- en klein bedrijf. Het ging de
Hanzebanken in deze jaren voor de wind en enige jaloezie kan een rol
gespeeld hebben.23 Er waren drie afzonderlijk opererende Hanzebanken in
Den Bosch, Utrecht en Delft. De oudste en best georganiseerde instelling was
de Bossche vestiging. Met meer dan honderd vestigingen in Noord-Brabant,
Limburg en een deel van Zeeuws-Vlaanderen vorrnde zij een geduchte
concurrent voor de overige banken.24
De RBV yond dit een te simpele voorstelling van zaken. De Hanzebank,
naar eigen zeggen een middenstandsbank, ontpopte zich meer en meer als een
ins telling die zich op het hele bankbedrijf richtte. Daarrnee trok zij ook andere
clienten aan dan aileen uit de middenstand. In tegenstelling tot andere middenstandsbanken voelde zij er niets voor zich bij de Bond aan te sluiten en de
daaruit voortvloeiende voorwaarden te accepteren. De RBV verweet de
Hanzebank oneerlijke concurrentie. De Hanzebank op haar beurt verweerde
21. Archief ABV , abnot 25 januari 1918 .
22. Archief ABV, notu1en conferentie ABV , RBV en de Hanzebank 19 december 1917 .
23. J. Stoffer, Het ontstaan van de NMB. De geschiedenis van haar voorgangers 1900-1927
(Amsterdam 1986)9, 16, 160-16l.
24. Idem.
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zich, door erop te wijzen , dat ze zich wei degelijk aan de plaatselijke verhoudingen hield en niet onder de markt werkte. Het begrip voor het standpunt van
de Hanzebanken groeide bij de bankiers echter gestaag. De ABV en de RBV
namen contact op met de Bond en wilden een min of meer gezamenlijk
overleg begeleiden wat tot aansluiting van de Hanzebank bij de Bond moest
leiden. 25
Aansluiting zou echter geen eenvoudige zaak worden . De Hanzebank bestond uit een aantaJ instellingen die weinig met elkaar van doen hadden.
Onderlinge concurrentie kwam voor. Verplichtingen die de een met de Bond
aanging waren voor de andere niet bindend. Van Tienhoven merkte op dat het
moeilijk zou zijn enigszins vat krijgen op dit, volgens hem, glibberige instituut. Hij twijfelde daarom sterk aan het voordeel voor de Bond om de
Hanzebanken als lid te laten toetreden. Desalniettemin bleven de Bond, de
ABV en de RBV ervan overtuigd, dat er een regeJing moest komen, die door
alle instellingen werd onderschreven. Deze sproot voort uit de plannen voor
een Incasso-Overeenkomst. 26 De Bond besJoot op 15 oktober 1918 de Hanzebank en haar vestigingen toe te laten als lid. De Hanzebank weigerde echter
contributie te betalen en werd daarop prompt geroyeerd.27
Daarmee werd de Hanzebank weer als particulier beschouwd. De hele
kwestie had tot gevolg dat nauwkeurig werd bepaald welke categorieen
waren te onderscheiden die tegen onderling verschillend tarief werden bediend. De ABV besloot op 1 november 1918 tot het volgende:
'Ondergeteekenden, leden der Amsterdamsche Bankiersvereeniging hebben
zich onderling verbonden, bij de uitoefening van hun bedrijf hier te lande,
tegenover:
I. Kassiers, waaronder met uitzondering van de leden der Amsterdamsche en
Rotterdamsche Bankiersvereenigingen, verstaan worden Binnenlandsche
Kassiers, Bankiers of Commissionairs in Effecten, voor zoover de Provincie
betreft, die Lid zijn van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de
Provincie,
2. Bankiers, waaronder verstaan worden in het buitenland gevestigde banken
en bankiers, alsmede makelaars en commissionairs in effecten, remissiers,
brokers kortom allen, die van de geregelde verhandeling van fondsen hun
bedrijf maken,
3. Handelaren en Particulieren, waaronder verstaan worden aile zoowel binnen- als buitenlandse personen, vennootschappen en vereenigingen, die niet
vallen onder de rubriek Kassiers of Bankiers, de navolgende minimum-condities te passen.

25 . Zie noot 23.
26. Archief ABV , notulen vergadering RBV, ABV en de Bond 28 februari 1918
27. Archief ABV, abnot 3 jauari 1919.
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Aile navolgende voorschriften gelden voor de bovengenoemde rubrieken,
tenzij uitdrukkeIijk anders bepaald. Het verkeer tusschen de leden der Amsterdamsche en Rotterdamsche Bankiersvereenigingen onderiing, alsmede
het verkeer met de Nederlandsch-Indische en andere Aziatische relaties der
leden wordt niet beheerscht door de bepalingen van dit reglement. , 28
De voorbereidingen waren getroffen en de affaire met de Hanzebank had de
drie verenigingen gesterkt in hun opvatting, dat samenwerking het beste was.
Enkele maanden later, op 20 maart 1919, werd de Commissie van Incassozaken benoemd. De beide bankiersverenigingen benoemden ieder twee leden,
de Bond vijf en de Amsterdamse kassiersinstellingen (de Associatie-Cassa,
de Kas-Vereeniging en de Ontvang- en Betaalkas) elk een. Deze opzet garandeerde een geregeld overieg tussen de drie verenigingen die in gerede mate de
bedrijfstak vertegenwoordigden. Voor de dagelijkse praktijk was er het voordeel van uniformiteit van tarieven en de uitschakeling van tariefconcurrentie
tussen Bondsleden en grootbanken. De bedrijfstak was het meest gediend met
wederzijds overieg. De Incasso-Overeenkomst betekende voor de RBV en de
Bond aansluiting bij de tarieven van de ABV.

De verbroken eenheid

In 1926 kreeg de ABV van binnenuit kritiek te verduren, die zich toespitste op
het fundament van de werking van de ABV: het reglement van de vereniging.
Een lid, de firma Hope en Co., voelde zich in het zaken doen beperkt door de
tariefbepalingen van het reglement. Zij kwam in januari 1926 in botsing met
de meerderheid van de leden.
Hope en Co. dreigde in dat jaar met uittreden als niet aIle tariefbepalingen
werden geschrapt. Volgens deze bank werden de bepalingen van de vereniging niet behoorIijk nageleefd en waren slechts met behulp van spitsvondigheden de gehanteerde tarieven niet in strijd met de reglementen. Deze kritiek
was niet geheel onterecht. Dat bleek ook uit de reaktie van de overige leden.
Zij betreurden de ontduikingen van de tarieven, maar volgens hen moesten de
besluiten van de ABV als gentlemen's agreements worden opgevat. Dat sloot
niet uit dat over de gehele linie afwijkingen zouden kunnen plaatsvinden. Het
belangrijkste was in hun opvatting dat de banken niet tegen elkaar werden
uitgespeeld door de klan ten. Men kon zich bij reclames beroepen op de
afspraak waaraan men als lid van de ABV was gebonden. Deze voordelen
wogen toch in ruime mate op tegen de ongebreidelde concurrentie van vroeger. Een minder nauwgezette naleving van de reglementen moest maar op de

28. Archief ABV. abnot 1 november 1918.
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koop toe worden genomen. 29 Het uittreden van Hope en Co. kon een precedent scheppen en de eenheid verbreken.
De voorzitter C.J.K. van Aalst wees daamaast op de andere kant van het
karakter van de vereniging. De bankiersvereniging was volgens hem in de
huidige vorm niet aileen een tariefvereniging, maar ook een vereniging die
tegenover de regering of anderen eensgezind haar standpunt kenbaar maakte.
In de eerste plaats diende zij bankiersbelangen, maar ook diende zij ideele
zaken na te streven. Van Aalst zweefde daarom het denkbeeld voor ogen van
twee verenigingen. De ABV zou uitsluitend het karakter moeten dragen van
een tariefvereniging. Een nieuwe vereniging zou daamaast opgericht kunnen
worden, bijvoorbeeld onder de naam van Nederlandsche Vereeniging van
Banken. Die zou zich uitsluitend richten op de bedoelde, meer ideele be langen. Een uit elkaar gaan was hoe dan ook ongewenst, omdat men elkaar in
crisistijden nodig kon hebben.30
Voorts werd gewezen op het belang van het al een aantal jaren goed
werkende Incasso-Reglement. Als men geen lid meer was van de ABV, werd
men als Particulier (en dus duurder) behandeld. De provinciale instellingen
zouden bij het uiteenvallen van de ABV weer volkomen vrij zijn in het
berekenen van hoge tarieven. Deze situatie zou aileen maar verliezers opleveren. De leden waren het roerend met elkaar eens dat de houding van Hope en
Co. niet bepaald collegiaal was. De firma zou nog een kans krijgen. 31
De firma Hope en Co. bleef onverwurmbaar. Een breuk leek onvermijdelijk, maar voorlopig liep het geschil met een sisser af. Twee jaar later, in 1928,
stelden de leden zich harder op. Hope en Co. was, volgens hen, wei zo
verstandig geen buitensporige dingen te doen. De eenheid moest bewaard
blijven, de vereniging blijven bestaan, en onderlinge concurrentie was uit den
boze.32
Op 30 maart 1928 schreef Hope en Co. het volgende aan de vereniging:
'Wij hebben de eer aan Uwe Vereeniging voor te stell en haar Reglement op
te heffen en de Amsterdamsche Bankiersvereeniging te laten voortbestaan in
haren tegenwoordigen vorm zonder eenige vaststelling van tarieven.
Naar onze meening zal de Bankiersvereeniging ook zonder Reglement zeer
wei kunnen voortbestaan en nuttig werk kunnen verrichten door in vele
omstandigheden tegenover derden op te trede ter waameming van de belangen harer gezamenlijke leden. Het is aan den anderen kant onze overtuiging,
dat de reglementeering, zooals tot nu toe vastgesteld, in de praktijk ondoeltreffend en dikwijls nadeelig is gebleken. Dusdanige reglementeering beperkt
bij stipte naleving uit den aard der zaak de commercieele vrijheid der leden,
29. Archief ABV, abnot 26 januari 1926.
30. Archief ABV , abnot 26 januari 1926.
31. Idem.
32. Archief ABV , abnot 1 maart 1928.
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een beperking waarin wij ons zouden kunnen schikken, ware het niet, dat ons
meer en meer overtuigend is gebleken, dat de reglementen veelvuldig veronachtzaamd worden en dat zulks meestentijds geschiedt door hulpmiddelen
te baat te nemen, die naar de letter der reglementen geenszins als ontduikingen zijn te bestempelen. Voor diegenen, welke de reglementen strikt naar
den geest, waarin zij zijn opgesteld, wenschen uit te voeren, wordt daardoor
in vele gevallen nadeel ondervonden.
Dit is de reden, die ons geleid heeft tot het voorstel in den aanhef van dit
schrijven genoemd, waaraan wij zeer groot belang hechten en hetwelk wij U
verzoeken op eene vergadering Uwer leden in behandeling te willen brengen.'33
Hope en Co. had zich hiermee feitelijk buiten de vereniging geplaatst en
bedankte op 22 maart 1928 als lid. De ABV hield vast aan de in haar
reglementen opgestelde tariefbepalingen. De leden zagen geen moeilijkheden
in het voortzetten van de onderlinge samenwerking in verenigingsverband
zonder de firma Hope en CO. 34 Enkele jaren later zou deze firma, wijs
geworden, zonder veel ophef, terugkeren in de ABV -gelederen. Het motto:
eendracht maakt macht, bleek ook hier van toepassing.

De 'Stillhalte regeling'
De geschiedenis van de ABV kenmerkte zich tot het begin van de jaren dertig
hoofdzakelijk door aangelegenheden die bankiers in eigen kring konden
oplossen. De zich wijzigende intemationale situatie noopte haar meer en
meer naar buiten te treden . In 1931 brak de crisis eerst goed door in Europa.
Daaraan voorafgaand was in 1925 het herstel van de Gouden Standaard
gevolgd door een periode van beperkte economische bloei. Die peri ode kwam
ten einde met de depressie in de goederenmarkt in 1928 en de beurscrisis in
New York een jaar later. In 1931 zag Engeland zich genoodzaakt het systeem
van vaste wisselkoersen, de gouden standaard, te verlaten en devalueerde het
Engelse pond. Intemationaal groeide het wantrouwen tegen valuta's. Nederland hield onverkort vast aan de gouden standaard. 35 Het gevo\g was, dat na
1933 De Nederlandsche Bank (DNB) voortdurend goud moest afgeven als
gevolg van speculaties tegen de gulden. Intemationaal vluchtkapitaal vergrootte in deze jaren nog de bestaande instabiliteit op de financiele markten.
Ondanks alles lukte het DNB de waarde van de gulden te handhaven tot 1936.

33. Archief ABV , brief Hope en Co. 13 maart 1928.
34. Archief ABV , abnot 22 maart 1928.
35. S. Korteweg en F.A.G. Keesing, Het moderne geldwezen. Deel II . De techniek van het
betalingsverkeer (Amsterdam 1974) 254-257.
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In dat jaar gaf Frankrijk de gouden standaard prijs, waarna oak Zwitserland
en Nederland, de enig overgebleven landen van het goudblok, eveneens hun
valuta devalueerden. 36 Er ontstond een enorme vraag naar guldens, het vluchtkapitaal keerde terug en de goudvoorraad steeg enorm. 37 Tot 1936 had
DNB de hulp van de Nederlandse banken nodig om de aanval op de gulden af
te slaan en het afnemen van de goudvoorraad tegen te gaan. In het dienen van
het algemeen belang vonden de Nederlandse banken en DNB elkaar. Een
bijzondere relatie tussen de Nederlandse banken en de Bank was geboren uit
de noodzaak een gemeenschappelijk monetair beleid te formuleren.
De Eerste Wereldoorlog had al eerder het intemationale monetaire stelsel
emstig verstoord. Invoering van een nieuw intemationaal monetair stelsel
bleek onmogeJijk zolang Centraal-Europese landen en met name Duitsland in
een monetaire chaos verkeerden. De aandacht van de Financiele Commissie
van de Volkenbond, in samenwerking met haar leden-regeringen en de Verenigde Staten van Amerika, richtte zich in het bijzonder op Duitsland en
Oostenrijk en enkele Balkanlanden. Vooral het herstel van de orde in binnenlandse financien van die landen en hun financiele verhouding tot het buitenland kreeg prioriteit. Maatregelen waren nodig om een einde te maken aan de
binnenlandse inflatie en om even wicht op de betaJingsbalans te brengen. Dit
laatste was onmogelijk in Duitsland, zolang het land gebukt ging onder te
zware herstelbetalingen en het op grate schaal wegvloeien van kapitaal naar
het buitenland. De daardoor verslechterde toestand noodzaakte het aangaan
van buitenlandse leningen voor de herapbouw van een verwaarloosd en
verwoest produktieapparaat. 38 Oostenrijk werd geholpen met een intemationale lening, voor Duitsland kwam in 1924 het Dawes-plan. Na de herinvoering van de gouden standaard in 1925, ontwikkelde het intemationale kredietverkeer zich snel. 39
In 1931 brak de crisis intemationaal eerst goed door. Bankiers van crediteurenlanden zegden hun aan Duitse en Oostenrijkse banken, gemeenten en
industrieen verstrekte korte kredieten op. luist deze landen hadden gedurende
de afgelopen jaren hun binnenlandse kredietbehoefte met buitenlandse leningen gefinancierd. Het binnenlandse kapitaal vluchtte uit vrees voor een oplevende inflatie en hoge belastingen opnieuw naar het buitenland. Oostenrijkse
en Duitse debiteuren waren illiquide en konden onmogeJijk hun schulden
terugbetalen. 40

36. R. van Seenus, Bankpoli!iek en conjunc!uur. He! Nederlandse bankwezen in he!
conjunc!uurverloop na den wereldoorlog 19 J4-1918. (Amsterdam, 1945) 9-160.
37. Idem, 163.
38. l.W. Beyen, He! spel en de knikkers (Rotterdam 1964) 72-73.
39. Idem, 74.
40. Idem, 75.
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In Basel had onder auspicien van de Bank voor Intemationale Betalingen
(BIB) een conferentie plaats van bankiers die kredieten hadden verstrekt aan
Duitsland. Hen werd gevraagd een zogenoemde 'Stillhalte' toe te staan voor
een peri ode van zes maanden tot I februari 1932. Dit betekende dat ze hun
kredieten niet zouden opzeggen. Het zogenaamde 'Hoover Moratorium' zette
alle herstelbetalingen voor een jaar stop.41 Alle leden van de bankiersverenigingen waren aanwezig bij een vergadering met DNB inzake de 'Stillhalte
regeling' van Nederlandse bankiers tegenover Duitsland. De President van
DNB L.1.A. Trip was door de overheid benaderd de Nederlandse bankiers te
verzoeken zich niet zonder meer akkoord te verklaren met de voorgestelde
regeling van de Stillhaltung. Zij moesten van de Duitse regering gedaan zien
te krijgen, dat die afzag van verdere belemmerende maatregelen tegen de
Nederlandse export (in het bijzonder van land- en tuinbouwprodukten). De
President stelde voor in de regeling het voorbehoud op te nemen, dat zodra
van bovengenoemde aktie sprake was, de regeling kwam te vervallen.
De banken gingen niet onmiddellijk accoord. Zij waren niet bij machte
deze voorwaarden op te leggen. Hoogstens konden zij hun Duitse kredieten
opzeggen, maar betaling van hun vorderingen zou toch niet plaatshebben. Het
stellen van zo'n voorwaarde zou dus geen praktische betekenis hebben.42
Tijdens een daaropvolgende bespreking tussen DNB en de belangrijkste
belangenvereniging - de ABV - op maandag 19 oktober 1931 waren de
gesprekspartners het erover eens dat onder de Stillhalte regeling, een verhoging van de tarieven niet abnormaal was. De bankiers beargumenteerden dat
het door de Stillhalte regeling niet langer vanzelfsprekend was, dat zij hun
geld te allen tijde van de Duitsers terugkregen. Vroeger konden zij daarom
tegen lagere tarieven worden bediend. Het was volgens de bankiers zelfs zeer
twijfelachtig of de regeling zich tot zes maanden zou beperken. 43 De Duitsers
tekenden even wei bezwaar aan tegen deze verhoging.
De geschillen over de Stillhalte-regeling vroegen om een structurele benadering. Daarom riepen zij een geschillencommissie in het leven op 24 november 1931 waarin leden van de beide bankiersverenigingen zitting hadden.
Onder voorzitterschap van H.A. van Nierop, directeur van de Amsterdamsche
Bank, toog men aan het werk.44
De volgende dag kwamen de bankiersverenigingen bijeen bij DNB, waarbij de voorzitter van de ABV Van Aalst, president van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, zijn waardering uitsprak over de sam en werking tussen
de bankiersverenigingen en DNB. Hij wees er tevens op dat de Stillhalte
regeling nog vaak ter sprake zou komen. 'Een klein land als Nederland, dat
41. J.W. Beyen, Her spe/ en de knikkers (Rotterdam 1964) 77.
42. Archief ABV, Verslag bijeenkomst ABV, RBV en DNB, 12 augustus 193
43 . Archief ABV , Verslag bespreking ABV, RBV en DNB, 19 oktober 1931.
44. Archief ABV, abnot 24 november 1931.
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zijn financiele zaken in den moeilijke tijden in orde weet te houden , en dat
steeds de mannen geleverd heeft, naar wier adviezen bij de intemationale
beraadslagingen gaame geluisterd wordt, zal er voor dienen te waken, bij in
de toekomst te treffen regelingen niet op den achtergrond te geraken. Daarvoor zal het gewenscht zijn, dat te dezer zaken een band gelegd wordt
tussschen De Nederlandsche Bank en de bankiers, bij het leggen van welken
band ook voor zoover noodig de Regeering gekend zal dienen te worden.'
Van Aalst beoogde morele steun van de regering en DNB voor de banken. Hij
verlangde grote steun van DNB en ook belangenbehartiging voor de bankiers
van die zijde. 45
DNB werd pro forma gevraagd de reeds functionerende commissie inzake
de Stillhalte regeling formeel te benoemen. Deze commissie zou besprekingen in het buitenland voeren en rapport uitbrengen aan DNB en de bankiersverenigingen, zodat onderling overleg mogelijk was. De bedoeling van de
bankiers was, dat de intemationale besprekingen over de Stillhalte een zakelijk en commercieel karakter zouden dragen en dat de politiek er buiten zou
blijven om te vermijden dat later offers van de bankiers zouden worden
gevraagd die niets met de Stillhalte van doen hadden. In intemationale besprekingen is het echter moeilijk politieke invloeden buiten te sluiten.
De President van DNB antwoordde hierop de meest verregaande
samenwerking zeer op prijs te stellen. Hij verklaarde zich bereid de Commissie te benoemen. Deze Commissie moest aanwezig zijn op de intemationale
beraadslagingen en DNB en de bankiersverenigingen op de hoogte houden en
zo nodig, na machtiging, beslissingen nemen. Niet-Ieden van de bankiersverenigingen werden niet opgenomen in deze Commissie. Wei zou overleg
kunnen worden gevoerd, wanneer voorstellen van de Commissie bij de
bankiersvereniging binnen kwamen. Trip voegde hier nog aan toe geen kritiek op zijn beslissingen te verwachten. 46 Hij benoemde H.A. van Nierop
(directeur van de Amsterdamsche Bank) als voorzitter, I.M. Telders (directeur van de Twentsche Bank) en J.W. Beyen (directeur van de Rotterdamsche
Bank).
De eerste bijeenkomst van de Stillhalte Conferenties yond plaats op 9
december 1931 met afgevaardigden uit de Verenigde Staten, Engeland, Zweden, Nederland, Frankrijk en Duitsland. De conferentie had als doel
gedragsregels te formuleren voor de deelnemers.47 Een soort bindend statuut
dus, dat niet slechts aanbevelingen of resoluties die wenselijkheden uitdrukten, weergaf.

45. Archief ABV, abnot 25 november 1931.
46. Archief ABV , Vers1ag bespreking ABV, RBV en DNB, 25 november 1931.
47. Beyen, Her spe/ en de knikkers, 78
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De ABV was voor het eerst vertegenwoordigd op een intemationaal forum,
waarbij zij de belangen van het Nederlandse bankwezen op het hoogste
niveau in het oog kon houden. De Stillhalte conferenties hadden tot gevolg,
dat de Nederlandse bankiers in een geregeld contact kwamen te staan met
ONB. Wederzijds werd informatie in een vriendschappelijke sfeer uitgewisseld. Het geven van inzicht in bedrijfsgegevens was geen probleem voor de
Nederlandse bankiers. ONB kreeg een beter zicht op de financiele situatie in
Nederland en op de ontwikkelingen en resultaten van de banken. Deze goede
verstandhouding was het resultaat van een door intemationale ingrijpende
gebeurtenissen afgedwongen situatie.

Het 'Gentlemen's Agreement'
De crisis in de jaren dertig had haar weers lag op het beleid van ONB. Op 2
maart 1932 werd een commissie benoemd om contact te onderhouden tussen
DNB en de bankiers. Oe Bank stelde voor om periodiek balansen van banken
en bankiers toegezonden te krijgen. Gezien de emstige economische situatie
had de Centrale Bank, als hoedster van het algemeen belang, behoefte aan
meer en snellere cijfermatige informatie. Oe ABV besloot op verzoek
kwartaalbalansen aan te bieden. Controle van overheidswege werd door DNB
niet wenselijk geacht, maar wei was nu een regeling getroffen die beoogde
dat DNB meer stelselmatig van bijzonderheden van het Nederlandse bankwezen op de hoogte werd gehouden. 48
Ook de overheid wilde geen controle op de banken uitoefenen. Oat bleek
tijdens een gesprek tussen de President van ONB en de minister van Financien. Hier kwam naar voren dat er van regeringswege begrip was voor de
moeilijke situatie waarin het bank we zen verkeerde als gevolg van de crisis.
De regering was van mening, dat het Nederlandse bankwezen de vergelijking
met het buitenland goed kon doorstaan. De leiding van de banken werd
bekwaam geacht en er was geen aanleiding dat de overheid verantwoordelijkheden naar zich toe zou trekken. De besprekingen tussen de ABV en ONB
waren aIleen op initiatief van ONB gehouden, zo benadrukte Trip nogmaais .
Geen enkele regeringsautoriteit had zich tot dan toe over deze zaak met DNB
in verbinding gesteld. DNB was er voorstander van eerst onderling overleg te
voeren, aivorens met de regering contact op te nemen. Van een poging om
DNB toezicht te laten krijgen op de banken - in de zin van de Wet Toezicht
Kredietwezen - was geen sprake. Dat toezicht kon en wilde zij niet uitoefenen. De banken zelf dienden verantwoordelijkheid te dragen, zo betoogde
Trip. Wei moest de Bank zich een beeld kunnen vormen van de grote Iijnen
48. Archief ABV, abnot 7 juli 1932.
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in de ontwikkelingen van het bankwezen in Nederland. Ten aanzien van deze
ontwikkelingen konden volgens DNB enkele gevaren ontstaan. De banken en
DNB moesten deze gevaren gezamenlijk onder ogen zien. 49
DNB verzocht de banken een gemeenschappelijk standpunt in te nemen
over de wijze waarop de verzameling van de door haar gewenste gegevens
zou kunnen plaatshebben. DNB dacht dat het nuttig zou zijn, indien de
banken maandelijks hun balanscijfers zouden publiceren en uitvoeriger gegeyens aan haar zou verstrekken. De AB V nam met veel belangstelling kennis
van de denkbeelden van DNB, maar voegde er aan toe, dat het van gedachten
wisselen soepeler zou verJopen als de Bank meer concrete plannen op tafel
bracht. Bij de bankiersinstellingen bestond wei bereidheid, voorzover mogelijk, aan de wensen van DNB tegemoet te komen. Dit bleek duidelijk uit het
feit dat de bankiersinstellingen onlangs gegevens inzake de goudvoorraad aan
DNB verstrekten. Dit waren inlichtingen van bijzondere aard. De bankiers
hadden wei bezwaren tegen het verstrekken van gegevens zonder een duidelijk omschreven doe\. 50
Trip dacht dat het daarom maar beter was, eerst in kleine kring de praktische haalbaarheid van gegevensverstrekking te onderzoeken. Van dwang zou
in geen geval sprake zijn. De beide bankiersverenigingen zegden hierop hun
medewerking toe aan het verwezenlijken van het planY
Eenjaar later, riep Trip in een buitengewone ledenvergadering van de ABV
op 4 mei 1933 de banken op tot grotere samenwerking. Hij was zeer te
spreken over de al bestaande afspraken en zag die als een basis van nog
verdere goede samenwerking. Het uiteindelijke doe I zou zijn het afweren van
abnorrnale en ongewenste handelingen ten nadele van de Nederlandse gulden. Trip benadrukte dat DNB haar verplichtingen zou nakomen en goud zou
afgeven, indien het koersverloop daartoe aanleiding gaf. De bij DNB aanwezige gouddekking was ruimschoots voldoende.
Trip bestreed bij die gelegenheid de opvatting dat Nederland er tens lotte
niet in zou slagen de gouden standaard te handhaven. De Nederlandse
betalingsbalans gaf geen aanleiding tot enige ongerustheid. De kracht van de
Nederlandse gulden was, toen Engeland de gouden standaard verliet, ongebroken gebleven. Ook nu mocht er geen twijfel omtrent die kracht bestaan.
De toestand van de staatsfinancien gaf evenmin aanleiding tot ongerustheid.
Amsterdam zou als financieel centrum de tijdsomstandigheden doorstaan en
dat bevestigde eens te meer de goede naam. Trip was er van overtuigd, dat de
Nederlandse banken - mede in hun eigen belang - bereid waren de gulden te

49. Archief ABV, Verslag bespreking DNB, ABV, RBV, 1 maart 1932.
50. Idem, 2 maart 1932.
51. Idem.
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steunen.52 De samenwerking werd vastgelegd in een geheime afspraak tussen
de banken en DNB in het zgn. 'Gentlemen's Agreement' . Volgens Trip
waren er vier verschijnselen die onrust op de financiele markten veroorzaakten:
I. de kapitaalvlucht,
2. het terugvragen van saldi,
3. de intemationale speculatie ten nadele van de gulden en
4. het oppotten van goud.
Over de eerste twee punten maakte hij zich niet ongerust. Om de andere
twee gevaren het hoofd te bieden werd in het 'Gentlemen's Agreement' het
volgende bepaald:
Ten eerste: De leden van de ABV zullen de goudhandel met het publiek
(dus niet de goudarbitragezaken naar het buitenland) zo veel mogelijk beperken.
Ten tweede: De leden zullen zich ervan onthouden op te treden als tegenpartij bij valutatransakties, die kennelijk tegen de Nederlandse gulden gericht
zijn.
Ten derde: De leden zullen, wanneer zij tekenen zien van een ontwikkeling,
die voor de Nederlandse gulden gevaarlijk zou kunnen worden, zich terzake,
ook individueel, in verbinding stellen met DNB, en DNB van de door hen
waargenomen verschijnselen in kennis stellen, zonder dat daarom van de
zijde van de Bank telkens uitdrukkelijk gevraagd behoeft te worden. 53
Twee jaar lang werkte het Agreement naar tevredenheid. Op 5 juli 1935
yond tussen DNB en de bankiersverenigingen een bespreking plaats. Er werd
gememoreerd dat het Agreement in het begin zeer bevredigend werkte, maar
dat thans alles ontdoken werd. Zowel uit binnen- als buitenland had DNB
mededelingen ontvangen, die erop wezen, dat verschillende bankiers zich ten
aanzien van termijntransakties niet meer aan het Agreement hielden.
De President stelde voorop dat hij de Nederlandse bankiers nog steeds
bereid achtte medewerking te verlenen. Hij had van deze samenwerking in
het jaarverslag van DNB gewag gemaakt om zodoende tegengas te geven aan
de door sommige leden van de Staten-Generaal uitgeoefende pressie om het
Nederlandse bankwezen onder staatscontrole te stellen. Indien DNB niet
langer mocht rekenen op de medewerking van de bankiers, dan zou dat grote
invloed hebben in de standpuntbepaling van de Bank. Een niet mis te verstane
constatering!
Trip meende dat de bankiers, wat de naleving van het Gentlemen Agreement betrof, in principe nog steeds aan zijn zijde te vinden waren. Dat het
Agreement minder nauwkeurig werd nageleefd, kon toegeschreven worden
52. Archief ABV, buitengewone ledenvergadering ABV, 4 mei 1933.
53. Archief ABV, Gentlemen Agreement DNB met ABV, 4 mei 1933.
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aan het afslaan van de jongste aanval op de gulden. Op de arbitrage afdelingen zou het gevoel kunnen bestaan, dat men zich bij het afsluiten van
termijntransakties in vreemde val uta niet meer zo nauwkeurig als voorheen
op de hoogte diende te stellen, of deze transakties een commerciele grondslag
hadden. Trip wilde op- en aanmerkingen wei aanhoren, maar hij maakte de
vergadering zeer duidelijk, dat een niet-nakomen van het Gentlemen's
Agreement schade zou toebrengen aan de vriendschappelijke verhouding
tussen DNB en de Nederlandse bankiers.
De President toonde zich een tegenstander van deviezenrestrictie en ook
wilde hij de contante handel zo min mogelijk tegenwerken. Maar hield deze
contante handel verband met rente-arbitrage, dan was hij niet toegestaan. De
vraag van bankierszijde was, of be halve de termijntransakties ook de contante
handel een commercieie grondslag moest hebben, m.a.w. mocht er gespeculeerd worden? Dit zou niet altijd het geval zijn en mochten dergelijke
contante transakties dan niet meer worden gesloten? Het antwoord daarop
was, dat veel aan de beoordeling van de leden zelf kon worden overgelaten,
maar dat het geenszins de bedoeling was de reele handel te belemmeren. 54
Weer een jaar later yond opnieuw strikt vertrouwelijk overleg plaats tussen
DNB en de ABV. Dit keer was de aanleiding dat door Nederlandse banken in
Londen gouden munten werden gekocht voor de uitvoering van bepaalde
opdrachten en voor voorraadvorming. Dit druiste in tegen de in het Agreement gestelde bepaling over het handhaven van de goudpolitiek. DNB liet
weten dat zij zich daarom veroorloofde om, 'mede met het oog op de stappen,
die onlangs door de Bank of England zijn gedaan om den handel in gouden
munten te Londen zooveel mogelijk te beperken, U te verzoeken onder de
gegeven omstandigheden [zichl geheel en al te onthouden van dergelijke
transakties. ,55
Spoedig daarop wijzigde zich de intemationale situatie en daarmee de
positie van Nederland. Op 29 januari 1937 kwam een brief van DNB binnen
bij de ABV over het Gentlemen Agreement. De Bank schreef: 'Tengevolge
van de wijzigingen die de positie van de gulden op de intemationale wisselmarkten na de monetaire gebeurtenissen van september 1936 heeft ondergaan
- waarop Nederland besloot de Gouden Standaard te verlaten -, be staat op het
oogenblik geen reden meer voor bijzondere maatregelen ter bescherming van
het nationale ruilmiddel. Wij meenen dan ook dat de afspraken, neergelegd in
het U bekende Gentlemen Agreement van Mei 1933, thans voor het grootste
gedeelte kunnen vervallen. Aileen de beperkingen waaraan het goudverkeer
krachtens dat Agreement werd onderworpen, zouden wij, met het oog op de

54. Archief ABV, Verslag bespreking ABV, RBV en DNB, 15 juli 1935.
55. Archief ABV, Verslag bespreking ABV en DNB, 16 juni 1936.

SCHOLTE

AMSTERDAMSCHE BANKIERSVEREENIGING

189

internationale verhoudingen te dezen opzichte, en in verband met in andere
centra geldende regelingen en afspraken, voorlopig nog gaarne gehandhaafd
zien.' Deze bepaling verviel, omdat de ABV werd ontslagen van 'aile verplichtingen van het Agreement. DNB liet in een vervolgbrief van twaalf
maart 1937 weten, dat het gehele Agreement als vervallen kon worden
beschouwd. Hiermee kwam een voorlopig einde aan een bijzondere relatie,
die gekenmerkt werd door samenwerking en begrip voor elkaar. Pas na de
oorlog zou de draad, weliswaar anders, worden opgepakt.

Conclusie
De in dit artikel besproken onderwerpen vormen geen volledige weerspiegeling van de geschiedenis van de ABV, maar zijn te beschouwen als kenmerkend voor de ontwikkeling van de vereniging als belangenbehartiger.
Belangenbehartiging was het doel van de ABV. Dat sprak al duidelijk uit de
oprichtingsnotulen van 26 mei 1915. De vereniging trachtte dit doel in eerste
instantie te verwezenlijken door het verminderen van de tariefconcurrentie
tussen bankiers onderling. De leden werden daarom strikt gebonden aan het
reglement van de vereniging.
Na in eigen gelederen orde op zaken gesteld te hebben, ontpopte de vereniging zich als een krachtige belangenbehartiger in contacten met de RBV en
de Bond. Dit resulteerde in de Incasso-Overeenkomst die zorg droeg voor
meer uniformiteit in tarieven en voor uitschakeling van tariefconcurrentie
tussen Bondsleden en grootstedelijke banken. De ABV had veel gewonnen,
want de Bond had zich bij haar tarievenbeleid aangesloten, hetgeen betekende dat de bijkantoren van de grootstedelijke banken konden concurreren met
de provinciale kantoren. Een van de hoofdbronnen van inkomsten werd
hiermee zeker gesteld.
Demonstreerde de ABV in haar beginfase al haar kracht, in de daarop
volgende fase van consolidatie wist zij een hevige, interne crisis het hoofd te
bieden. De firma Hope en Co. oefende kritiek uit op de werking van de ABV.
Een werking die grotendeels stoelde op de gebondenheid van de leden aan de
reglementen. En juist met de naleving van die reglementen werd volgens
Hope en Co. te veel de hand gelicht. Zij stelde zich hard op en trad uit. De
eenheid was doorbroken, maar niet voor lang. Enkele jaren later werd de
firma weer lid. Aangenomen mag worden dat de financiele wereld ondertussen gewend was geraakt aan de ABV. Haar invloed was onmiskenbaar en
daarmee was succes verzekerd. Zij had be we zen van groot belang te zijn voor
haar leden en het was voor iedereen duidelijk dat het beste resultaat met
eensgezinde samenwerking werd bereikt.
De samenwerking breidde zich uit onder invloed van internationale gebeurtenissen. Belangrijk waren de contacten met de Bank, eerst tijdens de
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Stillhalte-conferenties en later, in versterkte mate, met de bijeenkomsten in
het kader van het Gentlemen Agreement. De relatie tussen de ABV en de
centrale bank werd verstevigd op min of meer informele wijze. Vooruitlopend op het later bij wet geregelde toezicht, wisselden de banken gegevens uit
met DNB en stonden zij in geregeld contact met elkaar.
De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van de oude ABV alhoewel
zij bleef voortbestaan in de nieuw opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging.
Het belang van de ABV was het vermogen samenwerking en contacten te
bewerkstelligen. Op deze wijze wist zij met succes de ledenbelangen te
behartigen, conform haar doelstelling. Tevens maakte zij als voorloper van de
Nederlandse Bankiersvereniging belangenbehartiging in breder, nationaal
verband mogelijk.

Bedrijfsadviseurs in het interbellum; het
Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie
van irJ.M. Louwerse, 1925-1938
E.S.A. BLOEMEN

Inleiding
'Geachte heer Louwerse, met het in gebruik nemen van een 'eigen' kantoor,
dat nu geen huurhuis is, maar waarvan de gehele inrichting en meubilering
zelf ontworpen en doordacht is, sluit U een belangrijk hoofdstuk van Uw
leven af. Bijna veertien jaar bent U nu zelfstandig werkzaam in het beroep
van 'bedrijfsingenieur'.' I
Met deze woorden opent het gedenkboek dat if. Jan L. Louwerse, directeur
van het Adviesbureau vaar BedriJfsarganisatie en met if. Ernst Hijmans en if.
Vincent W. van Gogh een van de pioniers in Nederland op het gebied van het
bedrijfsadvieswerk,op 1 mei 1939 van zijn medewerkers kreeg aangeboden.
Het is een bijzonder gedenkboek geworden, persoonlijk van toon, niet geschreven voor het grote publiek maar aileen voor Louwerse en een klein
clubje intimi. Hoe groot de oplage is geweest, weet ik niet maar in ieder geval
zo klein dat het boek in de vergetelheid is geraakt. De (anonjeme)2 geschiedschrijver van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie (AvB) is althans niet
doorgedrongen tot de Bibliagrafie vaal" de Bedl"ijfsgeschiedenis3 en zijn
werkstuk valt ook niet aan te treffen in de collectie van de Economisch-Historische Bibliotheek.4 Om meerdere redenen valt dit te betreuren. In de eerste
plaats geeft het boek een fraai beeld van binnenuit van een van de eerste
organisatie-adviesburo's van ons land, van de problemen en de successen,

I. Het adviesbureau voor bedrijfsorganisatie van ir. 1.M. Louwerse, 1 juli 1925 - 1 mei 1939,
aangeboden door de medewerkers (z.p., z.j.); exemplaar te vinden in Aigemeen Rijksarchief (ARA),
Archief Louwerse (AL) , inv. nr. 138.
2. Op grond van de stijl en de kennis van het AvB vanaf de beginperiode vermoed ik dat de
(hoofd)auteur ir. C. Hijner is.
3. BibliograJie voor de BedriJfsgeschiedenis, een uitgave van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, Erasmus Universiteit (Rotterdam 1986).
4. P. Dehing en J.J. Seegers, Katalogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en
organisaties in de economisch-historische bibliotheek (Amsterdam 1988). Het NEHA heeft
inmiddels een kopie van het gedenkboek ontvangen.
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van de idealen en de compromissen, van de humor en de meligheid. In de
tweede plaats is het gedenkboek een uitstekende gids voor het archief van
Louwerse, dat tot voor kort in prive bezit was, maar inmiddels is overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Dit archief is niet aileen van belang voor
iemand die de geschiedenis van het AvB wil schrijven, maar ook voor
bedrijfshistorici die 'toevallig' bezig zijn met een bedrijf of bedrijfstak waarin Louwerse werkzaam is geweest.
Het doe I van dit artikel is twee1edig. In de eerste plaats wil ik meer
bekendheid geven aan het gedenkboek en het archief van Louwerse. Ik wil
dat op de volgende manier doen. In het eerste gedeelte van het artikel geef ik
een beschrijving van het AvB en de voomaamste activiteiten. Het tweede
gedeelte bestaat uit een geannoteerde heruitgave van twee hoofdstukken
(hoofdstukjes) van het gedenkboek. In de tweede plaats wil ik een bepaald
aspect van de werkzaamheden van het AvB speciaal belichten, namelijk de
(re)organisatie van de werkplaats. Dat is een onderwerp dat de laatste jaren
sterk in de belangstelling staat, zowel bij historici als bij sociale wetenschappers. Termen als dekwalificatie van de arbeid, segmentering van de arbeidsmarkt, intensivering van de arbeidslast zijn inmiddels gemeengoed geworden. Het gaat er mij hier echter niet om een eigen licht te laten schijnen over
die theorieen of om in debat te treden met Edwards en Littler en al die
anderen. Wat ik wit doen is laten zien hoe de adviseurs en hun medewerkers
zelf over hun werk dachten, waar hun aandacht naar uitging bij het reorganiseren van een werkplaats , hoe zij zich opstelden tegenover hun opdrachtgevers en de bazen en de arbeiders met wie zij te maken kregen. Oat is het them a
van de gekozen hoofdstukken uit het gedenkboek en dat is ook het punt
waaraan ik in het eerste gedeelte van dit artikel de meeste aandacht zal
besteden. Yoor aile duidelijkheid, ik wil hiermee geenszins zeggen dat ik een
meer analytische benadering of theorievorming niet nuttig of nodig vind; dit
artikel gaat aileen over een ander onderwerp.

De interne organisatie

De opening van het nieuwe gebouw en de overhandiging van het gedenkboek
was een minder feestelijk gebeuren dan men in eerste instantie zou denken.
Aile medewerkers van het AvB waren nog onder de indruk van de dramatische ontwikkelingen van enkele maanden daarvoor, toen Louwerse en zijn
partner B.W. Berenschot met een knallende ruzie uit elkaar waren gegaan en
de laatste zijn eigen bureau had opgericht en een deel van het personeel met
zich mee nam. Op zichzelf zijn dergelijke scheidingen in de organisatiewe-

BLOEMEN

BEDRIJFSADVISEURS

193

reId niet ongewoon,5 bewoond als deze wereld is door krachtige respectievelijk eigenwijze persoonlijkheden (zoals adviseurs graag van zichzelf zeggen),
maar voor Louwerse was het een traumatische ervaring om zijn medewerker
van het eerste uur te verliezen. Het is niet aileen om deze reden, de oorlog
kwam, andere belangrijke mensen begonnen ook voor zichzelf,6 maar een feit
is dat het bureau van Louwerse er nooit meer echt bovenop gekomen is.
Achteraf beschouwd kunnen wij daarom, koel geredeneerd, de jaren 19251938 als een afgeronde periode beschouwen.
Toen 10han Marie Louwerse (1887-1953) in 1925 het Adviesbureau voor
Bedrijfsorganisatie oprichtte, had hij al een ruime ervaring in het bedrijfsleyen en zelfs ook al als bedrijfsadviseur achter de rug. 7 Na zijn studie voor
werktuigkundig ingenieur, welke titel hij in 1911 behaalde, vertrok hij voor
acht maanden naar een machinefabriek in Manchester om vervolgens als
tekenaar in dienst te treden bij de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoorwegmateriaal in Amsterdam. Dit werk beviel hem niet en hij keek al
snel weer naar een andere werkkring uit. Zo keerde hij terug naar zijn
geboortegrond, Nederlands-Indie, waar hij zes jaar bij de Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij en vervolgens twee jaar bij een machinefabriek
werkte. In 1920 keerde hij terug naar Nederland en kreeg de functie van
directeur bij de biscuitfabriek Patria. Lang duurde ook dit dienstverband niet.
In 1922 nam hij ontslag wegens verschillen van inzicht met zijn mede-directeur en besloot zich als zelfstandig bedrijfsadviseur te vestigen. Veel concurrentie had hij niet te duchten, want er bestond op dat moment nog maar een
ander organisatie-adviesbureau dat die naam verdiende, namelijk dat van
Hijmans en Van Gogh, opgericht in 1920 en in feite ook nog in de aanvangsfase verkerend. Het probleem was dan ook niet de concurrentie, maar het
krijgen van opdrachten. Het bedrijfsleven was niet bij voorbaat gecharmeerd
van het idee vreemde pottenkijkers in huis te halen. Toch slaagde Louwerse
er in een grote opdracht binnen te hal en, zo groot zelfs dat hij het niet zonder
assistentie afkon. Hij wendde zich daarom tot Hijmans en Van Gogh, welk
contact leidde tot een associatie. Deze samenwerking duurde van 1923 tot
1925. Toen gaf Hijmans, ook niet de makkelijkste, de wens te kennen uit
elkaar te gaan. Aldus geschiedde en naar het schijnt zonder grote problemen. 8

5. Hijmans en Van Gogh waren inmiddels ook al weer jaren uit elkaar en tijdens en na de oorlog
waren splitsingen schering en inslag. Zie F.L. Gosselink, Ontwikkelingen in de organisatiekunde
(Rotterdam 1988) 191.
6. Bijv. T.1. Bezemer en M.G. Ydo.
7. Dezeen vo1gende gegevens uitARA, AL, inv. nr. 138, 'biographie if. J .M. Louwerse, 30-3-1938',
5 p. zonder auteursnaam.
8. Zestig jaar organiseren, het Leven van ir. Ernst Hijmans (Rotterdam/'s Gravenhage 1973) 94
en ARA, AL, 138, 'biographie Louwerse'.

194

JsGBT 7

(1990)

Alb. 1: ir. 1.M. Louwerse. Bron
Archie! Louwerse.

Zo begon Louwerse in 1925 opnieuw voor zichzelf. Hij nam een aantal
opdrachten en Berenschot mee en trok nieuwe mensen van buiten aan. Op de
werkwijze van Louwerse en de zijnen ga ik later in, maar hier wil ik vast
wijzen op een aantal overeenkomsten en verschillen met de aanpak van
Hijmans en Van Gogh. Uit de door 'ghost writers' geschreven autobiografie
van Hijmans kunnen we leren dat Louwerse 'een bekwaam, zelfs geniaal man
(was), maar in feite meer bedrijfsleider en minder adviseur dan Van Gogh en
Hijmans,.9 Bekwaam was Louwerse ongetwijfeld, geniaal weet ik niet, maar
met het laatste deel van zijn uitspraak slaat Hijmans de spijker op zijn kop.
Hijmans en Van Gogh waren zonder meer een paar apart, een soort Sherlock
Holmes en Watson. lO Hijmans was een wat exentrieke figuur, altijd vol
invallen en ideeen en altijd overtuigd van zijn eigen gelijk, terwijl Van Gogh
de man was die de zaken in goede banen moest zien te leiden. Bij een
reorganisatie hielden zij het liefst alles in eigen hand, dat wil zeggen dat zij
zich bij een reorganisatie niet alleen met de fabrieksorganisatie bezig hielden,
maar bij voorbeeld ook adviezen gaven over het aanschaffen van nieuwe
machines, of het nu om werkbanken of een dure Hollerith-machine ging. Zij
schroomden ook niet zich op het gebied van de accountancy te begeven, dit
tot verontwaardiging van de specialisten. Beiden zochten graag de publiciteit
en zij vonden niets mooier dan een opdracht uit het buitenland te krijgen.
Bij het AvB ging het er anders aan toe. Ais we Louwerse een pionier mogen
noemen, dan is dat niet alleen omdat hij natuurlijk ook net als Hijmans en Van
9. Zestigjaar organiseren a.w. 94.
10. Zie E.S.A. Bloemen, Scientific management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam 1988)
113-141.

BLOEMEN

BEDRIJFSADVISEURS

195

Gogh gestalte moest geven aan een voor Nederland nieuw specialisme, maar
ook omdat hij als eerste probeerde een goede eigen organisatie tot stand te
brengen, met taakverdeling, marktgericht en met erkenning van de eigen
beperkingen. Toegegeven moet worden dat het vaak om niet meer dan aanzetten ging en dat het bloed soms kroop waar het niet kon gaan (ik kom daar
later op terug), maar dat neemt niet weg dat het AvB gezien kan worden als
de voorloper van de grote naoorlogse adviesburo's. In die zin was Louwerse
inderdaad meer een bedrijfsleider, zoals Hijmans schreef. Hierbij moet overigens aangetekend worden dat Louwerse vanaf 1930 de leiding van het AvB
dee Ide met Berenschot l 1en dat het Berenschot was die het buro vooral ook in
omvang wilde uitbreiden. Louwerse hield het AvB liever kleiner en stond wat
dat betreft meer op de lijn Hijmans-Van Gogh.
Louwerse en de zijnen stonden minder in de schijnwerpers dan Hijmans en
Van Gogh. De schrijver van het gedenkboek betreurde het feit dat de medewerkers zo weinig publiceerden, maar yond het aan de andere kant toch ook
een logische zaak. Kort samengevat, schrijven kost tijd en tijd kost geld.
Bovendien bestond volgens hem het gevaar dat het onthullen van de kneepjes
van het yak zou leiden tot het slachten van de kip met de gouden eieren.
Anderen zouden kunnen gaan denken dat zij het zelf ook weI konden.12
Ook in andere opzichten was er een verschil in bedrijfscultuur tussen de
twee buro's. Terwijl Hijmans zich in zijn autobiografie lyrisch uitlaat over
zijn buitenlandse connecties, is de passage die in het gedenkboek aan dit
onderwerp is gewijd geheel anders van toon: 'Een buitenlandse opdracht is
weI eervol, maar geeft veel zorg; men kent de psychologie van de buitenlander niet zo goed; het reizen is kostbaar en langdurig, de controle van de
medewerkers is las tiger en de vreemde taal geeft velerlei problemen.' 13 Ook
op het gebied van het geven van technische adviezen stelde het AvB zich
terughoudender op dan Hijmans en Van Gogh. In het hieronder afgedrukte
hoofdstuk 'Werkplaatsorganisatie' uit het gedenkboek kunt u lezen dat in
sommige gevallen de bedrijfsleiding weI werd aangeraden een bepaalde
machine aan te schaffen, maar dat men dit in principe Iiever aan technische
buro's overliet en dat met name de pogingen zelf een constructie uit te denken
tot onbedoelde gevolgen konden leiden.
Belangrijker is wellicht het verschil in organisatie van de beide buro's. Op
het eerste gezicht is het een detail, maar volgens mij is het wei typerend,
namelijk de manier waarop de verschillende archieven bewaard zijn gebleyen. Het archief Van Gogh is omvangrijk maar een chaos (ik bedoel daar
1 I. In dat jaar aanvaardde Louwerse een benoeming als waarnemend directeur van Carps '
garenfabriek (met de vrijheid een deel van zijn tijd aan het AvB te blijven besteden). Ook na zijn
vertrek bij Carp in 1935 bleef deze construe tie gehandhaafd.
12. Hel adviesbureau voor bedrijfsorganisalie. a.w. 20-22.
13. Idem 16.

196

JBGBT 7 (1990)

overigens niets negatiefs mee). Het archief Hijmans is kleinl4 en meer bedoeid ais geheugensteun bij het schrijven van zijn theoretische en filosofische
beschouwingen. IS Het archief van Louwerse daarentegen is niet aIleen groot
maar ook strak georganiseerd. Het was bedoeld ais een werkarchief l6 dat ter
beschikking stond van de medewerkers om bij een nieuwe opdracht vergelijkbare eerdere gevallen bij de hand te hebben om efficient te werk te kunnen
gaan.
Ook uit andere zaken blijkt dat Louwerse probeerde meer structuur aan de
organisatie te geven dan Hijmans en Van Gogh. Zo richtte hij in 1931 een
aparte accountantsafdeling op. Oat is weI een groot woord ais men weet dat
de hele afdeling aanvankelijk uit een man bestond, maar in 1939, na de
scheiding, waren er hier toch vijf mensen werkzaam. Belangrijker dan de
omvang is echter de scheiding van werkzaamheden. Met een aparte afdeling
voor accountancy konden de ingenieurs zich concentreren op de dingen waar
zij het best in waren. Eerder had Louwerse al een andere poging gedaan een
aparte afdeling op te richten, maar dat werd geen succes. In 1930 nam hij
namelijk J.E. de Quay in dienst met de bedoeling een afdeling psychotechniek, een terrein waar Louwerse grote verwachtingen van had, van de grond
te tillen. Veel is hier waarschijnlijk niet van terecht gekomen, al maakte De
Quay zich nuttig met het psychologisch testen van de sollicitanten bij het
AvB. Na zijn vertrek naar Philips in 1932 ging Louwerse in ieder geval niet
op zoek naar een vervanger.
Louwerse trachtte ook enige systematiek in de werkwijze te krijgen door
nieuwe medewerkers een 'interne opleiding ' te geven. Veel stelde dit overigens niet voor. Naast het bestuderen van de oude rapporten en andere literatuur moest de jonge ingenieur zich bekwamen in het hanteren van de stopwatch. In de beginjaren werd hij daarvoor naast een typiste gezet om
gegevens te verzamelen over het aantal aanslagen per minuut, het aantal
fouten en dergelijke. In 1939 was de aanpak, waarschijnlijk tot opluchting
van de typistes, veranderd: 'we plaatsen het jonge slachtoffer voor het raarn
en laten hem een gemeente-ambtenaar tim en, of wei zetten hem voor t,,~t
martelapparaat dat Hegener heeft ingevoerd, bestaande uit een slinger, rie
telkens een tik geeft aan een rechtopstaand papiertje. Met loffelijke ijver
noteert hij de tijdsduur der slingeringen; het schijnt inderdaad te helpen.' 17
Of het echt veel hielp, kan men zich na lezing van het hierbij afgedrukte
hoofdstuk werkplaatsorganisatie afvragen. Het probleem van het objectief
14. Het isook klein omdatveel van de stukken nade 'scheiding' bij Van Gogh zijn achtergebleven
en de oorlog speelt ook een belangrijke ro!.
IS. Zowel de archieven van Van Gogh als die van Hijmans berusten bij het ARA.
16. Het stond in de wandeling bekend als het ' gala-archief'.
17. Gideonse die in 1934 in dienst kwam vertelde overigens dat hij direct zonder speciale training
de werkvloer werd opgestuurd. Interview met AJ. Gideonse, 13-12-1989.
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bepalen van het 'juiste' werktempo kon ook met een goede training niet
worden opgelost. Interessant is dat men die beperkingen onderkende en naar
oplossingen zocht. In de beginjaren van het AvB had men de hoop gevestigd
op de aanpak van de toen zeer populaire Amerikaanse organisatie-adviseur
Frank Gilbreth. Deze had aangetoond dat tijdstudies met stopwatches onnauwkeurig waren en propageerde in plaats daarvan het gebruik van film. Hij
leg de arbeidshandelingen op de film vast en liet daarbij een kIok op het beeld
mee draaien. Dat bood niet aileen de mogelijkheid de handeling te analyseren
maar ook om precies de duur daarvan vast te stellen. Aan de hand van de klok
kon men zien of de film met de juiste snelheid werd geprojecteerd. In de
praktijk was het allemaal niet zo simpel, zo blijkt uit de ervaringen bij het
A vB. Er werd een camera aangeschaft en er werd enthousiast gefilmd, maar
de resultaten bleven voorlopig beperkt tot de constatering 'dat dit alles v~~r
ons nog te 'hoog' was.'18 Daarom bleef men verder experimenteren met
andere stopwatches, meer stopwatches en andere apparatuur om in 1939 zelfs
weer opnieuw uit te komen bij de film. Het rendement van al deze inspanningen was betrekkelijk gering, zoals de schrijver van het gedenkboek enigszins
ironisch vaststelde. Na met de grootst mogelijke accuratesse de tijden te
hebben opgen6men besloot men vervolgens vaak ter wille van de lieve vrede
de tarieven maar wat hoger te stellen. Ik kom daar in de volgende paragraaf
op terug, eerst wil ik nog een paar opmerkingen maken over het werkterrein.
Tussen 1 juli 1925 en 31 december 1938 heeft het Av B opdrachten gekregen van 94 bedrijven.19 Meer dan bij Hijmans en Van Gogh valt er een zekere
specialisatie te constateren. Textielfabrieken vormen met 25 opdrachten verreweg de grootste groep. Op een uitzondering na gaat het om katoen. Steunend op een groeiende expertise werd er met name in Twente actief geworven. 20 Deze specialisatie was echter geen negatieve keuze in de zin dat men
andere bedrijfstakken buiten de deur hield. Het tegendeel was het geval, maar
het was vaak moeilijk een voet tussen de deur te krijgen.

De werkwijze
Wat is de voornaamste taak van een bedrijfsadviseur als hij aan zijn ciienten
advies uitbrengt? Dat is het krijgen van een vervolgopdracht. Deze standaardgrap uit de wereld van de bedrijfsadviseurs bevat een diepe kern van waarheid

18. Het adviesbureau vaa,. Bedriifsarganisatie, a.w. 5.
19. Ais men er rekening mee houdt dat sommige bedrijven dezelfde directie hadden, waren het er
85.
20. De textiel was vooral het werkterrein van Berenscho!. Na de scheiding zou hij zich ook in
Hengelo vestigen.
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Afb. 2a en 2b: Voor en na de reorganisalie. Mel eenvoudige ingreep blijkl hel werk ook door !wee
man gedaan Ie kunnen worden. Bron: ArchiefLouwerse.
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en we kunnen zien dat ook Louwerse en de zijnen worstelden met de vraag
hoe zo veel mogeJijk opdrachten van een bedrijf konden worden binnengehaald. Terugblikkend op de voorbije jaren kon de gedenkboekschrijver vaststellen dat het het beste was om te beginnen met een vooronderzoek. Bedrijven waar een vooronderzoek was verricht, verschaften aanmerkelijk meer
opdrachten dan bedrijven waar direct een klus werd aangepakt. De uitvoerder
van zo'n vooronderzoek (meestal Louwerse zeit) moest dan wei over de juist
psychologische bagage beschikken: ' ...het komt dan vooral op het persoonlijk
overwicht aan van degene die het onderzoek leidt en op de mate van vertrouwen, welke daarbij wordt ingeboezemd ... ,21
Het vooronderzoek leidde (als alles goed ging) tot opdrachten om een
betere bedrijfsvoering tot stand te brengen. De aard van de opdrachten kon
sterk uiteen lopen. De speciaJiteit van Louwerse zelf was het opstellen van
voorcalculaties. Daarbij gaat het om het vaststellen van de kostprijs van een
produkt 'bij een redeJijke bezetting van het bedrijf en bij het handhaven van
een kostenbudget, dat aan de ene kant zo zuinig mogelijk is begroot, maar aan
de andere kant ook rekening houdt met een behoorlijke vergoeding voor
afschrijving en kapitaalrente. m In accountantstermen zou je kunnen spreken
van een methode gebaseerd op vervangingswaarde in plaats van op de historische kostprijs. Anders dan bij de accountant gaat het echter niet om het
vaststellen van de resultaten achteraf, maar om van te voren te berekenen
tegen welke prijs een produkt verkocht moet worden om een redelijke winst
te maken, waarbij dan ook de indirecte kosten moeten worden ingecalculeerd.
Ais de prijs die uit deze berekeningen rolt boven de marktprijs ligt, heeft het
bedrijf een probleem. Een logische volgende stap is dan om naar het produktieproces te gaan kijken.
Een hogere produktiviteit leidt tot een beter rendement. Verhoging van de
produktiviteit kan worden bereikt via verbetering van de techniek of via
verbetering van de organisatie. Zoals gezegd liet het AvB de technische kant
over het algemeen aan specialisten over en concentreerde het buro zich op de
organisatorische kant. Dit is natuurlijk nog een zeer breed terre in. Men hield
zich bezig met het efficient gebruik van de machines, het bestrijden van
verspilling van grondstoffen, kwaliteitscontrole, enz. De hoofdmoot van de
werkzaamheden bestond echter uit het verhogen van de arbeidsprestaties
door het werk te analyseren, verbeteringen (vereenvoudigingen) aan te brengen, vast te stellen wat een redelijke dagtaak was en daar vervolgens de
tarieven aan aan te passen. In principe konden de tarieven zowel in opwaartse
als in neerwaartse richting worden bijgesteld, maar gezien het doel van de
operatie zal het niemand verwonderen dat het laatste meer voorkwam dan het
21. Hel adviesbureau voor Bedrijfsorganisalie. a.w. 25 .
22. Idem 29.
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eerste. Als er nog met uurloon werd gewerkt, kwamen daar zo mogelijk
tarieven voor in de plaats. Behalve door het opvoeren van de produktiviteit
trachtte het AvB ook de kosten te drukken door het splitsen van de werkzaamheden voor geschoolde en ongeschoolde (goedkopere) werkkrachten en waar
het werk dat toeliet het vervangen van mannelijk door (eveneens goedkoper)
vrouwelijk personeel. 23 Op de vraag hoe deze wijzigingen in de praktijk
werden ingevoerd ga ik in de volgende paragraaf in. Eerst vermeld ik nog
twee andere activiteiten van het AvB, de werkdistributie en de 'bazencursussen'.
Bij werkdistributie gaat het er met name om tijdverlies te voorkomen bij
wisseling van karwei. Altijd moet er nieuw werk klaar staan. Volgens de
gedenkboekschrijver is een goede werkdistributie theoretisch niet moeilijk;
een distributiebord bewijst hier goede diensten. De grote vraag is echter wie
het bord bedient. Traditioneel is het de baas van een afdeling die het werk
verdeelt en dat is een taak die hij niet graag afstaat. Het is namelijk 'een
machtig wapen om zijn gezag in de werkplaats te handhaven'. 24 Hij kan een
lastige arbeider de slechte karweitjes geven en een die hij te vriend wil
houden de meest voordelige. 'Wanneer men bedenkt hoe weinig middelen
een baas eigenlijk heeft om zijn gezag op te houden, begrijpt men dat hij de
werkverdeling liever niet uit handen geeft. ,25 Ondanks aile begrip streefde het
A vB er toch naar de werkdistributie te laten verrichten door een apart iemand
die zonder aanziens des persoons te werk moest gaan. De regelmatig ondervonden tegenwerking van de bazen leidde er in 1934 toe een cursus op te
zetten met het doel hen meer begrip voor de nieuwe methoden en werkwijze
bij te brengen. De regelmatig weerkerende klachten over het gebrek aan
medewerking van de bazen doen denken aan wat F.W. Taylor daar over
schreef: 'It is rarely the case, however, that superintendents and foremen can
find any reasons for changing their methods, which, as far as they can see,
have been successful. ,26 Taylor voegde daaraan toe dat hij over het algemeen
nauwelijks problemen had met de gewone arbeiders. Of dit laatste een geheel
zuivere weergave van de waarheid is mag betwijfeld worden, maar in ieder
geval stuitten de medewerkers van het AvB ook hier regelmatig op veel
verzet.

23. Expliciet aangegeven in ARA, AL, 25 Bontweverij 'De Batavier' Verslag no. 8, 3-11-1930.
24. Hef Adviesbureau voor Bedrijfsorganisafie, a.w. 66.
25. Idem.
26. F.W. Taylor, Shop Management (oorspr. uitgave 1903, gebruikt New YorkILondon 1919) 94.
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De praktijk
Het verbeteren van de werkmethoden en het vaststellen van de tarieven
vormden samen het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden van het AvB.
Het belangrijkste instrument hiervoor was de stopwatch of een variant daarvan. Het eerste probleem was de arbeiders zo ver te krijgen dat zij normaal
doorwerkten, terwijl iemand voor hun neus allemaal aantekeningen stond te
maken. Het tweede probleem was hen en hun bazen (en soms ook de directie)
er vervolgens van te overtuigen dat de gevonden nieuwe werkmethoden en de
nieuwe tarieven ook daadwerkelijk een verbetering waren. Een oude Amerikaanse true was om de stopwatch te verbergen in een boek en net te doen of
er niets aan de hand was, maar dat was toch al te doorzichtig. Bij het AvB
ging men in ieder geval openlijk te werk, zij het niet altijd omzichtig genoeg.
In januari 1928 was er een topberaa rl over wat er misgelopen was bij de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Men kwam tot de conc1usie dat men
met tijdstudies was begonnen voordat de bazen waren overtuigd van het nut
en voordat men een overzicht had van het bedrijf, ' ... wat de vorderingen der
werkzaamheden sterk heeft beYnvloed.,27 Uit het hiema afgedrukte hoofdstuk
uit het gedenkboek kan men afleiden dat het niet aileen de bazen waren die
zich bedreigd voelden door de tijdstudies, maar ook de arbeiders. Een van de
vroegere medewerkers van Louwerse vertelde mij dat hij al bij zijn eerste klus
als tijdwaamemer van de arbeiders te horen had gekregen dat zij plannen
hadden gemaakt om hem op te wachten, maar er uiteindelijk toch maar vanaf
hadden gezien.28 De komst van de tijdwaamemers van Louwerse en Berenschot leidde bij de machinefabriek Stork in 1937 en 1938 tot twee korte
stakingen.29 Over het algemeen Iijken de problemen echter beperkt te zijn
gebleven tot gem opper en Iichte vormen van obstructie.
Op basis van de vastgestelde tijden moest vervolgens het tarief worden
vastgesteld. De methode die langzaam veld won en die na de oorlog verder
werd ontwikkeld, was het vaststellen van de meest voorkomende handelingstijd en daar bovenop een vermoeidheidstoeslag van bij voorbeeld vijf procent
en een toeslag van drie procent voor persoonlijke verzorging (toiletbezoek
e.d.) toe te kennen. 30 Omdat tegelijk met de invoering van nieuwe tarieven
vaak ook een nieuwe werkverdeling en nieuwe werkmethoden werden geintroduceerd kregen de werknemers vaak de indruk dat zij weI erg veel harder
moesten werken om het oude loon te kunnen halen. Voor de medewerkers
van het AvB was het dan de kunst hen ervan te overtuigen dat de nieuwe eisen
27 . ARA, AL, RTM, Voordracht W. Ybema over vordering der werkzaamheden bij de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, 7-1-1928.
28. Interview met Gideonse.
29. Bloemen, a.w. 159.
30. Interview met Gideonse; zie ook ARA, AG, 28, J.F. Scholten & Zonen rapport 5.
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redelijk waren. Dat kostte vaak grote moeite, zoals bij voorbeeld blijkt uit de
aantekeningen die zijn gemaakt tijdens de invoering van nieuwe werkmethoden en tarieven bij de klossendrogerij van de N.V. Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co in Hengelo.
Volgens de oude werkregeling werkten er vijf mensen per ploeg op de
afdeling: twee mannen bedienden de grote droogmachine, twee anderen de
kleine en een meisje hielp bij het doorsteken van de klossen. Het AvB kwam
tot de conclusie dat er met vier mensen kon worden volstaan, twee mannen
om beide machines te bedienen en twee meisjes voor het doorsteken. Besloten werd echter om niet te hard van stapel te lopen en te beginnen met twee
mannen en drie meisjes. Tevens werd afgesproken dat de werknemers de
eerste week hun oude uurloon nog zouden krijgen als zij daar met de nieuwe
tarieven onderbleven. Het is dan 18 maart 1929. De eerste tijd bleken de
ploegen inderdaad de oude verdiensten niet te halen en nog minder de nieuwe
vastgestelde taken. De belangrijkste verandering voor de mannen was dat zij
niet meer op elkaar mochten wachten en alles sam en doen, maar dat de een
vast aan een nieuwe klus moest beginnen terwijl de ander nog met iets anders
bezig was. Pas een maand later, op 16 april, wordt de rapporteur wat optimistischer: 'Nuttig effect 87 %. Werken steeds beter. Verspillen niet zooveel tijd
meer met allerlei kleinigheden. Ook het werken aileen komt er steeds beter
in . .31 Hiema gingen echter weer weken voorbij zonder dat er veel vooruitgang werd geboekt. Op 8 juni moesten de drogers bij elkaar komen en kregen
zij te horen dat nu toch echt de 100 % gehaald moest worden. Hun antwoord
was dat de cijfers die tot dan toe bereikt werden, aileen maar gehaald konden
worden door sabotage. In plaats van de klossen van twee kanten door te
steken deden zij het nog maar van een kant. De mijnheer van het AvB moest
maar zeggen wat zij moesten doen: 'De kwaliteit verzorgen of veel produceeren'. Desondanks beloofde iedereen voortaan zijn uiterste best te doen.
Tot hogere produktiecijfers leidde dit echter niet. Ten einde raad ging men
er tenslotte toe over een van de drogers te vervangen door iemand die als een
harde werker bekend stond. Meteen de eerste dag haalden zij nu een nuttig
effect van 100,5 % en de dag daarop zelfs 104 %. Helaas, de nieuwe man
hield het niet langer dan twee weken vol en vroeg overplaatsing omdat zijn
handen niet tegen verf konden. De medewerker van het AvB vroeg om een
nieuwe goede kracht, maar stuitte nu op weerstand. Hij kreeg de vraag
voorgelegd 'waarom of dit altijd de beste moeten zijn.' De maand juli bleven
de cijfers op en neer gaan en de drogers moesten weer gewaarschuwd worden
de klossen twee keer door te steken. Op 26 juli werd de proef eindelijk
beeindigd. Vol gens de rapporteur van het AvB stond nu vast dat alles in orde
was. De objectieve lezer houdt misschien toch nog enige twijfels. 'In verband
31. ARA, AI,-45, Konkinklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork verslag 36, 16-12-1929.
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met het hooge percentage van gisteren hebben K. en H.F.M. een korte
bespreking gehad met Wilm. en P. Geven thans toe, dat het tarief goed is. W.
verklaarde dat zij gisteren aile klossen 2x doorgestoken hebben. Hebben
ontzettend hard gewerkt; of ze het zoo vol kunnen houden, weet hij nog niet.
Wij kunnen thans veilig aannemen, dat het tarief goed is. ,32

Conclusies
'Wij kunnen thans veilig aannemen, dat het tarief goed is.' De zin is bedoeld
als een geruststelling, maar tegelijk klinkt de twijfel er in door. ' Veilig
aannemen'. In de geschriften van Taylor is geen sprake van 'veilig aannemen', daarin wordt management verheven tot een wetenschap. Ook tarieven
zouden wetenschappelijk kunnen worden vastgesteld. Nu is het papier geduldig en Taylor zelf had wei eens toegegeven dat zijn tijdstudies weinig accuraat waren en niet meer dan een benadering van de werkelijkheid.3 3 Louwerse
en zijn medewerkers van het eerste uur waren sterk bei"nvloed door het
scientific management en de wetenschappelijke aspiraties daarvan. Aan de
andere kant stonden zij midden in de praktijk. Daar leerden zij de beperkingen van de tijdstudies kennen, zoals treffend blijkt uit de hier volgende
hoofdstukken uit het gedenkboek. Daar ontdekten zij ook dat hun maatregelen vaak op weerstand stuitten, zowel bij de werklieden als bij de bazen en
soms ook bij de directie. Die weerstand kon dikwijls aileen worden overwonnen door compromissen te sluiten. Hun gezag op de werkvloer was evenwel
gebaseerd op hun aanspraak op wetenschappelijkheid. De kunst was derhalve
die aanspraak overeind te houden ondanks de concessies die werden gedaan.
Nu is dit geen probleem waarmee aileen Louwerse, Berenschot en hun
medewerkers hadden te kampen. Sterker nog, tot op de dag van vandaag is dat
naar mijn mening het grote dilemma van iedere bedrijfsadviseur. De geschiedenis van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie laat zien hoe in deze
pioniersfase, met de beperkte instrumenten die voor handen waren, getracht
werd een zo goed mogeJijk evenwicht te vinden.

32. Idem.
33. Zie D. Nelson, Managers and Workers; Origins a/the New Factory System in the United States
1880·1920 (Madison, Wise. 1975) 58.
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HET ADVIESBUREAU VOOR BEDRl]FSORGANISATIE VAN IR. 1.M.
LOUWERSE, I lULl 1925 - 1 MEl 1939, AANGEBODEN DOOR DE
MEDEWERKERS.l

Werkplaatsorganisatie
Sedert het ontstaan van het bureau is dit het onderwerp geweest dat het
meeste werk heeft verschaft en dat ook het meeste aansluit op de technische
vooropleiding onzer ingenieurs. Hiermede begint de nieuwe medewerker zijn
loopbaan; nadat hij ingewijd is in de geheimen van het stophorloge , wordt hij
ergens in een fabrieksafdeling neergezet en krijgt tot opdracht om een analyse
te maken van de werkzaamheden van een of meer werklieden . Daama mag hij
zijn krachten beproeven op het aanwijzen van verliezen en het componeren
van een nieuwe werkmethode, welke hetzij goedkoper is, of betere kwaliteiten waarborgt. En tenslotte zal hij zelf leiding moeten geven als tot uitvoering
van de voorstellen wordt overgegaan.
Voorwaar een fascinerend werk voor de ingenieur, die pas uit Delft komt en
aldus in de gelegenheid wordt gesteld om verbeteringen aan te brengen, daar
waar de vakkundige bedrijfsleiding, hetzij uit onkunde of tijdgebrek, geen
resultaten kan bereiken. Hij krijgt direct reeds een grote vrijheid van handelen
en draagt direct de verantwoordelijkheid voor de juistheid der verzamelde
gegevens en de daaruit afgeleide diagnose. En dit verzoet hem de uren, welke
-met het horloge in de hand- staande, in gespannen concentratie worden
doorgebracht.
Zonder klacht moet hij als een schildwacht op zijn post staan, lOwel in de
smorende hitte van de glasblazerij, de benauwde atmosfeer van een wasserij
of appretteerderij , de stof en het vuil van de gieterij, de koude van een
constructiewerkplaats in de winter, als in de behagelijke sfeer van een goedverzorgde werkplaats.
Oat valt dikwijls niet mee en wij denken daarbij terug aan een onzer
vroegere ingenieurs, die, voordat hij met een tijdstudie begon, eerst een
leuningstoel van het kantoor naar de werkplaats liet brengen en deze op een
strategisch punt liet opstellen. Daama nestelde hij zich in de stoel, stak de
brand in zijn pijp en maakte tijdstudies!! Hij verstond de kunst om voor
zichzelf een sfeer te scheppen. Maar ook al is de sfeer behagelijk, de werklieden zelf maken het dikwijls niet gemakkelijk voor de ingenieur. Sterke

1. Hier voigt de integrale tekst van twee hoofdstukken uit dit gedenkboek met dien verstande dat
typefouten zijn gecorrigeerd, aan persoonsnamen de initialen zijn toegevoegd, afkortingen voluit
zijn geschreven en verwijzingen naar niet afgedrukte afbeeldingen zijn weggelaten.
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verhalen zijn er bij ons in omloop over penibele situaties, welke waard zijn
aan de vergetelheid ontrukt te worden.
Daar is het roemruchte verhaal van ir.AJ. Gideonse, die een tijdstudie
moest maken van het laden van turven in een schip in een sneeuwstorm in
Februari te midden der oneindige desolaatheid van het Drentse veen. Tot in
het merg zijner botten verkleumd hield hij vol totdat het potlood zijn machteloze vingers ontviel en hij soelaas moest zoeken in de roef van de beurtschipper, waar hij met hete koffie en snert weer bijgebracht moest worden. Ais
bewijs liggen nog enige, door vocht verkleurde en onleesbaar geworden
tijdstudieformulieren in het archief -veel waarde als tijdarchief hebben ze niet
en we bewaren ze meer als bewijs van karaktersterkte dan als grondgegevens
voor een nieuw tarief.
Een zeer onaangenaam geval van lichamelijk lijden heeft wei F.C.M.
Hegener meegemaakt, die bij het maken van een analyse in een cellulosefabriek getuige was van het lekken van een koppelflens in een loogleiding. De
arbeiders organiseerden direct een hulpdienst; telkens rende er een naar de
flens , de zakdoek met een hand stijf tegen neus en mond gedrukt en in de
andere hand een sleutel waarmede ze een tiental seconden een bout aandraaiden en daama wegvluchtten om voor een ander plaats te maken.
Moedig hield Hegener vol, maar retireerde steeds meer voor de allesdoordringende stank totdat hij half uit het raam hing, zo nu en dan een oogje
wagende aan de vordering der werkzaamheden. Twee dagen later hoestte hij
nog. En hoeveel van ons zijn er bedreigd door arbeiders, die de zenuwen niet
meer konden beheersen, met lichamelijke tuchtigingen, waarvan het inslaan
der hersens het minste was.
Dat is alles onaangenaam, maar men heeft tenminste het voordeel als man
tegenover man te staan -moeilijk is het echter ook als enige man in een zaal
met meisjes te staan, die giebelen en grinniken.
Zo kwam ir.C. Hijner eens in een werkplaats met meisjes en bleef, door
nieuwsgierigheid gedreven, de plaatjes langs de wand bekijken. Noodlottigerwijze bleek een der plaatjes zeer onkuis te zijn; op het moment dat dit tot
hem doordrong klonk achter zijn rug een daverend gelach, want de gehele
afdeling had dit zien aankomen en in steeds grotere spanning de inspectie der
muurplaten gevolgd. Wat moest hij in dit geval doen? Het is misschien niet
eervol geweest, maar hij heeft volgens de vlugste route de afdeling verlaten in
de vaste overtuiging daarbij de slag verloren te hebben.
Het onderwerp 'Werkplaatsorganisatie' is zeer uitgebreid, daar het aile
maatregelen bevat, welke kunnen dienen tot verhoging van de arbeidsprestatie, beter gebruik van gebouwen, machines en installaties, handhaving van
een goede kwaliteit en zuinig gebruik van grondstoffen. In het algemeen
wordt van ons niet verwacht dat wij adviezen zullen geven over aanschaffing
van nieuwe machines, of over verbetering van de technologie, daar dit meer
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op het terrein ligt van technische bureaux, die op een bepaald bedrijf gespecialiseerd zijn. Toch komt het wei eens voor, dat door ons technische verbeteringen worden aangebracht omdat door de analyse van het werk soms
fouten in de machines naar voren komen, welke anders verborgen blijven.
Regel is het echter, dat wij verbeteringen zoeken met handhaving van de
bestaande gebouwen en machines. Dat wil zeggen wij zullen zeker er op
wijzen dat bepaalde installaties verouderd zijn en met voordeel vemieuwd
kunnen worden, of dat de indeling der gebouwen onpractisch is en een
verbouwing bepaalde voordelen met zich zou meebrengen.
En dat is zeker niet een zijde, welke verwaarloosd moet worden -wij zijn
niet zo eng begrensd dat wij perse aileen uitgaan van de bestaande machines
en gebouwen. Dikwijls blijkt reeds dadelijk bij het onderzoek dat afdelingen
gecombineerd kunnen worden, of een nieuwe indeling van de fabriek noodzakelijk is, of weI verouderde machines uitgeschakeld kunnen worden door
opvoering van de capaciteit van de overige. Een mooi voorbeeld daarvan is
ons werk bij de Plateelbakkerij 'Zuid-Holland', waar door uitschakeling der
oude ovens, opvoering van de capaciteit der nieuwe ovens en volledige
hergroepering van afdelingen en magazijnen de fabriek in staat werd gesteld
haar productie in zeer belangrijke mate te verhogen en daardoor weer op een
winstgevende basis te geraken.
AI achten wij het niet onze taak om in een papierfabriek aan te raden een
nieuwe papiermachine te kopen, of in een emailleerfabriek om nieuwe ovens
aan te schaffen, toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en in de
fabrieken, waarvan de technologie ons door ervaring eigen is geworden,
zullen wij toch wei eens technische adviezen geven, welke dan echter een
'extraatje' vormen buiten ons gewone werk om. Zeker zullen wij een weverij
aanraden automaten aan te schaffen, of een machinefabriek om revolverbanken te nemen, maar dit zijn meer liefhebberijen van enkelen onder ons dan
een algemeen standpunt van het Bureau.
Op het gebied van transportwezen - dat ook afhankelijk is van een bepaalde
bedrijfstak- of inrichting van gebouwen, schromen wij echter niet om ons
licht te laten schijnen, maar zo gauw het gaat om verbouwing van machines
en dus het zuiver constructieve deel belangrijk wordt, roepen de oudere
ingenieurs al gauw een halt toe aan de nog meer technisch georienteerde
jongeren, omdat zij weten hoeveel tijd het kost om zelfs een middelmatige
constructie te ontwerpen door personen, die qua aanleg juist niet constructief
zijn. Beroemde gevallen uit het verleden leren ons onze technische gaven
laag te schatten. Daar is het voorbeeld van de machine, die ir.W. Fuhri
Snethlage concipieerde uit oude fietswielen en kettingen, op de markt gekocht en samengevoegd in een frame van balken, welke door duims bouten
waren verbonden . De bedoeling van dit gevaarte was om een lap goed over
een tafel te trekken, waartoe het toes tel dan ook weI in staat moet zijn
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geweest, gezien het feit, dat aileen de bouten reeds in staat waren enige
tonnen te torsen. Door de wielen en het zware frame werd de machine
onmiddellijk 'de locomotief' genoemd.2
Ofwei de beruchte kruiwagen door ir. C. Hijner ontworpen, welke een wiel
onder de bak had en waarmee het de bedoeling was om turven niet aileen te
vervoeren, maar ook voorover te storten. Bovendien moest de inhoud fabelachtig groot zijn om nog transport te besparen. Het getekende on twerp was
prachtig, het vervaardigde model 1/10 der grootte absoluut overtuigend -het
werkelijke exemplaar echter van astronomische afmetingen. De timmerman,
die het pronkstuk vervaardigde, is er 's nachts mee op stap gegaan, omdat hij
niet de risee van het dorp wilde worden en de man had nog het geluk dat hij
geen tegenwind had, want anders had hij nooit het doel bereikt.
Twijfelend Iiepen we om het gevaarte heen, dat expres voor ons met turven
was beladen; het optillen ging wei, het aanzetten zeer zwaar, het rijden zeer
wankel, maar het storten ging bliksemsnel, want ir. Gideonse reed ermee in
een kuiltje van hoogstens 2 em en voor we begrepen wat er gebeurde stond
het gevaarte op de kop en liep Gideonse met half verrekte armen rond. Wat
was namelijk het geval? De bomen reikten ver over de 2 meter als de wagen
voorover in stortzand stond en het was aIleen doenlijk voor een Goliath om
deze mastodont te regeren. Enfin we sloegen niet zuinig een figuur en dit
bleek ook weI uit de woorden van de bedrijfsleider, die de demonstratie had
bijgewoond. Hij had .namelijk een klein hondje dat hem altijd vergezelde in
het veen. ' En slim, mijnheer, slim; zo slim als een mens en toch nooit in Delft
gestudeerd!' Tableau.
En dat is een der redenen waarom we niet veel voor construeren voelen. We
zeggen dat construeren evengoed door anderen kan gebeuren en dat er genoeg
mensen te vinden zijn die het goedkoper dan wij doen en dat onze tijd te
kostbaar is; maar in ons hart weten we wei beter.
Helemaal rechtvaardig is dit ook al weer niet, want er zijn inderdaad heel
aardige geslaagde technische oplossingen verkregen. Want ir. Hijner bijvoorbeeld heeft het niet op zich laten zitten met die turfkruiwagen en er is er nu
een in gebruik in de veenstreken, die wei goed geconstrueerd is en beter is dan
de oude. En nu we het toch over krui wagens hebben -op foto' s is de beroemde
steenkruiwagen op 2 rubberwielen te zien, welke een enorme verbetering is,
omdat een man er 300 kg. stenen mee kan versjouwen met minder moeite dan
vroeger 120 kg. met de oude wagen .
Geslaagd is ook het apparatuur, welke voor de Zuiderzee visserij is ontworpen; de constructie van een jassenpers bij Bendien welke 3 bestaande kon
vervangen; de verbetering bij knoopgatenmachines, waardoor het aftekenen
2. De heer Gideonse, die een belangrijk aandeel in de constructie van dit apparaat had, vertelde
mij dat het belangrijkste euvel was dat het ding niet werkte. De tricot die in lappen gesneden moest
worden, rekte weI uit maar bleef heel.
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van een boord kon geschieden in de tijd, dat een andere boord van knoopsgaten werd voorzien; de sorteerplaats voor de vuile was in wasserijen en verder
vele kleine verbeteringen op allerlei gebied. Maar ook hier bevestigt de
uitzondering de regel.
Als eerste deel van het gebied der Werkplaatsorganisatie kan genoemd
worden het wijzigen van de indeling van gebouwen met de bedoeling om een
beter overzichtelijk geheel te krijgen en meer in overeenstemming te geraken
met de capaciteit der fabriek. Veelal gaat dit samen met een algemeen
onderzoek van werkmethoden omdat een volkomen gewijzigde opstelling
van arbeiders dikwijls tot gevolg heeft dat de indeling der afdeling veranderd
moet worden. Dit werk is meestal zeer dankbaar, omdat het effect ervan zo
duidelijk tot de opdrachtgever spreekt en het is ook voor ons een aangename
bezigheid, welke het meeste weg heeft van een legplaat. Aileen is er bij een
legplaat maar een oplossing en het vervelende van een wijziging in indeling
is dat er evenveel oplossingen zijn als men er dagen over nadenkt.
Bekende voorbeelden van belangrijke omstellingen zijn geweest het inrichten van de pakafdelingen bij Van Houten, Van Gelder Zonen, de Koninklijke
Weefgoederenfabriek; het overgaan op bandproductie bij Bendien; de nieuwe
graveerderij van Van Vlissingen, de volledige verandering van de Plateelbakkerij, de vele wijzigingen bij Carp en de uitbreiding der werkplaatsen van
Asselbergs & Nachenius.
De hoofdschotel van ons werk wordt gevormd door het verbeteren van
werkmethoden en het afleiden van tarieven. Het is onze trots dat we het
stophorloge niet uitsluitend gebruiken als middel om het werktempo van
werklieden te controleren, maar dat we de qualitatieve analyse van het werk
laten domineren en daamaast de tijdmeting gebruiken als onmisbaar middel
bij de synthese. We gaan er prat op nooit een arbeider op te nemen aileen met
de bedoeling om eenheidstijden te bepalen, teneinde daarmee·het werktempo
op te kunnen voeren. Integendeel zoeken wij in de eerste plaats naar verbeteringsmogelijkheden in organisatie en werkmethode, zoals het uitschakelen
van overbodige handelingen, vermindering van vermoeidheid, verbeteringen
van werkomstandigheden en werkregeling en dergelijke en trachten op deze
wijze te komen tot een nieuwe werkwijze, welke tot een lagere kostprijs leidt.
Het is zelfs denkbaar dat we in bepaalde gevallen komen tot een oplossing,
welke meer loon per eenheid van productie kost, maar grotere besparingen
geeft aan materiaal of machinekosten.
Ook zuBen wij nooit uitsluitend tarieven bepalen, maar steeds daarbij
bedacht zijn op aanpassing aan de organisatie van het bedrijf. In dit opzicht is
er dus een principieel verschil tussen ons en Bedeaux; wij vinden werkmethodeverbetering en het organisatorische werk de hoofdzaak, waarvan het stellen
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van tarieven een onderdeel is, terwijl Bedeaux uitsluitend ingesteld is op
tariefstelling.3 Wij vinden het interessant en zeer aangenaam te werken in een
afdeling, waarin geen massawerk wordt verricht en tariefstelling geen onderdeel van belang is, zoals bijvoorbeeld een herstelwerkplaats, terwijl Bedeaux
een dergelijk object niet aanneemt. Bedeaux schijnt dan ook meer te verdienen dan wij -maar dat is weer een ander verhaal. Voor ons zelf geeft zeker het
steeds zoeken naar nieuwe oplossingen -dat inhaerent is aan ons werk- meer
geestelijke bevrediging dan het massale tariefstellen.
Het is met dat verbeteren van werkmethode een vreemd geval, want hoe
leert men in vredesnaam zo iets? Hoe is het over te dragen aan anderen en vast
te leggen op papier? Is het een aangeboren eigenschap, welke gegrondvest is
op karaktereigenschappen zoals vindingrijkheid, koppigheid, slimheid en
zuinigheid, of is het iets dat aangeleerd kan worden? We trachten dit dilemma
te ontlopen door medewerkers uit te kiezen waarvan wij veronderstellen dat
zij de gewenste eigenschappen bezitten, stoppen ze dan in de eerste maand
van hun loopbaan vol met neergeschreven ervaringen over verbeterde werkmethode en laten de rest aan de praktijk over.
Een bepaalde cursus voor opleiding in dit yak hebben wij aileen voor
bazen. 4 Daar is getracht te ontleden uit welke elementen een werkmethodeverbetering kan bestaan, zoals bijvoorbeeld kortere transportwegen, opheffing van vermoeiende handelingen en houdingen, nalaten van overbodige
bewegingen, enzovoort. Maar voor onze medewerkers zelf is de ervaring nog
steeds de beste leermeester. Het is wei belangrijk om te weten volgens welke
principes een werkmethode verbeterd kan worden, maar in de praktijk bepalen dikwijls andere factoren het succes. Bijvoorbeeld de zeer vindingrijke zal
soms ingewikkelde constructies bedenken en het voor de hand Iiggende
voorbijlopen; de knappe zal soms een oplossing bedenken, die geniaal is,
maar helaas onbruikbaar omdat ze teveel geld kost; de koppige zweert bij de
oplossing, die hem het eerste voor de geest komt en wil voor geen geld de
noodzakelijke concessies doen, terwijl degene die middelmatig van verstand
en fantasie is soms het pleit wint met een oplossing, die goedkoop, handig en

3. Charles Bedaux (1886-1944), geboren in Parijs en in 1906 naar de VS gexxmigreerd, was de
stichter van een groot intemationaal adviesconcem. Hij had een tariefstelsel ontwikkeld dat op
aile soorten arbeid kon worden toegepast en waarrnee in de praktijk het arbeidstempo drastisch
werd opgejaagd. Onder de aanhangers van het scientific magement had hij een slechte naam omdat
hij onwetenschappelijk te werk ging, maar bij ondememers had hij veel succes omdat zijn systeem
makkelijk ingevoerd kon worden. Zie C.R. Littler, The Development of the Labour Process in
Capitalist Societies (London 1982) 105-115.
4. Een schriftelijke neerslag van deze cursus is te vinden in 1.M.Manhijsen, Baas boven baas,
aanwijzingen voor werkmeesters en voorlieden over de organisatie van fabriek en werkplaats
(Purmerend 1943). Matthijsen was in 1934 bij het AvB gekomen en bleefna de scheiding.
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Af. 3: De lopende band bi} Van Houten. Bron: ArchiefLouwerse.

voldoende besparend is -hoewel de gedachte misschien van een ander afkomstig is.
Het gebied, waarover wij werkmethoden hebben verbeterd, is zeer gevarieerd. In het algemeen is het meeste te bereiken in de massafabricage, omdat
daar een kleine verbetering per arbeider direct reeds vermenigvuldigd wordt
met een groot aantal. Het meest uitgesproken type van massafabricage is weI
de lopende band, welke door ons ontworpen is bij Van Houten, Bendien en
Blom.
Bij Van Houten werd een band ontworpen in 1926 en deze was een
doorslaand succes, hoewel wij toen nog niet beschikten over de ervaring en
de zuivere tijdmeting, welke ons bij Bendien zo van pas zijn gekomen. Een
lopende band ontwerpen is in wezen eenvoudig, maar het zo te doen dat de
afstemmingsverliezen slechts een paar procent bedragen en het tempo van
werken hoog is, vereist een grote kennis van de organisatie van het bedrijf.
Immers in plaats van enige tien- ofhonderdtallen arbeiders en machines krijgt
men nu te maken met enkele grote complexen, die uitermate gevoeJig zijn
voor storingen.
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Raakt in een band een machine defect, of een arbeider ziek, dan ligt de
gehele band stil en daarom dient men de gehele organisatie van de fabriek er
op in te richten, dat een continue en homogene stroom van werk ontstaat en
dat aile bedrijfsstoomissen zijn voorzien en ogenblikkelijk verholpen kunnen
worden. Daamaast is een gehele herorientering op het gebied van administratie, kwaliteitscontrole, loonsysteem, werktijdindeling en werkregeling nodig;
en om deze redenen is het ontwerpen van lopende banden een kolfje naar
onze hand.
Handenarbeid in massafabricage leent zich zeer, zoals reeds gezegd is, tot
werkmethode-onderzoek en hiervan zijn dan ook vele voorbeelden in onze
archieven.
Bijvoorbeeld het turfgraven, de baksteenindustrie, sorteren en verpakken in
verschillende industrieen, emailleren, verven in textielindustrie, enzovoort.
Het komt hierbij meestal neer op vereenvoudiging der handelingen door
betere outillage en opstelling, vermijding van wachttijden door betere regeling en afstemming van bewerking en het nalaten van overbodige handelingen.
Een speciale toepassing van het beginsel, om bij transport de te transporteren hoeveelheid zo groot mogelijk te maken, is de verbeterde kruiwagen,
welke hierboven reeds gememoreerd is.
Vooral op het gebied van sorteren en verpakken hebben wij veel verricht;
wij hebben liefst 14 pakkamers onderzocht en daar werkmethoden verbeterd,
zodat het ons aan ervaring niet ontbreekt en we experts zijn geworden in het
vouwen van papier, het leggen van knopen en het bedenken van gunstige
opstellingen van arbeiders. Bij Van Gelder en Zonen hebben wij zelfs gefilmd
om maar goed op de hoogte te geraken van de geheimen van het pakjes
maken.
Interessanter is in het algemeen het werkmethode-onderzoek bij arbeiders,
die met machines werken, omdat hier het probleem ingewikkelder is. Het gaat
dan niet aIleen om prestatieverbetering van arbeiders, maar tevens om capaciteitsverhoging der machines. Vooral in de Textiel is hierbij aardig werk
gebeurd, zoals bijvoorbeeld in ververijen, appreteerderijen, spinnerijen, maar
vooral in weverijen. De voortdurende verdere mechanisatie der weefgetouwen maakte het mogelijk, dat een wever meer dan 4 getouwen kon bedienen
en het kwam er nu op aan voor elke kwaliteit goed dat aantal getouwen per
wever te vinden, waarbij de totale kosten aan weversloon en machinekosten
per eenheid van productie minimaal zijn
Dit probleem is tenslotte zuiver wiskundig op het gebied van de waarschijnlijkheidsleer en met behulp van Prof.F. Schuh zijn we er dan ook in
geslaagd een formule op te steIlen, die zo moeilijk leesbaar is en in zUlke
onbegrijpelijke termen gesteld is (bijvoorbeeld de extra-extra stilstand) dat
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we niet bang behoeven te zijn dat een ander ooit achter het geheim komt. 5
Toch slagen enkelen van ons er in deze formule te hanteren tot heil van
onszelf en de weverijen en het is Onze rechtmatige trots dat wij op deze
manier een grote voorsprong hebben gekregen in wetenschappelijke bedrijfsleiding.
Op het gebied van bepalen van snijsnelheden van draaibanken hebben wij
een speciale techniek ontwikkeld, welke ons goed te pas komt. Bij elke bank
wordt door ons ee!1 diagram opgehangen, waarop de draaier voor elk soort
materiaal zelf de snijsnelheid en aanzet kan aflezen, welke bij de diameter
van het werkstuk passen.
Reeds in 1925 en 1926 waren we bezig met het ontwerpen van snijdiagrammen en in 1932 is dit weer opnieuw ter hand genomen, maar zonder veel
succes. In 1938 zijn we er eindelijk in geslaagd een vorm te vinden, welke
werkelijk ook voldoet in de werkplaats. Wij verlaten nu het gebied van
werkmethodeverbetering en gaan over tot de techniek van tijdstudies en
tariefbepaling.
Oorspronkelijk beg onnen wij in 1925 met een gewoon stophorloge met
dubbele wijzer en indeling van de wijzerplaat in 60 seconden. Dit is lange tijd
ons enige instrument geweest, maar werd al spoedig voorzien van een wijzerplaat in honderd delen. Dit horloge had het bezwaar, dat het aflezen moest
geschieden tijdens het waarnemen van de arbeider en daarom werden door
ons proeven genomen met een apparaat, dat bestond uit een draaiende cylinder, waarop door 6 stiften lijnen werden getrokken. In plaats van de tijd af te
lezen behoefde men aileen een of meer knoppen af te drukken, waardoor de
stiften een zijdelinge uitwijking kregen zodat men na de waameming een
grafiek verkryeg, waarop de tijd der handeling door meting verkregen kon
worden. Het 'idee was goed, maar aileen het apparaat werkte niet. Daama
kwam het driehorlogeplankje zeer in trek voor massawerk, waarbij voortdurend dezelfde cycJus van handelingen na elkaar voorkwam. Yoor zeer korte
tijden kregen we de beschikking over het Michelinapparaat, dat op hetzelfde
beginsel berust als het bovengenoemde mislukte opneemtoestel, maar in
plaats van een trommel een band papier gebruikt. En tens lotte werd ook de
film toegepast voor tijdbepaling van zeer korte handelingen, maar dit is op
niets uitgelopen door de hoge kosten van uitwerking der tijden, het ontbreken
van zekerheid omtrent de snelheid van opnemen en omdat wij een handige
methode van uitwerken nog missen. 6
5. Schuh was hoogleraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en mechanica in Delft. Een van de
problemen die opgelost moesten worden was te berekenen hoeveel extra tijd verloren ging als
tijdens werkzaamheden aan een stil gevallen getouw een ander getouw vastliep en hoe dat in
tarieven moest worden verdisconteerd. Zie voor de formules ARA , AL, Scholten & Zonen rapport
5.
6. Zie voor een beschrijving van de verschillende apparaten F.C.M. Hegener, Tijds{udies (Leiden
1947). Het meest gebruikte apparaat was het driehorlogeplankje. Met een druk op de knop ging
een horloge lopen, de tweede stopte en de derde sprong op nul. Zo kon men makkelijk achter
elkaar door tijden opnemen.
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Afb. 4: Tijdwaarnemingsapparatuur enfilmcamera. Rechts het drieharlageplankje met natitievel
en band vaal' am de nek. Bran: ArchiefLauwerse.

Door Hegener is nu een apparaat uitgevonden, dat een grote vooruitgang
kan worden, omdat het de tijdstippen registreert en tevens de tijd per handeling berekent.
Binnenkort komen we dan ook met dit apparaat op de markt. De apparatuur
heeft een stempel gedrukt op onze wijze van werken. In de eerste jaren, toen
wij nog waren aangewezen op het gewone stophorloge, waren wij vrij zuinig
met het nemen van tijdstudies, daar elke opname zeker tweemaal zoveel aan
uitwerken kostte als het opnemen zelf. Toen echter het driehorlogeplankje in
zwang kwam werden er pakken van tijdstudies genomen, omdat het uitwerken weinig tijd kostte en we daarmede de gelegenheid kregen stapeldiagrammen te krijgen, waaruit we de tarieftijd konden afleiden. Dit werd schromelijk
overdreven, zoals bijvoorbeeld bij Van Gelder, waar wij duizenden opnamen
hebben gedaan om tarieftijden van eenvoudige handelingen te bepalen en op
deze wijze maanden lang assistenten onnut werk hebben laten doen. Momen-
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teel zijn we hier volkomen van afgestapt en maken wij liever enkele zeer
gedetailleerde opnamen, waaruit we direct de tarieftijd bepalen.
Enige jaren geleden waren we niet tevreden voordat we practisch aile
daarvoor in aanmerking komende arbeiders langdurig hadden opgenomen
-tegenwoordig slagen we er in korte tijd in om aile eenheidstijden van een
bewerking te bemachtigen.
Het zwakke punt is steeds echter de temposchatting. Enige keren is wei
geprobeerd om hiervoor een systeem te vinden, maar de ervaring daarmede
was vemietigend. Wat ontbreekt is een objectieve maatstaf van een redelijke
snelheid van werken, welke als standaard kan dienen voor het bepalen van
eenheidstijden. We hebben nu een nieuwe filminstallatie gekocht, welke ons
in staat stelt om met verschillende bekende snelheden te projecteren, zodat
wij elke opname kunnen versnellen tot het punt, dat wij als normaal beschouwen. Dit punt kan vastgesteld worden en is dan de norm en tevens beschikken
wij dan automatisch over de eenheidstijden, welke bij het normale werktempo behoren.
Dit zal een grote verbetering geven en daarmede hopen wij ook verband te
kunnen leggen tussen de eenheidstijden, welke in diverse fabrieken worden
bepaald. Ons werk zal daardoor een volledige herorientering ondergaan.
Het afleiden van tarieven uit eenheidstijden is niet moeilijk, maar vereist
een grote ervaring, omdat men moet weten in hoeverre gedetailleerde tarieyen wenselijk zijn. Is het bepalen van tarieftijden nog een min of meer
theoretische functie -het maken van tarieven, welke beschikbaar zijn, is veelal
een kwestie van practisch inzicht in bedrijfsverhoudingen. Het gaat niet
aileen om het bepalen van een tarief, maar dikwijls ook om het ontwerpen of
beoordelen van een loonsysteem; het verwerken in de administratie; de mogelijkheid van een controIe der opgegeven tijden of producties en bovenal om
een wrijvingsloze invoering.
En juist het laatste punt geeft in vele gevallen de doors lag bij de vraag of de
tarieven min of meer gedetailleerd moe ten worden. Is de invoering een
mislukking, dan is al het voorafgaande werk vergeefs geweest, zodat tarieven
niet aileen theoretisch juist opgesteld moeten worden, maar bovenal practisch
uitvoerbaar moeten zijn. Hoe groter de besparing, des te moeilijker de invoering en vaak zijn we dan ook geneigd de tarieven a priori te verhogen, om
maar de invoering meer kans van slagen te geven. In dit licht bezien is het dan
ook met elkaar in tegenstelling, dat wij eerst met uiterste accuratesse eenheidstijden vaststellen om later de tarieven terwille van de bedrijfsvrede weer
te verhogen. En tenslotte dient men ook steeds in het oog te houden dat de
kosten van onderzoek in redelijke verhouding moeten staan tot de besparingen. Een gulden regel, die wei eens in het gedrang komt als het probleem zo
interessant is, dat er onwillekeurig aan wordt "gesabbeld".
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Het zou te ver voeren lang over tarieven en invoering ervan te praten, daar
de voorbeelden legio zijn. Toch zijn enkele waard gememoreerd te worden.
Bijvoorbeeld het moeilijke probleem om tarieven te stellen voor het graveren
van koperen walsen in de katoendrukkerij van Van Vlissingen. Hierbij kwam
elk patroon maar eenmaal voor en waren de patronen onderling nauwelijks
vergelijkbaar. Het werktempo was ontstellend laag; de graveurs hadden bijvoorbeeld de schamieren van de deur der afdeling piepend gemaakt, zodat ze
direct gewaarschuwd werden als er iemand de afdeling binnenkwam. En deze
waarschuwing was ook nodig, gezien het feit, dat zij, achter het tekenbord
verborgen, gewend waren bij tijd en wijle een dutje te doen.
Door elk patroon te ontleden in verschillende Iijntypen, van elk type de
lengte op te meten en deze lengte te vermenigvuldigen met een tijdtarief per
cm. lengte, zijn wij er in geslaagd een objectieve beoordeling te verkrijgen
van de vereiste graveertijd.
Een ander voorbeeld van een netelig tariefprobleem is geweest het aftekenen in de constructiewerkplaats van Werkspoor. In plaats van langdurige
tijdstudies te nemen hebben wij de baas apart genomen en hem aile voorkomende handelingen laten verrichten in het tempo, dat hij zelf redelijk yond.
Op deze manier beschikten wij in korte tijd over een volledig archief van
eenheidstijden en slaagden er toen spoedig in om daarmede tarieftabellen
samen te stellen voor het aftekenen van aile profielsoorten.
Voorbeelden van moeilijke invoeringen zijn geweest Bendien en Stork. Dat
we daar ondanks stakingen van werklieden en ongeloof der Directie toch
hebben volgehouden en een compleet succes konden bereiken, geeft een
grote voldoening en verzoet ons de vele moelijke uren gedurende de invoering. Maar dat we bijna steeds na de onvermijdelijke moeilijkheden met de
arbeiders, op den duur ook van arbeiderszijde waardering ontvangen, omdat
juiste tarieven tenslotte ook van belang voor werknemers zijn, leert ons, dat
wij de goede weg hebben gekozen en stijft ons in het streven om vol te
houden tegen aile tegenstand in.

Invoering
'The proof of the pudding is in the eating' geldt niet slechts voor puddingen,
doch eveneens voor nieuwbakken tarieven of werkmethoden.
En het is niet te verwonderen dat het "eten" het moelijkste deel van het yak
is.
Achter de tafel gezeten is het niet zo moeilijk te critiseren, analyseren en
een synthese op te bouwen; met enige ervaring krijgt men spoedig weI een
juiste kijk op het probleem, daarbij komt dat het ons nu eenmaal in het bloed
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zit; hoe ir. Louwerse deze eigenschap zonder psychotechnisch onderzoek bij
het kiezen van zijn medewerkers ontdekt, is een raadsel.
Ook het schrijven van een enigzins leesbaar en begrijpelijk rapport over een
geval is te leren; bij de een duurt het langer dan bij de ander, maar we komen
er toch. Maar nu komt het 'selling yourself to your men' de eerste dag van de
invoering, nadat een Directie daartoe toestemming heeft gegeven. Het is als
bij een premiere en daarom gedraagt de regisseur zich net alsof, enigzins
nerveus, maar toch vol vertrouwen dat de goede critieken niet zullen uitblijyen.

Waar en hoe moet begonnen worden? Waar is de minste weerstand te
verwachten? Want als iedereen kiezen wij die weg natuurlijk.
Belangrijk is het als men enigzins op de hoogte is van de psychische
hoedanigheden van het eerste proefkonijn; moet de man gekozen worden, die
altijd zo goed doorwerkt, maar nogal opvliegerig is, of die kalme onverstoorbare, waar we kans hebben dat geen moeilijkheden zullen komen? Met de
hoop in het hart dat alles goed zal gaan -we beginnen. 7
'Kijk eens Jansen, we willen nu eens op een andere manier gaan werken,
natuurlijk heb je daar geen bezwaar tegen, want je krijgt het er zeker niet
moeilijker door, terwijl het werk regelmatiger en mooier zal worden'. (Dat
wordt natuurlijk niet geloofd). 'We beginnen natuurlijk kalm aan, je zult er
niet minder door verdienen, zelfs waarschijnlijk straks meer. Het is alles
eigenlijk reuze eenvoudig; kijk die handbeweging met de linkerhand ga je nu
rechts doen, die met de rechter wordt links; je tafeltje komt nu daar te staan,
het is de bedoeling dat je die plankjes z6 neerlegt, precies zo zie je, want dat
is de mop, daardoor komt het. Begin nu maar eens, niet te hard van stapel
lopen, kalm aan, ik kom nog wei eens kijken' .
De medewerker zucht, neemt een houding aan van 'nou ja niets bijzonders',
loopt zo natuurlijk mogelijk weg en probeert zo even omkijkend snel vast te
stellen hoe de reactie is. De man is meestal nog verbijsterd, maar begint,
terwijl -zo spoedig als de omstandigheden dit veroorloven- de collega's
komen vragen 'wat zei die vent?'
Wat nu voigt zouden we de geduldsproef kunnen noemen, namelijk het
steeds weer opnieuw iedere dag de man vertellen dat het plankje nu juist d.ilir
moet liggen en niet daar. Slechts ongelooflijk eigenwijze medewerkers redden het, zij het dan ten koste van hun zenuwen; amechtig vallen zij 's avonds
in hun luie stoelen neer, niet in staat om nog een woord uit te brengen na de
ellen lange redevoeringen van de dag.
7. Het volgende gefingeerde gesprek doet in stijl sterk denken aan de beschrijving van Taylor hoe
hij ' Schmidt ' zo ver kreeg vier keer zo veel werk te verzetten als tevoren. Het grote verschil is
dat Taylor aile nadruk legde op de extra verdiensten en hier beklemtoond wordt dat het werk er
niet zwaarder op zal worden. Zie F.W. Taylor, The Principles of Scientific Management (oorsr.
1911 , gebruikte uitgave New York/London 1917) 43-47.
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Niet aileen de zenuwen van de medewerkers worden op een zware proef
gesteld, maar ook de arbeiders worden het soms beu. Met vriendelijke woorden bereikt men vaak veel, want het is vooral noodzakelijk dat de man
vertrouwen krijgt in de mogelijkheden van de nieuwe methode, of tenminste
dat op de lange duur geen extra inspanning van hem geeist zal worden.
Daarom praten en nog eens praten.
In de aanvang zijn meestal geen moeilijkheden te verwachten, maar daama;
het verloop is ongeveer als voigt:
a. Productie niet voldoende, chef lacht sma\end, maakt opmerking als "zo
kan ik het ook wei!"
b. Een of meer dagen controleren door de medewerker, tracht aan te tonen
dat gestelde tijd gehaald kan worden; lukt meestal weI.
c. Iedereen in het bedrijf krijgt plotseling interesse voor de kwaliteit,
critiek op afwerking blijft dan ook niet uit;
d. Baas wordt verantwoordelijk gesteld, kwaliteit wordt beter (zelfs beter
dan voorheen), productie daalt.
e. Herhaling b, c, d, waarbij productie iets hoger is;
f. Arbeider begint te mopperen, vindt dat hij harder moet werken, enzovoort;

g. Het grote moment is aangebroken, getracht moet worden op psychologische wijze de arbeider over het dode punt heen te helpen, zodat hij vertrouwt
dat de productie gehaald kan worden.
Lukt dit, dan zijn we er (met een zucht), gewaagd is het echter elkander bij
deze gelegenheid op de schouder te kloppen, daar de kans bestaat, dat wanneer men zich dan omdraait de productie gedaald is. In dit geval is herhaling
van b. tot en met g. aanbevolen. Een onzer heeft eens gezegd, dat invoeren is
twee passen vooruit, een achteruit, maar het is niet uitgesloten dat men een
flink eind achteruit moet kunnen wandelen, zonder brokken te maken. 'The
proof of the pudding is in the eating', het lukt altijd de pudding naar binnen te
krijgen, al zijn er momenten dat men dit gerecht gewoonweg niet meer kan
zien.
Edoch evenals de kok met genoegen straks weer het meest exclusieve menu
zal samenstellen, omdat het toch zo'n mooi werk is iets fijns voor anderen
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klaar te maken, zo critiseren en analyseren wij een volgende keer weer met
evenveel plezier, eenvoudigweg omdat wij het zo moeilijk laten kunnen .
En in het overkomen van moeilijkheden bij invoeren schuilt toch altijd een
sportief element.

Handelsvereeniging 'Amsterdam'
1945-1958, herstel en herorientatie.
J.A.M. GOEDKOOP

Vanaf de dag dat koopman Comelis de Houtman als eerste Nederlander in het
jaar 1597 voet op Indonesische bodem had gezet, hebben zowel de Nederlandse overheid als particuliere handelaren ingezien, dat investeren in deze
'gordel van smaragd' een zeer winstgevende bezigheid kon zijn. Na de
uitbreiding van de economische belangen in Nederlands-Indie, volgde al snel
de politieke onderwerping van de gehele archipel aan het gezag van het
Nederlandse Gouvemement. Maar mede als gevolg van de Japanse bezetting
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de positie van het Nederlandse Gouvemement in Nederlands-Indie onherstelbaar aangetast. De drang naar onafhankelijkheid van de Indonesische bevolking leidde in 1949 tot de soevereiniteitsoverdracht, waama de onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesie
een feit waren. In de Nederlandse wei gering Nieuw-Guinea aan de RepubJiek
over te dragen, zag de Indonesische regering een reden voor het nationaliseren van aBe Nederlandse ondememingen in haar land. De nationalisatie van
het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesie in 1958 betekende een breuk in de
handelsbetrekkingen die Nederland met Nederlands-Indie en Indonesie gedurende honderden jaren, en op zeer uiteenlopende wijzen, had opgebouwd.
In de woelige naoorlogse peri ode van 1945 tot 1958 zag het Nederlandse
bedrijfsleven in Nedelands-Indie en Indonesie zich voor diverse problemen
gesteld. Veel ondememingen hadden als gevolg van de Japanse bezetting
grote schade opgelopen en dienden grondig hersteld te worden. Daamaast
werden de ondememers door de politi eke ontwikkelingen gedwongen tot
bezinning over hun toekomstige positie in Indonesie. Hoe Nederlandse
ondememers in deze peri ode te werk zijn gegaan, hoe zij reageerden op de
politieke, economische en sociale ontwikkelingen en of zij zich nog voor de
nationalisaties uit Indonesie hebben teruggetrokken, heeft tot nu toe slechts in
geringe mate in de aandacht van de historici gestaan.
Een van de weinige en meest recente studies betreffende het Nederlandse
bedrijfsleven in Nederlands-Indie en Indonesie is van H. Baudet en M.
Fennema (H. Baudet en M. Fennema, Het Nederlands be lang bij Indie,
Utrecht/Antwerpen 1983). Zij beschrijven hoe het Nederlandse bedrijfsleven
aldaar zich na de Japanse bezetting allereerst gericht heeft op een herstel naar
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de vooroorlogse situatie. Maar naar de mening van deze auteurs werd door de
investeerders al snel ingezien dat door de politieke ontwikkelingen het ondernemersklimaat in Nederlands-Indie en het latere Indonesie zodanig verslechterde, dat men uitweek naar andere produktieianden. De grote ondememingen, genoemd worden de Rubber Cuituurmaatschappij 'Amsterdam', de
Deii-maatschappij en de Handeisvereeniging 'Amsterdam', probeerden door
een orientatie naar andere landen een deel van de ontstane problemen het
hoofd te bieden. 1
De veranderingen op politiek terrein in Indonesie brachten volgens Baudet
en Fennema enkele ondememingen ertoe hun kapitaal elders te investeren.
De poiitieke gebeurtenissen bepaalden zodoende de economische ontwikkeling van Indonesie en van de in Indonesie gevestigde bedrijven. Wanneer
de schrijvers deze gedachtengang poneren, gaan zij uit van een chronologische opeenvoiging van het naoorlogse herstel van de ondememingen in
Nederlands-Indie en Indonesie enerzijds, en de herorientatie van deze bedrijyen naar buiten de Indonesische archipel anderzijds. Want, een verder herstel
van de ondememingen in Nederlands-Indie of Indonesie werd niet meer als
nuttig beschouwd, en derhalve afgebroken, op het moment dat met de
herorientatie naar andere gebieden werd begonnen.
In dit artikel wil ik deze stelling van Baudet en Fennema toetsen aan het
specifieke geval van de Handeisvereeniging 'Amsterdam'. Ais een van de
grootste cultuurmaatschappijen in Nederlands-Indie en Indonesie, wordt haar
vestiging in Ethiopie gebruikt als voorbeeid van een gesiaagde herorientatie.
Het is inderdaad een feit dat de HV A in 1951 in Ethiopie startte met de
verbouw en verwerking van suikerriet. In dit artikel wil ik bestuderen, of deze
vestiging in Ethiopie daadwerkelijk ingegeven werd door de ontwikkelingen
in Indonesie. Wanneer de bovengenoemde stelling correct zou zijn, zouden
de investeringen van de HV A in Indonesie moeten zijn gestaakt op het
moment dat met de vestiging in Ethiopie werd begonnen. In hoeverre werd de
toenmalige, ruim vijftig jaar bestaande, continulteit van bedrijfsvoering be'invloed door de discontinu"iteit in het land van vestiging? Met andere woorden,
in hoeverre was de herorintatie van de HV A een reactie op de veranderingen
in het naoorlogse Nederlands-Indie en Indonesie?
I. H. BaudetenM. Fennema, HetNederlands be lang bijlndie. (Utrecht/Antwerpen 1983), 153-154.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat Baudet en Fennema in dit boek een enigzins
tweeslachtige houding aannemen. Hoewel de auteurs blijven vasthouden aan de stelling dat met
name de HV A, RCMA en de Delimaatschappij door herorientatie naar elders de problemen in
Nederlands-Indie en lndonesie trachten te ontvluchten, menen zij tegelijkertijd dat geen enkele
ondememing werkelijk geloofde dat nationalisatie werkelijk op handen was (Biz. 208). Daamaast
onderkennen Baudet en Fennema de bijzondere positie van de HV A. In een apart hoofdstuk over
dubbelfunkties tussen de verschillende ondememingen, vragen zij zich af of de afwezigheid van
de HVA in dit dubbelfunktienetwerk der cultures beschouwd kan worden als een aanwijzing voor
een succesvolle, vroegtijdige (= v66r 1945) herorientatie.
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Voor de beantwoording van de bovenstaande vragen heb ik gebruik gemaakt van bronnen van diverse aard. Naast het gebruik van verschillende
geschreven bronnen, zoals bijvoorbeeld de jaarverslagen van de HV A, verkeerde ik in de omstandigheid enkele van de direct betrokkenen van toen,
over hun ervaringen te kunnen ondervragen. Deze interviews vormen een
waardevolle bijdrage aan dit artike!. Alvorens ik mij richt op het naoorlogse
herstel en de herorientatie van de HV A, wil ik eerst een korte voorgeschiedenis van het bedrijf geven.
Opgericht op 23 december 1878 op initiatief van een vijftal kooplieden,
begon de Handelsvereeniging 'Amsterdam' op 1 januari 1879 haar activiteiten in Nederlands-Indie? De HV A heeft zich in de eerste jaren van haar
bestaan volledig gericht op de importhandel ten behoeve van de particuliere
landbouw. Daarnaast werden consignatiecontracten met cultuurondernemingen afgesloten. De economische depressie van de jaren tachtig van de
vorige eeuw bracht aan deze situatie een veraridering. Lage prijzen voor
landbouwprodukten maakten het de eigenaren van landbouwondememingen
onmogelijk de hen verleende kredieten terug te betalen, zodoende gingen de
ondememingen over in handen van de kredietverlener. Op deze wijze kwam
de HV A in het bezit van vijf koffie-ondememingen en vier suikerondernemingen op Java.
Na de aanpassing van de Statuten der Vennootschap in 1889 heeft de HVA
de exploitatie van de cultuurondememingen met kracht ter hand genomen. In
hoog tempo werden woeste gronden ontgonnen en werden deze beplant met
koffie, suikerriet, cassave en agave. In 1910 werden de handelsactiviteiten
van het bedrijf in dienst gesteld van de eigen landbouwondememingen. De
overige handelsactiviteiten werden afgestoten, Met het oog op een verdeling
van het risico werd al snel het oog gericht op de Buitengewesten (=de
Indonesische archipel buiten Java en Madoera). In 1916 en 1917 verwierf de
HV A grote concessies op de Oostkust van Sumatra voor de oliepalm-, vezel-,
thee- en rubbercultuur. Al snel volgden uitbreidingen naar Atjeh en Sumatra's Westkust.
Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had de HVA 36
ondememingen in eigendom, waarvan er 21 op Java en 15 op Sumatra
gelegen waren. Het totale areaal in produktie bedroeg 100.000 hectare, gelijkelijk verdeeld over Java en Sumatra. Op de ondememingen en in de
kantoren werkten in totaal 800 stafemployes en 170.000 arbeiders. De
produktiecapaciteit van de 36 ondememingen bedroeg 400.000 ton suiker,
50.000 ton tapioca, 60.000 ton vezel, 60,000 ton palmolie, 12.000 ton palmkemen (palmpitten), 10.000 ton thee en 12.000 ton rubber. Door eigen re-

2. Voor deze korte geschiedenis van de Handelsvereniging , Amsterdam' heb ik gebruik gemaakt
van W. Brand e.a. , 1879 HVA 1979, (Amsterdam 1979).
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search verricht door de landbouwkundige dienst, de verschillende proefstations en het grondlaboratorium van de HV A (toentertijd het grootste van
Indonesie), konden de produkties per hectare tot de hoogste ter wereld gerekend worden.
De verkoop van de produkten geschiedde, met uitzondering van suiker,
door het hoofdkantoor te Amsterdam. Suiker werd in Nederlands-Indie centraal opgekocht door de NIV AS (Nederlands-Indische Vereeniging voor de
afzet van suiker). Het kantoor in Amsterdam was het middelpunt van de
bedrijfsorganisatie van de HV A, onder welke de kantoren in Soerabaya en
Medan ressorteerden.
De gezaghebbende positie van het hoofdkantoor te Amsterdam werd in
1940 abrupt onderbroken; als gevolg van de Duitse bezetting was het besturen van de organisatie vanuit Nederland onmogelijk geworden. Het hoofdkantoor in Amsterdam was dan wei voorlopig uitgeschakeld, de produktie in
Nederlands-Indie bleef vooralsnog in volle gang. Het kantoor in Soerabaya
nam de rol van het hoofdkantoor over, zodat de verkoop van de produkten
direct vanuit Nederlands-Indie geschiedde. Vooral de verkoop van tapioca en
vezel naar Engeland en Amerika zorgde in deze peri ode voor grote opbrengsten, welke men aldaar op bankrekeningen liet bijschrijven. 3 De Japanse bezetting van Nederlands-Indie bracht ook in deze situatie een hardhandige verandering.

Wederopbouw en nationalisme 1945-1949

Hoewelop 15 augustus 1945 de Japanse capitulatie een feit was, werd snel
duidelijk dat terugkeer naar de voo~oorlogse situatie uitgesloten was. Twee
dagen na de capitulatie riepen A. Soekamo en M. Hatta de Republiek Indonesia uit en bezetten Java en Sumatra. Voor de Nederlandse ondernemers
betekende dit dat terugkeer naar hun eigendommen op Java en Sumatra
voorlopig uitgesteld moest worden. De HV A, met haar ondernemingen op
juist deze twee eilanden, werd hierbij zwaar getroffen.
Werkeloos toeziend, kon men nu niets anders doen dan de verwoestingen
van de Japanse bezetting in kaart brengen, Niet minder dan 151 personeelsleden hadden de interneringskampen niet overleefd, veel van hun vrouwen en
kinderen evenmin. Over de toestand waarin de verschillende ondernemingen
zich na de Japanse capitulatie bevonden, bezat de HV A vrij uitvoerige informatie. De schade als gevolg van de Japanse bezetting, aan zowel de fabrieken
als de aanplant, was enorm. Van de zestien suikerfabrieken die de HVA op
3. Vraaggesprekken met P. Cellarius, G.P.D. Bos en Ch.J. Breen, resp. 9 en 14 december 1988 en
31 mei 1989.
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Java bezat, waren er als gevolg van vemielingen negen onherstelbaar beschadigd. De overige suikerfabrieken zouden na enige reparatie weer in werkbare
staat gebracht kunnen worden. De vezelfabrieken op Java en Sumatra waren
nog aanwezig maar verkeerden in een sterk verwaarloosde staat. De aanplant
was gerooid om plaats te maken voor voedselgewassen, of was emstig verwaarloosd. Voor de tapioca-ondememingen op Java en de oliepalmondernemingen op Sumatra gold hetzelfde; grote verwaarlozing van de aanplant en
de fabrieken. Een theefabriek was totaal vemietigd en de andere twee sterk
verwaarloosd. De aanplant van de thee-ondememingen aan de Oostkust van
Sumatra was voor circa 40% gerooid. De opbouw van een theefabriek is niet
duur, de aanplant echter is zeer kostbaar. De rubberondememingen op zowel
Java als Sumatra bleken het minst gel eden te hebben van de Japanse bezetting; de fabrieken en de aanplant waren nog grotendeels intact. Maar behalve
het feit dat veel schade was aangericht aan de fabrieken, pakhuizen, woonhuizen en aanplant, waren ook veel werktuigen, voorraden en transportmaterieel
van de ondememingen weggevoerd of vemield.
De directie van de HV A schreef in het verslag van 1946 het sterk te
betreuren, dat zelfs tien maanden na de Japanse capitulatie nog altijd niet met
de wederopbouw van de ondememingen kon worden begonnen als gevolg
van de Republikeinse bezetting van Java en Sumatra. Met een onzekere blik
in de toekomst eindigde zij dit verslag: 'Wij zouden gaame besluiten met een
opwekkend woord, wat de toekomst onzer maatschappij betreft, maar de
toekomst is te zeer afhankelijk van de verdere ontwikkeling van den politieken en economischen toestand van Nederlands-Indie, dan dat wij ons aan een
voorspelling durven wagen. Slechts kunnen wij de verzekering geven, dat bij
ons de wensch bestaat om Iiever vandaag dan morgen het werk van den
wederopbouw te beginnen ... , 4
De terugkeer naar de ondememingen op Java en Sumatra was afhankelijk
geworden van de ontwikkelingen op politiek terrein. Toen een werkelijk
akkoord tussen de Republiek en de Nederlandse regering op zich Iiet wachten, groeide onder aile Nederlandse ondememers meer en meer de wens
desnoods met geweld, de terugkeer naar hun ondememingen te bewerkstelligen. Eind april waren vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij de
Luitenant-Gouvemeur-Generaal Van Mook om te zoeken naar een oplossing.
Ook aanwezig daarbij was een der directeuren van de HVA, D. Bolderhey,
die bij die gelegenheid aandrong op zuiveringsacties in Republikeins gebied
en op 'ontwapening van Republikeinse benden,.5

4. Mededelingen aan de aandeelhouders, uitgave van de HVA 1946,8.
5. J. Bank, ' Rubber, rijk, religie. De koloniale trilogie in de lndonesische kwestie', 8ijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 96 ( 1981), 239.
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Op 21 juli 1947 kwam het tot een, door de ondememers zo felbegeerde,
militaire ingreep. Twee weken lang duurde deze Eerste PolitioneIe Aetie, zeer
passend ook weI 'operatie product' genoemd. Al na enkele dagen bevond de
Oosthoek van Java zieh in Nederlandse handen. De opmarcherende krijgsmacht werd direct gevolgd door het personeel van de diverse Nederlandse
maatschappijen. HVA-ondememingen in Oost-Java en op de Oostkust van
Sumatra konden als gevolg van de 'operatie product ' worden bezet. Nog in
Republikeinse handen bleven voorlopig de ondememingen die gelegen waren
in de gebieden van Kediri en Malang op Java, en Atjeh en de Westkust op
Sumatra. Deze zouden met een volgende militaire actie uit de Republikeinse
greep ontnomen kunnen worden.
Maar terwijl de Nederlands-Indische ondememers sterk gelobbyed had den
voor het eerste militair ingrijpen, hielden zij zich bij de Tweede Politionele
Aetie afzijdig. 6 Volgens hen zou hierdoor de woede van de bevolking gewekt
worden en zodoende een onwerkbare situatie geereeerd worden. Maar ondanks protesten van ondememerszijde kwam het eind 1947 toeh tot een
tweede militair ingrijpen (18 december 1947 - 31 januari 1948), welke zich
onder meer richtte op de streken Malang en Kediri op Java. Onder druk van
de Verenigde Naties werd Nederland gedwongen haar militaire acties te
beeindigen. Voor de Nederlandse ondememers echter, was het dank zij dit
militair ingrijpen van de Nederlandse overheid mogelijk geworden de ondernemingen weer in eigen beheer te nemen. De ondememingen waren stuk voor
stuk weer in handen van de rechtmatige eigenaars gevallen, het herstel van de
produktie werd echter gedwarsboomd door de grote mate van onveiligheid
die het werk op de ondememing voor enkele jaren bijzonder moeilijk maakte.
N a de Eerste Politionele Aetie kon in de 'bevrijde' Oosthoek van Java en in
de residentie Oostkust van Sumatra met de wederopbouw worden begonnen.
Vooral op Sumatra's Oostkust gesehiedde dat met grote voortvarendheid.
Overal waar orde en veiligheid in redelijke mate hersteld werden geacht,
werden de ondememingen bezet. Binnen enkele maanden waren ook de
HVA-ondememingen aldaar in bedrijf en leverden hun eerste produkten voor
de wereldmarkt. In dit stadium speelde de onveiligheid sIeehts een geringe
roI. Het cultuurgebied werd, dank zij de bezetting van de ondememingen
door Europees personeel en de paramilitaire Ondememingswachten, redelijk
veilig geacht. 7 Heel anders was de situatie op Java. In Oost-Java was de
veiligheid wei bevredigend en werd op de HV A-suikerondememingen Djatiroto, Semboro en Goenoengsari al in 1947 en 1948 begonnen met de inhuur
en het beplanten van gronden. Maar in Malang en Kediri maakte de guerilla
6. Bank, ' Rubber, rijk, religie ' , 240.
7. ' Snelle ontwikkeling van Sumatra's Oostkust ', Economisch Weekblad, 24 januari 1948,92.
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van de Republikeinen het onmogelijk de ondememingen te bezetten. Fabrieken die tot vlak voor de Tweede Politionele Actie nog intact waren, werden
nu als gevolg van de Republikeinse politiek van 'verschroeide aarde' , emstig
of zelfs onherstelbaar beschadigd. De HV A-ondememingen Minggiran,
Kentjong, Garoem, Koenir, Blimbing, Bendoredjo, Papoh en Djenkol zijn
allemaal in min of meerdere mate het slachtoffer geworden van de toenemende terreur. 8 Republikeinse intimidatie op de bevolking zorgde voor problemen met de inhuur van gronden en het aantrekken van de benodigde arbeidskrachten. De inhuur moest al na korte tijd worden gestaakt, omdat de
veiligheid van de verhuurders in gevaar kwam zodra zij met de ondememing
in contact traden. Het aanbod van werkvolk bleef om diezelfde reden maar
gering. 9 De terreur en intimidatie breidden zich in het voorjaar van 1949 ook
uit naar Oost-Java. De rietbranden en rietdiefstallen aldaar namen ongekende
afmetingen aan. Op de ondememing Djatiroto bijvoorbeeld, werd in juni
1949 circa 37 hectare riet verbrand.'o
De onveiligheid trof behaIve de lokale bevolking ook de Nederlanders. In
de ondememingstuinen en op de wegen waren zij een makkelijk doelwit voor
aanslagen of overvallen. Hoewel de Republikeinse guerilla-activiteiten op
Java talrijker waren dan op Sumatra, zijn de daadwerkelijke slachtoffers juist
op Sumatra gevallen. De bergachtige terreingesteldheid van Sumatra maakte
het daar moeilijker dan op het vlakke Java om een aanslag te voorkomen. Als
gevolg van verschillende overvallen en aanslagen in 1949, hebben drie HV Aemployes op Sumatra het lev en verloren en werden twee anderen zwaar
gewond.' ,
Naast de onveiligheid vorrnden de onwettige occupaties van ondememingsgronden een probleem waar iedere cultuurrnaatschappij mee te kampen
kreeg. De plaatselijke bevolking had tijdens en na de oorlog gronden van de
ondememing in bezit genomen om die voor de eigen voedselvoorziening te
bewerken. Toen de maatschappijen na verloop van tijd weer aan de slag
wilden, weigerde de bevolking het veld te ruimen. In de herinnering van de
meeste geYnterviewden ondervond de HV A echter geen grote last van deze
onwettige occupaties.
Gebrek aan personeel, al dan niet geschoold, was een groter struikelblok.
Als gevolg van de Japanse bezetting was vee 1geschoold en ervaren personeel

8. Geheime berichten omtrent landbouwondememingen, verslag nr. 2, 6, 7, II en 14. Aigemeen
Rijks Archief (ARA), Rapportage Indonesie, inv.nr. 114.
9. Geheime berichten omtrent landbouwondememingen, nr, 5, 4; nr. 8, 3; nr. 11 , 6; nr. 15 , 5. ARA,
Rapportage Indonesie, inv.nr. 114.
10. Geheime berichten omtrent landbouwondememingen, nr. 14,5. Idem.
11.1aarverslag J949,9, Politiek-economische verslagenopgemaaktdoorde RecombaopSumatra' s
Oostkust,juni 1949,23. ARA, Rapportage Indonesie, inv.nr. 494.
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door sterfte of zwakte weggevallen. Het HVA-personeelsbestand was na de
ooriog ingekrompen van 762 personeelsleden in 1940, tot 419 personen in
1948. 12 Het herstel van de ondememingen moest worden begonnen met
nieuw en onervaren personeei. Daar stond tegenover dat onder deze nieuwe
generatie HV A-employes het enthousiasme om de moeilijkheden te overwinnen des te groter was. Vit vele interviews is gebleken dat in deze periode
de pioniersgeest onder het personeel het won van de twijfels over de onzekere
toekomst of de angst voor de groeiende onveiligheid,
Het gebrek aan ongeschoold personeel speelde vooral op Sumatra's Oostkust een doorslaggevende roi. In het jaarverslag van 1949 worden de tegenvallende oliepalm- en rubberprodukties dan ook aan dit arbeiderstekort toegeschreven. Samen met de transportmoeilijkheden bepaalde het arbeiderstekort
de hoogte van de produktie. 13
Ondanks de onveiligheid, de onwettige occupaties, het gebrek aan personeel, de transportproblemen en de onzekere politieke toekomst van Nederlands-Indie, was de HVA vast van plan haar bedrijf aldaar volwaardig te
herstellen. Weliswaar moest er volgens de directie niet meer geld in worden
gestoken dan nodig was om de bestaande ondememingen in exploitatie te
brengen en moesten uitbreidingen in Nederlands-Indie voorlopig worden
uitgesteld. 14 Het herstel nam in 1948 een aanvang en daar werd niet bij
bezuinigd. De uitgaven voor rehabilitatie en exploitatie van de ondememingen werden aileen al voor 1948 geraamd op flO miljoen voor Java en f 25
miljoen voor Sumatra. De totale uitgaven zouden wellicht een veelvoud
hiervan bedragen. Met het volledige herstel van de vezelaanplant tot de
vroegere omvang was bijvoorbeeld al een bedrag gemoeid van circa f 25
miljoen.15
De financiering van het herstel geschiedde uit een viertal verschillende,
eigen reserves. Allereerst stond er circa f 30 miljoen op de HV A-bankrekening in Nederlands-Indie. Hierin was opgenomen het banksaldo van f 5
miljoen dat de HVA in de peri ode 1940-1942 in de Verenigde Staten en
Engeland had opgebouwd. 16
Het hers tel werd verder gefinancierd met de opbrengsten van de voorraden
die op de ondememingen en bij de diverse havens werden gevonden. Omdat
tijdens de oorlog veel voorraden van de diverse fabrieken waren verplaatst,
werden aile gevonden produkten centraal geregistreerd en volgens een ver12. Jaarversiag 1948, 8.
13. Jaarversiag 1949, 12. Zie ook: ARA, Rapportage Indonesie, inv.m . 493, Politiek -economische
verslagen van de Recomba op Sumatra's Oostkust,januari 1948,5.
14. Kort verslag van de directiebesprekingen van 17 september 1946, I. ARA, persoonlijk archief
van directeur D. Bolderhey (inmiddels gedeponeerd).
15. Jaarversiag 1948, II en 18.
16. Vraaggesprek met G.P.D. Bos en Ch.J. Breen.
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deelsleutel onder de verschillende oorspronkelijke producenten verdeeld.
Voor de HVA werd de waarde van deze inkomsten getaxeerd op zo'n f 9
miljoen. 17
Ook met opbrengsten van de herstelde produktie werd de wederopbouw
gefinancierd. Toen na de Eerste Politionele Actie de ondernemingen in OostJava en op de Oostkust van Sumatra weer in bezit van de HV A kwamen, werd
zo snel mogelijk met de prod uk tie begonnen. De exploitatierekening 1948
sloot voor de Java-ondernemingen met een negatief saldo van ruim f 1,6
miljoen, voor Sumatra was dat echter een positief saldo van ruim f 14,7
miljoen. Vooral de palmolieproduktie bracht grote winsten. De HV A verkocht in 1948 10.000 ton palmolie, de helft van haar produktie in dat jaar, aan
de Nederlandse regering tegen een prijs van f 1.600 per ton. IS De wereldwijde tekorten aan eetbare vetten dreven de prijzen op tot tien maal de
vooroorlogse waarde.
Ais gevolg van de ruime reserves van het bedrijf in Nederlands-Indie, de
inkomsten uit de gevonden voorraden en de produktie, kon de financiering
van de wederopbouw van de ondernemingen in Nederlands-Indie geschieden
zonder dat er vanuit Nederland middelen gebruikt hoefden te worden. Andere
maatschappijen die niet zulke grote reserves voor handen hadden, waren
nauwelijks in staat, en zeker niet in hetzelfde hoge tempo, hun bedrijf in
Nederlands-Indie te herstellen. Al in 1948 was de HV A weer op aile terreinen
actief.
Maar ook op politiek terrein stonden de ontwikkelingen niet sti!. Na vier
jaar van conflict tussen Nederland en de Republiek, begon in 1949 de
Rondetafekonferentie die op 27 december van dat jaar uitmondde in de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Van ondernemerszijde werd de onafhankelijkheid van Indonesie niet gezien als een bedreiging, integendeel,
men verlangde er hartstochtelijk naar. Volgens oud-directeur J.A. Warning
dacht de directie van de HV A er zelfs over om zich uit veiligheidsoverwegingen terug te trekken indien Indonesie geen onafhankelijkheid zou worden
verleend. 19 Maar met de komst van een nieuw regime in Indonesie kwam in
de situatie voor het Nederlandse bedrijfsleven geen verbetering. Het ondernemersklimaat bleef uiterrnate ongunstig.

17. Jaarvers!ag 1941-1947, 17 en 19.
18. Financieel overzicht, in: Economisch Weekblad, 20 maart 1948, 226.
19. Vraaggesprek met l .A. Warning, 23 december 1988.
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Het Indonesische regime 1950-1958
Na de onafhankelijkheid van Indonesie keerde de zo gewenste rust en orde
niet terug, Verschillende obstakels, oude en nieuwe, moesten door de HVA
worden overwonnen om een succesvolle produktie mogelijk te maken.
In de eerste jaren na de soevereiniteitsoverdracht bleef de onveiligheid op
Java en Sumatra het grootste probleem. In 1950 werden drie employes van
HV A-ondememingen op Sumatra gedood bij een hinderlaag. Maar ook materieel moest het ontgelden. De suikerfabriek Sroeni, in de oorlog beschadigd
en nog niet hersteld, werd in het begin van 1951 tijdens een bezetting door
oud-strijders van het Republikeinse leger onherstelbaar vemietigd?O Na 1951
werd de veiligheidssituatie duidelijk verbeterd, niet in de laatste plaats door
actief ingrijpen van de Indonesische overheid. Ook de onwettige occupaties
van ondememersgronden en de diefstal van suikerriet en cassaveknollen
werden meer en meer door de autoriteiten bestreden.
Naast de voortdurende onveiligheid, de diefstal van ondememingsprodukten en de onwettige occupaties, ontstonden er in de jaren vijftig in Indonesie
nieuwe problemen die een snel herstel van de produktie van de HV A belemmerden. De a'rbeidsonrust onder de Indonesische werknemers werd een
steeds nijpender probleem. Looneisen van de sterker wordende Indonesische
vakbonden kon men niet negeren. Tengevolge van stakingen en werkonderbrekingen op HVA-ondememingen in 1950 lag de palmolieproduktie 73
bedrijfsdagen geheel stil, voor de rubberproduktie in dat zelfde jaar waren dat
27 gehele en 81 partie Ie bedrijfsdagen. En met de van overheidswege voorgeschreven 7-urige werkdag en 40-urige werkweek werd een succesvolle
suikercampagne moeilijker. Onderhandelingen met de vakbonden, soms wei
twee of drie per week per ondememing, leverden voor de arbeiders hogere
lonen op, maar voor de HV A betekende deze loonsverhoging een verhoging
van de exploitatiekosten zonder dat daar een verhoging van de arbeidsproduktiviteit tegenover stond. Verschillende cultures, met name de thee- en
tapiocacuituur, werden mede door deze stakingen en stijgende loonlasten niet
meer rendabel geacht. 21 Sinds 1952 kon de HV A gelukkig constateren dat er
op arbeidsgebied geen belangrijke verstoringen meer voorkwamen en dat in
de prestatie;;; van de arbeiders enige verbetering was waar te nemen. 22
De moeilijkheden die de HV A ondervond bij de uitzending van Nederlands
personeel naar Indonesie waren naar eigen zeggen een 'bedreiging voor een
redelijke en efficiente exploitatie van de ondememingen,.23 Verblijfsver-

20.
21.
22.
23.

Jaarverslag 1950, 9 en II .
Jaarverslag 1950, 11-14.
Jaarverslag 1952 , 9.
Jaarverslag 1953, 9.
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gunningen voor buitenlands personeel werden door de Indonesische regering
maar met mondjesmaat gegeven om zodoende de inschakeling van Indonesisch personeel te bevorderen.
Het Indonesische deviezenbeleid met de verplichtstelling van deviezencertificaten als ook de devaluatie van de roepia hebben de HV A niet
noemenswaardig getroffen, daar zij (evenals de Deli-maatschappij, Billiton
en de RCMA) gemachtigd was deviezen in het buitenland aan te houden. De
verhoogde vennootschapsbelasting tot 52%, de verschillende wisselkoersen
van de roepia ten opzichte van de gulden voor de in- en uitvoer van goederen
(respectievelijk 6: 1 en 3: 1) en de beperking van de winsttransfermogelijkheden vormden echter wei dege1ijk grote obstakels. De toon in de
HV A-jaarverslagen werd dan ook steeds grimmiger. In 1951 was het vertrouwen in goede toekomstmogelijkheden en in het bijzonder het vertrouwen in
de Indonesische regering nog doorslaggevend: 'Met betrekking tot de positie
en de toekomstmogelijkheden onzer ondememingen is het ons een voldoening te mogen constateren (... ) dat bij de verantwoordelijke autoriteiten in
toenemende mate het besef groeit en ook in uitingen en handelingen tot
uitdrukking komt, dat voor export werkende ondememingen als die onzer
maatschappij een zeer belangrijke factor vormen ter bevordering van's lands
welvaart. ,24 Maar in de jaren 1953 en 1954 bleek dat de moeilijkheden in
Indonesie onverminderd voortduurden en in sommige opzichten zelfs in
omvang toenamen. Ongedu1dig drong de HV A in deze jaarverslagen bij de
Indonesische autoriteiten er op aan dat spoedig manieren en middelen tot
verbetering van de situatie moesten worden gevonden. 25 De jaarverslagen
van 1955, 1956 en 1957 zijn harder van toon, maar het vertrouwen in een
succesvolle toekomst werd niet opgegeven. In het verslag van 1957 werd nog
gesteld dat ' Door verdere rationalisatie en doeltreffende afronding van ons
waardevol produktie-apparaat zou bij herstel van ordelijke toestanden een
economisch verantwoorde exploitatie onzer bedrijven in de toekomst mogelijk geweest zijn ,26
Ook uit de interviews is gebleken dat de HV A nooit van plan is geweest
haar activiteiten in Indonesie vrijwillig op te geven. Het bedrijf had gedurende de afgelopen decennia grote kapitalen in dit land geinvesteerd en men
wilde er alles aan doen om dan ook tot goede resultaten te komen.
We zullen nu de fysieke resultaten bestuderen om te zien of het hers tel van
de ondememingen in Indonesie ook werkelijk geslaagd is te noemen. Van de
zeven verschillende produkten die de HV A in Indonesie vervaardigde, waren
er slechts twee die na verloop van jaren de produktiecijfers van voor de

24. JaarversJag 1951 . 9.
25. JaarversJagen 1953 en 1954. 9.
26. JaarversJag 1957. 9.
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oorlog konden verbeteren of zelfs maar evenaren. Slechts de produktie van
thee en palmkemen kon zich dermate herstellen dat de vooroorlogse produktieniveaus werden verbeterd. De prod uk tie van de andere goederen (suiker,
tapioca, vezel, palmolie en rubber) bleef ver achter bij de produktieomvang
die in 1939 door de HV A werd bereikt. Verschillende factoren van zowel
economische als sociale aard zijn aan te wijzen als oorzaak van het matige
herstel van de HV A-produktie.
De suikerproduktie van de HV A stabiliseerde zich in de jaren vijftig rond
de 80.000 ton suiker per jaar, terwijl voor de oorlog de produktie zelden onder
de 200.000 ton suiker per jaar kwam. Rietbranden, diefstal en een verminderde arbeidsdiscipline waren hier verantwoordelijk voor een lagere opbrengst
per hectare.
De na-oorlogse tapiocaproduktie van de HV A is absoluut teleurstellend
geweest. Hoewel in 1949 met een geheel nieuw fabricage-procede van start
werd gegaan, werd sinds 1953 de tapiocaproduktie geheel gestaakt wegens
gebrek aan grondstofY Grootschalige diefstal van de cassaveknollen door de
bevolking heeft de tapiocaproduktie van de HV A totaal verlamd.
Omdat de vezelaanplant gedurende de Japanse bezetting vrijwel geheel
gerooid was, richtte het herstel van de vezelproduktie zich allereerst op het
herbeplanten van het vezelareaal. Toen in 1953 deze nieuwe aanplant in
produktie genomen kon worden, bleek als gevolg van de sterke opkomst van
kunstvezels de markt voor natuurvezels verkleind. Een dalende vraag en lage
marktprijzen voor natuurvezels deed de HV A in 1956 besluiten een gedeelte
van de vezelplanten te vervangen door oliepalmen en rubberbomen.28 Deze
investering kan beschouwd worden als bewijs dat de HV A dacht nog enkele
decennia in Indonesie te kunnen blijven werken en produceren.
Hoewel de HV A veel aandacht heeft gescho~ken aan het herstel van het
oliepalmareaal, bleven ook hier de produktiecijfers teleurstellend. Ondanks
het feit dat voormalig vezelareaal in de oliepalmcuituur werd opgenomen,
bleef de palmolieproduktie van de HV Aver beneden het vooroorlogse niveau. De reden dat de HV A onder haar capaciteit bleef produceren moet
gezocht worden bij het nijpende tekort aan arbeidskrachten en de arbeidsonrust. De oliepalmcuituur vereist namelijk een strakke organisatie, waarbij de
pluk van de vruchten op precies het juiste moment moet geschieden. Door het
gebrek aan arbeiders en de regelmatig voorkomende stakingen, werden de
vruchten niet of op het verkeerde moment geplukt zodat kostbare capaciteit
van de aanplant en de fabrieken onbenut bleef. 29

27 . laarverslag 1952, 10.
28. laarverslag 1955, 11,1956, 11 , 1957, 10.
29.laarverslag 1950, 13 en 14.
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De produktie van paImkemen (de pitten van dezelfde vruchten waaruit de
palmolie wordt gewonnen) was alles behalve teleurstellend; de vooroorlogse
produktie werd in 1954 zelfs bijna verdubbeld. Omdat de palmkemenproduktie niet door exteme factoren be·invloed wordt (ook van on- of overrijpe
vruchten blijven de pitten bruikbaar, terwijl deze vruchten niet de gewenste
hoeveelheid palmolie leveren), is hierrnee duidelijk bewezen dat de lage
palmolieproduktie veroorzaakt werd door invloeden van buiten af en niet
door het tekortschieten van het herstelprogramma van de HV A.
Ook het herstel van de theeproduktie is een succes geworden. In 1956 had
de HV A-theeproduktie het vooroorlogse niveau geevenaard, in 1957 werd
deze zelfs nog verhoogd. AIleen met een zware pluk van de aanplant kon de
HVA de lage theeprijzen in de jaren vijftig en de hogere loonkosten compensereno Grote winsten zijn met deze hoge produkties dan ook niet behaald.
De rubberproduktie van de HV Aging na de oorlog van start met een
verlaagde capaciteit als gevolg van een beschadigde aanplant. Verder waren
tekorten aan mankrachten, stakingen en diefstal van rubber verantwoordelijk
voor de teleurstellende produktieresultaten. Daamaast heeft de opkomst van
synthetische rubber de afzetmogelijkheden voor natuurrubber verrninderd.
Maar toch bleef de HV A werken aan het hers tel van de rubberaanplant. Zo
werd in 1955 besloten de aanplant waar nodig te verjongen en werd een jaar
later een gedeelte van de vezelaanplant gerooid om plaats te maken voor
rubberbomen. De hoge toekomstverwachtingen konden echter nog niet in de
cijfers bevestigd worden.
De exploitatierekening van de ondememingen vertoonde in al deze jaren
een positief saldo. De gemiddelde exploitatiewinst was tot 1953 ruim f 15
miljoen per jaar, met de hoogste waarde in dat laatste jaar met ruim f 21
miljoen. Ook na 1953 hebben de cultuurondememingen in Indonesie winst
gemaakt, dit positieve saldo werd echter samen met de gemaakte winst in
Ethiopie in de jaarverslagen opgenomen en is derhalve niet meer afzonderlijk
te achterhalen.
Over het algemeen waren de financiele resultaten in Indonesie in roepia's
' niet onbevredigend,.30 In guldens uitgedrukt echter werden die resultaten in
1954, in verhouding tot de grootte van het in het bedrijf geinvesteerde
kapitaaI, gekwaIificeerd als ' volstrekt onvoldoende'. Pas voor 1957 waren de
verwachtingen weer wat hoger gespannen, maar deze hoop werd de bodem
ingeslagen toen de Indonesische regering in 1957/1958 besloot de HV A
(tegelijk met het gehele Nederlandse bedrijfsleven) uit het beheer van haar
ondememingen te zetten.
Hoewel het in de jaren vijftig voor een ieder duidelijk werd dat de kwestie
Nieuw-Guinea wei eens een struikelblok in de Nederlands-Indonesische be30. Vraaggesprek met Ch.J. Breen.

GOEDKOOP

HANDELSVEREENIGING ' AMSTERDAM'

233

trekkingen zou kunnen gaan betekenen, kwamen de nationalisaties van het
Nederlandse bedrijfsleven in 1958 toch als een schok, Op 6 december 1957
beval de Indonesische regering dat de 50.000 Nederlanders het land moesten
verlaten. Orie dagen later, op 9 december, volgde het decreet dat aile 500
Nederlandse ondememingen onder toezicht van de Indonesische regering
stelde, Op 31 december 1957 verbood zij de uitvoer van Nederlandse ondememingsprodukten naar Nederland en op 3 februari 1958 werden de installaties van de Bataafse Petroleum Maatschappij tot staatseigendom verklaard,
Later volgden de andere Nederlandse ondememingen,31
Op het moment van de nationalisaties werkten bij de HV A in Indonesie
ongeveer 285 Nederlandse employes, met hun gezinnen een totaal van circa
800 personen, waarvan 300 op Java en 500 op Sumatra, De evacuatie van
deze mensen werd zo lang mogelijk uitgesteld maar toen op zondag 23 maart
1958 de laatste groep van 40 HVA-employes zich op de rede van Belawan
inscheepte op het m,s, 'Radja', was de evacuatie van het voJtaUige HV Apersoneel en hun gezinnen voltooid. 32
In afwachting van de eventuele mogeJijkheid opnieuw in Indonesie te
beginnen, besloot de directie tot de vorming van een kemformatie van ongeveer 30 personen. Het overige personeel kreeg een afvloeiingsregeling aangeboden,33
In 1965 sloten de Nederlandse en Indonesische regeringen een overeenkomst betreffende een schadeclaim op de genationaJiseerde eigendommen.
Voor de HV A werd dit een bedrag van f 23,6 miljoen ; te betalen aan de HV A
in jaarJijkse termijnen over de periode 1979 tot 2003. 34 Deze claim vertegenwoordigde niet meer dan circa 20 procent van de reele waarde van het
Indonesische bedrijf.35 In januari 1979 heeft de HV A deze schadeclaim
verkocht.

Continui"teit in bedrijfsvoering
In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de Handelsvereeniging , Amsterdam' tot de nationalisatie van haar bedrijf heeft geprobeerd haar ondememingen in Indonesie weer op te bouwen. Ondanks de vele obstakels op
haar weg had de HV A vertrouwen in de toekomst en was geenszins van plan
31. Mr. Dr. C. Smit, De dekolonisatie van lndonesiii (Groningen 1976) 47 en 48 .
32. A. Goedhart, 'Dertigjaar geleden' ,Contactorgaanpersoneelsvereniging HVA , december 1987,
12-15.
33 . Interne publikatie: ' Inzake Afvloeiingsregelingen/kernformaties en andere onderwerpen ', 15
maart 1958.
34. Brand, I879 HVA 1979, 77.
35. Vraaggesprek met Ch.J. Breen.
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haar activiteiten in Indonesie op te geven. Zelfs nog in de tweede helft van de
jaren vijftig pleegde de HV A nieuwe investeringen (denk hierbij bijvoorbeeld
aan de conversie van een gedeelte van het vezelareaal in oliepalmen en
rubberbomen en de verjonging van het oliepalm- en rubberareaal). Of dit,
achteraf beschouwd, de best denkbare handelwijze is te noemen, wil ik in dit
artikel buiten beschouwing laten. Een feit blijft dat ook voor de HV A de
nationalisatie van haar bedrijf in 1958 als een complete verrassing kwam en
zij hiervoor niet de nodige voorbereidselen had weten te treffen.
Hoe moeten we, in dit licht bezien, de vestiging van een suikeronderneming
van de HVA in Ethiopie in 1951 beoordelen? De HVA heeft zich blijkbaar
niet door de politieke ontwikkelingen van de jaren tussen 1945 en 1958 uit het
-Indonesische- veld laten slaan. Aangezien zij niet van plan was uit eigen
beweging de wederopbouw van haar ondernemingen te staken en het herstel
ook daadwerkelijk tot de nationalisatie van haar bedrijf is doorgevoerd, is de
vestiging in Ethiopie nooit bedoeld als vervanging van het Indonesische
bedrijf. Er yond geen chronologische opeenvolging van het herstelbeleid in
Indonesie en de vestiging in Ethiopie plaats. Van herorintatie van de HV A
zoals in de inleiding beschreven, kan zodoende absoluut geen sprake zijn. Om
de oprichting van de HVA-suikeronderneming Wonji in Ethiopie op haar
waarde te kunnen inschatten, moet zij in een breder kader gezet worden.
Een van de belangrijkste kenmerken van bedrijfsvoering van de HV A is de
wil tot uitbreiding en diversificatie van haar bedrijf. Vanaf de dag van
oprichting in 1879, heeft de HVA gezocht naar mogelijkheden om haar
terrein van werkzaamheden te vergroten. Hoewel begonnen als handelsvereniging gericht op de zich ontwikkelende particuliere landbouw, schrok de
HV A er niet van terug actief aan de landbouw deel te nemen. Nadat in 1910
de handelsactiviteiten werden afgestoten, richtte de HV A zich geheel op de
grootlandbouw. Zij zocht met grote energie naar nieuwe gewassen en nieuwe
landbouwmethodes voor haar ondernemingen. Na de oorlog werd deze actieve bedrijfsvoering voortgezet met onder meer de ontwikkeling en invoering
van een nieuw procede voor de tapiocaverwerking en het gebruik van een
nieuwe varieteit oliepalm. De HV A was inmiddels uitgegroeid tot een van de
grootste landbouwondernemingen in Nederlands-Indie en werd alom gezien
als 'one of the leading promotors of new enterprise' .36
De bedrijfsvoering van de HV A was naast de modernisering van landbouwmethodes, eveneens gericht op uitbreiding naar nieuwe gebieden. De
eerste jaren beperkte men zich tot ontginning van woeste gronden op Java,
maar reeds in 1916 werd de stap naar Sumatra gemaakt. Vanaf het begin van
de jaren twintig heeft de HV A voor uitbreiding haar oog laten vallen op de
36. G.c. Allen en A.G. Donnithome, Western enterprise in Indonesia and Malaya (Londen 1957)
190-191.
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overige Buitengewesten van Nederlands-Indie. Vele exploraties werden in de
jaren twintig en dertig ingezet; op Sumatra, Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea werden honderden grondmonsters genomen. Behalve verdere uitbreidingen op Java en Sumatra, is geen van deze plannen tot expansie van het
werkterrein binnen Nederlands-Indie ooit uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken van praktische aard aan te wijzen. Vaak bleken de betreffende
gronden onvoldoende vruchtbaar of de regen val te weinig. Ook de benodigde
infrastructuur ontbrak vaak. In het geval van Nieuw-Guinea bijvoorbeeld gaf
het lokale gebrek aan werkkrachten de doorslag. 37 De uitbreidingsmogelijkheden binnen de Nederlands-Indische archipelleken voor de HV A uitgeput.
Tegelijkertijd met deze exploraties binnen Nederlands-Indie, heeft de HV A
zich gericht op gebieden buiten de Nederlands-Indische archipel. In de jaren
twintig werden Belgisch Congo, de Filipijnen, Malakka en Indo-China bezocht. (Na verschillende studies wilde de HV A in Congo investeren. H.
Colijn, voormalig commissaris van de HV A en gedurende de periode 19231925 minister van financien, vroeg in de laatstgenoemde functie de HV A
echter de investeringen toch vooral in Nederlands-Indie te laten plaats vinden. De HV Aging akkoord en bouwde de suikerfabrieken Bedadoeng en
Goenoengsari op Java. 38 Als gevolg van de economische crisis hebben deze
twee fabrieken slechts respectievelijk een en twee campagnes gedraaid.)
Later, in 1930, maakten twee HVA-employes een reis naar Kenya en Tanzania. 39 Maar sindsdien maakten de wereldwijd toeslaande economische crisis
en de komst van de Tweede Wereldoorlog het noodzakelijk de uitbreiding
van het bedrijf voorlopig op te schorten.
Direct na de oorlog, op 17 september 1946, werd op verzoek van de
voorzitter van de Raad van Commissarissen, P. Reineke, de directie bij elkaar
geroepen, om van gedachten te wisselen over de vraag of een eventuele
verdere uitbreiding van de belangen van de HV A zou moeten plaats vinden in
Nederlands-Indie of in een ander gebied. 40 Men is het tijdens dit gesprek eens
geworden over het feit dat de HVA zich in Nederlands-Indie moest beperken
tot het herstellen en weer in exploitatie brengen van de bestaande bedrijven,
zonder verdere uitbreidingen. Zou echter een voor de HV A gunstig gelegen
onderneming te koop komen, dan zou daaromtrent nog nader kunnen worden
beslist, mits de omstandigheden en de prijs de HVA zouden passen. Voor de
geplande uitbreiding van het bedrijf buiten Nederlands-Indie kwamen in
eerste instantie Zuid-Amerika en Afrika in aanmerking. Zuid-Oost-Azie werd
37. Vraaggesprekken met A. Kortleve (7 december 1988) en M. Stadermann (23 december 1988);
Brand, 1879 HVA 1979, 63.
38. Vraaggesprek met Ch.J. Breen.
39. Jaarversiag 1922, 12 en vraaggesprek met A. Kortleve.
40. Kort verslag besprekingen 17 december 1946. ARA, Archief Bolderhey.

236

JBGBT 7(1990)

als te onrustig beoordeeld. De vraag welke cultures in deze gebieden geentameerd zouden kunnen worden, zou pas na grondig onderzoek kunnen worden
beantwoord. Hoewel een der directieleden toch wei huiverig was om zich
voor een dergelijke uitbreiding van het bedrijf in de schulden te moeten
steken, waren Reineke en de overige directieleden het daarmee niet eens:
'Vanzelfsprekend gaan wij niet beginnen als de vooruitzichten niet gunstig
zijn, maar als dat wei het geval is, dan moeten wij risico's durven nemen, dat
is de aard van ons cultuurbedrijC 41
Besloten werd diverse literatuurstudies te laten verrichten en vervolgens
orienterende reizen naar zowel Zuid-Amerika als Afrika te maken. Bij deze
literatuurstudies werden zes criteria gehanteerd: voor vestiging van een grootlandbouwbedrijf moesten aanwezig zijn een goed klimaat, goede bodem,
goede regenval, goede infrastructuur, genoeg arbeiders en rechtszekerheid. 42
In de literatuurstudie van M. Stadermann werden aile landen in Afrika
onderzocht op geschiktheid voor vestiging van een suiker- of palmolie-ondememing. 43 Dat de HV A koos voor deze twee produkten is niet verwonderlijk. Het wereldwijde tekort aan eetbare vetten verklaart de keuze van
palmolie. Wat suiker betreft, niet aileen had de HV A in Nederlands-Indie
veel kennis en ervaring opgedaan in de verbouw en verwerking van suikerriet, het is een eenjarig gewas dat dus binnen korte tijd resultaten levert.
Een land werd bij dit onderzoek uitdrukkelijk uitgesloten: Ethiopie. Voor de
verbouw van oliepalmen heeft dit land niet de juiste geografische ligging.
Ook voor wat betreft suikerriet dacht men dat de omstandigheden niet gunstig
waren. Terwijl op Java het suikerriet op zeeniveau groeit, ligt Ethiopie op een
hoogte vail zo'n 1500 tot 2000 meter. De algemeen aanvaarde veronderstelling was dat suiker op een dergelijke hoogte niet rendabel verbouwd kon
worden. Daamaast werden de kusten van Ethiopie geheel gevormd door
woestijnen en mede daardoor was het land weinig aantrekkelijk. 44 De literatuurstudie van Stadermann heeft weinig mogelijke vestigingslanden in Afrika
opgeleverd; aan elk onderzocht land mankeerde op de een of andere manier
wei wat. Aileen in Angola waren de omstandigheden zijns inziens overeenkomstig met die op Java. 45
De directie van de HV A besloot na het lezen van de literatuurstudies enkele
deskundigen naar Zuid-Amerika en Afrika te stiJren om de situatie ter plekke
te bestuderen. In 1947 brachten zodoende G.M. Schuitenmaker en landbouwkundig adviseur A. Kortleve een 8 maanden durend bezoek aan Afrika
en een jaar later maakte W.O.c. Walraven de reis naar Brazilie.
41. Kort verslag besprekingen 17 september 1946. 4. Idem.
42. Vraaggesprek met M. Stadermann.
43. Vraaggesprek met A. Kortleve en M. Stadermann.
44. Vraaggesprek met A. Kortleve en M. Stadermann.
45. Vraaggesprek met M. Stadermann.
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Kortleve deed in Afrika een bijzondere ervaring op; in Tanzania ontdekte
hij verschillende suikerondememingen waar het riet op een hoogte van zo'n
1200 tot l300 meter boven zeeniveau groeide, Dit was voor hem de eerste
aanwijzing dat in Afrika suikerriet met succes op een dergelijke hoogte
verbouwd kon worden, Wat betreft het werkelijke doel, onderzoeken waar de
HV A zich in Afrika eventueel zou kunnen vestigen, leverde de reis echter
niets op, Ook Kortleve kwam tot de conclusie dat geen enkel land in Afrika
zonder meer geschikt was voor uitbreiding van het werkterrein van de HV A.
Hoewel deze reis naar Afrika voor de HV A weinig had opgeleverd, werd
Kortleve er in het jaar 1950 voor de tweede maal heen gestuurd. Het bedrijf
was nog steeds vastbesloten haar werkterrein uit te breiden naar nieuwe
gebieden. In Oost-Afrika kon de HV A een belang krijgen in de 'ex-enemyproperties', voormalig Duitse ondememingen in Kenya en Tanzania, Uiteindelijk bleek dat de HV A voor slechts een a twee ondememingen in aanmerking kwam , zodat zij haar interesse voor dit project verloor. 46
In hetzelfde jaar kreeg men op het hoofdkantoor van de HV A in Amsterdam bezoek van drie hoge ambtenaren uit Indonesie, die door de keizer van
Ethiopie, Haile Selassie, aangetrokken waren als adviseurs , In Ethiopie werd
gezocht naar de kennis, het kapitaal en de uitvoerders voor de uitbreiding van
een lokale suikerondememing, Kortleve werd door de directie van de HV A
voor de derde maal naar Afrika gestuurd, nu voor een bezoek aan de suikerondememing Wonji, ongeveer 100 km. ten Zuidoosten van Addis Abeba in
Ethiopie,47
Kortleve bracht na twee bezoeken een positief advies uit. In juni 1951
kwam het tussen de HV A en de Ethiopische overheid tot een overeenkomst,
waarbij de HV A vergunning werd verleend tot de oprichting van een suikerondememing op een haar in concessie toegewezen areaal van 1,500 hectare, Tevens werd een optie verleend op een aangrenzend areaal van 3,500
hectare,48
De opbouw van de suikerondememing Wonji in Ethiopie vereiste van de
HV A een grondige organisatie: elk stuk gereedschap en iedere spijker moest
worden ingevoerd, De ondememing werd niet anders opgezet dan de ondernemingen in Indonesie, maar bleef een project op zichzelf, Vanuit lndonesie
werd wei plantmateriaal en personeel, en met hen de kennis, overgedragen.
Na zijn bezoek aan Wonji in mei-juni 1954 twijfelde Kortleve niet meer aan
de mogeJijkheden die deze ondememing bood. Ondanks de Jigging op grote
hoogte zou Wonji het volgens hem te zijner tijd zelfs kunnen opnemen tegen

46. Vraaggesprek met A. Kortleve.
47. Gegevens over zijn rei zen naar Ethiopie zijn atKomstig uit het vraaggesprek met A. Kortleve.
48 . Jaarverslag 1950,10 en 11.
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de hoogst producerende ondememingen van andere rietgebieden ais Hawai"i
en Java. 49
. Het is hier niet de juiste plaats om dieper op de vestiging van de HV A in
Ethiopie in te gaan. WeI het vermelden waard zijn de uitbreidingen die de
HVA in Ethiopie realiseerde. Na uitbreiding van Wonji in de jaren vijftig en
oprichting van de suikerondememingen Shoa en Metahara in de jaren zestig,
bedroeg het totale areaal 12.000 hectare en hadden de drie fabrieken tezamen
een produktiecapaciteit van 130.000 ton suiker per jaar. In 1975 echter heeft
de geschiedenis zich voor de HV A herhaald. De Ethiopische regering nam
een meerderheidsbelang in het bedrijf, zodat slechts een-derde van de aandelen in handen van de HV A bleef. 50
We hebben gezien dat de HV A zich in 1951 in Ethiopie heeft gevestigd,
nadat het bedrijf reeds gedurende tientallen jaren geprobeerd had de grenzen
van haar werkterrein naar buiten de Nederlands-Indische archipel te verleggen. De vele literatuurstudies en de verschillende exploiratietochten die de
HV A al eerder had laten plaats vinden, vormden een belangrijke bron van
ervaring waardoor sneller tot vestiging in Ethiopie besloten kon worden.
Maar in 1957 werden de bezittingen van de HV A in Indonesie nog steeds
beschouwd als een ' imperium' en stond het bedrijf in Ethiopie slechts aan het
-weliswaar veelbelovende- begin.
De drang naar diversificatie en uitbreiding van het bedrijf was een van de
belangrijkste kenmerken van de bedrijfsvoering van de HV A en bleef dat
sindsdien. Reeds in 1959 had de HV A enige belangen in een sisal-bewerkingsbedrijf in Brazilie verworven. 51 Langzamerhand verlegde de HV A het
accent van haar werkzaamheden van de actieve landbouwbeoefening naar het
verschaffen van de benodigde kennis voor die tropische landbouw. In 1963
werd de HV A ingeschakeld als consultant ten behoeve van het beheer van een
suikerfabriek in Tanzania. Een jaar later werden de contacten met Indonesie
hersteld, wat resulteerde in het verrichten van landbouwwetenschappelijk
onderzoek op Sumatra in opdracht van de Indonesische regering.52 Na de
nationalisatie van haar ondernemingen in Ethiopie in 1975, bleek dat de beste
mogelijkheden voor de toekomst van de HV A gelegen waren in haar grootste
nog resterende bezit: ervaren en geschoold personeel en uitgebreide kennis
van de tropische grootlandbouw. In diverse projecten in Afrika, Zuid-Amerika en in mindere mate in Azie werd sindsdien de in honderd jaar opgebouwde
ervaring en kennis van de tropische landbouw te gelde gemaakt. De HV A
verzorgt tegenwoordig met zo'n 350 personeelsleden de planning, de con-

49. 'Rapport A. Kortleve inzake bezoek aan Wonji , mei-juni 1954 ', 36.
50. Brand, 1879 HVA 1979, 81-84.

51. Jaarverslag 1959.
52. Jaarverslag 1963 en 1964.
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structie en het management van diverse landbouwkundige en agro-industriele
projecten in (sub-)tropische landen, De tekst op de plaquette die in 1923 in de
vergaderzaal van het hoofdkantoor van de HV A te Amsterdam werd opgehangen, blijkt nog steeds actueel:
'Wil een gemeenschap op den duur krachtig blijven
dan is voortdurende ontwikkeling noodig, ,53

Conclusie
De periode tussen de jaren 1945 en 1958 was voor de ondememers in
Nederlands-Indie en Indonesie bijzonder zwaar. De Japanse bezetting had
grate schade aan hun beziuingen toegebracht Op het menselijke vlak hadden
de Japanse intemeringskampen hun gruwelijke sporen nagelaten, Toch wilden velen van hen na de oorlog vol goede moed en met veel energie beginnen
aan het herstel van hun ondememingen. Deze wederopbouw werd echter
belemmerd door de onrust in Nederlands-Indie en Indonesie, op zowel sociaal, economisch als politiek terrein.
Zoals we hebben gezien ondervond ook de Handelsvereeniging 'Amsterdam ' in deze periode grate hinder van onder meer de onveiligheid, de onwettige occupaties van gronden , de arbeidsonrust, het personeelsgebrek, het
deviezenbeleid en de belastingdruk, Al deze factoren maakten het herstel en
de exploitatie van de ondememingen er niet eenvoudiger op, Hoewel de
resultaten soms tegenvielen, bleef de HV A tot aan de nationalisatie van haar
bedrijf in 1958 werken aan de wederapbouw van de ondememingen en het
herstel en uitbreiding van de produktie. Een bewijs hiervoor wordt geleverd
door de conversie van vezelgronden in oliepalmen en rubberbomen en de
verjonging van het rubberareaal in de twt!ede helft van de jaren vijftig, welke
aanzienlijke investeringen hebben vereist
Volgens de in de inleiding vermelde stelling zou de HVA tot herarientatie
zijn overgegaan, als gevolg van de politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederlands-Indie en Indonesie. Wanneer deze gedachtengang
correct zou zijn, was te veronderstellen geweest dat de HV A zich uit Indonesie zou terugtrekken, op het moment dat men zich in Ethiopie ging vestigen.
Verdere investeringen in Indonesie zouden niet rendabel meer zijn, Aangezien de HV A haar activiteiten in Indonesie niet heeft gestaakt of zelfs maar
heeft verminderd ten tijde van de vestiging in Ethiopie, is deze stelling
ontkracht Een verband tussen de problemen met de wederopbouw van haar
ondememingen in Nederlands-Indie en Indonesie enerzijds, en de vestiging
53. Plaquelte in vergaderzaal HVA, tekst van Mr. G. Vissering, 19 april 1923. Afbeelding in:
Brand, 1879 HVA 1979, 8.
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van het bedrijf in Ethiopie anderzijds, ontbreekt. De vestiging van de HV A in
Ethiopie is niet een reactie geweest op de ontwikkelingen in Nederlands-Indie
of Indonesie en is nooit bedoeld als vervanging voor het bedrijf aldaar. Van
herorientatie van de HV A is derhalve geen sprake.
Aangetoond is dat de vestiging van de HV A in Ethiopie past in de continu'iteit van haar bedrijfsvoering. Ais belangenspreiding volgde zij de al jaren
bestaande wens van het bedrijf tot uitbreiding van de belangen tot buiten de
grenzen van de Indonesische archipel. De geschiedenis van de HV A is de
geschiedenis van uitbreiding en diversificatie; enkele tientallen jaren na de
oprichting van de HV A in 1879 ging het bedrijf over van de im- en exporthandel tot de actieve landbouwbeoefening. En zoals in 1916 de HVA de
stap maakte van Java naar Sumatra, zo werd 35 jaar later besloten tot vestiging buiten Nederlands-Indie en Indonesie. Jarenlange studies over de mogeIijkheden van een dergelijke ondememing, maakten het mogelijk de kans te
grijpen toen deze zich aanbood. Ook toen na verloop van jaren bleek dat de
actieve rol van de HV A in de tropische landbouw was uitgespeeld, kon zij
zonder grote problemen haar werkterrein verleggen. De HV A richt zich
sindsdien op het ontwerpen en uitvoeren van agro-industriele projecten.
Enerzijds is nu gebleken dat de HV A geen aparte positie binnen het Nederlandse bedrijfsleven in Nederlands-Indie en Indonesie innam. Evenmin als
vele andere Nederlandse ondememingen heeft zij de nationalisatie van haar
bedrijf zien aankomen. Anderzijds wekt de vestiging van de HV A in Ethiopie
juist daarom bewondering. Terwijl andere ondememers hun handen vol hadden aan het herstel van hun bezit in Nederlands-Indie en Indonesie, wilde de
HV A haar bedrijf niet aIleen herstellen, maar ook uitbreiden. De HV A is er in
geslaagd naast de wederopbouw en exploitatie van haar bedrijf in Nederlands-Indie en Indonesie, ook de bouw van een geheel nieuwe ondememing
in Ethiopie te volbrengen.

Het investerings- en financieringsgedrag
van Rotterdamse rederijen in de peri ode
1945-1960: een case-study. 1
PAUL VAN DE LAAR

Zoals in een recente jaargang van het laarboek voor de Geschiedenis van
BedriJf en Techniek werd geconstateerd, hebben bedrijfshistorici altijd een
grote belangstelling getoond voor de vraag hoe de bestudeerde ondememing
in het verleden in haar vermogensbehoefte heeft voorzien. 2 Tegelijkertijd
moet vastgesteld worden, dat het financieringsvraagstuk slechts zelden vanuit
een comparatief bedrijfshistorisch kader wordt bestudeerd. In ons dissertatieonderzoek naar het financieringsgedrag van Rotterdamse ondememingen in
de periode 1945-1960, proberen we een deel van deze bestaande lacune op te
vullen. Voor dit onderzoek -dat dee I uitmaakt van het 'Rotterdam project ' van
het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis- zal het financieringsgedrag van
ondememingen die representatief geacht mogen worden voor het Rijnmondgebied worden beschreven en geanalyseerd. De bedrijven die daarvoor in
aanmerking komen hebben in belangrijke mate het bedrijfsbeeld van Rotterdam bepaald, zoals ondememingen die inkomsten verwierven uit het transporteren, over- of opslaan van goederen. Maar daamaast zal ook aandacht
besteed worden aan industriele ondememingen, waarbij de scheepsbouwindustrie een belangrijke plaats zal innemen.
In deze bijdrage zullen we de resultaten presenteren van het onderzoek naar
het investerings- en financieringsgedrag van een achttal Rotterdamse rederijen in de peri ode 1945-1960. Wij beogen drie zaken te bespreken in dit artikel.
In de eerste plaats wordt door ons het investeringsgedrag van de rederijen in
kaart gebracht. Maar daamaast stellen we de vraag op welke wijze de investeringen van jaar tot jaar zijn gefinancierd. Op deze plaats willen we reeds
opmerken , dat we daarbij interne financieringsbronnen en externe
I. Dit artikel is gepresenteerd als voordracht op de negende conferentie van de Werkgroep
Bedrijfsgeschiedenis op 21 november 1989 te Amsterdam. Een verkorte versie van dit artikel zal
tevens verschijnen in het Engelstalige Tinbergen Institute Research Bulletin van het Tinbergen
Instituut, Rotterdam/Amsterdam. Internatio-Miiller NY, Koninklijke Nedlloyd Groep NY en Yan
Ommeren Ceteco NV zijn wij zeererkentelijk voor het verlenen van toe gang tot de bedrijfsarchieven.
2. EJ. Fischer, K.M. Hofineester e.a., 'Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht over de laatste jaren',
in: laarboek voor de Geschiedenis van 8edrijf en Techniek 5 (1988) 11-48.
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financieringsbronnen onderscheiden. Onder interne financiering verstaan we
ingehouden winsten, afschrijvingen, maar ook fondsen die gegenereerd worden door de liquidatie van vlottende activa en liquide middelen (kasmiddelen
en zeer liquide andere activa). De externe financieringsbronnen kunnen gesplitst worden in ondernemend (aandelen) en niet-ondememend (vreemd)
vermogen. Laatstgenoemde vermogenscategorie kan verder onderverdeeld
worden naar tijdsduur: kort, middellang en lange termijn. In de derde plaats
nemen wij ons voor het beschreven financieringsgedrag te toetsen aan de
'pecking order hypothese', waarvoor het financieringspatroon van het Nederlandse bedrijfsleven v66r en na de tweede wereldoorlog als uitgangspunt
wordt genomen.
De opzet van dit artikel is als voIgt. We zullen eerst ingaan op het financieringspatroon van het Nederlandse bedrijfsleven en aansluitend de ' pecking
order hypothese' belichten. Vervolgens zullen we stilstaan bij de gehanteerde
onderzoeksmethode en gebruikte bronnen. We vervolgen deze bijdrage met
een bespreking van het investerings- en financieringsgedrag. In een slotparagraaf zullen we het beschreven financieringspatroon confronteren met de
'pecking order hypothese'.

De 'pecking-order' hypothese
Wanneer we het financieringsgedrag van Nederlandse ondernemingen in de
peri ode v66r de tweede wereldoorlog en tussen 1945-1960 willen beschrijven, ligt het voor de hand gebruik te maken van het onderzoek van de
Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 3
Immers, naast een onderzoek naar de emissiebedrijvigheid van het Nederlandse bedrijfsleven, heeft men de vermogensstructuur en de mutaties daarin
uitvoerig onderzocht. We zullen ons in het kader van deze bijdrage tot de
belangrijkste conclusies beperken. Nevenstaande tabel dient daarbij als leidraad.

2. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Emissiebedrijvigheid
enfinanciele structuur van Ondernemingen (Leiden 1963) [Serie S.E.O. 19].
3. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Emissiebedrijvigheid
enfinanciele structuur van ondernemingen (Leiden 1963) [Serie S.E.O. 19].
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T ABEL 1. Vermogensbronnen Nederlandse bedriJfsleven (in procentenl

Vennogensbronnen
via aandelen verkregen
ingehouden winst
om niet verkregen
vreemd vennogen

1929

1939

1949

1959

1960

62
3

75
-4

32
27

19
52

18
53

35

1
28

41

29

29

100

100

100

100

100

Bran: Stichting yoor Economisch Onderzoek Amsterdam

Op basis van deze tabel kan geconcludeerd worden, dat het via aandelen
verkregen vennogen (stortingen op aandelen, inclusief het bruto-agio, en
stock-dividenden) in de totale vennogensvoorziening belangrijk is gedaald,
terwijl de ingehouden winst (inclusief herwaarderings- en stille reserves) tot
de belangrijkste financieringsfactor geworden is. Tevens kunnen we waamemen dat het aandeel van het vreemd vennogen tot 1949 sterk is toegenomen
ten opzichte van het vooroorlogse niveau. Dat jaar wordt door de onderzoekers als een overgangsjaar beschouwd, waarin de wederopbouwfase voltooid
was en het bedrijfsleven zich opmaakte voor een periode van expansie. De
post vreemd vennogen bestond in dat jaar voor 28% uit crediteuren en
ontvangen afnemerskrediet en voor 6% uit langdurig vreemd vennogen;
obligatieleningen, converteerbare obligatieleningen, onderhandse leningen,
lang lopende leningen van de overheid en van de Herstelbank. De overige 6%
kwam voor rekening van korte tennijn schulden als te betalen dividenden,
tantiemes en belastingen.
Het beeld dat het onderzoek heeft opgeleverd is dat de naoorlogse wederopbouwfase gefinancierd werd door middel van interne financiering (winstinhouding en afscbrijvingen), aangevuld met vreemd vennogen. Van het
totaal van 199 uitgegeven obligatieleningen gedurende de onderzochte periode werden er 104 opgenomen voor investeringen ten behoeve van nieuwbouw
en wederopbouw. Een belangrijke constatering ten aanzien van de samenstelling van de post vreemd vennogen -maar niet af te leiden uit de tabel- is dat
in toenemende mate gebruik gemaakt werd van via institutionele beleggers
verkregen onderhandse leningen. Slechts zelden werd een beroep gedaan op
de open bare emissiemarkt voor aandelen. Aan de andere kant mag niet over
het hoofd gezien worden, dat er geen sprake is van eenrichtingsverkeer,
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omdat de trend van een toenemende vreemd vermogen financiering zich na
1949 lijkt te keren.
Ofschoon we op deze plaats niet in kunnen gaan op financieringspatronen
in andere landen, willen we benadrukken dat het beeld dat het Nederlandse
onderzoek heeft opgeleverd in grote lijnen overeenkomt met de conclusies
van buitenlandse onderzoekingen. 4 Zo constateerde Donaldson, naar aanleiding van een onderzoek naar het financieringsgedrag van 25 industriele
ondernemingen over een periode van dertig jaar, dat 'management strongly
favored internal generation as a source of new funds even to the exclusion of
external sources except for occasional "bulges" in the need for funds,.5
Tevens werd door Donaldson waargenomen, dat deze pieken meestal werden
opgevangen door vreemd vermogen. 'Most used debt as their sole or primary
source of external funds to the extent that they were needed (onderstreping
originele tekst),.6
Op basis van empirische bevindingen is het dus mogelijk een vaste volgorde in het gebruik van financieringsbronnen te onderkennen. In navolging van
Myers 7 zullen we dit financieringspatroon typeren als een 'pecking-order'.
Daarmee willen we aangeven dat ondernemingen bij de keuze van haar
financieringsbronnen een eerste voorkeur hebben voor interne financiering.
Wanneer de vermogensbehoefte de interne middelenvoorziening overstijgt
vertonen ondernemingen de neiging het financieringstekort eerst te dekken
door middel van zowel kortlopend als langlopend vreemd vermogen. Pas in
laatste instantie wordt een beroep gedaan op de open bare vermogensmarkt.
Daarbij zal een uitgifte van obligaties of een emissie van converteerbare
obligaties de voorkeur hebben boven een emissie van preferente of gewone
aandelen. Interne financiering staat aan het begin van de 'pecking order',
terwijl vergroting van het geplaatste aandelenkapitaal deze sluit.
In het kader van dit artikel is het niet mogelijk dieper op de theoretische
achtergronden in te gaan. Op deze plaats wordt volstaan met de opmerking,
dat zowel op basis van traditionele als moderne financieringsliteratuur de
'pecking order' verklaard kan worden. De voor dit artikel relevante argumenten hebben we in het navolgende schema samengevat.

4. Voor een recente studie vergelijk R.A. Taggert Jr., 'Secular patterns in the financing of
U.S.corporations", in: B.M. Friedman (red.), Corporate capital structures in the United States
(Chicago 1985) 13-75.
5. G. Donaldson, Corporate debt capaCity: A study of corporate debt and the determination of
corporate debt capacity (Boston 1961) 67.
6. Ibidem, 50
7. S.c. Myers, 'The capital structure puzzle', in: Journal of Finance 39 (1984) 575-592.
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SCHEMA 1. Determinanten van de 'pecking order'
interne
financiering

vreemd
vermogen

emissie van
aandelen

determinanten
verwervingskosten
kosten oude aandeelhouders
zelfstandigheid
rentabiliteitsbeginsel
belastingen
solvabiliteitsbeginsel
financiering top pen
marktomstandigheden

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

In het schema geeft een ' +' aan dat de factor een positieve inv loed heeft op
de keuze van een bepaalde vermogensvorm. Een ' -' daarentegen geeft een
negatief effect aan. Aile factoren wijzen in de richting van interne financiering als eerste vermogensbron. Daarnaast blijkt uit dit overzicht, dat vrijwel
aIle determinanten een positieve invloed hebben op financiering door middel
van vreemd vermogen. In de eerste plaats gaat deze financieringsvorm met
lagere verwervings- en transactiekosten gepaard. Bovendien is vreemd vermogen uit oogpunt van rentabiliteitsoverwegingen aantrekkelijker voor de
oude aandeelhouders van de onderneming. Naarmate meer met vreemd vermogen wordt gefinancierd, neemt de rentabiliteit van het eigen vermogen toe.
Daarentegen leidt een nieuwe uitgifte van aandelen in de regel tot kapitaalverwatering, omdat meer aandelen in omloop worden gebracht. Een belangrijk voordeel van vreemd vermogen schuilt in het feit dat de betaalde rente
voor de fiscus als aftrekpost mag worden opgevoerd. Slechts de solvabiliteitsfactor, de mate waarin de onderneming in staat is aan haar schulden te
voldoen, wijst in de richting van een vergroting van het aandelenkapitaal. Dit
betekent, dat de voordelen van financiering met geleend geld moe ten worden
afgewogen tegen de kans, dat de onderneming niet meer aan haar betalingsverpJichtingen kan voldoen. In de praktijk zal er daarom altijd sprake zijn van
een compromis.
In het schema zijn we ervan uitgegaan dat de zelfstandigheidsfactor een
positieve invloed heeft op financiering door middel van vreemd vermogen.
Wanneer namelijk tijdeJijke financieringstekorten moeten worden gedekt,
ligt het voor de hand dat deze gefinancierd worden door middel van vreemd
vermogen. Zou in dat geval overgegaan worden tot het vergroten van het
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aandelenkapitaal, dan moet het management rekening houden met de mogelijkheid dat nieuwe aandeelhouders een stempel op het ondernemingsbeleid
drukken. Een restrictie op deze veronderstelling is dat de zelfstandigheid van
de onderneming kan worden aangetast, indien vreemd vermogensverschaffers (waaronder bankiers) een plaats in de bestuurscolleges opeisen. In
de regel zal deze situatie zich alleen voordoen indien de onderneming in
liquiditeitsproblemen geraakt.
Overeenkomstig de bevindingen van het onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam, zijn we ervan uitgegaan dat de toppen in de financieringsbehoefte na 1945 gedekt werden met vreemd verrnogen. Temeer daar
het Nederlandse bedrijfsleven kon profiteren van kredietfaciliteiten die met
steun van de overheid in het leven waren geroepen, zoals de oprichting van de
Herstelbank. Bovendien waren de verrnogensmarktomstandigheden in het
begin van de jaren vijftig minder gunstig voor het aantrekken van ondernemend verrnogen via de open bare emissiemarkt.

Data en Methoden
Voor ons onderzoek beperken wij ons tot acht rederijen van de in totaal vijftig
rederijen die na de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam opereerden. Vijf van
deze rederijen werden, gemeten naar hun tonnagecapaciteit, gerekend tot de
grote rederijen. Oat zijn de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij Holland Amerika Lijn NV (HAL), de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd NV (KRL), Van Nievelt Goudriaan & Co. ' s Stoomvaart-Maatschappij
NV (Nigoco), Phs. Van Ommeren NVen Wm. H. MUller & Co. NV. De HAL
en de KRL waren typische Rotterdamse lijnrederijen, terwijl Nigoco naast
lijndiensten op Zuid-Amerika ook schepen voor de wilde vaart exploiteerde.
Van Ommeren was een wilde vaart rederij , die naast de tankervaart en
binnenvaart de Nieuwe Matex bedrijven te Vlaardingen exploiteerde. Wm. H.
MUller & Co had naast aanzienlijke scheepvaartbelangen, met name via haar
dochterrnaatschappij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, een belangrijk aandeel in de binnen- en buitenlandse ertshandel. Wijklijn NV, Houtvaart NV en
Stoomvaart-Maatschappij Zeevaart NV daarentegen behoorden tot de categorie kleinere rederijen.
Deze rederijen zijn geselecteerd, omdat we op basis van door deze ondernemingen gepubliceerde jaarstukken het investerings- en financieringsgedrag
kunnen beschrijven en analyseren. Naast deze open bare bron hebben we
getracht de hand te leggen op niet-openbare aanvullende bronnen. Het gaat
hierbij om interne jaarstukken c.q accountantsrapporten, notulen van vergaderingen van commissarissen en directie en tens lotte archiefbescheiden met
betrekking tot investerings en financieringsvraagstukken. Voor Van Ornme-
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Afb. I: SS Statendam in brand tengevo/ge van oor/ogshandelingen 14 mei 1940, ROllerdam. Bran:
HALfotoarchief.

ren en Muller hebben we over deze uitgebreide documentatie kunnen beschikken. Van de KRL hebben we naast de jaarverslagen de notulen bestudeerd, voor zover gedeponeerd bij het o'emeentearchief te Rotterdam.
Daamaast hadden we de beschikking over bijlagen op de notulen, die in
menig geval betrekking hadden op financieringsvraagstukken. Voor de overige rederijen hebben we ons primair moeten toeleggen op de jaarstukken,
omdat de gevraagde bescheiden niet meer aanwezig waren, of nog niet
geraadpleegd konden worden.
Zoals in de inleiding al aangegeven hebben wij de vraag gesteld welke
investeringen door deze rederijen verricht werden in de peri ode 1945-1960 en
op welke wijze deze gefinancierd zijn. We beschouwen de omvang van de
investeringen als een gegeven, en zullen ons dus niet expliciet bezighouden
met de vraag of de ondememingen investeringsmogelijkheden onbenut gelaten hebben. Voor de eerste vraag hebben we in navolging van Donaldson 8
vier investerings- c.g. bestedingsbronnen onderscheiden.

8.

Donaldson, Corporate debt capacity
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1. investeringen in materiele vaste activa, zoals schepen, gebouwen en
dergelijke;
2. investeringen in overige vaste activa, zoals deelnemingen en vorderingen op lange termijn;
3. investeringen in vlottende activa (debiteuren, voorraden, transitoria);
4. de besteding in de vorm van contant dividend en andere winstuitkeringen.
Bij het hanteren van deze categorieen gaat het ons erom, de jaarlijkse
mutaties in de liquide middelen vast te stellen en te verklaren. 9 Naast het
weergeven van het totale bestedingspatroon, hebben we twee ratio 's berekend
die ons een indruk moeten geven van de groei van de totale bestedingen (I
tim 4) c.q investeringen in vaste activa (I en 2). Daartoe hebben wij de totale
jaarlijkse bestedingen respectievelijk de afzonderlijke investeringen in vaste
activa uitgedrukt in de totale activa aan het begin van het boekjaar.
Ter beantwoording van het tweede gedeelte van onze probleemstelling
hebben we de totale bestedingen vergeleken met de totale middelen die
beschikbaar zijn gekomen. Een belangrijke overweging hierbij was dat door
het opstellen van een staat van herkomst en besteding van middelen de
financieringsbeslissingen van het management op adequate wijze gereconstrueerd kunnen worden. 1O Zoals in de inleiding aangegeven hebben we
daartoe twee hoofdcategorieen financieringsbronnen onderscheiden: interne
en externe. Onder interne financiering verstaan we aile bronnen waarop het
management een zekere invloed kan uitoefenen, zoals de hoogte van de
ingehouden winsten en de afschrijvingen, alsmede mutaties in de kasreserves.
Onder winstinhouding verstaan we het exploitatie-overschot, na aftrek van
onkosten, dat niet wordt uitgekeerd en dus binnen de onderneming blijft. Het
gaat hier om onverdeelde winsten en reserves en/of voorzieningen die ten
laste van de winst werden geboekt. We hebben met opzet de winstinhoudingen ruim ge'lnterpreteerd, omdat de meeste rederijen de neiging vertoonden
via allerlei voorzieningen en reserveringen de winst die voor uitkering in
aanmerking kwam te drukken. Als verlengstuk van de interne financiering
hebben we rekening gehouden met de mogelijkheid die een onderneming
heeft om tijdelijke financieringstekorten te dekken door vermindering van de
vlottende activa. Onder externe financiering verstaan we de middelen die hun
oorsprong vinden buiten de onderneming. Daartoe hebben we gerekend de
vergroting van het geplaatste aandelenkapitaal, toename van de post vreemd
9. Uitdrukkelijk zij hier venneld, dat wij ons niet beziggehouden hebben met waarderings- en
winstbepalingsvraagstukken. Het gaat ons om de vraag welke bestedingen de ondernemingen
verricht hebben en de daarbij gekozen fmancieringswijze. Vergelijk in dit verband 1.A. Pieterse
van Wijck, 'Consequenties der interne financiering ' , in : Economisch-Statische Berichten (1955)
959-962.
10. Vergelijk Taggert, 'Secular pattern'
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vermogen kort en lang, alsmede financiering door middel van de post minderheidsbelang derden.
Yoor elke rederij hebben we van jaar tot jaar berekend welke percentage
van de totale bestedingen gefinancierd werd door middel van winstinhouding,
afschrijvingen en het aanspreken van de aanwezige kasreserves. Indien de
totale bestedingen gelijk waren aan deze binnen de onderneming gegenereerde middelen dan trad er geen financieringstekort op. In dat geval werden de
totale bestedingen voor 100% met eigen middelen gefinancierd. Lag dit
percentage beneden de 100% dan moesten aanvullende financieringsmiddelen worden gezocht. Yolgens de 'pecking order hypothese' zou dit
tekort eerst gedekt zijn door middel van vermindering van de vlottende
activa. Wanneer de behoefte aan kasmiddelen groter was dan deze 'interne
middelen', wordt verondersteld dat eerst vreemd vermogen werd aangetrokken (kort en lang) en pas in laatste instantie het geplaatste aandelenkapitaal
werd uitgebreid. Het was natuurIijk ook mogelijk, dat niet aile middelen die
in een bepaald jaar intern werden gegenereerd ook daadwerkelijk werden
besteed. In die situatie lag de ratio interne financiering totale bestedingen
boven de 100%. Dat betekende dat via interne financiering kasreserves werden gekweekt, die voor nieuwe investeringen konden worden aangewend.

Investeringsgedrag
We hebben het investeringsgedrag van de acht rederijen afgebeeld in grafiek
I tot en met 8. In elke grafiek hebben we de investeringen in vaste activa en
de totale bestedingen weergegeven. Yoor vrijwel aile rederijen kunnen we
waarnemen, dat er sprake was van een investeringspiek direct na de Tweede
Wereldoorlog. Dit zal geen verwondering wekken, orndat vrijwel aile rederijen kampten met het feit dat een aanzienlijk deel van de vlootcapaciteit
gedurende de oorIog was vernietigd. Landelijk gezien lag het verliespercentage gemiddelde op 50%, maar voor enkele Rotterdamse rederijen, zoals de
HAL en KRL lag dit percentage hoger. Uitschieter was Maatschappij Wijklijn, die ruim 70% van haar vooroorIogse capaciteit verIoren zag gaan.
Niettemin, moeten we bij de beoordeling van de investeringsomvang in vaste
acti va rekening houden met het feit, dat een aanzienlijk deel van de vlootschade,
boven op de uitgekeerde verzekeringspenningen, voorrekening van de overheid
kwam. Daartoe diende onder andere de Ylootreconstructieregeling Grote Yaart
van 1946. Onder deze regeling vielen schepen die na 1 juli 1942 in geallieerde
dienst verloren waren gegaan. De vergoedingen voor schepen die tussen mei
1940 en 1juli 1942 (de pnie-requisitie periode) waren beschadigd ofvernietigd
werden uitgekeerd door de Stichting totZee- en Iuchtvaartverzekering (Zeluva).
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Voor de scheepstonnage die in de Indische wateren verloren was gegaan gold
1 maart 1942 als peildatum. De vlootreconstructieregeling bood de reders een
financiele en materiele compensatie voor de verloren gegane schepen. Daartoe werd eerst een taxatie gemaakt van de restwaarde op het moment van
verlies, waarbij 1939 als basisjaar genomen werd . Het restwaardepercentage
was de maatstaf op grond waarvan de vergoeding door de overheid werd
vastgesteld. De vordering op de regering werd in rekening-courant aangehouden via een rekening bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart, waarvan de
reders bij het betalen van hun schepen gebruik konden maken.
De regering had eveneens het recht de reders te betalen in natura. Daarbij
werd gebruik gemaakt van schepen die Nederland via herstelbetalingen verwierf. Daamaast stelde de regering Liberty en Victory schepen ter beschikking, die zij had aangekocht uit de surplustonnage van de Amerikaanse vloot.
Vaak werden deze schepen op 'bare-boat charter' verhuurd aan de rederijen.
Omdat de Nederlandse werven op korte termijn niet aan de vraag naar nieuwe
schepen konden voldoen, gingen eveneens veel rederijen ertoe over deze
schepen van de regering te kopen. Naast de vlootreconstructieregeling konden de reders gebruik maken van soepele hypotheekkredietfaciliteiten geschapen via de Benas, Maatschappij ter Behartiging van Nationale Scheepvaartbelangen. II
Wanneer we het investeringspatroon van de 'grote vijf' met elkaar vergelij ken, dan kan geconstateerd worden dat er sprake is van een gelijkvormig
investeringspatroon. Voor alle vijf gold, dat omstreeks 1950 een rustpauze
werd ingelast aan het investeringsfront, nadat de wederopbouw van de vloot
vrijwel voltooid was. Na een peri ode van korte consolidatie, maakten de
meeste rederijen zich daama op voor een hemieuwde investeringsactiviteit.
Wanneer we de omvang van de investeringen in vaste activa van deze
rederijen met elkaar vergelijken, dan blijkt dat Van Ommeren tot de grootste
investeerder moet worden gerekend. Gemiddeld werd door deze rederij voor
een bed rag van f 42,4 miljoen ge"lnvesteerd, tegen f 29,5 miljoen door de
HAL, f 27,3 miljoen door de KRL, f 16,6 miljoen door Nigoco en f 16,6
miljoen door Muller. Hierbij moet opgemerkt worden dat de investeringsactiviteiten van Van Ommeren niet beperkt waren tot zeeschepen. Daamaast
investeerde de ondememing in de binnenvaart en opslagfaciliteiten van de
Nieuwe Matex bedrijven te Vlaardingen. Niettemin legde de vervanging- en
uitbreiding van de vloot het grootste beslag op de financieringsmiddelen van
de ondememing.
Om een indruk te hebben van de groei van de totale bestedingen voor deze
categorie rederijen, hebben we deze uitgedrukt in de totale activa aan het
1 I. A.H. Fliennan, Het centrale punt ill de rederswereld. De KOllillklijke Nederlalldsche
Redersverelligillg 1905-1980 (Weesp 1984)enC. Borstlap, 'Herrijzenis vaneen Koopvaardijvloot ',
in: C. van Traa (red.) Rotterdam. De geschiedellis van tielljaren wederopbouw (Rotterdam 1955).
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begin van het jaar. In onderstaande tabellen hebben we in eerste instantie het
gemiddelde berekend. Vanwege het feit dat de gemiddelden beinvloed worden door grote jaarlijkse verschillen, hebben we tevens de standaard deviatie
opgenomen. Ofschoon we de bedrijven gerangschikt hebben op basis van
gemiddelde ratio's moeten we zeer voorzichtig zijn met de interpretatie van
de tabellen. 12

T ABEL 2. Ratio totale bestedingen totale activa begin van het jaar
1945-1960

Rederij
Nigoco
Van Ommeren
Muller
KRL
HAL

Gemiddelde

31
27
19

18
17

S.D.

14
11
10
6
6

Maximum
50
50

38
28
27

Minimum

13
13

8
10

8

Bron: diverse jaarverslagen en accountantsrapporten

Rekening houdende met de beperkingen van de cijfers, kunnen we constateren dat de tabel wordt aangevoerd door Nigoco, hoewel daarbij moet
worden opgemerkt dat voor deze rederij de standaardafwijking evenzeer het
hoogst is. De ratio's van de HAL en KRL vertonen geen al te grote verschillen ten opzichte van elkaar, zoals uit de.tabel valt af te lezen.
Naast een vergelijking van de totale bestedingen hebben we tevens een
overzicht opgenomen van de ratio van investeringen in vaste activa en totale
vaste activa aan het begin van het jaar. Vergelijk hiervoor onderstaande tabel.
In vergelijking met tabel twee valt op, dat voor Muller de discrepantie tussen
investeringen in vaste activa en de totale bestedingen gemiddeld genomen

12. De cijfers voor Van Ommeren zijn gecorrigeerd. Voor deze onderneming was de boekwaarde
van de v loot gebaseerd op aanschaffingsprijs verrninderd met afschrijv ingen op basis van historische
kosten , terwijl de boekwaarde van de andere in het onderzoek betrokken rederijen gebaseerd was
op afschrijving op basis van vervangingswaarde.Weliswaar schreef ook Van Ommeren af op basis
van vervangingswaarde, maar de extra afschrijvingen werden niet direct in mindering van de
boekwaarde gebracht, zoals bij de andere rederijen. De HAL en KRL gingen in 1958 tot het 'Van
Ommeren systeem' over, MUller paste met ingang van 1960 de jaarrekening aan. Niettemin, moet
bij de interpretatie rekening gehouden worden met de inv loed van extra afschrijvingen op de hoogte
van de boekwaarde.

256

JBGBT 7(1990)

groter is dan bij de andere ondememingen. Deze situatie kan verklaard
worden doordat Muller naast omvangrijke scheepvaartbelangen een uitgebreide handelspoot had. De investeringen in de handelssector hadden hoofdzakeJijk betrekking op investeringen in vlottende activa.

TABEL 3. Ratio investeringen vastelactiva totale activa begin van het jaar
1945-1960.

Rederij
Nigoco
Van Ommeren
KRL
HAL
Muller

Gemiddelde

23
22
14
13
10

S.D.

14
11
66
5
6

Maximum

Minimum

13

50
44
25
20
20

II

5
6

Bron: diverse jaarvers\agen en accountantsrapporten

Voor een beoordeling van het investeringspatroon van WijkJijn, Zeevaart
en Houtvaart volstaan we met het weergeven van de ratio van de totale
bestedingen en totale activa.

T ABEL 4. Ratio totale bestedingen totale activa begin van het jaar
1945-1960.

Rederij
Wijk1ijn
Zeevaart
Houtvaart

Gemiddelde

36
31
21

S.D.

46
22
21

Maximum

162

Minimum

-3

78

I

85

3

Bron: Jaarvers\agen

Ondanks de hierboven vermelde beperkingen, kan uit bovenstaande tabel
worden afgelezen, dat het gemiddelde voor Maatschappij Wijklijn hoger lag
dan dat van Zeevaart en Houtvaart. Tevens moet vastgesteld worden dat het
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gemiddelde van Wijklijn dat van de grote rederijen eveneens overtrof.
Tegelijkertijd kunnen we op basis van de standaard deviatie concluderen dat
de groei van de totale bestedingen zeer ongelijkmatig is verdeeld. Het investeringspatroon van deze kleine scheepvaartondememingen wordt dan ook
veel meer gekenmerkt door piekvorming dan dat van de grotere rederijen. Nu
we een overzicht hebben gegeven van het investeringspatroon van de rederijen, zullen we nu ingaan op de vraag hoe de totale bestedingen gefinancierd
zijn.

Financieringsgedrag

Wanneer we in eerste instantie kijken naar het percentage dat de geselecteerde Rotterdamse scheepvaartondememingen van jaar tot jaar intern
hebben gefinancierd in verhouding tot de totale bestedingen, dan moeten we
concluderen dat dit percentage zeer hoog lag. Ook voor deze cijfers hebben
we naast het gemiddelde de standaard deviatie opgenomen, teneinde rekening
te houden met de extreme waarden. Vergelijk tabel5.

TABEL 5. Percentage interne jinanciering (ingehouden winst,
afschrijvingen en vermindering liquide middelen), in verhouding tot totale
bestedingen, 1945-1960

Rederij

HAL
Nigoco

KRL
VanOmmeren
Wijklijn
Muller

Gemiddelde

Standaard deviatie

95
89
89

35
34
14

75

24

70

55
27

52

Bron: jaarverslagen en accountantsrapporten

Vanwege de extreme waarden van Zeevaart en Houtvaart hebben we voor
deze twee kleine rederijen de cijfers niet in de tabel opgenomen. We volstaan
met de vermelding, dat deze rederijen in afzonderlijke jaren door middel van
afschrijvingen en winstinhoudingen relatief grote kasreserves opbouwden.
Daar stond tegenover dat eveneens in betrekkelijk korte perioden een draina-
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ge van de gereserveerde kasmiddelen plaatsvond, waardoor het financieringspatroon zeer onevenwichtig verliep.
Maatschappij Wijklijn combineerde een relatief laag gemiddeld percentage
interne financiering met een hoge mate van spreiding. De gemiddelden van de
lijnrederijen HAL, KRL en Nigoco vertonen geen al te grote afwijkingen ten
opzichte van elkaar. Aileen voor de Rotterdamse Lloyd geldt dat naast een
hoog gemiddeld percentage interne financiering de spreiding minder groot
was dan dat van de HAL en Nigoco. In vergelijking met de HAL, de KRL en
Nigoco heeft Van Ommeren minder intern gefinancierd. Muller daarentegen
heeft van aile rederijen gemiddeld genomen het minst intern gefinancierd,
maar dit hangt samen met de belangrijke handelspoot van het concern, waardoor makkelijker met kort lopend geld gefinancierd kon worden.
Voor een juiste interpretatie van de tabel is van belang op te merken dat de
rederijen in hoge mate hebben geprofiteerd van de Vlootreconstructieregeling
van de overheid. Immers, door deze regelingen werden zij in staat gesteld een
kasreserve op te bouwen die aangewend kon worden voor het vervangingsinvesteringsprogramma in het midden van de jaren vijftig. Zou de overheid
niet met financiele steun over de brug gekomen zijn, dan moet betwijfeld
worden of de scheepvaartondernemingen in staat gebleken waren de naoorlogse vervanging van de vloot met eigen middelen te financieren.
Niettemin, meenden de (Rotterdamse) reders dat de interne financiering
achter bleef bij de bedragen die nodig waren indien rekening gehouden werd
met geldontwaarding. Via de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereniging
werd telkens aandacht gevraagd voor de noodzaak fiscale afschrijvingen op
basis van vervangingswaarde toe te staan. Het was voor de vennootschapsbelasting niet geoorloofd af te schrijven op basis van vervangingswaarde, waardoor de extra afschrijvingen fiscaal belast werden. In het memorandum terzake van de financiering van de vloot d.d. 20 januari 1955 werd er
bij de regering op aangedrongen fiscale herzieningen door te voeren. Op dit
punt zouden de reders geen succes boeken. De rederslobby ondervond meer
steun voor haar argumenten om investeringsaftrek en vervroegde afschrijvingen voor de scheepvaartondernemingen te behouden, toen deze faciliteiten
voor andere ondernemingen na 1955 aan banden werden gelegd.
Het gemiddeld zeer hoge percentage interne financiering stelden de ondernemingen in staat vrij onafhankelijk te opereren van de externe vermogensmarkt. Dit onafhankelijkheidsstreven werd nog eens geaccentueerd door de
gevoerde dividendpolitiek van de rederijen. Ter versterking van de liquiditeitspositie werden de aandeelhouders met een matig dividend beloond, dat
bovendien dikwijls in de vorm van een stock-dividend werd uitgekeerd.
Vooral de HAL en MUlier gingen regelmatig tot het uitkering van een dividend in aandelen over. Bij de kleine rederijen kunnen we vooral een politiek
van dividendstabilisatie waamemen.
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Afb. 2: Aankomsr Willem Ruys oktober 1947. Bron: Foroarchiej Her Vrije Volk.

Het hoge gemiddelde percentage interne financiering laat onverlet, dat de
rederijen zo nu en dan een beroep moesten doen op externe verrnogensverschaffers. Voor de grote rederijen lagen de jaren, waarin met een financieringstekort gekampt werd direct na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren
1955 tot 1958. Bij het optreden van financieringstekorten, werd overwegend
aanvullende financiering gevonden in een verrnindering van het werkkapitaal
en een vergroting van het kort lopend vreemd verrnogen.
In het algemeen waren de rederijen zeer terughoudend met het aangaan van
externe financiering op lange terrnijn. Wanneer een beroep gedaan werd op
lange terrnijn financiering dan richtte de redersblik zich niet op vreemd maar
op eigen verrnogen. De dollarhypotheken die door de HAL, KRL en Van
Ommeren werden afgesloten ter financiering van de aanschaf van Amerikaanse Liberty en Victory schepen vorrnen hierop geen uitzondering. Immers, deze waren onder druk van De Nederlandsche Bank tot stand gekomen,
die een accumulatie van de uitvoer van dollars wilde tegengaan_ Zij verbood,
dat de rederijen hun beschikbare dollarreserves hiervoor aanwendden. Zodra
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vervroegde aflossing werd toegestaan gingen de HAL en KRL hiertoe over.
Yeelzeggend is in dit verband de passage in het jaarverslag van de KRL uit
1953. 'Hiermede is onze vennootschap bevrijd van een vreemde figuur in de
structuur van haar kapitaal en de daaraan inhaerente rentelast, terwijl zij
voorts ontslagen is van het koersrisico, dat bij de devaluatie van de gulden in
1949 zo funest gebleken is' (verhoging van de tegenwaarde met f 4 miljoen
PvdL).13 Yoor de KRL en de HAL vormden nadien lange termijn leningen
geen substantiele financieringsbron meer.
Nadat de lening door de KRL was afgelost, kon deze maatschappij haar
financieringsbehoefte volledig dekken door middel van interne financiering
en korte termijn kredieten. De HAL ging slechts een keer tot een aandelenemissie over. De onderneming vergrootte het geplaatste aandelenkapitaal in
1953 voor een bedrag van nominaal f 17,5 miljoen met het oog op de
versterking van de Jiquide middelen. Dit werd noodzakelijk geacht om de
grote investeringen die op stapel stonden te financieren. Zo moest de HAL
een aanzienlijk bedrag in kas hebben ter financiering van de rempla<;ant van
de in mei 1940 verloren gegane ss Statendam. Yan de uiteindelijke totale
bouwsom van f 126 miljoen werd de helft gefinancierd middels een lening
van de Herstelbank. Daartoe had de HAL een financieringsmaatschappij in
het leven geroepen, NY Mailschip, die onder haar eigen directie stond.
Opvallend detail was, dat in het jaarverslag werd gemeld dat de HAL geen
borg hoefde te staan voor de verplichtingen door NY Mailschip aangegaan.
Yan Nievelt Goudriaan emitteerde in 1956 en 1957 voor een nominaal
bedrag van respectievelijk f 10 en f 16,5 miljoen. Door deze twee emissies
werd het relatief geringe aandelenkapitaal van deze onderneming in korte tijd
aanzienlijk verhoogd. Met de opbrengst van deze emissie werd Nigoco in
staat gesteld de toenemende belangen in de tankervaart te financieren. Wm.
H. MUller & Co. vergrootte het geplaatste aandelenkapitaal in 1947, 1950 en
1954. De emissie van 1947 moet echter in verband gebracht worden met een
herstructurering van de ingewikkelde kapitaalsstructuur van het concern.
Deze herstructurering was het directe gevolg van liquiditeitsproblemen in de
jaren dertig. Ais enige van de hier besproken rederijen, ging MUlier in 1950
en 1954 over tot een uitgifte van zowel preferente als gewone aandelen. De
opbrengst van de emissie was volstrekt niettoereikend om de vlootinvesteringsprogramma's van haar dochterondernemingen de Koninklijke Hollandsche Lloyd en Wm. H. MUller & Co's Transport Maatschappij te financieren. MUller zocht daarom de oplossing in een constructie waarbij
institutionele beleggers het benodigde geld op tafel brachten, waartoe twee
aparte vennootschappen werden opgericht, NY 'Hollandia' en NY 'Mineral'.
Zodoende paraisseerden deze leningen niet op de balans van de moeder13.

Jaarverslag Koninklijke Rotterdamsche Lloyd NY , 1953.
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Afb. 3: SS Rorterdam , aankomSI Ie New York 1959. Bron: HALfoloarchief

maatschappij. Hieraan kwam in 1960 een einde, toen de verplichtingen in de
balans van het concern werden opgenomen.
Van Ommeren deed met grote regelmaat een beroep op externe financieringsmiddelen. Tot halverwege de jaren vijftig was ook deze rederij zeer
terughoudend met het gebruiken van vreemd verrnogen lang. Geldleningen
waren aileen verantwoord indien daarrnee schepen konden worden gefinancierd die voor langere tijd op time charter werden verhuurd. De rente- en
aflossing waren op deze wijze gedekt door de inkomsten van het charter.
Tijdbevrachting bood bovendien het voordeel, dat de inkomsten voor een
zekere terrnijn vastlagen. Geleidelijk wijzigde de onderneming het financieringsbeleid en werd de weg vrij gemaakt voor lange terrnijn financiering
door middel van leningen. De Raad van Beheer van Van Ommeren werd een
duidelijk voorstander van een beleid, waarbij investeringsbeslissingen niet
moesten afhangen van de middelen die op dat moment in kas waren, maar van
de verwachte winstmogelijkheden. Wanneer deze vooruitzichten zich aandienden, moest daarvoor een passende financiering gevonden worden. Steeds
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meer raakte men bij Van Ommeren overtuigd van de noodzaak in de financieringsbeslissing het kostenargument, rentabiliteits- en vooral fiscale motieyen te betrekken. Het aandeel van vreemd vermogen lang nam na 1955 dan
ook aanzienlijk toe.
Ter dekking van het financieringstekort nam Maatschappij Wijklijn steeds
haar toevlucht tot geleend geld. Voor een belangrijk deel werd deze gelden,
analoog aan de situatie bij Wm. H. MUlier & Co., aangetrokken buiten de
balans van de moedermaatschappij om. Maatschappij Zeevaart heeft gedurende de peri ode 1945-1960 geen enkele keer gebruik gemaakt van vreemd
vermogen lang. In plaats daarvan breidde de maatschappij het aandelenkapitaal tot drie keer toe uit. Houtvaart heeft gedurende dezelfde peri ode een
keer het aandelenkapitaal uitgebreid. Daamaast sloot deze maatschappij in
1960 een hypotheek af op haar activa ter financiering van een nieuwe investeringspiek.

Financieringspatroon en 'pecking order'
Uit ons empirisch onderzoek is gebleken, dat in overeenstemming met de
'pecking-order' de belangrijkste financieringsmiddelen binnen de onderneming werden gegenereerd door middel van afschrijvingen, winstinhoudingen en het aanhouden van kasreserves. Bovendien hebben we waargenomen
dat aanvullende financiering werd gevonden door mutaties in het werkkapitaal, hetzij door vermindering van de vlottende activa, dan wei door een
beroep te doen op korte termijn kredieten. Het geringe aantal aandelenemissies en de relatief bescheiden betekenis van middellange en lange termijn
kredieten duiden op het feit dat de rederijen in het algemeen zeer terughoudend stonden ten opzichte van exteme financiering. Indien echter exteme
middelen werden gezocht, richtte de redersblik zich niet op vreemd maar op
eigen vermogen. Dit beeld dient aileen voor Wijklijn en Van Ommeren, na
1955, te worden bijgesteld. De concIusie die het financieringspatroon heeft
opgeleverd is dat de gekozen financieringsvolgorde, voor zover de onderneming exteme middelen moest aanboren, niet in overeenstemming is met de
'pecking order'.
In afwijking van onze 'pecking order hypothese' hebben de rentabiliteitsmotieven, kostenvoordelen of fiscale motieven niet geleid tot het besluit
investeringen te financieren door middel van vreemd vermogen, anders dan
via korte termijn kredieten. In ons onderzoek hebben we geen aanwijzingen
gevonden dat het zelfstandigheidsmotief een rol gespeeld heeft bij de afweging tussen vergroting van het aandelenkapitaal of het aantrekken van vreemd
vermogen. Opvallend is ook, dat vermogensmarkt omstandigheden in de
jaren vijftig een geringe betekenis hebben gespeeld in het uiteindelijke beslissingsproces. Ondanks het feit dat de situatie op de aandelenmarkt minder
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gunstig was voor een emissie leidde dit niet tot een herbezinning van het
financieringsbeleid _Van soepele kredietfaciliteiten van overheidswege ingesteld werd slechts in geringe mate gebruik gemaakL
Wanneer we het financieringsgedrag van de Rotterdamse rederijen trachten
te verklaren is het verleidelijk het antwoord te zoeken in de omstandigheid
dat de rederijen geen behoefte hadden aan externe financiering. Dit antwoord
bevredigt echter maar ten dele, omdat het niet te rijmen valt met het feit, dat
de scheepvaartondernemers zich publiekelijk zorgen maakten om de financiering van de uit concurrentie-overwegingen noodzakelijk modernisering
van de vloot. Deze ongerustheid kwam juist voort uit het ontbreken van
voldoende interne financieringsmogelijkheden. In de praktijk zien we dat dit
niet leidde tot een herbezinning van het financieringsbeleid, maar tot een
aanpassing van het investeringsgedrag. Investeringen werden afgestemd op
de financiele ruimte die winstinhoudingen, afschrijvingen en korte termijn
financieringen lieten. Deze houding valt in het bijzonder waar te nemen voor
de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en Wm. H. Muller & Co.
Het conservatieve financieringsbeleid van de Rotterdamse rederijen moet
daarom worden toegeschreven aan de angst dat een conjuncturele terugslag
ertoe zou leiden dat niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen zou
kunnen worden voldaan. Dit argument treft men vooral aan bij de traditionele
lijnrederijen, zoals de HAL en de KRL. Voor de HAL en Wm. H. Muller &
Co. geldt nog in bijzondere mate dat de liquiditeitscrisis van de jaren dertig
een zwaar stempel op het financieringsbeleid heeft gedrukt. Wanneer een
rederij niet de mogelijkheid had in rente- en afiossing vooraf zeker te stellen,
was financiering door middel van lange termijn leningen uitgesloten of deze
moesten via een aparte financieringsmaatschappij aangetrokken worden. Een
succesvol beroep op de aandelenemissiemarkt werd bovendien steeds minder
waarschijnlijk, omdat de gevoerde diviqendpolitiek deze in de weg stond.
Als we het investerings- en financieringspatroon van de rederijen ten slotte
met elkaar in verband brengen, dan lijkt het aannemelijk dat er een verband
be staat tussen de achterstand die Nederland in de jaren vijftig opliep op het
buitenland en het gebrek aan financieringsinzicht bij de meeste reders. Nederlandse scheepswerven en buitenlands kapitaal hadden elkaar intussen gevonden, waarvan vooral buitenlandse reders profiteerden. Het is opvallend dat dit
inzicht weI bestond bij het Directoraat-Generaal voor de Scheepvaart, waarvan een der oud-directeuren, Mr. 1.1. Oyevaar er mede voor zorgde dat Van
Ommeren dankzij een professioneel financieel beleid in staat bleek een ambitieus investeringsprogramma te voltooien.
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