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De technische ontwikkeling van 
Nederland in de vroeg-modeme tijd. 
Literatuur, problemen en hypothesen. 

C.A.DAVIDS 

Inleiding* 

Buitenlandse historici hebben vaak de aandacht gevestigd op de prominente 
rol van Nederland in de technische ontwikkeling van Europa in de vroeg
modeme tijd. Charles Wilson wees er al op dat de stapelmarktfunctie van Hol
land, die de basis van haar welvaart vormde, zelf weer onder meer was veran
kerd in haar 'technological process'. Jan de Vries merkte op dat de opmars van 
de Republiek als industriele mogendheid in de zeventiende eeuw een anomalie 
was in de zin dat ze niet zozeer berustte op verlaging van arbeidskosten door 
verschuiving van de produktie naar het platteland als weI op produktiviteits
verhoging door technische vemieuwing. Jonathan Israel betoogde dat de voor
aanstaande positie van Nederland op het gebied van de industriele produktie 
voor een niet gering dee I was gebaseerd op technische superioriteit. En Trevor 
Levere opperde dat de Republiek wei eens een aanzienlijke bijdrage aan de 
Industriele Revolutie in Engeland zou kunnen hebben geleverd. ' 

Tot de jaren vijftig van deze eeuw was het onderzoek over de geschiedenis 
van de techniek in Nederland ook vooral op de peri ode gericht waarin ons land 
als 'koploper' fungeerde. Techniekgeschiedenis werd toen meestal namelijk 
beoefend als onderdeel van de economische geschiedenis, en de economische 
geschiedenis was nu eenmaal meer dan tegenwoordig toegespitst op de vroeg
modeme tijd. Economisch-historici als N.W. Posthumus, Z.W. Sneller, L.van 
Nierop en hun vele leerlingen en navolgers hi elden zich intensief bezig met de 
peri ode 1500-1800 en daarbij beschouwden ze de techniek zeker niet als een 

* Het onderzoek voor dit artikel is mogelijk gemaakt door een beurs van de Koninklijk Neder
landse Akademie van Wetenschappen. 
1. Ch.H. Wilson, England's apprenticeship 1603 · l763 (Tweede druk;Londen/New York 1984) 
41,263; Jan de Vries, The economy of Europe in an age of crisis , 1600·1 750 (Cambridge 1976) 
92-94, J.1. Israel, Dutch primacy in world trade 1585·1740 (Oxford 1989) 356-357, 385, 410; 
T.H. Levere, 'Relations and rivalry: interactions between Britain and the Netherlands in eigh
teenth-century science and technology', History of Science 9(1970) 47-48. 



10 JBGBT 8(1991) 

black box. Er kon praktisch geen studie verschijnen over de hi storie van een 
bedrijfstak in de zestiende, zeventiende of achttiende eeuw of er stond wei een 
uiteenzetting in over de technische ontwikkeling; het maakte niet uit of het om 
de lakennijverheid of de blekerijen ging, dan wei om de katoendrukkerijen, de 
branderijen, de turfgraverij of de trafieken in Rotterdam.2 Ook de toenmalige 
specialist in de technische geschiedenis van Nederland bij uitstek, G. Door
man, concentreerde zich op de vroeg-modeme tijd. Hoewel zijn grote verza
melbundels van octrooien de hele peri ode van de zestiende tot het laatste kwart 
van de negentiende eeuw omvatten, hebben de detail studies die hij publiceerde 
in hoofdzaak betrekking op de tijd v66r 1800.3 

In recente overzichtsartikelen over de beoefening van de techniekgeschiede
nis in Nederland ligt het accent heel anders. Er wordt vrijwel uitsluitend aan
dacht besteed aan de peri ode waarin ons land de ral van 'volger' speelde: de 
negentiende en vraege twintigste eeuw. Economisch-historici wordt verweten 
dat ze de techniek als een black box beschouwen.4 

2. Zie onder meer: N.W. Posthumus, Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, 3 dIn. ('s
Gravenhage 1908-1939) met name dl.l, hoofdstuk 2 en d1.2, hoofdstuk 2; Z.w. Sneller, 'Een 
mechanische katoenspinnerij in Nederland in het laatst der 18e eeuw', Bijdragen voor Vader
landsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks, I (1931) 167-188; L.van Nierop, 'De zijdenij
verheid van Amsterdam historisch geschetst', Tijdschriji voor Geschiedenis 45( 1930) 18-40, 
151-172, 46(1931), 28-55, 113-143; S.c. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der 
HaG/1emmer bleekerijen Cs-Gravenhage 1936); W.1. Smit, De katoendrukkerij in Nederland tot 
1813 (Rotterdam 1928); P.1. Dobbelaar, De branderijen in Holland tot het begin der negentien
de eeuw (Rotterdam 1930); W.1. Diepeveen, De vervening in De/fland en Schieland lOt het 
einde der zestiende eeuw (Leiden 1950); C. Visser, Verkeersindustrieen te Rotterdam in de 
tweede hel!t del' achttiende eeuw (Rotterdam 1927). Ook vanuit de natuurwetenschappen was er 
in die tijd belangstelling voor de techniekgeschiedenis in de vroeg-modeme tijd -die deels over
lapte met de interesse van economisch-historici-, zie: H.G.Th. Frencken, 't Bouck van wondre 
1513 (Roermond 1934) en W.L.1 .de Nie, De ontwikkeling del' Noord-Nederlandse textielver
verij van de 14e tal de 18e eeuw (z.pl. 1937). 
3. G. Doorman, Oetrooien vaal' uitvindingen in de Nederlanden uil de 16e-18e eeuw (Den 
Haag 1940), Hel Nederlandseh octrooiwezen en de lechniek der 1ge eeuw (Den Haag 1947), 
Techniek en octrooiwezen in hun aanvang (Den Haag 1953), 'Hollandsche oude baggermolens', 
De Ingenieur 63(1951 A) 413-417, 428, 'Comelis Comelisz. van Uitgeest en de hollandsche uit
vindingen op het einde van de 16e eeuw', in: Gedenknummer Octrooiwet 1912-1952 (Den Haag 
1952) 92-100, 'Comelis Dircksz. Muys, de uitvinder van de Amsterdamsche moddermolen', De 
Ingenieur 64(1952 A) 83-85, 'Het haringkaken en Willem Beukelsz.', Tijdschrift voor Geschie
denis 69(1956) 371-386. 
4. G.P.J. Verbong, 'Toekomst voor de techniekgeschiedenis in Nederland?" Tijdschrift vaal' de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 12(1989) 1-13, 
H.W. Lintsen en E. Homburg, 'Techniekgeschiedenis in Nederland', JaG/'boek voor de Gesehie
denis van Bedri)! en Techniek 6(1989) 9-29 met name 14-15. Volgens D. van Lente, Techniek en 
ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke belekenis van technische vernieuwingen in 
Nederland 1850-1920 (Groningen 1988) 2, zou de periode 1850-1920 zelfs als 'de eerste grote 
innovatiegolf in Nederland moeten worden beschouwd; eerdere grote innovatiegolven kwamen 
dus niet voor. 
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Is er dan sedelt de jaren vijftig niets meer aan de techniekgeschiedenis van 
de vroeg-modeme tijd gedaan? Of is het vraagstuk van de technische superio
riteit (en het verlies daarvan) opeens irrelevant geworden? Geen van beide. 
Ook al is het zwaartepunt in de economische geschiedschrijving dan steeds 
meer naar de negentiende en twintigste eeuw verschoven en ook al is de band 
tussen economische geschiedenis en techniekgeschiedenis losser geworden 
vanaf het moment dat de integrale economische geschiedenis de segmentsge
wijze benadering begon te verdringen, dit betekent niet dat het veld van de 
techniekgeschiedenis van de vroeg-modeme tijd sindsdien volkomen braak 
ligt. Er wordt nog wei degelijk onderzoek over gedaan. Aileen gebeurt dat 
meestal onder een andere noemer dan vroeger. Techniekgeschiedenis wordt 
tegenwoordig vaak beoefend als onderdeel van subdisciplines zoals historische 
geografie, landbouwgeschiedenis, zeegeschiedenis, militaire geschiedenis, 
kunstgeschiedenis, historische kartografie, onderwijsgeschiedenis of boek- en 
papiergeschiedenis. Het terrein is ook breder geworden in de zin dat het accent 
niet meer zo sterk op de industrie ligt als in de dagen van Posthumus en Sneller 
het geval was. 

Irrelevant is de techniekgeschiedenis van Nederland in de vroeg-modeme 
tijd evenmin. Wie meer inzicht in de technische ontwikkeling wil krijgen, zal 
zich niet louter kunnen beperken tot het bestuderen van historische gevallen 
waarin de technologie - al of niet in gewijzigde vorm - van elders werd overge
nomen. Hij zal zich ook dienen te verdiepen in de kwestie hoe technische ver
nieuwing verloopt die niet primair een afgeleid karakter heeft, en in de vraag 
onder welke voorwaarden een dergelijke endogene ontwikkeling op gang kan 
komen, respectievelijk kan vertragen. Naast de verspreiding of aanpassing van 
gegeven technische kennis moet hij dus het ontstaan van nieuwe technische 
kennis onderzoeken. Daarvoor biedt juist de vroeg-modeme periode een 
vruchtbaar werkterrein. Nederland was toen immers meer dan een meeloper 
als het om technische vemieuwing ging: het gaf lange tijd de toon aan. 

Studie van de peri ode v66r 1800 is bovendien van belang voor een goed 
begrip van de technische ontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw. 
Nederland mag dan in de recente tijd meestal een ' volger ' zijn geweest, het 
verschilt toch in zoverre van andere landen in die categorie dat het ooit zelf 
aan de top heeft gestaan. Dat veri eden zal op de een of andere manier zijn spo
ren hebben nagelaten in de ontwikkelingen na 1800. 

In dit artikel wil ik een overzicht geven van de huidige stand van kennis 
inzake de hoofdaspecten van de techniekgeschiedenis van Nederland in de 
vroeg-modeme periode. Ik zal aan de hand van de beschikbare literatuur 
nagaan wat er intussen over de belangrijkste onderdelen bekend is, en bij elk 
onderdeel aangeven welke problemen nader onderzocht zouden kunnen wor
den. Het uitgangspunt is het vraagstuk van de fasering. Daama komen achter
eenvolgens aan bod: de geografische oorsprong van de toegepaste kennis, de 
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factoren die de ontwikkeling der techniek bepaalden, de verspreiding van tech
nische kennis binnen Nederland, de vertraging van de technische vemieuwing 
en , tot slot, de erfeniskwestie. 

De fasering van de technische ontwikkeling 

De arm van Doorman reikt nog steeds ver. De fasering van de technische ont
wikke\ing van Nederland in de vroeg-modeme tijd zoals die in de economisch
historische literatuur wordt geschetst, is namelijk in hoofdzaak afgeleid uit 
Doormans verzamelbundels van octrooien. Volgens P.W. Klein was de techni
sche vemieuwing in de Republiek geconcentreerd in de tijd dat de marktom
yang het snelst expandeerde: de eerste helft van zeventiende eeuw. Dit illus
treerde hij met de statistiek van de octrooien. Van de 833 octrooien die tussen 
1590 en 1780 door de Staten-Generaal en de Staten van Holland werden ver
leend, dateren niet minder dan 426 juist uit dit tijdvak. Hoewel Klein bena
drukte dat de statistiek 'op zijn best' het streven naar vemieuwing weerspiegel
de, achtte hij het niet onwaarschijnlijk dat de 'concrete technische vemieu
wing' een soortgelijke curve vertoonde en dus na 1650 'ten achter bleef bij die 
in de peri ode daarvoor. P.c. Jansen ging nog een stap verder. Het aantal ver
leende octrooien was een 'afspiegeling van de ontwikkeling der techniek', 
meende hij, en die zou na het midden van de zeventiende eeuw vrijwel op het
zelfde peil zijn gebleven.5 

Nu zitten er aan het gebruik van octrooien als maatstaf voor het tempo van 
technische ontwikkeling nogal wat problemen vast. Klein en Jansen noemden 
er zelf een van. Inventie is niet gelijk aan innovatie. De toekenning van een 
octrooi betekent nog niet dat de bewuste vinding in praktijk werd gebracht. De 
toepassing en verbreiding van een uitvinding na afloop van het octrooi , aldus 
Jansen, zal 'met enige vertraging' zijn verlop'en. Maar het is net als met vertra
gingen bij de spoorwegen: ze duren vaak langer dan gedacht. De vijzelmolen, 
bijvoorbeeld, waarop Simon Hulsebos in 1634 octrooi kreeg, yond in de 
zeventiende eeuw nog nauwelijks toepassing. De verspreiding van dit nieuw 
type poldermolen kwam pas goed op gang omstreeks 1740 en bereikte haar 

5. P.w. Klein , 'Gouden Eeuw en Pruikentijd. Een beeld van contrasten?', Spiegel Historiael 
2(1967) 543-550; idem, 'De zeventiende eeuw', in: J.H. van Stuijvenberg (red.), De economi
sche geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 114-115; P.c. Jansen, 'De nijverheid in de 
Noordelijke Nederlanden' , Algemene Geschiedenis del' Nederlanden, dl.8 (Bussum 1979) 114-
115. 
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hoogtepunt niet eerder dan in de negentiende eeuw! De concrete technische 
vemieuwing kan dus veel meer in de tijd gespreid zijn geweest dan de datering 
van octrooien zou doen vermoeden. 

Octrooien kunnen ook niet zonder meer als een representatieve afspiegeling 
van de ontwikkeling der techniek worden beschouwd in de zin dat ze elk 
aspect van technische ontwikkeling even getrouw weergeven. Ze werden vrij
wei uitsluitend verleend op werktuigen, gereedschappen of andersoortige 
materiele hulpmiddelen en dan nog aileen op die, welke in het geografisch 
gebied waarvoor het octrooi geldingskracht bezat niet bekend waren geweest. 
Maar de ontwikkeling der techniek kan weI op meer manieren tot uitdrukking 
komen, zoals in het gebruik van nieuwe materialen of energiebronnen, de 
invoering van nieuwe gewassen, de toepassing van nieuwe produktiemetho
den, de geleidelijke aanpassing van bestaande technische hulpmiddelen of de 
gestage verbetering van vaardigheden in de praktijk van het dagelijks werk. ' 

Het is niet bewezen dat technische vemieuwing in deze verschijningsvor
men synchroon liep met het streven naar vemieuwing zoals dat tot uiting 
kwam in de curve van de octrooien. Bij lange termijn-studies over afzonderlij
ke terreinen van techniek in de vroeg-modeme tijd (waarbij octrooien slechts 
een van de vele bronnen vormden) bleek dat in elk geval niet zo te zijn. In de 
scheepsbouw, bijvoorbeeld, verliep de technische vemieuwing het snelst in de 
vijftiende en zestiende eeuw. 'The pace of technical change', aldus R.W.Unger, 
daalde 'markedly, indeed dramatically' in de jaren twintig en dertig van de 
zeventiende eeuw - althans wat de bouw van zeeschepen betreft. De evolutie 
van binnenschepen en kustvaarders ging nog lang na 1650 door. In de naviga
tietechniek werden de meeste nieuwigheden ge"introduceerd in de perioden 
1585-1650 en 1740-1795, maar gedurende de tussenliggende jaren stond de 
ontwikkeling niet sti!. Vee 1 van de nieuwe technieken en instrumenten die v66r 
het midden van de zeventiende eeuw beschikbaar waren gekomen, werden 
juist in die tijd op grotere schaal verspreid.8 

6. PJ.M.de Baar, 'Simon Jacobsz.Hulsebos, uitvinder van de vijzelmolen', Jaarboekje 1980 
Rijnlandse molenstichting 40-58; G.H . Keunen, 'Waterbeheersing en de ontwikkeling van de 
bemalingstechniek in West-Nederland. De historische ontwikkeling van poldermolens en gem a
len tot heden', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 
I 03( 1988) 577. 
7. Zie onder meer: S. Lindqvist, Technology on trial. The introduction of steam-power techno
logy into Sweden 1715-1736 (Uppsala 1984) 14; J. Radkau, Technik in Deutschland. Vom 
18Jahrhundert bis ZUni Gegenwart (Frankfurt am Main 1989); G. Basalla, The evolution of 
technology (Cambridge 1988); K.G. Persson, Pre-industrial economic growth. Social organiza
tion and technological progress in Europe (Oxford 1988) 1-13; C. MacLeod, In venting the 
Industrial Revolution. The English patent system, 1660-1800 (Cambridge 1988) 97. 
8. R.W. Unger, Dutch shipbuilding before 1800. Ships and guilds (Assen 1978) hoofdstuk 2 en 
3, met name biz. 41; C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling 
van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815 (AmsterdamIDieren 1986) hoofd
stuk 6 tim 9, met name blz.373-374. 
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Verder is het twijfelachtig of octrooien werkelijk voor iedere peri ode een 
even representatieve afspiegeling geven van de heersende vemieuwingsactivi
teit. Christine MacLeod heeft onlangs laten zien dat dit voor Engeland in de 
peri ode 1660-1800 niet opgaat; en die concl usie geldt vermoedelijk ook voor 
Nederland in de tijd van de Republiek. Het octrooibeleid en de houding van 
uitvinders tegenover octrooien kunnen in de loop van de tijd immers best 
variaties hebben vertoond. Vit het werk van Doorman blijkt onder meer dat na 
1730 - anders dan in de peri ode daarv66r - het aantal verzoeken om octrooi bij 
de Staten-Generaal vele malen groter was dan het aantal octrooien dat feitelijk 
werd toegekend. Voor uitvinders zijn er in principe altijd verschillende andere 
mogelijkheden geweest om hun ideeen te ge1de te maken. Ze konden bijvoor
beeld een premie aanvragen, privileges bedingen bij een lokale of regionale 
overheid, een contract sluiten met een grote afnemer of hun vondst in boek
vorm publiceren. 10 Die altematieven waren misschien soms meer, soms minder 
aantrekkelijk dan de verwerving van een octrooi. 

De spreiding van octrooien naar terrein van techniek was hier trouwens, net 
als in Engeland, zeer ongelijk. " De meeste privileges hadden betrekking op 
uitvindingen in de energievoorziening, de waterstaat, de textielnijverheid, de 
bouw, de aardewerkindustrie, de houtbewerking, de scheepsbouw en de me
taalbewerking (inclusief de wapenfabricage). Vele sectoren van de economie 
waren niet of nauwelijks in de statistiek vertegenwoordigd. Hiertoe behoorden 
de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt, de visserij en een f1ink dee I van de nij
verheid, waaronder de boekdrukkerij en de chemische industrie; de discrepan
tie hangt natuurlijk voor een dee] weer samen met de omstandigheid dat de 
meeste octrooien betrekking had den op werktuigen, gereedschappen en ander
soortige materiele hulpmiddelen. 

Toch werden ook op die ondervertegenwoordigde gebieden belangrijke 
technische vemieuwingen ingevoerd. In de boekdrukkerij werd bijvoorbeeld 
in het begin van de zeventiende eeuw een verbeterde versie van de drukpers 
ontwikkeld, de Blaeu-pers, die in de 18de eeuw op grotere schaal werd ver
breid.' 2 In de chemische nijverheid werd gedurende de zeventiende eeuw het 
'Hollandse' procede voor de loodwitfabricage geYntroduceerd. ' 3 Innovaties in 
de landbouw beperkten zich niet tot de periode van expansie v66r het midden 
van de zeventiende eeuw. Tijdens de agrarische depressie tussen omstreeks 

9. MacLeod, 75-98, 145-158. 
10. Voorbeelden hiervan in: Davids, Zeewezen, 70-71 , 82, 131 , 136-138. 
11. Voor Engeland zie MacLeod, 97-114. 
12. EA.W.G. Franssen, letten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar 's beschrij
ving der boekdrukkunst (Haarlem 1982) 75,78. 
13. J. MacLean, 'Loodwitfabrieken in de negentiende eeuw', Rotterdams Jaarboekje 8ste reeks 
7(1979) 233-237. 
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Atb. 1: Een maalbak of 'hollander'. Deze bestaat uit een zware houten of gietijzeren trog, waar
in zich ill het midden een afscheiding bevindt waarlangs de vloeibare stof circuleert. Dwars 
hierop is een eikenhoutell cilinder bevestigd met koperen scheren. 

1650 en 1750 werden onder meer nieuwe mechanische hulpmiddelen als wan
molens en dorsblokken gei"ntroduceerd, bestaande werktuigen zoals ploegen 
van nieuwe onderdelen voorzien en de verscheidenheid aan gewassen belang
rijk uitgebreid door de invoering, respectievelijk verspreiding van de aardap
pel en de tabaksplant. 14 In de tuinbouw werd de teelt van bloembollen in de 
17de en 18de eeuw tot een hoge graad van perfectie gebracht. 15 In de veeteelt 

14. Jan de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age /500-/700 (New Haven 1974) 
136-155; H.K. Roessingh, 'Landbouw in .de Noordelijke Nederlanden 1650-1815', Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, d1.8 (Bussum 1979) 29, 31, 33, 41; 1.M.G. van der Poe1, Hon
derd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967) 18, 38,43-44. 
15. E.H. Krelage, Drie eeuwen bloembollenexport. De geschiedenis van den bloembollenhan
del en der Hollandsche bloembollen tot 1938 (,s-Gravenhage 1946) 7-18. 
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ging de kwaliteit van de voeding en de fokmethoden bijna voortdurend om
hoog, wat resulteerde in een sterke stijging van de melkopbrengst per koe; de 
verwerking van de melk werd na 1650 voor een deel gemechaniseerd door de 
invoering van kammolens. 16 In de zoutharingvisserij werd de techniek van het 
haringkaken op zee, die in de late Middeleeuwen hier te lande ingang had 
gevonden, weliswaar nauwelijks meer verbeterd na het midden van de zestien
de eeuw, maar de doeltreffendheid van het vissersvaartuig bij uitstek, de buis, 
werd in t'ie zeventiende en achttiende eeuw nog aanzienlijk opgevoerd. 17 De 
kuilvisserij op de Zuiderzee, gelntroduceerd in de vijftiende eeuw, onderging 
aan het eind van de achttiende eeuw opvallende technische veranderingen die 
de vangstopbrengst sterk vergrootten. 18 

En in die sectoren die over het algemeen wei behoorlijk in Doormans' ver
zameling zijn vertegenwoordigd kwamen uitgerekend in de tijd dat de curve 
van het aantal octrooien omlaag ging verschillende ingrijpende vemieuwingen 
tot stand die niet in de statistiek zijn terug te vinden. De uitvinding van de 
maalbak ('hollander') in de papierindustrie rond 1650/1670 , bijvoorbeeld, is 
nooit geoctrooieerd. Hetzelfde geldt voor de verbeteringen in de lintmolen die 
in het tweede kwart van de achttiende eeuw te Haarlem werden gelntrodu
ceerd, of voor de constructie van de kleimolen die tegen het eind van de zeven
tiende eeuw in de steenbakkerij in gebruik kwam. 19 Evenmin bevat dit bron
nenmateriaal enig. gegeven over de technische verbeteringen die tussen 1670 
en 1720 een verdrievoudiging van de capaciteit van zijdemolens in Amster
dam mogelijk maakten, of over de ingrijpende vemieu\\,ingen die in de loop 

16. Jan de Vries, Rural economy 136-155; Roessingh, 'Landbouw', 25, 1.M.G.van der Poel , 
'Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1770-1840', Algemene Geschiedenis der Nederlan
den, dl.lO (Bussum 1981) 180-182. 
17. R.W. Unger, 'Dutch herring technology and international trade in the seventeenth century', 
Journal of Economic History 40 ( 1980) 255-256; idem, 'The Netherlands herring fishery in the 
late Middle Ages: The false legend of Willems Beukels of Biervliet', Viator 9( 1978) 335-356. 
18. c.L. Deelder en A.H. Huussen, 'Opmerkingen betreffende de kuilvisserij op de voorrnalige 
Zuiderzee, voornamelijk in de zestiende eeuw', Holland 5( 1973) 237-239; Y.N. Ypma, Geschie
denis van de Zuiderzeevisserij (Amsterdam 1962) 90. 
19. H. Voorn, De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, dl.1 De papiermolens in de 
provincie Noord-Holland (Worrnerveer 1960) 37-45; J. Vogel, Een ondernemend echtpaar in de 
achlliende eeuw, Pieler Merkman en 1sabella van Leeuwarden. De Haarlemse garenlintindus
trie (Rotterdam 1987) 34-36; G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920 
(Zutphen 1987) 85-87; UB Uppsala Ms.X 396, S. Buschenfelt, Berattelse till Bergscollegium 
om en resa till Tyskland, Nederliinderna, England och Frankrike f.34-35. 
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van de achttiende eeuw in de dijkbouw, de kustbescherming en de rivierbe
heersing werden geintroduceerd.20 

Octrooien kunnen dus beter niet als indicator van de technische ontwikke
ling in de vroeg-modeme tijd worden gebruikt. Daannee is het fenomeen op 
zich nog niet onbelangrijk geworden voor de techniekgeschiedenis . Als insti
tutionele voorziening ter bescherming van intellectueel eigendom was het 
octrooirecht waarschijnlijk een bijzonder relevante factor bij het ontstaan van 
technische vemieuwing. 21 Maar juist over de feitelijke werking van dit instituut 
in het vroeg-modeme Nederland is nog weinig bekend. In navolging van stu
dies die voor Engeland, Italii! en de V.S. zijn verricht zou ook voor ons land 
onderzoek moeten worden gedaan naar het beleid van instanties die octrooien 
toekenden of geschillen beslechtten, naar de achtergrond van octrooiaanvra
gers en de manieren waarop zij hun vindingen legitimeerden, financierden en 
exploiteerden, en naar eventuele latente nevenfuncties van octrooiprocedu
res. 22 

De fasering van de technische ontwikkeling kan aIleen worden vastgesteld 
door de veranderingen op afzonderlijke terreinen van techniek te reconstrueren 
en, waar mogelijk, in kwantitatieve termen weer te geven (om het relatieve 
gewicht van de veranderingen te bepalen). Yoor de meeste terreinen van tech
niek is er nog veel meer, en veel gedetailleerder, informatie in de bronnen te 
vinden. Het beeld dat zo ontstaat zou op sommige punten kunnen samenvallen 
met het beeld dat uit de statistiek van de octrooien naar voren komt, maar dit 
hoeft niet per se het geval te zijn. Op grond van de huidige stand van het 
onderzoek over verschillende terreinen van techniek in de vroeg-modeme tijd 
krijgt men de indruk dat er al in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw 

20. Van Nierop, 'Zijdenijverheid' 47; G.P. van der Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wor
dingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal (Zutphen 1976); H. van der Linden, 'De Neder
landse waterhuishouding en waterstaatsorgansiatie tot aan de modeme tijd' , Bijdragen en Mede
delingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 100(1988) 550-553; J. Bardet, 'Civiele 
techniek' in: De Physieke existentie dezes lands. Jan Blanken Inspecteur-generaal van de 
waterstaat (1755-1838) (Amsterdam 1987) 113-140; H.A.M.C. Dibbits, Nederland-waterland. 
Een historisch-technisch overzicht ( Utrecht 1950),93-98; Th.FJ.A. Dolk, Geschiedenis van 
het Hoogheemraadschap Delj1and (Den Haag 1939) 483-503. 
21. D.C. North en R.P. Thomas, The rise of the western world. A New economic history (Cam
bridge 1973) 5-6, 152-155. 
22. MacLeod, passim; H.I. Dutton, The patent system and inventive activity during the Indus
trial Revolution (Manchester 1984); G. Mandich, 'Le privative industriali Veneziane 1450-
1550', Rivista del diritlo commerciale e del dirilto generale delle obbligazioni 34(1936) I, 518-
547; Pamela O. Long 'Intellectual property and invention: Notes toward a conceptual history' en 
Carolyn Cooper, '19th century American patent management as an invisible college of technolo
gy' ,papers Annual Meeting Society for the History of Technology, Cleveland, 18-2 1 Oktober 
1990. 
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belangrijke vemieuwingen gaande waren, die in de schaduw werden gesteld 
door de versnelde ontwikkeling na ongeveer 1580. Het kan zijn dat het tempo 
na omstreeks 1650 afnam, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de omslag pas 
enkele decennia later heeft plaatsgevonden. Ze was in elk geval niet abrupt en 
ook niet z6 ingrijpend dat de ontwikkeling der techniek nagenoeg tot stilstand 
kwam. Technische vemieuwing ging de hele achttiende eeuw door, zij het in 
een vertraagd tempo. Of deze voorstelling van zaken op aile punten juist is (en 
verfijnd kan worden), zal komend onderzoek moeten uitwijzen. 

De verspreiding van technische kennis naar Nederland 

Om de technische ontwikkeling te kunnen verklaren moet naast de fasering 
ook de geografische oorsprong van de toegepaste kennis worden achterhaald. 
Werd de kennis gei"mporteerd of in Nederland zelf geproduceerd? 

In de bestaande Iiteratuur wordt het probleem van de geografische herkomst 
meestal toegespitst op de rol die specifieke groepen immigranten bij de ver
spreiding van technische kennis naar Nederland hebben gespeeld. In detail stu
dies over de technische ontwikkeling op een bepaald terrein wordt niet zelden 
aandacht be steed aan de invloed van 'nieuwkomers'. Omgekeerd gebeurt het 
vaak dat in boeken of artikelen over de geschiedenis van immigranten in de 
tijd van de Republiek ook iets wordt gezegd over de bijdrage die zij aan de 
economische of technische ontwikkeling van ons land hebben geleverd. Het 
gaat dan speciaal om Zuidnederlanders, Sephardische Joden en Hugenoten. 

Volgens de heersende opvattingen - die uiteindelijk teruggaan op het werk 
van Van Nierop omstreeks 192023 

- is de rol van de laatste categorie m.inder 
groot geweest dan door negentiende-eeuwse auteurs werd verondersteld. De 
Hugenoten, die tussen 1681 en 1705 naar Nederland kwamen, brachten wei
nig technische kennis mee die.hier niet al aanwezig was. Buiten de zijdenijver
heid, waaraan hun expertise zeker iets extra's toevoegde, bestond hun bijdrage 
meer in uitbreiding dan in vemieuwing.24 lets belangrijker was de rol van de 
Sephardische Joden, die in de loop van de zeventiende eeuw naar de Republiek 
trokken. Deze groep immigranten hie1p niet aileen mee aan de expansie van 
industrieen die door andere nieuwkomers hier waren ge"introduceerd (zoals de 

23. L. van Nierop, 'Amsterdam 's vroedschap en de nijverheid der refugies' , De Economist 
65(1916) 820-837; idem, 'Stukken betreffende de nijverheid der refugies te Amsterdam' , Econo
misch-Historisch laarboek 7(1921) 147-195,9(1923) 157-213. 
24. Israel, Dutch primacy, 348-352; E. Buning, P. Overbeek en J. Verveer, 'De huisgenoten des 
geloofs. De immigratie van de Hugenoten', Tijdschrift voor Geschiedenis 100(1987) 365 ; H. 
Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes en F. Wieringa (red.), Vlucht naar de vrijheid 
(AmsterdamIDieren 1985) 73-74, 111-112. 
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tabaksverwerking of de diamantnijverheid), maar leverde ook kennis die als 
grondslag voor hele nieuwe bedrijfstakken (zoals de zijdenijverheid of de eho
eoladefabrieage) kon dienen.25 De voomaamste bijdrage werd evenwel ver
zorgd door de groep die het eerst arriveerde en in kwantitatieve termen het 
sterkst was: de Zuidnederlanders. Dankzij het onderzoek van de kunsthistori
eus Briels is niet aileen de omvang maar ook de doorwerking van de migratie 
van Vlamingen, Brabanders en Walen, die tussen 1572 en 1630 plaatsvond, nu 
beter gedoeumenteerd dan vroeger. De rol van de Zuidnederlanders in de eeo
nomische, culturele en technische ontwikkeling van de Republiek was van nog 
groter belang dan tot dusver werd aangenomen, zo toonde hij aan.26 

Afgezien van deze drie groepen immigranten die tot de categorie religieuze 
en politieke vluchtelingen kunnen worden gerekend27 waren er ook nog wat 
Jan de Vries noemt: 'strategic individuals' van vreemde origine, die om econo
mische redenen naar Nederland verhuisden. Die individuele experts blijken 
onder meer een sleutelrol te hebben gespeeld in de opkomst van de glasblaze
rij, de tabaksteelt, de pijpenmakerij en de katoendrukkerij gedurende de zeven
tiende eeuw en later bij vemieuwingen in de scheepsbouw en de katoennijver
heid.28 

25.1.1. Israel, 'The economic contribution of Dutch Sephardic Jewry to Holland's Golden Age, 
1595-1713', Tijdschrift voor Geschiedenis 96(1983) 513-515 , 528; H.1. Bloom, The economic 
activities of the Jews of Amsterdam in the seventeenth and eighteenth centuries (Williamsport 
1937) 33-71. 
26. Zie met name: 1.G.CA. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570- 1630. Een bijdrage tot de geschiedenis 
van het boek (Nieuwkoop 1974); idem, De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Bussum 
1978); idem, 'Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noord-Nederland, 1570-1630. Een bijdra
ge tot de kennis van het schoolwezen in de Republiek', Archief voor de Geschiedenis van de 
Katholieke Kerk in Nederland 14(1972) 89-169, 277-298,15(1973),103-149,263-297; idem, 
Zuidnederlanders in de Republiek 1572-/630. Een demografische en cultuurhistorische studie 
(Sint Niklaas 1985); vgl. N. de Roever, 'Over den invloed door de Zuid-Nederlanders 
uitgeoefend op den bloei van het Noorden en bijzonder op dien van Amsterdam', Handelingen 
XXe Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Amsterdam (1887) 140-144; 1.L.M. Eggen, De 
invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVle en het 
begin der XVlle eeuw (Gent 1908); R. Bijlsma, Rotterdams welvaren 1550-1650 (Den Haag 
1918) 35-37, 87-89; J.G. van Dillen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en 
gildewezen van Amsterdam 1512-/672 , 3 din. (Den Haag 1929-1974) dU, xvi-xxi . 
27.1. Lucassen en R. Penninx, Nieuwkomers.lmmigranten en hun nakomelingen in Nederland 
1550-1985 (Amsterdam 1985) 29-37. 
28. P.W. Klein, 'Nederlandse glasmakerijen in de zeventiende en achtiende eeuw', Economisch
en Sociaal-Historisch Jaarboek 44(1981) 35-36; H.K. Roessingh, lnlandse tabak. Expansie en 
contractie van een handelsgewas in de 17 e en 18e eeuw in Nederland (Wageningen 1976) 193; 
D.A. Goedewagen, De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda (Gouda 1942) I; Smit, 74-82; 
J.R. Bruijn, 'Engelse scheepsbouwers op de Amsterdamse Admiraliteitswerf in de achttiende 
eeuw, enkele aspecten', Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 
nr.25 (1972) 19-25; Sneller, 'Een mechanische katoenspinnerij '; Johan de Vries, De economi
sche achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Tweede druk;Leiden 1968) 128-136. 
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De bijzondere aandacht voor de invloed van nieuwkomers sluit goed aan bij 
de opvatting die tot voor kort in de intemationale literatuur als een standaard
gegeven gold, namelijk dat de overdracht van technische kennis in de vroeg
modeme tijd bij uitstek verliep via 'migrations of human capital'. '9 Recent 
onderzoek over de 'transfer of technology' in de achttiende eeuw heeft evenwel 
duidelijk gemaakt dat er nog vele andere mogeJijkheden waren. Technische 
kennis kon bijvoorbeeld ook haar weg van het ene naar het andere land vinden 
via correspondentie tussen individuen of genootschappen, via industriele spio
nage - of neutraler:'technologisch toerisme' - of via verspreiding van tijdschrif
ten, technische literatuur en technische tekeningen.30 

Die altematieve kanalen van kennisoverdracht kunnen net lo goed hebben 
gefunctioneerd in het geval van Nederland en vermoedelijk zelfs eerder dan in 
landen als Zweden, Duitsland of Frankrijk, waarover tot nu toe het meeste 
onderzoek is gedaan. De RepubJiek vormde immers het centrum van een 
uitgebreid en relatief dicht netwerk van handelscontacten dat een groot deel 
van de wereld omspande. Bovendien groeide ze uit tot het Europees zwaarte
punt voor de produktie en distributie van boeken, kranten en tijdschriften. Als 
er ergens gemakkelijk uitheemse kennis kon worden verzameld, dan was het 
wei hier. 31 Voor sommige terreinen van techniek, lOals de tuinbouw, de zee
vaartkunde of de architectuur, staat het inderdaad vast dat kennis van buiten 
niet in de eerste plaats via de 'traditionele' weg van de migratie, maar vooral 
langs die 'modeme' kanalen ons land bereikte. Dat gebeurde al in het begin van 
de zeventiende eeuw; bij de leveranciers waren behalve de Zuidelijke Neder
landen, het Iberisch Schiereiland en Frankrijk, ook Engeland, Italie en 

29. Zie e.M. Cipolla, Before the Industrial Revolution. European society and economy, 1000-
1700 (New York 1976) 174-181; Jan de Vries, Economy of Europe, 87-88; H.Schilling, 'Innova
tion through migration. The settlements of Calvinistic Netherlanders in sixteenth and seven
teenth century Central and Western Europe', Histoire sociale-Social history 16(1983) 7-8. 
30. H.J. Braun, Technologische Beziehungen zwischen Deutschland und England von der Mitte 
des 17. bis zum Anfang des 18.1ahrhunderts (DUsseldorf 1974); W. Kroker, Wege zur Verbrei
tung technologischer Kenntnisse zwischen England und Deutschland in der zweiten Hiilfte des 
18.1ahrhunderts (Berlin 1971); J.R. Harris, 'Attempts to transfer English steel techniques to 
France in the eighteenth century', in: S.Marriner (ed.), Business and businessmen. Studies in 
business, economic and accounting history (Liverpool 1978) 191-233; W. Weber, 'Industrie
spionage als technologischer Transfer in der Fruhindustrialisierung Deutschlands', Technikge
schichte 42(1975) 287-305; Lindqvist, 173-174,246. 
31. H. de la Fontaine Verwey, 'Het Nederlandse boek. Een cultuurhistorische schets', in: W.Hel
linga (ed.), Kopij en druk in de Nederlanden (Amsterdam 1962) 29-37, 42-47; e.G. Gibbs, The 
role of the Dutch Republic as the intellectual entrep6t of Europe in the seventeenth and eigh
teenth centuries', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 86 
(1971) 323-349. 
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Turkije.32 Lopend onderzoek over de verspreiding van technische kennis naar 
Nederland tussen 1500 en 1800 laat zien dat dit verschijnsel in de zeventiende 
en achttiende eeuw nog op vele andere terreinen van techniek voorkwam. J3 De 
geografische herkomst van de technische kennis die in Nederland werd toege
past was dus waarschijnlijk veel gevarieerder, en de kennisoverdracht ging 
vermoedelijk veellanger door, dan men op grond van de oorsprong en fasering 
van migratiestromen zou kunnen conc\uderen. 

Maar hoe belangrijk de import van kennis ook geweest mag zijn, daarmee 
kan de technische ontwikkeling in Nederland in de vroeg-modeme tijd bij 
lange niet volledig worden verklaard. Ze had niet zuiver een afgeleid karakter. 
Er werden immers ook wezenlijke technische vemieuwingen ingevoerd voor
dat de grote trek van Zuid naar Noord na 1570 op gang kwam, of voordat de 
andere mechanismen van lange-afstandsoverdracht goed en weI in werking 
traden. De kennis van buiten werd niet louter passief geaccepteerd maar vaak 
als uitgangspunt voor verdere vemieuwing gebruikt. Voorbeelden van zo'n 
creatieve verwerking van uitheemse kenniselementen in de vroege zeventien
de eeuw zijn te vinden in de navigatietechniek, de lakennijverheid, de tabaks
verwerking en de goudleerfabricage.34 Daamaast werden aan het eind van de 
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw nog allerlei nieuwigheden 
ge"introduceerd die niet (of aileen heel indirect) op een buitenlands model zijn 
terug te voeren. Er werd hier te lande op technisch gebied dus veel nieuwe 
kennis geproduceerd. En dat gebeurde op zo'n grote schaal dat de Republiek 
bij tijdgenoten en latere historici zelfs de reputatie kreeg, een soort paradijs 
van technisch vemuft te wezen. 

32. C.A. Davids, 'Dutch contributions to the development of navigation technology in the 
seventeenth century' in: Ch.H.Wilson en D.Proctor (red.), 1688. The seaborne alliance and 
diplomatic revolution (Greenwich 1989) 60-61; C. Maccagni, 'Mechanics and hydrostatics in 
the late Renaissance: Relations between Italy and the Low Countries', in: C.S. Maffioli en 
L.C.Palm (red.), Italian scientists in the Low Countries in the XVllth and XVIllth centuries 
(Amsterdam 1989) 79-99; K. Ottenheym, Philip Vingboons (1607-1678) (Zutphen 1989) 156-
158; D.O. Wijnands, 'Tulpen naar Amsterdam: plantenverkeer tussen Nederland en Turkije', in: 
H. Theunissen e.a. (red.), Topkapi en Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 
(Amsterdam 1989) 98-101. Vgl. ook G. Rooijakkers, 'Ongemeen vemuftig en naarstig. De 
Republiek der Verenigde Nederlanden als innovatiecentrum van materiele cultuur uit het Verre 
Oosten', Volkskundig Bulletin 15( 1989) 1-33. 
33. Een overzicht van dit onderzoek in: C.A. Davids, 'Transfer of technology in the early 
modem Netherlands (1500-1800)' , laarboek 1990 Vereniging van Akademie-Onderzoekers, ter 
perse. 
34. Davids, Zeewezen, hoofdstuk 6; Posthumus, Lakenindustrie, dl.2, 226-253, 290; Roessingh, 
Inlandse tabak 391-393; E.F.Koldeweij , 'De verschijningsvorm en patronen van het goudleer' 
in: F.Scholten (red.), Goudleer Kinkarakawa. De geschiedenis van het Nederlands goudleer en 
zijn invloed in Japan (Zwolle 1989) 53-54. 
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De evolutie der techniek 

Hoe kon die endogene technische vernieuwing plaatsvinden ? Volgens K.van 
Berkel werden 'werkelijke' technische vernieuwingen in de Republiek, althans 
rond 1600, 'niet zo snei' door handwerkslieden zelf tot stand gebracht, omdat 
deze nu eenmaal door een 'traditionalistische geest' werden beheerst. De ver
nieuwende rol viel 'als vanzelf toe aan 'relatieve buitenstaanders'. De kans dat 
zulke figuren zich met een ambacht gingen bezighouden dat eigenlijk niet hun 
yak was, zou juist het grootst zijn geweest in een periode van economische 
expansie zoals de Republiek in het begin van de zeventiende eeuw beleefde.35 

Deze verklaring is te simpel. Dat technische vernieuwingen in de Republiek 
nogal eens door 'relatieve buitenstaanders' werden geentameerd zal niemand 
betwisten. Maar de stelling dat handwerkslieden zelf rondom 1600 niet zo snel 
innovaties tot stand brachten omdat zij met een traditionalistische geest waren 
behept rust op een zwakke basis. De handzagers, die Van Berkel als eerste 
voorbeeld opvoert, waren niet bepaald een typische groep ambachtslieden. 
Samen met de voetvollers en voetgetouwwerkers in de Iintnijverheid behoor
den zij tot de zeldzame categorie arbeiders die in de loop van de zeventiende 
eeuw het slachtoffer werden van technologische werkloosheid.36 Dat zij zich 
tegen vernieuwingen verzetten wil nog niet zeggen dat aile handwerkslieden 
in die tijd een afkeer van innovatie hadden. Bij de 'gezamenlijke scheepsbou
wers', die als tweede voorbeeld dienst doen, was er in het geheel geen sprake 
van 'diepgeworteld traditionalisme' . In de twee eeuwen die voorafgingen aan 
de introductie van de f1uit rondom 1600 hadden de Hollandse scheepstimmer
Iieden zelf juist telkens weer veranderingen in het ontwerp van hun schepen 
aangebracht. De komst van de f1uit betekende geen radicale breuk met deze 
ontwikkeling; zij was er de logische voortzetting van , zoals Unger heeft aange
toond. 37 Dat de scheepsbouwers van Hoorn -waar dit type het eerst verscheen
zich aanvankelijk tegen die innovatie zouden hebben verzet, wordt door geen 
enke1e bron gestaafd.38 

35. K. van Berkel, 'Enige opmerkingen over de aard van de technische innovatie in de Repu
bliek omstreeks 1600', TiJdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde , Wiskunde , Natuur
kunde enTechniek3(1980) 131-135, 137-138, 141 -143. 
36. S. Hart, 'Comelis Comelisz. van Uitgeest en de oudste industriewindmolens in de Zaans
treek' en 'De eerste houtzaagmo1en te Amsterdam' in:idem, Geschrift en getal (Dordrecht 1976) 
93-108, 109-114; Posthumus, Lakenindustrie, d1.2 , 246-247, d1.3 , 662-664; Vogel, 24-31. 
37. Unger, Dutch shipbuilding, hoofdstuk 2, met name 36-37; idem, 'Selling Dutch ships in the 
sixteenth century', Maritime History 3(1973) 125-146. 
38. Van Berkels enige bewijsplaats (blz. 13!) is een passage uit D. Velius, Chronyck van Hoorn 
(Vierde druk;Hoom 1740). Maar Velius zegt daar dat de 'nabuyren' de fluit 'sot' en 'ongefon
deert' vonden en dat verschillende meester-timmerlieden en schippers uit de 'nabuyrsteden' een 
kijkje kwamen nemen. Uitlatingen van een loka1e kroniekschrijver over de houding van bewo
ners van andere steden mogen trouwens best met een korreltje zout worden genomen. 



DAVIDS NEDERLANDSE TECHNIEK v66R 1800 23 

Afb. 2: Model van een achttiende eeuwse krabbelaar. een typisch Nederlands baggervaartuig. 

In de teehniekhistorisehe literatuur doet tegenwoordig een meer verfijnd 
verklaringsmodel opgeld. De kern van dit model, dat overigens in verse hillen
de versies voorkomt, ligt hierin dat de ontwikkeling der techniek als een pro
ces van variatie en selectie wordt opgevat.39 De objecten of andersoortige 
voortbrengselen waarin de technisehe ontwikkeling tot uiting komt zijn in 
deze visie dus het resultaat van enerzijds een proliferatie aan nieuwe vindin
gen, anderzijds een keuzeproces waarbij sommige vindingen worden geaeeep
teerd en andere verworpen. De variatie en selectie worden op hun beurt weer 
afhankelijk gezien van allerlei andere factoren. Volgens sommigen zou de 

39. G. Basalla, The evolution of technology (Cambridge 1988), hoofdstuk I; Persson, 1-13; 
W.Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over technologische ont
wikkeling?', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1(1984) 44-65; J.w. Schot, 
'De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van variatie en selectie', 
laOl'boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 3( 1986) 43-62. 
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variatie inherent zijn aan de economische of mentale ontwikkeling van mense
lijke samenlevingen, volgens anderen wordt die mede bepaald door prikkels 
van buitenaf; wat de selectie betreft, worden zowel economische of politieke 
machtsverhoudingen als het 'discours' tussen relevante sociale groepen van 
belang geacht. De uitkomst van het keuzeproces ligt in elk geval niet bij voor
baat vast; ze kan weI achteraf worden verklaard aan de hand van de factoren 
die in het model worden onderscheiden. De ontwikkeling der techniek wordt, 
kortom, als een evolutionair, ongepland maar verklaarbaar proces beschouwd. 

Ungers studies over de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw 
vanaf de late Middeleeuwen tot 1800 zijn een uitstekend voorbeeld van deze 
beschouwingswijze (overigens zonder dat de hiervoor gehanteerde terminolo
gie erin voorkomt40

). Hij heeft laten zien dat in de vijftiende en zestiende eeuw 
de verscheidenheid aan scheepstypen steeds groter werd doordat de bestaande 
modellen tel kens weer werden aangepast of met nieuwe elementen verrijkt. De 
toenemende variatie werd in hoofdzaak mogelijk gemaakt door twee factoren: 
de langdurige groei van de vraag naar schepen en de relatief gedecentraliseer
de organisatie van de produktie, die - binnen zekere marges - niet aIleen vol
doende ruimte liet voor experimenten maar zelfs verbeteringen en specialisatie 
stimuleerde. Op de markt voor schepen opereerden namelijk vele zelfstandige 
producenten, die per stad waren georganiseerd in gilden. De gilden, gedekt 
door het gezag van de lokale overheid, lieten geen concurrentie in prijs, maar 
weI in kwaliteit toe; ze bemoeiden zich actief met de opleiding van leerlingen 
en fungeerden als forum voor de uitwisseling van kennis. De selectie uit het 
groeiende reservoir aan technische mogelijkheden yond plaats in een onder
handelingsproces tussen individuele scheepsbouwers en individuele kopers (of 
liever: hun vertegenwoordigers). 

De daling van het vernieuwingstempo, die in het tweede kwart van de 
zeventiende eeuw begon, was volgens Unger in eerste instantie het gevolg van 
een verandering in de organisatie der produktie, waarbij de zeggenschap steeds 
meer in handen van een kleine groep grote ondernemers kwam te liggen. Voor
zover gilden nog enige invloed behielden, werkte die eerder remmend dan sti
mulerend. De centralisering impliceerde een beperking van de experimenteer
vrijheid en leidde tot een toenemende standaardisering in het on twerp van zee
schepen. De verscheidenheid aan nieuwe vondsten werd steeds kleiner; de 
selectie was grotendeels al gemaakt zonder dat kopers een stem in het kapittel 
hadden. En de groei van de vraag, die zo lang de innovatie in de Nederlandse 
scheepsbouw had begunstigd, sloeg in de achttiende eeuw om in een drastische 
daling. 

40. Unger, Dutch shipbuilding; idem, 'Selling'; idem, 'Technology and industrial organization : 
Dutch shipbuilding to 1800', Business History 18(1975) 56-72; idem, 'Wooden shipbuilding at 
Dordrecht', Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, nr.30 (1975) 
5-19. 
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Een soortgelijk perspectief is toegepast bij onderzoek naar de ontwikkeling 
van de zeevaartkunde in Nederland van de zestiende tot de negentiende eeuw: 1 

Tussen 1585 en 1650 en opnieuw na ongeveer 1740 bleek de variatie aan tech
nische mogelijkheden snel toe te nemen. Van de grote voorraad nieuwe vindin
gen werd evenwel maar een deel werkelijk in gebruik genomen. Het spectrum 
aan toegepaste technieken verschilde per vaargebied, per tak van scheepvaart 
en per peri ode. De selectie werd niet zozeer bepaald door een 'discours' over 
de kwaliteit van de vindingen op zichzelf of door de specifieke eisen van de 
natuurlijke omgeving waarin zeelui moesten opereren als wei door de beschik
baarheid van bepaalde faciliteiten voor de verspreiding van kennis, de kosten
baten schattingen van zeelieden en de organisatorische verhoudingen binnen 
het zeewezen. Op den duur deed zich ook op het terrein van de navigatietech
niek standaardisatie voor. De achtergrond was dezelfde als in de scheepsbouw: 
een toenemende centralisatie in besluitvorming, die een beperking van de indi
viduele keuzevrijheid inhield. Dat de technische vernieuwing desondanks ook 
in de achttiende eeuw vrij snel voortging, had te maken met de stimulerende 
rol van de 'technische gemeenschap', die binnen de grote organisaties in het 
zeewezen was ontstaan." 

Het onderzoek over de zeevaartkunde strekte zich ook tot de cognitieve oor
sprong van de toegepaste technieken uit. Het ging in feite om een combinatie 
van kennis uit verschillende bronnen, zo werd aangetoond, en de mix varieerde 
weer per vaargebied, tak van scheepvaart en peri ode. In de loop van de tijd 
deed zich wei verwetenschappelijking voor, in de zin dat een steeds groter deel 
van de toegepaste technieken uit een wetenschappelijk proces van kennisver
werving voortkwam en niet meer berustte op ervaring, intu"itie of traditie. Ook 
die verwetenschappelijking hield verband met de toenemende centralisering 
van besluitvorrning binnen het zeewezen. Maar het proces ging nooit zover dat 
de navigatietechniek volledig tot toegepaste wetenschap werd. Zij bleef altijd 
een mengsel van verschillende oorsprong. 

Het verklaringsmodel dat op deze individuele terreinen van techniek is 
beproefd zou mutatis mutandis ook op de technische ontwikkeling in Neder
land als geheel kunnen worden toegepast. Volgens deze redenering was de 

41. Davids, Zeewezen; idem, 'The use of globes on ships of the Dutch East-India Company', 
Der Globusfreund. Wissenschaftliche Zeitschrift fiir Globen- und Instrumentenkunde, nr.35-37 
(1987) 69-80; idem, 'Van vrijheid naar dwang. Over de relatie tussen wetenschap en zeewezen 
in Nederland in de 1ge en vroege 20e eeuw', TiJdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
Wiskunde , Natuurkunde en Techniek 13(1990) 5-22; idem, 'De zeevaartkunde en enkele maat
schappelijke veranderingen in Nederland tussen 1850 en 1914', Mededelingen van de Neder
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis, nr.40/41 (1980) 51-83. 
42. Davids, Zeewezen 353-355, 372; over dit begrip zie G. Verbong, 'Techniek en wetenschap: 
een siamese tweeling' , }aarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 7(1990) 19-26. 
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ontwikkeling het ongeplande resultaat van twee factoren: variatie en selectie. 
Die factoren waren op zich altijd aanwezig. Dat de technische vemieuwing 
hier in de vroeg-modeme periode een tijd lang sneller verliep dan elders in 
Europa, waardoor de Republiek koploper werd, zou aan een specifieke reeks 
omstandigheden aan de variatiekant moeten worden toegeschreven, aan een 
bijzondere serie factoren aan de selectiekant, of aan een combinatie van beide. 

De groei van het spectrum aan technische mogelijkheden was, zoals gezegd, 
voor een deel het gevolg van de immigratie van vaklui en ondememers uit 
Zuid-Nederland, het Iberisch Schiereiland en Frankrijk en van de opkomst van 
de Republiek als centrum van informatievoorziening en stapelmarkt van de 
wereldhandel. Maar er moe ten nog meer omstandigheden zijn geweest die -om 
met Basalla te spreken- de hoge 'rate of production of new kinds of things' 
mogelijk maakten, want veel nieuwe technische kennis werd niet van buiten 
aangevoerd maar hier te lande geproduceerd. Op grond van een voorlopige 
vergelijking met andere gebieden in Europa en gegevens uit de beschikbare 
Iiteratuur over Nederland kan de hypothese worden opgesteld dat een combi
natie van de volgende vier factoren een gunstige situatie voor snelle endogene 
technische vemieuwing heeft geschapen.43 

Om te beginnen de relatief hoge graad van autonomie van afzonderlijke ste
den en gewesten. Deze autonomie, die vaak tot uiting kwam in een protectio
nistische politiek, kan in het voordeel van potentieJe vemieuwers hebben 
gewerkt. Ze konden immers de bestaande politieke en economische rivaliteiten 
uitbuiten om hun eigen vrijheid van handelen, en de prive-opbrengst van hun 
innovaties, zo groot mogelijk te maken.44 In dat opzicht stonden hun kansen na 
de Opstand uiteraard nog beter dan in de Bourgondisch-Habsburgse tijd. Daar
bij kwam dat de bescherming van het intellectueel eigendom in de vorm van 
octrooien hier (voor zover nu bekend) al vrij vlug een betrekkelijk hoge graad 
van ontwikkeling bereikte. Octrooien in de Republiek leverden in de zeven
tiende eeuw de betrokkenen vermoedelijk meer voordeel op dan bijvoorbeeld 
octrooien in Engeland. De derde factor van be\ang was de relatief grote experi
menteervrijheid, die hier vanaf het eind van de zestiende eeuw tijdelijk kan 
zijn ontstaan doordat de mate van regulering in het economisch leven niet 
meteen gelijke tred hield met de economische expansie en de sterke groei van 

43. Het volgende wordt in een uitgebreider, en soms licht gewijzigde vorm behandeld in C.A. 
Davids, The rise and decline of Dutch technical leadership, 16th-18th centuries', paper voor de 
Annual Meeting of the Society for the History of Technology, Cleveland, 18-21 oktober 1990. 
De genoemde factoren waren niet stuk voor stuk uniek voor Nederland. Sommige waren in 
zekere zin ook al aanwezig v66r het eind van de 16de eeuw. Maar de combinatie kwam nog niet 
eerder in de Noordelijke Nederlanden voor en was omstreeks 1600 nergens anders in Europa te 
vinden. 
44. Een frappant voorbeeld hiervan in: Vogel, 24-31. 
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de steden.45 De vierde en laatste factor was de vrij hoge mate van specialisatie 
op het platteland en in de steden, die vooral in de zestiende en zeventiende 
eeuw sterk toenam. Specialisatie is op zich al bevorderlijk voor technische ver
nieuwing,,6 Het effect kan in de Republiek nog zijn versterkt doordat ook het 
bedenken en construeren van technische hulpmiddelen in zekere zin tot een 
specialisme uitgroeide. De snelle expansie van de marktomvang maakte de 
opkomst van een categorie 'technische experts' mogelijk. Een gemeenschappe
lijke opleiding hadden ze niet, een gemeenschappelijke naam evenmin. Som
migen noemden zich 'ingenieur' 'mathematicus' of 'landmeter', andere duidden 
zich aan als 'molenmaker', 'pompmaker' of 'meester timmerman'. Maar de facto 
was de groep vanaf ongeveer 1600 duidelijk in de Republiek aanwezig.47 

De cognitieve oorsprong van de technische vemieuwingen is buiten het 
gebied van de zeevaartkunde nog nauwelijks onderzocht. Het is denkbaar dat 
zich ook op andere terreinen van techniek in de zeventiende en achttiende 
eeuw een verwetenschappelijking voltrok. De technische experts kunnen als 
trait d'union tussen wetenschap en techniek zijn opgetreden. De meest vrucht
bare manier om dit probleem aan te pakken Iijkt mij opnieuw, eerst de ontwik
kelingen op afzonderlijke terreinen van techniek te reconstrueren en daama 
per technische vinding (of groep van vindingen) de bronnen van kennis te 
traceren. 

Naast de specifieke combinatie van factoren aan de variatiekant heeft ver
moedelijk ook een bijzondere reeks omstandigheden aan de selectiekant de 
snelle technische vemieuwing mogelijk gemaakt, zo valt uit de bestaande lite
ratuur op te maken. De ingrijpende ecologische veranderingen die vanaf de 
late Middeleeuwen in vele streken van de Noordelijke Nederlanden de voort
zetting van de traditionele bestaanswijze steeds moeilijker maakten, kunnen 
ertoe hebben bijgedragen dat mensen steeds meer gingen zoeken naar techni
sche vindingen die bescherming tegen zulke veranderingen in de natuurlijke 
omgeving konden bieden of de ontwikkeling van altematieve middelen van 

45. Een voorbeeld hiervan in: De Nie, xvi-xvii. 
46. Persson, 10-11 ; Jan de Vries, Rural economy 7-8, 136-137. 
47. Zie de beroepsvermeldingen van uitvinders in Doorman, Octrooien, passim, en meer in het 
algemeen over technische experts: E. Muller en K. Zantvliet, Admissies als landmeter in Neder· 
land v66r 1811 (Alphen aan de Rijn 1987) 31-34 en E. Taveme, In 'I land van belofte, in de 
nieuwe stad.ldeaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Repub/iek 1580·1680 (Maarssen 
1978) 76-80. Posthumus, Lakeninduslrie, d1.2, 396, zegt dat 'de uitvinder een nieuw en bekend 
type' werd sinds het eind van de 16de eeuw. Voor case-studies zie: Doorman, 'Comelis Come
lisz. van Uitgeest', 'Comelis Dircksz. Muys'; Hart, 'Comelis Comelisz. van Uitgeest'; EM. Jae
ger, Cornelis Drebbel en zijne lijdgenolen (Groningen 1922); E.J . Dijksterhuis, Simon Stevin 
(Den Haag 1943); J.G. de Roever, Jan Adriaensz. Leeghwaler (Amsterdam 1944) en DJ. Roor
da, 'De loopbaan van Willem Meester', Spiegel Hisloriael16(l981) 614-622. 
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bestaan mogelijk maakten: 8 De poldermolen is een mooi voorbeeld van het 
eerste type, het haringkaken op zee of de kuilvisserij van het tweede: 9 

Veranderingen in relatieve factorprijzen in de zestiende en zeventiende eeuw 
kunnen voor ondememers vervolgens een reden zijn geweest, om op grote 
schaal juist die innovaties toe te passen waardoor arbeid kon worden be
spaard, of de toegevoegde waarde van de produktie aanmerkelijk kon worden 
vergroot. Tussen circa 1540 en 1640 gingen de nominale lonen in West-Neder
land immers bijna voortdurend omhoog (waardoor het loonpeil hier gedurende 
de zeventiende en achttiende eeuw hoger lag dan elders in Noord-Europa), ter
wijl de rente tussen omstreeks 1600 en 1670 drastisch daalde, en wei tot een 
niveau dat minder dan de helft was van dat in de omringende landen.50 Vanuit 
dat perspectief bekeken is het logisch dat de technische ontwikkeling in de 
Republiek lange tijd sterk tendeerde naar mechanisering, kwaliteitsverbetering 
en uitbreiding van het assortiment hoogwaardige produkten. Vandaar de vele 
molens, de vette koeien en de bloembollen. 

Hoe kan de technische vemieuwing op den duur dan toch trager zijn gewor
den? Een van de mogelijke verklaringen is dat er stagnatie optrad in de over
dracht van technische kennis. Een samenleving kan een gegeven peil van tech
nische ontwikkeling immers aIleen maar handhaven als de eenmaal verworven 
technische kennis op de een of andere manier van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. In Nederland steeg het niveau tussen 1500 en 1800 lange tijd 
meer dan elders in Europa; na 1580 ging dit zelfs in een vrij hoog tempo. Het 
systeem van kennisoverdracht dat hier tot stand kwam moet dus zo flexibel 
zijn geweest dat het niet louter oude kennis kon reproduceren maar ook de 
capaciteit bezat om telkens weer snel nieuwe kennis op te nemen en in om loop 
te brengen. 

48. G.J . Borger, 'De bedreiger bedreigd. De wisselwerking tussen menselijke invloed en natuur
lijke processen in de bewoningsgeschiedenis van een waterrijk gebied', Bijdragen en Medede
Iingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 103(1988), 523-533; idem, 'Vorming en 
verandering van het Hollandse landschap', Holland 10(1978) 86-100; Keunen, 'Waterbeheer
sing'; J.L. van Zanden, 'Op zoek naar de "missing link". Hypothesen over de opkomst van Hol
land in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd', TiJdschrift voor Sociale Geschiedenis , 
14(1988) 359-386; c.A. Davids, Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en leed (Utrecht 
1989) hoofdstuk 1. 
49. W. Bosman, 'The origin of the drainage windmill', The International Molinological Society. 
Transactions of the Fifth Symposium (1984) 137-142, zie verder noot 17 en 18 . 
50. Jan de Vries, 'An inquiry into the behaviour of wages in the Dutch Republic and the Sout
hern Netherlands, 1580-1800', Acta Historiae Neerlandicae X(1978) 86,88; idem, 'The decline 
and rise of the Dutch economy, 1675-1900', in: G. Saxorthouse en G. Wright (red.), Technique. 
spirit andform in the making of the modern economies: Essays in the honor of William N.Par
ker (Greenwich 1984) 182-183; L. Noordegraaf, Hollands welvaren ? Levenstandaard in Hoi
land 1450-1650 (Bergen 1983) 93; Israel, 78-79; Klein, 'De zeventiende eeuw', 112. 



DAVIDS NEDERLANDSE TECHNIEK v66R 1800 29 

De verspreiding van technische kennis binnen Nederland 

Sommige studies over Nederlandse techniekgeschiedenis in de negentiende 
eeuw wekken de indruk dat de verspreiding van technische kennis v66r die tijd 
uitsluitend, of hoofdzakelijk, via de gilden verliep. D.van Lente meent zelfs 
dat het lager vakonderwijs 'vanouds' 'door deze beroepsorganisaties was gere
geld'. De afschaffing van de gilden in 1818 zou ertoe hebben geleid dat er van 
de vakopleiding nauwelijks meer iets terechtkwam, wat een eindeloze 'stroom 
van klachten' van ondememers over het gebrek aan geschoolde arbeidskrach
ten uitlokte, vooral 'in de bouwvakken' maar ook 'in de scheepswerven, de 
machinefabrieken, de suikerraffinaderijen en de textielindustrie' .51 

Gilden hebben bij de vakopJeiding zeker weI een rol gespeeld. Maar in de 
praktijk was die functie verrnoedelijk al v66r 1800 minder belangrijk dan ze 
werd voorgesteld. Scheepstimmerliedengilden lieten zich er na het midden van 
de zeventiende eeuw hoe langer hoe minder aan gelegen Jiggen. De ordonnan
ties van boekdrukkersgilden rege1den weinig meer dan de duur van de leertijd; 
het afleggen van een meesterproef was slechts bij vijf van de tien verplicht. '2 
De meerderheid van de beroepsbevolking in de Republiek was bovendien niet 
eens in gildeverband georganiseerd. Het gildewezen beperkte zich immers in 
hoofdzaak tot de kleinhandel, het binnenlands transportwezen, de visserij en 
de ambachtelijke sector van de nijverheid; de groothandel , de financiele we
reId, de zeescheepvaart en de agrarische sector vielen er geheel of voor het 
grootste dee I buiten, evenals een flink segment van de nijverheid, waaronder 
de meeste trafieken en de he Ie industrie in de Zaanstreek. Van de gilden die 
rondom 1800 bestonden waren vele trouwens pas aan het eind van de zeven
tiende eeuw of in de loop van de achttiende eeuw opgericht." De gilden kun
nen dus in de vroeg-modeme tijd nooit het voomaamste, laat staan het enige, 
medium voor de verspreiding van technische kennis zijn geweest. De flexibili
teit zat ergens anders. Voor een deel was de overdracht van technische kennis 
al in de tijd van de Republiek in 'schoolse' onderwijsvoorzieningen gelnstitu
tionaliseerd. In de peri ode 1580-1650 verschenen er achtereenvolgens drie 
typen: onderricht door particuliere leerrneesters in scholen aan huis (tegen be
taling per cursus), onderricht door docenten aan universiteiten of illustre scho
len en onderwijs aan gewone stads- of dorpsscholen , door schoolmeesters in 

5 I. Van Lente, 82; H. Schippers, Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het 
hager technisch anderwijs in Nederland (Hilversum 1989) l7-19. Genuanceerder is: N.B. 
Goudswaard, Vijfenzestig jaren nijverheidsanderwijs (Assen 1981) 1-20. 
52. Unger, Dutch shipbuilding 94, 104; Franssen, 46-49. 
53. H.P.H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860 (AmsterdamIDie
ren 1985) 155-156; Posthumus, Lakenindustrie, d1.3 , 863-869; over de ontwikkeling van de gil 
den in het a1gemeen: C. Wiskerke, De afschaffin g der gilden in Nederland (Amsterdam 1938). 
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overheidsdienst. In de loop van de achttiende eeuw kwamen er nog eens twee 
so orten faciliteiten bij: instellingen die cursussen of opleidingen voor verschil
lende beroepen aanboden (zoals de tekenscholen of de Fundatie van Renswou
de) en instituten die specifieke beroepsopleidingen verzorgden (zoals de artil
leriescholen en de Kweekschool voor de Zeevaart).54 Deze schoolse voorzie
ningen bestreken natuurlijk lang niet aile terreinen van techniek. Het aanbod 
omvatte in de meeste gevallen vakken als landmeetkunde, zeevaartkunde, 
boekhouden, vestingbouwleer en later ook bouwkundig tekenen. Maar de aan
trekkingskracht kan groter zijn geweest dan de omschrijving van het vakken
pakket misschien doet vermoeden. De inhoud werd vaak ruim opgevat en de 
lessen konden door heel verschillende groepen leerlingen worden gevolgd. Op 
de Duytsche Mathematicque aan de universiteit van Leiden, opgericht in 1600, 
waar een Nederiandstalige opleiding in landmeetkunde en vestingbouwleer 
werd geboden, zaten naast gewone studenten ook ambachtslui als timmerlie
den en metselaars." En de dichtheid van deze voorzieningen in de Republiek 
lijkt vanaf het eind van de zeventiende eeuw sterk toegenomen te zijn. Behalve 
in de voomaamste steden in het Westen, waren ze toen ook steeds meer te vin
den in kleinere plaatsen in de kustprovincies en zelfs hier en daar in het bin
nenland.56 

Technische kennis kon tevens buiten dit schoolse kader om worden ver
spreid. Vakopleiding in de praktijk bleef altijd een belangrijke manier van ken
nisoverdracht. Daamaast kwamen hoe langer hoe meer middelen beschikbaar 
om dit onderricht aan te vullen, of deels te vervangen, door zelfstudie. Vanaf 
ongeveer 1600 verscheen er een groeiende hoeveelheid technische literatuur. 
Aanvankelijk had die vooral betrekking op landmeetkunde, navigatietechniek, 

54. Davids, Zeewezen , 321-330; idem, 'Universiteiten, illustre scholen en de verspreiding van 
technische kennis in Nederland, eind 16e - begin 1ge eeuw', Batavia Academica. Bulletin van 
de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis 8(1990) 3-34; ?.J. van Winter, Hoger 
beroepsonde/wijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming vall landmeters en ingenieurs 
bi} de Nederlandse universiteiten van de l7e en 18e eeuw (Amsterdam 1988); W. Frijhoff, 'Van 
onderwijs naar opvoedend onderwijs', in: Onderwijs en opvoeding in de 18e eeuw (Amster
dam/Maarssen 1983) 3-41; Muller en Zandvliet, 19-37; E.B.M. Lottman, Materiaal tot de 
geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en -scholen en hun aandeel in de bouwkun
dige vorming, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlanden in de tweede helft van de 
achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw (Zeist 1985); C.A. van Swigchem, Abra
ham van der Hart 1747-1820. Architect, stadsbouwmeester van Amsterdam (Amsterdam 1965) 
323-327; E.? de Booy en J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van Renswoude te 
Delft (Delft 1985); H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven 
naar erkenning en macht (Den Haag 1980) 23-24; J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De 
opleiding van ojficieren van het Nederlands leger tot aan de oprichting van de Koninkli}ke 
Militaire Academie in 1828 (Den Haag 1989) 31-62, 99-122. 
55. Muller en Zantvliet (red.) , 26. 
56. Idem, 21-22, 27-37; Davids, Zeewezen, 312-333; Frijhoff, 11, 18,28-29. 
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architectuur en vestingbouwleer, maar in de periode 1650-1750 ging ze ook 
terreinen als landbouw, tuinbouw, veeteelt, waterbouwkunde of molenbouw 
(met aile industriele processen die daarbij hoorden) omvatten, en rondom 1800 
strekte ze zich bijna over het hele spectrum van technische kennis uit. De groei 
van het aanbod aan leerboeken, handboeken, monografieen, tractaten, pamflet
ten, artikelen en andersoortig drukwerk hield voor een deel weer verband met 
de expansie van de schoolse voorzieningen van kennisoverdracht. Vee I auteurs 
waren onderwijzer. Daamaast werd ook gepubliceerd door mensen 'uit het 
vak', of door belangstellende leken. Verder circuleerden er misschien ook weI 
handleidingen in manuscript. 57 De kennis die op school, in de werkplaats of via 
de literatuur was verkregen, kon nog worden aangevuld door het zelf bekijken 
van nieuwe uitvindingen58, het bezoeken van een modellenkamer van bouw
werken en werktuigen (zoals het 'magazijn' dat Willem Goeree omstreeks 
1680 in Amsterdam inrichtte)59, of -wat in de achttiende eeuw steeds vaker 
voorkwam- het volgen van cursussen van lectoren die door stedelijke overhe
den of wetenschappelijke genootschappen waren aangesteld. 60 

Mogelijkheden te over dus. Er moet overigens nog weI verder worden uitge
zocht hoe deze verschillende soorten voorzieningen zich precies hebben ont
wikkeld, hoe ze geografisch waren gespreid en door welke groepen ze in feite 
werden gebruikt. En natuurlijk ook: wat er na 1800 mee gebeurde. 

Vertraging van de technische ontwikkeling 

Ais de oorzaak van de vertraging niet een stremming in de verspreiding van 
technische kennis is geweest, wat was die dan weI? Er zijn tot nu toe twee 
andere hypothesen geopperd. De eerste is een economische. P. W. Klein meent 
dat de technische vemieuwing na 1650 geremd werd door de 'minder voor
spoedige economische ontwikkeling'. Verdere vemieuwing werd voor onder
nemers onaantrekkelijk, omdat de marktomvang niet meer toenam. P.e. Jansen 
sloot zich bij deze opvatting aan. 6J De tweede verklaring, voorgesteld door Jan 
de Vries, zou men een intem-technische kunnen noemen. De technische ont
wikkeling in de Republiek was volgens hem gedoemd uiteindelijk vast te 

57. Davids, Zeewezen , 317-320, 417; Frijhoff, 7; Van Swigchem, 328-337; Ottenheym, 159-
160; R.Rolf, 'Blankens bibliotheek', in: De Physieke existentie 248-267. 
58. Voorbeelden in: D. Velius, Chronyck van Hoorn (Derde druk;Hoom 1648) 271-272; Come
lis van Yk, De Nederlandsche scheeps·bouw-konst open gestelt (Amsterdam 1697) 12. 
59. W. Goeree, D' algemeene bouwkunde (Amsterdam 1681) 'Aen den bouwkundigen lezer'. 
60. Frijhoff, 11-12; Davids, Zeewezen, 326-327. 
61. Klein , 'Gouden Eeuw', 540-550; idem, 'De zeventiende eeuw', 115; Jansen, 'Nijverheid', 
112-113. 
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lopen, omdat er nu eenmaal een limiet bestond aan de vemieuwingsmogelijk
heden binnen de technische traditie (of liever: het 'technisch systeem')62 waarin 
de ontwikkeling plaatsvond. Een technisch systeem dat op het gebruik van 
turf, wind en kanalen berustte had een lagere maximum capaciteit dan een dat 
om kolen, stoommachines en spoorwegen draaide. 'The technical refinements 
of Dutch industry', aldus De Vries, 'are properly understood as the ultimate 
refinements of a centuries-old technical tradition rather than as a stepping sto
ne to the technology of the Industrial Revolution'.63 

Geen van be ide veronderstellingen lijkt de vertraging volledig te kunnen 
verklaren. Bij de neo-klassieke hypothese van Klein en Jansen blijven toch 
teveel vragen onbeantwoord. De stagnatie van de marktomvang wordt voorge
steld als een factor waarop de ondememers geen invloed konden uitoefenen, 
terwijl de groei wei wordt gezien als een afhankelijke variabele van technische 
vemieuwing, waarvoor nu juist ondememers verantwoordelijk waren geweest. 
Konden de Nederlandse ondememers dan na 1650 de marktomvang niet 
wederom door technische vemieuwing vergroten ? De stelling dat investerin
gen in de industrie toen minder aantrekkelijk werden dan investeringen in de 
agrarische sector of beleggingen in de niet-risicodragende financiele sfeer 
biedt geen oplossing.64 De pachtprijzen vertoonden tussen circa 1650 en 1750 
een dalende tendens. Landbezit vormde in de achtiende eeuw maar een vrij 
klein deel van het vermogen van regenten en gegoede burgers."5 En waarom 
hadden aile ondememers opeens een voorkeur voor niet-risicodragende beleg
gingen, die een laag rendement opleverden ? Ook al was die neiging misschien 
bij de tweede of derde generatie van gevestigde ondememersfamilies aanwe
zig, dat verklaart nog niet waarom er geen nieuwe 'starters' verschenen, die 
meer risico durfden te nemen, inclusief het risico dat met het invoeren van 
technische vemieuwingen gepaard gaat. In werkelijkheid waren die vemieu
wers er tussen 1650 en 1740 wei degelijk. In de papierindustrie in de Zaan-

62. Voor het onderscheid zie J.M. Staudenmaier, Technology's storytellers. Reweaving the 
humanfabric (Cambridge Mass. 1985) 71. 
63. Jan de Vries, European economy, 94; idem, 'Holland:commentary', in: F. Krantz en P.M. 
Hohenberg, Failed transitions to modern industrial society: Renaissance Italy and seventeenth
century Holland (Montreal 1975) 57. 

64. Klein, 'Gouden Eeuw', 548-550 

65. Roessingh, 'Landbouw', 22-23, 26-27; C.Baars, De geschiedenis van de landbouw in de 
Beijerlanden (Wageningen 1973) 113-117; 1.1. de Jong, Met goedfatsoen. De elite in een Hol
landse stad. Gouda 1700-1780 (AmsterdamlDieren 1985) \\ 0-111; L. Kooijmans, Onder 
regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 (AmsterdamlDieren \985) \02-\03; 
M. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (AmsterdamfDie
ren 1985) 132, 141. In de Beijerlanden verkocht de middenstand relatief veel van haat landbezit 
tussen circa 1670 en 1720 en de regentenstand tussen 1760 en 18\0 (Baars, 21-22). 
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streek, bijvoorbeeld, of in de garenlintnijverheid in Haarlem of in de katoen
drukkerij en zijdeindustrie te Amsterdam. En ze slaagden er ook nog in de 
marktomvang uit te brei den ! 

Bij de tweede verklaring is het probleem dat de feitelijke ontwikkeling niet 
helemaal aan het theoretische beeld beantwoordt. In de praktijk was de econo
mie van de Republiek tegen 1800 veel minder afhankelijk van het gebruik van 
turf dan wordt verondersteld. In de loop van de zeventiende en achttiende 
eeuw schakelde de industrie namelijk voor een groot deel over van turf op 
kolen. 66 De 'traditie' was dus niet zo knellend als ze lijkt. De vertraging in de 
technische vemieuwing begon trouwens al voordat de windmolentechniek de 
uiterste graad van verfijning had bereikt. In de negentiende en twintigste eeuw 
bleek het rendement nog aanzienlijk te kunnen worden opgevoerd."7 De vertra
ging kan dus niet worden verklaard door de omstandigheid dat de ontwikke
ling binnen het gegeven systeem aan de grenzen van haar mogelijkheden was 
gekomen. 

Op dit punt is het goed om terug te keren naar het verklaringsmodel dat eer
der werd geYntroduceerd. De technische vemieuwing zou op den duur ver
traagd kunnen zijn door het inkrimpen van het reservoir aan nieuwe vindingen 
- dus het afnemen van de variatie -, door het veranderen van de selectiemecha
nismen, of door beide ontwikkelingen tegelijk. 

Dat juist de vroegere selectiemechanismen in de achttiende eeuw hun 
gewicht veri oren, is gezien de huidige stand van het onderzoek niet zo aanne
melijk. De ecologische druk, in de vorrn van zeespiegelstijging, bodemdaling 
en verandering in de waterhuishouding van rivieren, was voortdurend tastbaar 
aanwezig. Er werd gedurende de achttiende eeuw in feite ook veel geld, tijd en 
energie gestoken in het uitvoeren van technische vemieuwingen om aan deze 
druk het hoofd te bieden.68 Het loonpeil in West-Nederland - de volgende fac
tor bij de verklaring van de versnellingsfase van belang werd geacht - bleef 
nog altijd relatief hoog, al was de last van de arbeidskosten voor de ondeme
mers misschien meer variabel dan de forrnele 'starheid' van de nominale lonen 
voor mannelijke werknemers zou doen verrnoeden.69 

66. R.W. Unger, 'Energy sources for the Dutch Golden Age: peat, wind and coal', Research in 
Economic History 3(1984) 222, 231-234, 246; vgl. J.w. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden 
Age. The historical meaning of energy-attainability', AAG Bijdragen. 21 (1978) 3-31. 
67. Dibbits, 117-119. 
68. Zie de literatuur genoemd in noot 20 en Keunen, 'Waterbeheersing'; Borger, 'De bedreiger 
bedreigd'; A.M.van der Woude, He! Noorder/.:war!ier (Wageningen 1972) 57-60. 
69. Zie onder meer Jansen, 'Nijverheid' , 115 en A. Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid in 
de 1ge eeuw tot ca. 1870. Loonstarheid en trekarbeid op een dubbele arbeidsmarkt' , Tijdschrift 
voor Socia Ie Geschiedenis 10(1984) 132-133. 
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In de meeste omstandigheden aan de variatiekant die vroeger een gunstige 
situatie voor endogene technische vemieuwing hadden gecreeerd, lijkt v66r 
het eind van de achttiende eeuw evenmin een wezenlijke verandering te zijn 
gekomen. De relatief hoge graad van autonomie van steden en gewesten, 
inclusief de politieke en economische rivaliteit, bleef bestaan , al veranderde 
dan het gewicht van verschillende 'spelers' en werd de tendens naar centralisa
tie geleidelijk sterker. De bescherming van het intellectueel eigendom door het 
octrooirecht functioneerde nog aItijd, hoewel de barrieres voor de verwerving 
van zo'n privilege bij de Staten-Generaal in de loop van de achttiende eeuw 
misschien hoger werden. De groep van de 'technische experts' was niet kleiner 
of minder actief dan vroeger; de status van techniek was - ook in de ogen van 
wetenschapsbeoefenaars - na ongeveer 1720-1740 niet dalend maar stijgend. 70 

De variabele waarin vermoedelijk weI een essentiele wijziging plaatshad, 
was de vrijheid van experimenteren. De factor die tot deze verandering Ieidde 
kan tegelijk een vemauwing aan de kant van de selectie van innovaties hebben 
veroorzaakt. lk doel op het mechanisme dat op het niveau van afzonderlijke 
terreinen van techniek is geidentificeerd door John Staudenmaier en op het 
niveau van de ontwikkeling van samenlevingen door Mancur Olson. Volgens 
Staudenmaiers model van technische verandering zal er bij de opkomst van 
iedere succesvolle technologie tegelijk een 'maintenance constituency' tot ont
wikkeling komen, bestaande uit aile individuen, groepen en instellingen die 
afhankelijk zijn van en voordeel hebben bij de specifieke vorm van die techno
logie; doorgaans zal zo'n belangennetwerk zich tegen aanpassing van de tech
nologie verzetten, ook al verandert de situatie waarin deze is ontstaan. Volgens 
Olsons model van de opkomst en het verval van nationale samenlevingen zul
len in e1ke stabiele samenleving met vaste grenzen allerlei speciale belangen
organisaties en -netwerken oftewel 'distributional coalitions' ontstaan, die op 
den duur het vermogen van die samenleving om nieuwe technieken te aanvaar
den zal verminderen.71 

Een dergelijk mechanisme kan in de loop van de tijd ook in de Republiek 
hebben gewerkt, en waarschijnlijk steeds sterker vanaf het eind van de zeven
tiende eeuw. De groei van een netwerk van 'maintenance constituencies' of 
'distributional coalitions' in de vorm van gilden, bureaucratieen van neringen, 
lokale of regionale overheidscommissies, lokale waterschappen, informele 
belangenorganisaties van ondememers of werknemers en dergelijke , kan tot 
een toenemende regulering hebben geleid, die het steeds moeilijker maakte om 
nieuwe vindingen op technisch gebied te proberen, laat staan ze in te voeren. 

70. Davids, 'Universiteiten', 11-23, 29-33. 
71. Staudenmaier, Technology's storytellers, 195-197, M.OIson, The rise and decline o/nations. 
Economic growth , stagflation and social rigidities (Yale UP 1982) hoofdstuk 3, met name 
blz.74. 
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De technische vemieuwing kon pas weer sneller gaan, toen dit uitgebreide net
werk van dwarsliggers was uitgedund of onschadelijk gemaakt door de soci
aal-politieke omwenteling die tegen 1800 in Nederland begon. Hier ligt een 
onderzoeksveld waarop een vruchtbare samenwerking tussen techniekhistorici 
en politi eke en sociale historici mogelijk moet zijn. 

De erfenis 

Welke sporen heeft de opmerkelijke technische ontwikkeling van Nederland in 
de vroeg-modeme tijd nagelaten ? De kwestie van de nalatenschap is, zoals 
gewoonlijk, ingewikkeld. Er zitten zowel nationale als intemationale aspecten 
aan vast. De veronderstellingen die erover bestaan, hebben vooral op de laatste 
kant betrekking. 

Johan de Vries merkte op dat vele innovaties die tijdens de Gouden Eeuw in 
Nederland werden geintroduceerd vroeg of laat hun weg vonden naar andere 
landen van Europa via de export van werktuigen en de emigratie van geschool
de arbeidskrachten. De emigratie was volgens hem zowel oorzaak als gevolg 
van de economische achteruitgang. Enerzijds droeg ze bij aan de opkomst van 
concurrerende industrieen elders in Europa en de vermindering van het reser
voir aan geschoolde krachten in de Republiek, anderzijds werd ze zelf bevor
derd door de groeiende werkloosheid. De export van technische kennis zou in 
de zeventiende eeuw overigens belangrijker zijn geweest dan daama. De bete
kenis van de emigratie van geschoolde arbeid als oorzaak van de achteruitgang 
is onlangs benadrukt door H.FJ.M. van den Eerenbeemt. P.e. Jansen, J.B. Kist 
en e.EL. Paul hebben daarentegen betoogd dat het verschijnsel eerder als een 
gevolg daarvan moet worden gezien. 'Kapitaal, ondememers en technici' , 
schreven ze, 'worden als door een magneet aangetrokken door de regio's die de 
meeste economische groei vertonen en waar de hoogste investeringen zullen 
worden gedaan'. Vandaar die massale uitstroom in de achttiende eeuw.72 

Lopend onderzoek over de verspreiding van technische kennis vanuit Neder
land in de vroeg-modeme periode geeft aanJeiding om bij elk van deze opvat-

72. Johan de Vries, 103-107; H.FJ.M. van den Eerenbeemt, 'De Republiek als bakermat van de 
Industriele Revolutie', lndustriiile Archeologie, nr.14 (1985) 6; P.C. Jansen, J.B. Kist en c.F.L. 
Paul , 'lnleiding', in: Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg 
(Utrecht 1986) 10. 
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tingen voorlopig enkele vraagtekens te zetten.73 Export van technologie yond 
inderdaad ook wei plaats v66r het laatste kwart van de zeventiende eeuw, maar 
bleef toen vermoedelijk in hoofdzaak beperkt tot kennis die een militaire of 
symbolische functie vervulde, met name op het gebied van de vestingbouw, 
stadsaanleg, architectuur en scheepsbouw;74 export van kennis met een produk
tieve functie was meer uitzondering dan regel. De verspreiding van technische 
kennis uit de Republiek kwam pas goed op gang tegen 1680 en bereikte haar 
hoogtepunt in de achttiende eeuw. Het proces had waarschijnlijk een veel gro
tere omvang dan meestal wordt gedacht; de export van kennis verliep namelijk 
(net als de import) niet aileen via de emigratie van geschoolde arbeid of de 
export van werktuigen, maar ook langs allerlei andere kanalen. Dat de emigra
tie een gevolg was van de economische achteruitgang, is tot nu toe (afgezien 
van incidentele gevallen) niet gebleken; evenmin dat het wegtrekken van 
bekwame arbeidskrachten een belangrijke oorzaak van de neergang is 
geweest. De overdracht van kennis die in de periode van de technische voor
sprong was geaccumuleerd, ging trouwens nog door tot het eerste kwart van de 
negentiende eeuw, toen Nederland al van een paradijs in een museum van 
technisch vemuft was veranderd. 

De doorwerking van de technische ontwikkeling gedurende de vroeg-mo
deme periode in de vemieuwing binnen Nederland tijdens de negentiende en 
twintigste eeuw is nog niet expliciet tot onderwerp van hypothesevorming 
gemaakt. H.Lintsen heeft wei op drie 'karakteristieke uitdrukkingswijzen in 
ons technische maatschappelijk handelen en denken in de laatste eeuwen' 
gewezen. Die typische elementen van de Nederlandse 'technische stijl' zijn 
volgens hem: de veelzijdigheid in de toegepaste technieken, de kleinschalige 

73. Davids, 'The transfer of technology'; idem, 'On the diffusion of nautical knowledge from the 
Netherlands to north-eastern Europe 1550-1850' in: W.O. Heeres e.a. (red.), From Dunkirk to 
Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, / 350-1850 (Hilversum 1988) 217-
236; idem, 'The transfer of windmill technology from the Netherlands to north-eastern Europe 
from the 16th to the early 19th century' , in: J.Ph.S. Lemmink en J.S.A.M. van Koningsbrugge 
(red.), Baltic affairs. Relations between the Netherlands and north-eastern Europe /500-1800 
(Nijmegen 1990), ter perse; idem, 'The transfer of technology between Britain and the Nether
lands, 1700-1850', in: W.F.l. Morzer Bruyns en l.R. Bruijn (red.), Proceedings of the Second 
Anglo-Dutch Maritime History Conference (Amsterdam 1991), ter perse. VgI ook R.E.M.A. de 
Peuter, 'De overdracht van technische kennis en de emigratie van technici vanuit de Republiek 
naar de Zuidelijke Nederlanden: Brussel 1650-1800', laarboek voor de Geschiedenis van 
Bedrijf en Techniek 2(1985) 11-31. 

74. Zie bijvoorbeeld: O. Eimer, Die Stiidteplanung im schwedischen Ostseereich 1600-17/5 
(Stockholm 1961) 161-187; Taverne, 81-109; J. Romelingh, 'Hendrik Ruse', Spiegel Historiael 
8(1973) 565-569; Ottenheym, 132- 135; S. Lootsma, 'Vroegere Zaankanters in het buitenland', 
Zaanlandsch faarboek 2(1934) 187-217; E. Wendt, Admiralitetskollegiets historia , dl.l (Stock
holm 1950) 83-84, 145, 171, 219-220. Over het onderscheid naar functie: Lindqvist, 14. 
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produktiewijze en de kleinschalige energietechniek." Het ligt voor de hand te 
veronderstellen (of schoon Lintsen dat niet uitdrukkelijk doet), dat de stijlken
merken niet opeens in de negentiende eeuw zijn ontstaan maar hun oorsprong 
hebben in de ontwikkeling v66r 1800. Indien dat waar is - en dat lijkt mij heel 
aannemelijk - dan zou ook moeten worden nagegaan, waardoor de continui1eit 
heeft kunnen bestaan. Lag dat vooral, of uitsluitend, aan economische facto
ren, aan ecologische omstandigheden , aan nationaal-culturele tradities of aan 
de aard van de sociaal-politieke hervorming die zich tussen 1795 en 1850 in 
Nederland voltrok ? Of lag het misschien ook aan de flexibiliteit van de voor
zieningen voor de verspreiding van technische kennis die in de zeventiende en 
achttiende eeuw tot stand waren gekomen en aan de aanwezigheid van een 
actieve groep technische experts, die niet aileen technische vemieuwingen 
konden bedenken en uitvoeren maar ook de kennis bewaarden welke door hun 
voorgangers was geaccumuleerd ? Het antwoord valt slechts te geven door de 
grens tussen de techniekgeschiedenis van de negentiende eeuw en die van de 
vroeg-modeme tijd te overschrijden. 

Besluit 

De beoefening der techniekgeschiedenis in Nederland kan er alleen maar bij 
winnen als de keuze van problem en niet louter tot de negentiende en twintigste 
eeuw wordt beperkt. De ontwikkeling der techniek kan beter begrepen worden 
als het tijdsperspectief wordt verlengd. De Nieuwste Tijd behoort dus niet los
gekoppeld te worden van de vroeg-modeme peri ode. 

Bij het verklaren van die ontwikkeling is het verder wenselijk, de context zo 
ruim mogelijk te nemen. ,Er moeten niet aileen economische omstandigheden, 
maar ook sociaal-politieke, ecologische en culturele factoren in de analyse 
worden betrokken, zo is in dit artikel benadrukt. De beste techniekgeschiede
nis loopt uit op maatschappijgeschiedenis. 

75. H. Lintsen, Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en maatschappelijke 
verandering in Nederland (Delft 1990) 27-28. 



Timmeren en metselen aan de kerk van 
Farmsum: werken en verdienen, 1773-
1891 

R.FJ. PAPING 

Inleiding 

Over het algemeen is men bij de bestudering van de nijverheid in de negen
tiende eeuw sterk gefixeerd op het grootbedrijf.' Deze is door haar omvang 
makkelijk grijpbaar en tevens vonden hier de meest in het oog vallende tech
nologische ontwikkelingen plaats. Makkelijk kan vergeten worden dat in veel 
nijverheidstakken het merendeel der mensen nog lange tijd werkzaam was in 
de zogenaamde kleinschalige ambachtelijke nijverheid. In sterke mate was dit 
het geval met de bouw. Vooral op het platteland was weinig ruimte voor groot
schalige bouwbedrijven. 

In dit artikel zal ingegaan worden op de ontwikkeling van de nominale en 
reele lonen verdiend door een klein 'timmerbedrijf' in het dorp Farmsum 
(gemeente Delfzijl). Door het bewaard blijven van de kwitanties van de uitga
ven van de Farmsumse kerkvoogdij is het mogelijk tamelijk unieke reeksen 
timmerlonen en prijzen van bouwmaterialen samen te stellen voor de periode 
1773-1891.2 Om deze reeksen niet geheel in het luchtledige te laten zweven en 
de waarde ervan aan te geven, wordt eerst enige achtergrondinformatie gebo
den. Door middel van de geschiedenis van het onderzochte familiebedrijfje 
wordt duidelijk gemaakt dat achter de loonreeksen echte mensen schuil gaan, 
mensen die leefden en werkten en waarvoor het verdiende timmerloon het 
belangrijkste middel van bestaan vormde. Daama komen nog enkele aspecten 
van het timmerwerk aan bod. Afgesloten wordt met een uitgebreide be
schrijving van de ontwikkeling van de gevonden prijzen (van bouwmaterialen 
en van voedingsmiddelen en brandstof) en van de nominale en reele lonen. 

1. Zie bijvoorbeeld verschillende artikelen in de jaargangen van het laarboek voor de 
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. maar ook bij Van Zanden 's schattingen voor de produktie 
in de negentiende eeuw ligt de nadruk sterk op de grootschalige nijverheid. Het herstelwerk 
(onderhoud) en de houtbewerking welke veelal door kleine ambachtelijke bedrijven werden 
verricht ontbreken geheel: J.L. van Zanden 'Economische groei in Nederland in de negentiende 
eeuw. Enkele nieuwe resultaten', Economisch en sociaal-historisch jaarboek 50 (1987) 51-76. 
2. Rijksarchief Groningen (RAG), NH gemeente Farmsum, 35-40, 238, 314-390. 
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De gepresenteerde reeksen kunnen een kleine en regionaal beperkte bijdrage 
leveren aan de cijfennatige onderbouwing van de Nederlandse economische 
ontwikkeling in de negentiende eeuw. Dit is van be lang omdat ondanks de 
grote hoeveelheid literatuur over dit onderwerp, er in feite nauwelijks reeksen 
zijn die over de gehele negentiende eeuw lopen. De koppeling met de achttien
de eeuw ontbreekt zelfs vrijwel geheel. In feite is dan ook de hele discussie 
over groei en stagnatie van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw 
gebouwd op drijfzand vanwege het gebrekkige en onvolledige materiaa1. 3 Yoor 
dit artikel is het van belang dat loon en prijsreeksen ontbreken. De prijzen ver
zameld door Posthumus lopen maar zelden door in de negentiende eeuw en 
betreffen alleen west-Nederland. Ook het loonmateriaal is nogal fragmenta
risch .' De grote continutteit van de Farmsumse gegevens kan er in bijdragen 
deze leemten iets te dichten. 

Het familiebedrijfje door de jaren heen 

In de jaren zeventig van de achttiende eeuw maakte de kerk van Fannsum nog 
gebruik van een groot aantal timmerlieden (en metselaars), allen werkend voor 
eigen rekening. Onder de namen treffen we ook Meindert Lubberts aan. Sail
lant detail is dat men in 1775 een groot bewerkt kerkkozijn liet vervaardigen in 
Amsterdam door meestertimmennan Arij de Ridder. Een dure grap blijkens 
het verschil in daglonen: 31 of 30 stuivers te Amsterdam en 16 stuivers te 
Farmsum. In l783 werd de functie van 'vaste timmerman' van Menne Jans 
(Grafthuis) overgenomen door Meindert Lubberts. Naast de vaste timmerman 
maakten de kerkvoogden tot 1804 ook gebruik van de diensten van andere tim
merlieden. Meindert Lubberts verwierf daama zo ongeveer het monopolie op 
werkzaamheden voor de kerkvoogdij. In 1811 overleed Meindert Lubberts 76 

3. Zie onder meer HJ. Brinkman, l.W. Drukker en B. Slot, 'Lichaamslengte en reeel inko
men ', Economisch en sociaal-historischJaarboek (1988), 35-79; l.M.M. de Meere, Economi
sche ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentien
de eeuw (s'Gravenhage 1982); J.e. Riley, 'The Dutch economy after 1650: Decline or Growth' , 
Journal of European Economic History 13 (1984) 521-569; Jan de Vries, 'The decline and rise 
of the Dutch economy 1675-1900' in: G. Saxon house and G. Wright ed., Technique, spirit and 
form in the making of the modern economies .. Essays in honor of William N. Parker (Greenwich 
1984); Van Zanden, 'Economische groei'; R.T. Griffiths and J.M.M. de Meere, 'The growth of 
the Dutch economy in the nineteenth century: back to basics? ', TiJdschrift voor geschiedenis 96 
(1983). 
4. N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis (Leiden 1943-64); Loomeeksen voor de 
bouw onder meer: Amsterdam 1500-1910 in H.P.H. Nuste1ing, Welvaart en werkgelegenheid in 
Amsterdam /540-1860 (Amsterdam 1985); Alkmaar 1516 tot 1872 in: L. Noordegraaf, Daglo
nen in Alkmaar /500-/850 (1980) en Kampen 1526-1795 in: D. van der Viis, 'Daglonen in en 
rond Kampen van 1526 tot 1810', Overijsselsche Historische BiJdragen 96e stuk (1981) 77-99. 
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jaar oud. Tot kort voor zijn dood had hij nog gewoon zijn werk verricht. Niet
tegenstaande zijn vergevorderde leeftijd werd hem steeds het volle dagloon 
uitbetaald. Hij werd opgevolgd door zijn jonge kleinzoon Meindert Derks 
Westra, wiens vader Derk Luitjes Westra in de jaren 1806-1814 als sjouwer
man en opperman werkte voor de kerk, wat trouwens een stuk minder betaald 
werd dan timmeren en metselen.5 

I 

Lubbert Philippus 
I 

I 
Meindert Lubberts 1783-1811 Philippus Lubberts, wagenmaker 

1734-1811 
I 

I 
Trinje Meinderts 

X 1782 
Derk Luitjes Westra 

I 

1727 -? +metselaar 

I 
Lubbert Meinderts 

1766-? 

I I 
Meindert Derks Westra 1811 -1813 Anje Derks Westra Geeske Simens 

X 1814 1788-1813 X 1804 

I 
Simon de Witt 

1821-1894 
aannemer+timmerman 

Arend de Witt 
1856-? 

timmerman 

Coenraad de Witt 1813-1855 
1780-1855 

I 
I 

I 
Jan de Witt Johannes de Witt 1855-1882 
1814-1873 

winkelier+timmerman 

I 

1829-1883 
timmerman 

I 
Simon de Witt Coenraad de Witt 1886-1897 

1867-1920 
timmerman 

1855-? 
timmerman/timmerknecht 

Afb. I: Stamboom van de 'vaste timmerlieden' aan de Farmsumer kerk. De vaste timmerlieden 

zijn vetgedrukt. Bron: Rijksarchie! Groningen: doop· en trouwboeken, burgerlijke stand en 
archie! NH gemeente Farmsum ; Gemeente-archie! Del!zijl: bevolkingsregister en paten/regis
ters (vanaf 1872). 

De ovemame door Meindert Derks Westra geschiedde niet onder een geluk
kig gestemte. Reeds twee jaar later overleed hij, ongehuwd en slechts 25 jaar 
oud. Desondanks bleef het timmerbedrijf in de familie. Zijn in Entrup in Duits
land geboren zwager Coenraad de Witt kwam met gezwinde spoed van het 
kleine Opwierde naar het veel grotere Farmsum om het werk op zich te 

5. Zijn zomerloon varieerde van twaalf tot vijftien stuivers. In de winter kreeg hij slechts tien 
stuivers uitbetaald. vergelijk bijlage 1. 
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nemen! In 1855 werd Coenraad opgevolgd door zijnjongste zoon Johannes de 
Witt. Al die jaren was Coenraad vrijwel de enige die timmerwerk in dagloon 
verrichtte voor de kerkvoogdij van Farmsum. De kerkvoogdij gaf vanaf de eer
ste helft van de negentiende eeuw de grotere werkzaamheden in aanneming uit 
in plaats van in dagloon. Bij aangenomen werk was meestal Coenraad of zijn 
zoon Johannes toch uitvoerder, onder meer bij de bouw van de pastorie voor 
f 7.675,- in de jaren veertig. Zoon Simon de Witt specialiseerde zich als aan
nemer in het grotere werk. Hij bouwde de kosterij in 1877 voor f 7.663,45.7 

Hele grote opdrachten werden door anderen uitgevoerd, zoals de bouw van een 
nieuwe toren in 1856 voor f 23 .000, waarbij Johannes de Witt opzichter was 
voor f 1,50 per dag, en van een geheel nieuwe kerk in 1870 voor f 37.949.8 

Na de dood van Johannes de Witt in april 1883 was het Jan Derks Haijer die 
het werk aan de kerk ovemam. Van 1886 tot 1897 werkte Coenraad de Witt, de 
zoon van Johannes, aan de Farmsumer kerk. De pastorie en de kosterij werden 
onderhouden door achtereenvolgens Willem Schenkel en Jan Derks Haijer. Na 
1898 had de familie Haijer een monopolie op de werkzaamheden voor de 
kerkvoogdij ! 

Om te kunnen vaststellen op welk deel van de bevolking de gevonden lonen 
slaan moet de vraag worden beantwoord hoe de economische positie van de 
kerktimmerman zich verhield tot de rest van de Farmsumse bevolking. 
Bedacht moet daarbij worden dat de laatste naast het timmeren nauwelijks 
extra inkomsten lijkt te hebben gehad. Eigen verbouw van voedsel was, met 
uitzondering van groenten en wat aardappelen uit een tuintje, niet van belang. 

In 1810 nam Meindert Lubberts een middenpositie in gezien de aanslagen in 
de gemeentelijke repartitie. 'o Zo'n dertig procent van de aanslagen was hoger 
dan Meindert Lubberts: vooral boeren, ambachtslieden en neringdoenden, 
maar ook enkele arbeiders. Ruim zestig procent van de gezinnen kreeg een 
lagere aanslag dan Meindert. Daarbij ging het voor het grootste deel om arbei
ders, maar er bevonden zich ook enkele zeevarenden, kleine ambachtslieden 
en neringdoenden onder. In 1814 was de positie van Coenraad de Witt iets 
beter. Zo'n vijfentwintig procent van de gezinnen in Farmsum kreeg een hoge 

6. RAG, Archieven Gewestelijke Besturen (AGB), 1124-1126; Burgerlijke stand Appinge
dam en Delfzijl. 
7. RAG, NH gemeente Farmsum, 238-240, 246-247 . 
8. J. Ellerbroek-Wellinga, Inventarissen van de archieven van de Hervormde gemeenten 
Farmsum, Heveskes, Meedhuizen , Oterdum, Weiwerd, Oterdum-Heveskes-Weiwerd-Meedhui· 
zen en Farmsum, Oterdum-Heveskes·Weiwerd-Meedhuizen (Groningen 1980) 8; RAG, NH 
gemeente Farmsum, 237, 239. 
9. RAG, NH gemeente Farmsum, 31 \. 
10. RAG, AGB, 1119. De repartitie werd geheven op grond van het relatieve vermogen van de 
ingezetenen. Er waren 198 aanslagen, terwijl Farmsum in 1807/8247 gezinnen telde (RAG, 
AGB,572). 
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re aanslag. Meer dan vijfenzestig procent werd lager ingeschat voor de ge
meentelijke repartitie. " 

Een onderzoek in het archief van de gemeente Delfzijl leverde jammer 
genoeg geen hoofdeJijke omslagen van latere datum op. Het is echter waar
schijnlijk dat onze timmerman zijn middenpositie in de dorpssamenleving 
gedurende de negentiende eeuw redeJijk zal hebben weten te handhaven. 
Allicht waren zijn verdiensten beter dan die van de talrijke arbeiders en sjou
wers of havenwerkers te Farmsum. Deze continu'iteit in de economische posi
tie van de kerktimmerman in de Farmsumse samenleving doet vermoeden dat 
de nog te presenteren loonreeksen ook een redelijke indicatie geven voor de 
lange termijn ontwikkeling van het verdiende arbeidsinkomen per dag voor 
heel Farmsum. 

De middenpositie van de kerktimmerman bood ondanks alles niet erg vee I 
zekerheid. De weduwe van Johannes de Witt moest vanaf 1896, enkele jaren 
na het huwen van haar laatste zoon (1891), een beroep doen op de diaconie 
voor een wekelijkse bedeling van f 1,_." Ook zoon Coenraad de Witt had het 
moeilijk. Na de dood van zijn vader was hij in eerste instantie timmerman met 
minder dan 3 man personeel. In 1887 neemt hij nog een uitbreiding aan de 
kerk van Farmsum aan voor f 2310,-. Dit laatste grote projekt leverde hem wei 
het onderhoud aan de kerk zelf op. Gezien zijn verdwijning uit de pa
tentregisters, werkte hij vanaf 1888 nog maar aIleen. 13 Dat Coenraad niet over
liep van het werk in deze jaren suggereert ook zijn aanstelling als kerkbedien
de voor de periode april 1888 tot november 1897 voor jaarlijks f 65,-." Wat de 
reden was van de breuk tussen de kerkvoogdij en Coenraad in 1897 blijft 
onduidelijk. Het dwong Coenraad in ieder geval wei zijn bestaan als onafhan
keJijk timmerman op te geven. 

Het timmerwerk in de achttiende en negentiende eeuw 

De bouw was in de achttiende en negentiende eeuw op het Groninger platte
land zoals gezegd een kleinschalige aangelegenheid. De tim merman werkte 
doorgaans aileen of samen met een of twee knechten. Dit is natuurlijk niet ver
bazingwekkend gezien de weinige grote projecten voorhanden. Met name in 
de achttiende eeuw verschafte niet nieuwbouw, maar het onderhoud van, en 

II. RAG, AGB, 1123: in totaal 151 aangeslagenen. De volkstelling van 1815 (Gemeente
archief Delfzijl) geeft slechts 206 gezinnen voor Farmsum, wat het vermoeden doet ontstaan dat 
de omvang van Farmsum enigszins is gewijzigd. 
12. RAG, NH gemeente Farmsum, 33. 
13. Gemeente-archief Delfzijl: patentregisters, RAG, NH gemeente Farmsum, 240. 
14. RAG, NH gemeente Farmsum, 3 11. 



R.F.1. PAPING TIMMEREN EN METSELEN AAN DE KERK VAN FARMSUM 43 

kleine veranderingen aan, bestaande gebouwen het meeste werk. Het werk aan 
de kerk te Farmsum had in ieder geval dat karakter. De toename van de bevol
king vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw en met name na 1800 deed 
de vraag naar woonruimte sterk toenemen. ' 5 Tussen 1819 en 1856 nam de 
bevolking in de kleigebieden toe met 48 %. Door het sterk toenemende be lang 
van arbeidsintensieve nieuwbouw en door de rijkdom onder de boeren, steeg 
het aantal timmer- en metselbedrijven op het Groninger platteland in die jaren 
van 619 naar 980. Het aantal werkzame person en nam zelfs toe van 1.208 naar 
2.254.'6 In de negentiende eeuw rezen de huizen dan ook snel uit de grond in 
de kleigebieden. '7 Het dorp Farmsum was daar geen uitzondering op. Het aan
tal woningen steeg er van 206 in 1815 naar 472 in 1889. ' 8 

De materialen die de tim merman en metselaar gebruikte kwamen voor een 
dee I uit de buurt. Kalk werd in de plaatselijke kalkbranderij uit schelpen 
gewonnen. De stenen en dakpannen werden, in de verschillende door Lipskers 
bemande steenfabrieken of tichelwerken in de omgeving van Farmsum, uit 
klei gebakken. '9 Cement moest soms van verder komen. In 1817 werden de 
zakken via een koopman gekocht, die ze betrok uit een depot voor koninklijk 
geoctrooieerde cement te Utrecht. Later kwam het cement ook weI van een 
geoctrooieerde steenfabriek te Feerwerd, of werd het aangekocht van een 
koopman. 

De schietspijkers, latspijkers, nagels, rongen, krammen en duikers in ver
schillende maten werden deels rechtstreeks gekocht van de plaatselijke smid 
of ze werden betrokken van een koopman. De toenemende specialisatie blijkt 
uit het feit dat de laatste als leverancier van spijkers de dorpssmid steeds meer 
verdrong. De koopman zal zijn waren weI betrokken hebben bij een gespecia
liseerde spijkermakerij . Na 1840 werden de spijkers minder per stuk en meer 
per pakje of per kilo verkocht. 

Het hout kwam van de houtkoper (groothandelaar in hout). Deze was meest
al ook mede-eigenaar of leverancier van een der scheepswerven te Farmsum, 
waar natuurlijk veel hout verbruikt werd. Het Oostzee-hout werd met schepen 

15. P. Lourens en J. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken (Groningen 1987) 18-20. 
16. Zie R.F.1. Paping, 'De nijverheid op het Groninger platteland 1800-1860. Bedrijfsstruktuur 
en loonontwikkeling ', Economisch en sociaal-historischjaarboek 53 (1990) 109. 
17. P. Lourens en J. Lucassen, 'Mechanisering en arbeidsmarkt in de Groningse steenbakkerij
en gedurende de negentiende eeuw', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1 
(1984) 191-192. 
18. Gemeente-archief Delfzijl , Volkstelling 1815; Uitkomsten der zevende tienjarige volkstel
ling; provincie Groningen (s 'Gravenhage 1891). Het aantal woningen in 1889 is exc1usief de 
43 onbewoonde huizen, niet duidelijk is of beide aantallen geheel vergelijkbaar zijn. 
19. Lourens en Lucassen, Lipskers , 80-82. 
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naar de haven van Delfzijl-Fannsum vervoerd en op de plaatselijke zaagmolen 
tot timmerhout verzaagd. De leverancier van hout aan de kerk van Fannsum in 
1810, Garrelts, was tevens eigenaar van een zaagmolen. Voerlieden zorgden 
met hun wagens voor het transport van de materialen van kalkoven, tichel
werk, zaagmolen, houtstek, scheepswerf of haven naar de kerk. 

Het werk van de timmerrnan en metselaar omvatte vrijwel alles wat met het 
onderhoud van het gebouw te maken had. Dit liep van het metselen van een 
afbrokkelend stukje muur, tot het leggen van dakpannen en het repareren van 
allerhande houtwerk in en buiten de kerk. Het zetten van ramen en het verven 

Afb.2: De kerk van Farmsum voor J855. Bron: RiJksarchiefGroningen.fotocollectie. F2-J5d. 
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werd gedaan door een gespeciaJiseerde verver en glazenmaker. Het sol deer
werk met lood, zink en koper werd overgelaten aan een zogenaamde kopersla
ger uit het nabije Delfzijl. Deze laatste is wat betreft zijn werkzaamheden te 
vergelijken met de hedendaagse loodgieter. 

Naast de werkzaamheden aan de kerk hield het hier besproken timmerbedrijf 
zich ook bezig met werk voor particulieren. De kerk slokte namelijk vaak niet 
aile tijd op. In de jaren voor 1783 was de kerk zelfs een weinig belangrijke 
klant voor Meindert Lubberts. Dat veranderde in de peri ode 1783-1791 waarin 
het werk voor de kerkvoogdij hem jaarlijks 94 dagen kostte. Van 1792 tot 1811 
was Meindert Lubberts zelfs het grootste deel van zijn tijd bezig voor de kerk, 
jaarlijks gemiddeld 204 dagen. Uitschieter was 1809 met een aantal van 298 
gewerkte dagen: met aftrek van zon- en feestdagen dus vrijwel iedere dag. Zijn 
opvolgers waren minder dagen werkzaam voor de kerkvoogdij: Coenraad de 
Witt werkte in de peri ode 1813-1853 gemiddeld 130 dagen in dagloon en 
Johannes de Witt in de peri ode 1855-188280 dagen. Voor diens zoon Coen
raad was er maar gemiddeld 59 dagen per jaar werk in de jaren 1886-1891. 
Deze afname had alles te maken met de opkomst van het aangenomen werk 
waarbij een karwei voor een bepaald bedrag werd uitbesteed onafhankelijk 
van het aantal gewerkte dagen. Van de familie de Witt weten we dat zij in de 
tweede helft van de negentiende eeuw ook wei werkzaamheden verrichtte aan 
diaconiehuisjes.20 In ieder geval werd zij niet geheel in beslag genomen door 
de kerkvoogdij. Blijkens de kwitanties was er vooral in winter en voorjaar 
slechts weinig te doen aan de kerk, aileen maar wat kleine reparaties die maar 
een of enkele dagen kostten. In deze tijd moest onze timmerman dus zorgen 
voor andere klanten. In hoeverre hij daarin slaagde is niet duidelijk. Met name 
een strenge winter zal werkloosheid hebben betekend. 

Naast de bouw was een timmerman ook nog bezig met het maken van aller
hande houtwerk, zoals stoelen, kasten en doodkisten. Zo leverde Johannes de 
Witt in 1864 een doodkist aan de diaconie.21 Mogelijk werden hier de dagen 
mee gevuld in de slappe wintertijd. Gespecialiseerde meubelmakers ontbreken 
vrijwel geheel in de Groninger kleigebieden. In Farmsum woonde tot ongeveer 
1803 toevallig wei een stoeldraaier. Daama komt er geen stoeldraaier meer 
voor in de kwitanties, zodat we mogen aannemen dat zijn werk door Meindert 
Lubberts werd overgenomen.22 

Gezien de diversiteit van de werkzaamheden is er geen reden om aan te 
nemen dat de kerktimmerman erg verschilde van de andere timmerlieden. Het 
bed rag dat door hem rond 1810 betaald werd in de hoofdelijke omslag komt 
ook ongeveer overeen met dat betaald door zijn collegae.23 Voor het vervolg is 

20. RAG, NH gemeente Fannsum, 33. 
2 1. RAG, NH gemeente Fannsum, 33. 
22. Gemeente-archief Appingedam, Oudarchief, 177. 
23. RAG, AGB, 1119 en 1123. 
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het van belang dat dit betekent dat het door de kerk betaalde timmerloon 
slechts weinig kan hebben afgeweken van het loon betaald door de particuliere 
sector." 

Personeel en werktijd 

De Farmsumse timmerman werkte meestal niet alleen. Buiten het wintersei
zoen had hij vaak een vaste knecht in dienst. In het zomerseizoen kon het aan
tal knechten afhankelijk van de drukte en de grootte van het karwei oplopen tot 
drie of vier. Als er veel metselwerk was, werd er ook nog een minder betaalde 
arbeider als opperman bijgehuurd voor het sjouwen van de stenen. Yoor de 
knechten werd bijna altijd een gelijk loonbedrag aan de kerkvoogdij in reke
ning gebracht als voor de meester timmerman. In de peri ode november-maart 
zaten zij in ieder geval zonder werk. De timmerman werkte dan alleen of 
samen met een zoon of kleinzoon. De knechten waren, voorzover autochtoon, 
veelal ongehuwd en soms woonachtig bij de meester timmerman.'5 Een deel 
van de knechten was echter seizoenarbeider afkomstig uit het nabije Duitsland 
en keerde na de zomer weer naar huis terug. In augustus 1787 overleed zo in 
Farmsum een Westfaalse timmerman.26 Bedacht moet worden dat er ook vele 
jaren waren, waarin de meester timmerman al het werk alleen opknapte. 

Op vrij jeugdige leeftijd kon een timmerknecht al een volledig dagloon voor 
zijn baas verdienen. Hoeveel hij daarvan zelf mocht houden is onzeker. De 
timmerbaas zal in ieder geval een vergoeding voor ontvangen kost en inwo
ning hebben ingehouden. Ook zal de timmerbaas een deel van het loon van 
zijn knechten voor zich zelf hebben gereserveerd daar hij optrad als opzichter, 
werkverschaffer en geldschieter voor de kerkvoogdij. De kerkvoogdij rekende 
namelijk ieder jaar in januari af, terwijl de seizoenarbeiders hun loon natuur
lijk meteen na afloop van het karwei ontvingen. 

Het besproken timmerbedrijf hield zich niet bezig met de opleiding van 
allerhande jeugdige knechten. Als er sprake was van jeugdige en goedkope 

24. Er is jammer genoeg geen materiaal over de betaalde lonen in de particuliere sector. 
25 . Het hier besproken timmerbedrijf lijkt echter niet met (penmanent) inwonende knechten te 
hebben gewerkt. Het bevolkingsregister van Delfzijl (Gemeente-archief Delfzijl) is echter nogal 
onduidelijk in dit opzicht, door de afzonderlijke dienstbodenregisters vanaf 1850. Vit andere 
bevolkingsregisters zoals die van Hoogkerk (Gemeente-archief Groningen) blijkt dat daar wei 
vaak timmerknechten bij hun meester inwoonden. 
26. RAG, DTB; A. Knotter, ' De Amsterdamse bouwnijverheid in de 1ge eeuw tot ca. 1870. 
Loonstarheid en trekarbeid op een dubbele arbeidsmarkt ' , Tijdschriff voor sociale geschiedenis 
10 (1984) 135-138; Zie ook voor seizoenarbeiders: patenten (1806-9) in RAG, Oud-Rechterlij
ke Archieven, XXVIII ij* en de enquete van 1811 in RAG, AGB, 823; J. Lucassen Naar de kus· 
ten van de Noordzee; Trekarbeid in Europees perspectiej, 1600·1900 (Gouda 1984). 
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knechten ging het altijd om familie. In de jaren 1777-1778 werkte Meindert 
Lubberts samen met zijn zoon Lubbert. Vanaf 1800 nam hij zijn toen elfjarige 
kleinzoontje Meindert Derks Westra mee naar het werk. Coenraad de Witt had 
in de peri ode 1828-1832 zijn zoon Jan als hulp, voor 1833-1839 zijn zoon 
Simon en vanaf 1842 zijn zoon en latere opvolger Johannes, alhoewel deze 
ook nog tijdeJijk zijn geluk op zee beproefde rond 1850.27 Dezelfde Johannes 
de Wit werkte in de jaren 1869-1871 samen met zijn zoontje Coenraad. Voor 
Meindert Derks Westra werd reeds op zestienjarige leeftijd het volle loon in 
rekening gebracht, voor Johannes de Witt was dit pas op achttienjarige leeftijd 
het geval. 

Bij drukte werd op vele zomerdagen overgewerkt, de zogenaamde vijf
schofts dagen, waarbij een schoft een gewerkt dagdeel is. Deze lange dagen 
hadden begrijpelijkerwijs een gunstig effect op het verdiende dagloon, het 
loon lag dan 25 % hoger dan normaal. Hoeveel uur zo'n dag telde is niet 
geheel duidelijk. In 1784 wordt vermeldt dat ze Jiep van vijf uur s'morgens tot 
acht uur s' avonds. Rekening houdend met alleriei pauzes moet er dan toch 
zo'n twaalf uur op een dag gewerkt zijn, veel tijd voor slapen bleef er niet 
over. Buiten het hoogseizoen werd er minder lang gewerkt, ongeveer tien uur 
en in de winter daalde dit tot zo 'n acht uur, vanwege de korte peri ode dat het 
licht was. In het donker kon een timmerman of metselaar niet goed werken. 
Het dagloon in de winter was daardoor lager. Rond 1890 lag het aantal 
gewerkte uren per dag voor een timmerman nog vrijwel op hetzelfde nivo. In 
de zomer werd er twaalf tot twaalf en een half uur per dag gewerkt. In de win
ter nam dit af tot acht uur. Het verschil in gewerkte uren kan niet het hele ver
schil tussen zomerloon en winterloon verklaren. Bij grote drukte nam vooral 
het werk in de zomer toe. Het tekort aan arbeid in de bouw kon dan aanleiding 
geven tot extreem hoge zomerlonen zoals in de jaren 1806 en 1812, alhoewel 
de oorzaak in die jaren ook kan schuilen in een compensatie voor de hoge 
voedselprijzen. De ontwikkeling van lonen en prijzen te Farmsum zal hiema 
worden besproken. 

Het verloop van lonen en prijzen 1773-1891 

Aan de hand van de kwitanties kan precies worden nagegaan hoeveel de tim
merman voor zijn werk in rekening bracht. 28 In Bijlage 1 zijn voor de jaren van 
1773 tot 1891 de daglonen aangegeven en het aantal weken dat deze ongeveer 
verdi end werden.29 Deze gegevens zijn door mij omgerekend tot geschatte 

27 . Gemeente-archief Delfzijl , bevolkingsregister Delfzijl 1850. 
28 . In Paping, 'De Nijverheid', 95-96, wordt ingegaan op een deel van de hier gepresenteerde 
loongegevens. 
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jaarlonen zodat een goed beeld van de loonontwikkeling wordt verkregen. De 
inkomsten uit eigen loon vormden een groot deel van de totale verdiensten van 
de meester timmerman. De andere verdiensten, namelijk die uit werk van 
knechten, hingen deels ook samen met de loonontwikkeling. Onbekende factor 
blijft het aantal gewerkte dagen van de timmerman en zijn knechten. Daarvoor 
zouden we ook het aantal dagen moeten weten dat gewerkt werd bij andere 
opdrachtgevers of met aangenomen werk.30 Een complete boekhouding van 
een ambachtsman zou hierbij een onschatbare bron vormen. Door het klein
schalige karakter van dit soort bedrijfjes zijn deze echter nauwelijks bewaard 
gebleven. Vergelijking van het handschrift van de timmerrekening met de 
handtekening van de meester timmerman maakt bijvoorbeeld duidelijk, dat 
niet de timmerrnan zelf, maar de kerkvoogd de rekening opmaakte. 

Door het gebrek aan gegevens over het aantal gewerkte dagen in de verschil
lende jaren moesten deze in de berekeningen gestandaardiseerd worden. We 
missen daarmee een belangrijke factor, daar het aantal gewerkte dagen afhan
kelijk was van de economische omstandigheden, die zowel de vraag als het 
aanbod be'invloedden.3I Voordeel is dat de geconstrueerde reeks zo een redelij
ke indicatie vormt voor de prijs van arbeid. Wei moet daarbij in aanmerking 
worden genomen dat de lengte van de werkdag enigszins afhankelijk was van 
de drukte in de bouw. 

Uitgegaan is van gemiddeld vijf en een halve dag per week werk. Dit op 
grond van de rekeningen waaruit blijkt dat de timmerman niet altijd zes dagen 
werkte, maar sommige weken ook wei een halve of hele dag minder. Ziekte of 
andere bijzondere aangelegenheden kunnen de reden zijn. Daamaast wordt 
rekening gehouden met zeven weken winterwerkloosheid.32 In totaal resteert er 
dan 247~ dag per jaar werk. Voor een meester timmerrnan is het geschatte jaar
loon misschien aan de lage kant, voor een timmerknecht zeker niet. Daarbij 
moet bedacht worden dat de meester timmerman ook nog een deel van het 
loon van zijn knechten voor zich zelf zal hebben gehouden. Grafiek I geeft 

29. In bepaalde gevallen heeft interpolatie plaats gevonden om het preciese aantal we ken te 
schatten dat een bepaald dagloon werd verdiend. De invloed van deze interpolaties is echter 
minimaal op het eindresultaat. 
30. Waarbij aangenomen mag worden dat het aldus verdiende loon op het zelfde nivo lag als 
he! loon dat aan de kerkvoogdij in rekening werd gebracht. 
31. Zie EG. Scheelings, 'Het werkgedrag en de arbeidsmoraal van de plattelandsbevolking op 
de vooravond van de Industriele Revolutie' in: Arbeid in veelvoud; Een huldeboek voor Jan 
Craeybeckx en Etienne Scholliers (BrusseI1988) 98-112. 
32. Dil werd enigzins arbitrair gesteld op een halve week in november, twee en een halve week 
in zowel december als januari en anderhalve week in februari. 
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zodoende eerder een beeld van het verloop van de inkomsten dan van het exac
te nivo.JJ 

In de achttiende eeuw waren de timmerlonen op het Groninger platteland 
stabiel. Onder meer blijkt dit uit de kwitanties van de kerk te Eenrum. Daar 
werd in de jaren 1732-1781 vrijwel steeds 16 stuivers per dag in de zomer en 
14 stuivers per dag in de winter voor een timmerman betaald.34 Al voor de 
inval van de..Fransen in 1795 vertoonde het dagloon in Farmsum een stijgende 
tendens, door de toename van de reeds genoemde vijf-schoft dagen. De oor
zaak hiervoor kan gezocht worden in de bloeiende landbouw als gevolg van de 
stijgende graanprijzen. 

In 1796 was er sprake van een definitieve loonsverhoging met de stijging 
van het gewone zomerloon van zestien naar achttien stuivers. De gehele Fran
se tijd werd gekenmerkt door een stijgende tendens van de lonen, samengaand 
met sterk gestegen voedselprijzen in die jaren. De jaren met de hoogste lonen, 
1806 en 1812, vielen niet geheel toevaUig samen met zeer hoge voedselprij
zen. De oorlogsomstandigheden joegen ook de prijzen van bouwmaterialen 
op. De prijs van kalk en stenen steeg vanwege de hogere arbeidslonen en de 

Afb. 3: een timmerrekening uit 1855. Bron: RijksarchieJ Groningen, NH gemeente Farmsum 
314-390. 

33. Voorlopig onderzoek naar de ontwikkeling van de daglonen in andere plaatsen op het Gro
ninger platteland, aan de hand van meer fragmentarisch materiaal, bevestigt in grote lijnen het 
gevonden verloop van de lonen. 
34. RAG, NH gemeente Eenrum, 284-286. 
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hoge turfprijs. Ook hout werd snel duurder door de gefrustreerde zeevaart in 
de oorlogsjaren. Hierdoor lagen de prijzen van bouwmaterialen in de duurste 
oorlogsjaren bijna twee keer zo hoog als in vredestijd en stegen zelfs meer dan 
de voedselprijzen. Dit alles belette de Groninger plattelandsbevolking echter 
niet om geld uit te geven voor de bouw. Het waren goede jaren voor de land
bouw door de hoge voedselprijzen. Veel geld stroomde het gebied binnen, wat 
de bevolking in staat stelde om allerhande bouw- en onderhoudswerken te 
laten uitvoeren. 

Voor de omgeving van Delfzijl speelden nog andere factoren een roI. De sta
tionering van meer soldaten zorgde voor een grotere vraag bij de plaatselijke 
middenstand, alhoewel de betaling voor geleverde waren misschien weI eens 
op wat problemen stuitte. De toename van de vaart op Delfzijl als smokkelrou
te om goederen van Emden naar Holland te brengen zorgde voor veel vertier, 
al was het aIleen maar door de bloei van de scheepswerven.35 De scheepsbouw 
oefende ook enige zuigkracht uit op gewone timmerlieden. De huistimmerman 
Jan Mennes Grafthuis bijvoorbeeld komen we in de jaren 1806-1809 tegen als 
scheepstimmerknecht te Farmsum.36 Na de instorting van de scheepvaart in 
1810 vatte hij zijn oude beroep weer op. 

GRAFIEK 1 Geschatte jaarloon van een meesler limmerman Ie Farmsum , 1773-1891 (in 

guldens) 
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35. Paping, 'De nijverheid', 92-93. 
36. RAG, Oud-Rechterlijke Archieven, XXVIII ij*; RAG, AGB, 1124-1126. 
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In de jaren 1815-1822 bereikten de lonen te Farrnsum een hoog nivo. Ten 
opzichte van 1773 waren de nominale lonen met vijftig procent gestegen. De 
prijzen van bouwmaterialen begonnen a1 vrij sne1 te dalen na beeindiging van 
de oorlog, mede door de heropening van de zee. De hoge landbouwprijzen 
zorgden direct na de Franse tijd voor jaren van hoogconjunctuur in het Gronin
ger land. Door de forse daling van de landbouwprijzen na 1818 droogde de 
voortdurende instroom van geld in het agrarische gebied vrijwel op. Deze cri
sis in de landbouw had toch maar een gering effect op lonen en prijzen in de 
bouw te Farmsum. Het slechts deels agrarische karakter van Farmsum en het 
laten roUen van in voorgaande jaren verdiende gelden hieIden de vraag in de 
bouw en daarmee de loonhoogte nog enige jaren op pei!. Ook in de loop van 
de jaren twintig bleven de loondalingen tamelijk beperkt. 

Van 1825 tot 1870 vertoonden de voedseIprijzen in Groningen een sterk stij
gende tendens. Interessant is het contrast met de prijzen van bouwmaterialen. 
Die daalden, na een tijdelijke stijging tot het eind van de jaren dertig, voortdu
rend tot medio jaren zestig. 37 Uit grafiek 2 wordt duidelijk dat de prijzen van 
bouwmaterialen na 1840 ver achterbleven bij de voedselprijzen.3' Zelfs in het 
midden van de jaren vijftig was er slechts sprake van een relatief beperkte 
prijstoename. De loonsverhoging en de stijging van de turfprijs lijken bij de 
steenfabrieken, kalkbranderijen en ook bij de houtscheepvaart gecompenseerd 
te zijn door stijgingen van de produktiviteit. Ben proces wat gezien de prijsont
wikkeling al voor het midden van de negentiende eeuw moet zijn ingezet.39 

Het lijkt aantrekkelijk om de hogere lonen in de jaren 1841-1843 aan de 
prijsstijgingen te koppelen. Het lage loonpeil in de jaren 1845-1846 had per
soonlijke redenen, namelijk de ouderdom van Coenraad de Witt. Vanaf 1848 

37. De stijging tot het einde van de jaren dertig kan voomamelijk op conto van de cementprijs 
geschreven worden. Vergelijk ook Ph. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter; De econo
mische ontwikkelingen van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850 (Amsterdam 1989) 
158-160. 
38. Het gebruikte prijsindexcijfer voor voedsel en brandstof omvat zes produkten, namelijk 
boter, varkensv1ees (na 1860 varkens), rogge (inclusief accijns) , turf te Appingedam (inc1usief 
accijns), gerst en aardappelen. De voedse1prijzen tot 1860 betreffen stedelijke instellingsprijzen, 
na 1860 vooral marktprijzen, welke laatste zeer vriendelijk beschikbaar zijn gesteld door 
W. Tijms en P. Priester. Het prijsindexcijfer voor bouwmaterialen omvat vier produkten: 
(tras-)cement, kalk, grauwe bakstenen en raamlatten. Gebruikt werden prijzen betaald door de 
kerkvoogdij van Farmsum. Tonnen kalk en cement van voor 1836 zijn gerekend op 1.2 hectoli
ter. Als de prijs onbekend was (ongeveer de helft van de jaren) werd gebruik gemaakt van inter
polatie. Beide prijsindexcijfers zijn ongewogen met a1s basisperiode 1831-1850. Er is geen 
rekening gehouden met kwaliteitsveranderingen van de produkten. 
39. Het valt buiten het bestek van dit artikel om uitgebreid op deze produktiviteitsontwikkeling 
in te gaan. Lourens en Lucassen maken in 'Mechaniseren' in ieder geval voor de steenfabrieken 
geen melding van toepassing van belangrijke nieuwe vindingen in deze peri ode. 
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had hij een knecht in dienst, welke beter betaald werd dan hij zelf.4ll Ondanks 
dat de jaren bij Coe~raad gingen tellen werkte deze toch door tot zijn dood in 
1855. Kort daama yond onder zijn zoon Johannes een sterke stijging van het 
loon plaats onder invloed van de hausse waarmee de Krim-oorlog gepaard 
ging.<' 

GRAFlEK 2 Groninger prijsindexcijfers van houwmaterialen en voeding plus hrandsroj 1770-
1891 , vijfjaars voortschrijdende gemiddelden ( 1831 150= I 00). 
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Terwijl aan het eind van de jaren vijftig de prijzen weer wat daalden, bleven 
de lonen op een hoog pei!. Het toenemen van werk in aanneming zal er ook in 
de bouw toe hebben geleid dat er efficienter gewerkt werd en er dus meer op 
een dag werd gemaakt. We begeven ons hiermee op een schimmig pad daar het 
moeilijk is om uitspraken te doen over de arbeidsproduktiviteit in de bouw. In 
ieder geval nam de prijs van arbeid per dag vanaf 1855 snel toe ten opzichte 

40. Voor de reeksen is voor 1848-1853 het hogere knechtloon gebruikt. 
41. Zie ook Paping, 'De nijverheid ', 93-96, 103-105. 
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van de prijs van bouwmaterialen. Vanaf 1872 begonnen de lonen opnieuw te 
stijgen en ze kwamen op een nivo dat meer dan twee keer zo hoog lag als in de 
achttiende eeuw. Mogelijk moeten deze loonstijgingen gezien worden in rela
tie tot de hoogconjunctuur in de landbouw. Maar bedacht moet worden dat bij
voorbeeld ook in Amsterdam de industriele lonen in de jaren zeventig snel ste
gen.42 De landbouwcrisis had in de jaren tachtig wei een tijdeJijk drukkend 
effect op de lonen. De lonen gingen een wisselvallig decennium tegemoet, 
maar het loonpeil bleef toch vrij hoog. De prijzen van voedingswaren daalden 
wat gedurende de jaren tachtig. Maar in feite bleef deze daling zoals af te lezen 
valt uit het prijsindexcijfer tamelijk beperkt. De veeteeltprodukten hielden zich 
nog relatief goed en de turfprijs bleef constant. 43 De invloed van de landbouw
crisis op het prijspeil was niet al te groot. De prijzen van bouwmaterialen ste
gen vanaf 1865 tot 1875 weer licht om daama iets te dalen. In het algemeen 
bleven deze prijzen in vergelijking met die van voedsel echter toch vrij con
stant en laag tot 1890. 

Ontwikkeling van het reele timmerloon 

In het voorgaande werd de ontwikkeling van de nominale lonen en van de prij
zen behandeld. Het daar gebruikte geschatte jaarloon vormt een goede indica
tor voor het verloop van de verdiensten van de Farmsumse timmerman. Bij 
gebrek aan gegevens kan, zoals reeds gemeld, het wisselende aantal gewerkte 
dagen en de extra verdiensten uit meewerkende knechten niet meegenomen 
worden. Om de werkelijke waarde van het verdiende loon voor de timmerman 
te kennen moe ten lonen en prijzen met elkaar in verband worden gebracht. 

Om de lonen te defleren is gebruik gemaakt van een combinatie van de 
beide gegeven prijsindexcijfers, waarbij de prijzen van turf en de vijf verschil
lende voedingswaren dubbel zo zwaar mee wegen als de vier bouwmaterialen. 
Natuurlijk hebben de bouwmaterialen zo een vrij groot gewicht, maar gezien 
de afwezigheid van andere industriele produkten (textiel) in het gebruikte 
prijsindexcijfer lijkt dit wei gerechtvaardigd.44 Nadelen van het zo geconstru
eerde prijsindexcijfer zijn onder meer dat geen rekening gehouden wordt met 
veranderende consumptiepatronen, dat kwaliteitsveranderingen buiten be-

42. 1.L. van Zanden, De industrialisatie van Amsterdam 1825-1914 (Bergen 1987) 89-9\. 
43. Vergelijk I.A. Frieswijk, Om een beter leven; land- en veenarbeiders in hel nOO/'den van 
Nederland (Ljouwert 1989) o.a. 34, 122-126. Deze signa1eert flinke schommelingen in de prijs 
van fabrieksturf in de produktiegebieden in deze periode. De aankoopprijs van huisbrandturf 
veranderde echter weinig. 
44. Voor de perioden 1773-1776 en 1890-91 werden de prijzen van bouwmaterialen ge-extra
poleerd. He! indexcijfer werd voor 1773- 1776 op 77 gesteld en voor 1890-1891 op 88.5. 
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schou wing zijn gelaten en dat de opkomst van nieuwe en veelal vervangende 
produkten (zoals steenkool en kunstboter) niet meegenomen is. Mogelijk zal 
de index dan ook het prijspeil voor de tweede helft van de negentiende eeuw 
wat overschatten. Het voor Groningen geconstrueerde prijsindexcijfer vertoont 
wat betreft het verloop grote overeenkomsten met het door Van Zanden 
geconstrueerde prijsindexcijfer voor de kosten van levensonderhoud in 
Amsterdam voor de peri ode 1825-1890.45 Ook de verschillen met een gelijk
soortig prijsindexcijfer van Nusteling zijn tot 1850 gering. Na 1850 lopen de 
indexcijfers echter sterk uiteen zodat het prijspeil door Nusteling in de peri ode 
1865-1889 zo'n dertig procent lager wordt ingeschat dan door Van Zanden en 
het hier gebruikte Groningse prijsindexcijfer. 

Tot de Franse tijd lagen de reele lonen op een redelijk hoog peil.46 De grote 
prijsstijgingen die vanaf 1795 ingezet werden zorgden echter voor een snelle 
daling van het reele loon. Alhoewel ook de lonen stegen, konden deze het 
tempo van de prijsstijgingen absoluut niet bijhouden. De eerste paar jaren van 
de achttiende eeuw vormden een dieptepunt, waama het reele loon zich, met 
name dankzij een daling van de voedselprijzen herstelde. De hausse in de land
bouw in de jaren 1816-1818, met opnieuw zeer hoge prijzen, werd wei deels 
gecompenseerd door loonstijgingen. 

Opvallend is de ontwikkeling na 1818. De snel dalende prijzen van zowel 
voeding als van bouwmaterialen gingen gepaard met slechts een zeer beperkte 
daling van de timmerlonen. Het reele timmerloon was dan ook erg hoog in de 
jaren tot 1829. Dat het timmerloon zich in deze jaren zo goed wist te houden 
kwam ook door het niet volledig agrarische karakter van Farmsum met haar 
haven en scheepswerven. De hoge lonen in de door een premiestelsel bloeien
de scheepsbouw zullen tot 1829 ook een uitstralingseffect gehad hebben op de 
lonen in de bouw.47 Het herstel van de prijzen in de jaren dertig en een lichte 
daling van het timmerloon bracht het reele loon weer terug naar het peil van 
voor de Franse tijd. In de jaren veertig en vijftig waren er twee perioden met 
zeer lage reele lonen. Ten eerste de peri ode 1845-1847 to en als gevolg van de 

45. Van Zanden, De industrialisatie, 134-140; Nusteling, Welvaart , 260-261. Vergelijk ook het 
prijsindexcijfer van groothandelsprijzen van J.H. van Stuyvenberg en J.EJ. de Vrijer, ' Prices, 
Population and National Income in the Netherlands 1620-1978 ', Journal of European Econo
mic History II (1982) 699-711. Deze geeft een zeer hoog prijspeil in de Franse tijd en net als 
Nusteling een minder grote prijsstijging in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een uitge
breidere bespreking van de merites van de verschillende indexcijfers valt buiten het bestek van 
dit artikel. 
46. Vergelijk voor de reele loonontwikkeling in Amsterdam: Nusteling, We/vaart, 130-132. 
Globaal komt het beeld aardig overeen. 
47. Paping, 'De nijverheid ' , 92-96. 



0 

'" '!! 
"-;;; 
'" -
c 
g 
• c • 1) 

J 

R.EJ. PAPING TIMMEREN EN METSELEN AAN DE KERK VAN FARMSUM 55 

GRAFlEK 3 Reiie/ timmer/oon te Farmsum 1773-1891, vijJjaars voortschrijdende gemidde/
den (in guldens van 1831-/850) 
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aardappelziekte de prijzen van aardappelen en in hun voetspoor die van andere 
voedingsmiddelen de lucht in schoten. In Farmsum reageerd!!n de lonen hier 
nauwelijks op. Na een kortstondig herstel doken de reele lonen naar een nog 
lager peil gedurende de Krim-oorlog (1853-1856). Zelfs de met deze hausse 
gepaard gaande sterke loonstijgingen konden hier weinig aan verhelpen. Op 
lange termijn waren deze loonstijgingen echter wei voldoende om de, maar 
voor een deel blijvende, prijsstijging te compenseren. Prijsstijgingen vanaf 
1865 zorgden opnieuw voor afnemende reele lonen. De bloeitijd in de land
bouw tilde pas na 1872 het timmerloon van Farmsum naar een hoger pei!. 
Forse nominale loonstijgingen zetten dan een stijging van het reele loon in 
gang. Toch was het ironisch genoeg pas de landbouwcrisis met haar lage voed
selprijzen die in de jaren tachtig de uiteindelijke stoot gaf naar een structureel 
hoger reeelloonpeil.48 Alhoewel ook de lonen in deze voor het Groninger plat-

48. Zie ook T. van Tijn, ' He! socia Ie leven in Nederland 1844- 1875 ', in: Algemene Geschiede
nis der Nederlanden 12 (Haarlem 1977) 151-160 en T. van Tijn, ' He! sociale leven in Nederland 
1875-1889', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 13 (Haarlem 1978) 78-80. 
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teland moeilijke jaren onder druk kwamen te staan, bleven de loondalingen 
toch tamelijk beperkt in vergelijking met de daling van de voedselprijzen. 

Ais de reele loonontwikkeling op lange termijn bekeken wordt, valt er nau
welijks te spreken van structurele loonverbeteringen voor 1870. Met een beetje 
goede wil zou je gedurende de peri ode 1770-1870 kunnen spreken van een 
normaal reeelloon dat lag in de orde van grootte van f 230,- tot f 260,- (gul
dens 1831/1850). Aileen in buitengewone perioden week het reele loon hier 
langdurig sterk vanaf. Nu kwamen deze perioden in ruime mate voor in de 
bestudeerde jaren. Over het algemeen waren het de prijzen die aan hun wieg 
stonden. De lonen, die veel minder sterk fluctueerden, reageerden slechts lang
zaam en in beperkte mate op extreme prijsontwikkelingen. Perioden met een 
relatief laag reeelloonpeil overheersten het beeld: de Franse tijd en de daarop
volgende landbouwhausse (1795-1818), de aardappel-crisis (1845-1847) en de 
hausse gedurende de Krim-oorlog (1853-1856). Maar het is ook niet geheel 
toevallig dat de twee pieken in de grafiek vallen in de beide landbouwcrises in 
de negentiende eeuw (1820-1829 en vanaf 1882) met hun sterk gedaalde voed
selprijzen. 

Ten slotte 

Het is natuurlijk gevaarlijk om teveel waarde te hechten aan een enkele loon
reeks voor een klein Gronings plaatsje en een toch enigszins deficiente reeks 
prijsindexcijfers. Opvallend zijn soms eerder de verschillen dan de overeen
komsten tussen de hier gepresenteerde gegevens en de tot nu toe bekende 
gegevens voor andere delen van Nederland. De elders vaak gememoreerde sta
biliteit van de daglonen is voor het Groninger platteland absent vanaf het einde 
van de achttiende eeuw:9 Desondanks kan tenminste tot 1870 gesproken wor
den van een negatief verband tussen conjunctuur en levensstandaard.50 Loon
stijgingen bleven vrijwel steeds achter bij prijsstijgingen, maar ook daalden de 
lonen in het omgekeerde geval minder dan de prijzen afnamen. Het gevolg was 
dat jaren van hoogconjunctuur en hoge prijzen steeds slechte jaren waren voor 
loonafhankelijken. Zelfs gold dit voor de timmerman die in Farmsum toch 
beslist niet tot het armste deel van de bevolking behoorde. Het vermoeden rijst 
dat korte perioden van hoogconjunctuur niet zozeer een teken waren van gun-

49. Zie ook Paping, 'De nijverheid ' . Vergelijk Knotter 'De Amsterdamse bouwnijverheid'; 
Noordegraaf, Daglonen; Van Zanden, De industrialisatie , 85-91 , 131 - 134; 1.L. van Zanden, 
'Lonen en arbeidsmarkt in Amsterdam 1800-1865 ' , Tijdschrift voor sociale geschiedenis 9 
(1983). 
50. T. van Tijn, ' Het sociale lev en 1844-1875 ', 139-140. 
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stige economische omstandigheden, maar slechts een grote herverdelingsope
ratie vormden, waarbij de inkomens van vooral de grotere ondememers wer
den gespekt ten koste van het overgrote deel van de bevolking dat voor haar 
inkomen afhankelijk was van eigen arbeid of van tegen een vaste rente belegde 
kapitalen. Laagconjunctuur moet dan juist het tegenovergestelde effect gehad 
hebben. 

Uit de hier gepresenteerde gegevens betreffende de reele loonontwikkeling 
wordt duidelijk dat het reele timmerloon in Farmsum in ieder geval tussen 
1770 en 1870 niet structureel verbeterde. In een eerder artikel suggereerde ik 
een reele loonverbetering voor de eerste helft van de negentiende eeuw op het 
Groninger platteland op grond van puntschattingen voor de jaren 1819 en 
1856.51 Bij een lange termijn benadering blijkt deze verbetering vooral toe te 
schrijven aan de relatief zeer Iage reele lonen in de eerste twee decennia van de 
negentiende eeuw. 

Als gekeken wordt naar het loon- en prijsmateriaal van elders, met name van 
Amsterdam, dan rolt daar als gevolg van loonstarheid in ieder gevaI voor de 
periode voor 1850 een nog veel ongunstiger reeel Ioonplaatje uit. Uitgaande 
van het prijsindexcijfer van Van Zanden gold dit zelfs tot 1870. Deze reele 
Ioonontwikkeling geeft aile aanleiding om vraagtekens te steIIen bij het vrij 
algemeen aangehangen beeld van reele groei per hoofd van de bevolking van 
de Nederlandse economie vanaf 1820/1830.52 Beiden zijn slechts met elkaar te 
verzoenen als uitgegaan wordt van een grootscheepse verschuiving naar 
beroepen met hogere inkomens en een veel groter aantal gewerkte dagen per 
jaar. Zelfs dan nog zou een forse daling van het arbeidsaandeeI in het nationaaI 
inkomen het resultaat zijn in de periode 1820-1870.53 Meer voor de hand lig
gend is, gezien de reele loongegevens, een beeld van een vrij constant inko-

51. Paping, 'De nijverheid ', 105. 
52. Deze groei-visie is onder meer te vinden bij de Meere, De economische ontwikkeling, 32-
33, 113-115; P. Bairoch, ' Europe 's Gross National Product', Journal 0/ European Economic 
History 5 (1976); A. Maddison, Phases o/Capitalist Development (New York 1982) 165-173; 
A. Maddison, ' Recent revisions to British and Dutch growth': paper Workshop in Quantitative 
Economic His/ory (Groningen 1985); J. de Vries, 'The decline and rise '. Het door Riley in 'The 
Dutch economy ' geschetste beeld van snelle economische groei in de achttiende eeuw lijkttrou
wens ook nauwelijks houdbaar gezien het verloop van de reele lonen in die eeuw. 
53. Vergelijk P. Bairoch, 'Wages as an Indicator of Gross National Product ' in: P. Scholliers 
ed., Real Wages in 19th and 20th Century Europe; Historical and Comparative Perspectives 
(New York/Oxford/Munich 1989), die meent dat het reele dagloon van ongeoefende arbeiders 
een redelijke indicator vormt voor het Bruto Nationaal Produkt van een land. Van Zanden ' Eco
nomische groei', 54, 59-65, constateert een stabiele relatie tussen looninkomen en nationaal 
inkomen in de negentiende eeuw. Zijn schattingen laten dan ook maar een beperkte groei van de 
produktie per hoofd zien in de eerste helft van de negentiende eeuw, ondanks zijn startpunt in de 
economisch ongunstige Franse tijd (1805). 
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men per hoofd van de bevolking in ieder geval tot na het midden van de negen
tiende eeuw. De groei van het Nederlandse nationale inkomen zou in dat geval 
nog lang gelijke tred hebben gehouden met de bevolkingsgroei. Gebrek aan 
betrouwbare reeksen betreffende de ontwikkeling van lonen en inkomens, de 
consumptie, de prijzen en de produktie in Nederland laten echter nog lang 
geen definitieve uitspraken toe over de ontwikkeling van het nationaal inko
men in Nederland in de negentiende eeuw, dit ondanks aanzetten van Van Zan
den. 54 Voor een timmerrnan te Farrnsum weten we echter wei dat hij van zijn 
met zijn eigen handen verdiende geld in de jaren dertig en zelfs nog in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw nog steeds niet meer van de voor hem zo 
beJangrijke voedingsmiddelen aardappelen, roggebrood, gort (van gerst) en 
boter kon kopen als in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. 

54. Van Zanden, 'Economische groei' geeft enige puntschattingen voor de jaren 1805/1820, 
1850 en 1880 op grond van met name voor industrie en diensten onvolledig materiaal en zeer 
onbetrouwbare produktie-indicatoren (zoals verbruik van ingevoerde grondstoffen door een 
industrie). Hoopvol is in dit opzicht het Nationale Rekeningen project, voomamelijk uitge
voerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
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Bijlage 1 Lonen timmerman Farmsum, in guldens 1773-1891 

f w f w f w f w f w f w 

1773-75 0.80 33 0.60 19 
1776 1.00 1 0.90 2 0.80 34 0.60 15 
1777 1.00 2 0.90 2 0.80 32 0.60 16 
1778 0.80 32 0.60 20 
1779 0.80 34 0.60 18 
1780-81 0.80 33 0.60 19 
1782 1.00 14 0.80 20 0.60 18 
1783 1.00 18 0.80 14 0.60 20 
1784 1.00 11 0.80 21 0.60 20 
1785 1.00 4 0.80 29 0.60 19 
1786 1.00 6 0.80 24 0.70 6 0.60 16 
1787 1.00 18 0.90 4 0.80 8 0.70 6 0.60 16 
1788 1.00 16 0.85 I 0.80 8 0.70 12 0.60 15 
1789 0.80 30 0.70 6 0.60 16 
1790 1.00 11 0.90 10 0.80 9 0.70 6 0.60 16 
1791 0.80 30 0.70 7 0.60 15 
1792 0.90 20 0.80 11 0.70 4 0.60 17 
1793 1.00 20 0.90 4 0.80 8 0.70 3 0.60 17 
1794 1.00 25 0.90 5 0.80 4 0.70 5 0.60 13 
1795 1.00 2 0.90 22 0.80 6 0.70 13 0.60 9 
1796 0.90 29 0.80 3 0.70 20 
1797-98 0.90 30 0.80 4 0.70 18 
1799 1.00 15 0.90 15 0.80 5 0.70 17 
1800 1.00 19 0.90 13 0.80 4 0.70 16 
1801 1.00 22 0.90 10 0.8 4 0.70 16 
1802 1.00 23 0.90 9 0.80 4 0.70 16 
1803 1.00 25 0.90 7 0.80 5 0.70 15 
1804 1.10 8 1.00 17 0.90 7 0.80 2 0.70 18 
1805 1.00 28 0.90 4 0.80 4 0.70 16 
1806 lAO 10 1.25 4 1.10 4 1.00 17 0.90 0.80 16 
1807 1.05 24 1.00 5 0.95 2 0.80 21 
1808 0.90 32 0.80 20 
1809 1.00 4 0.90 32 0.80 16 
1810 1.00 32 0.80 20 
1811 1.10 25 1.00 5 0.90 6 0.80 16 
1812 lAO 14 1.25 4 1.10 10 1.00 5 0.90 6 0.80 13 
1813 1.00 30 0.90 10 0.80 12 
1814 1.10 23 1.00 8 0.90 2 0.80 19 
1815 1.25 18 1.20 5 1.05 3 1.00 4 0.90 5 0.80 17 
1816 1.25 21 1.10 3 1.00 10 0.80 18 
1817 1.25 23 1.10 7 1.05 I 1.00 3 0.80 18 
1818 1.25 23 1.10 8 1.00 4 0.90 2 0.80 15 
1819 1.25 23 1.10 3 1.00 5 0.90 4 0.80 17 
1820 1.25 22 1.10 5 1.00 3 0.90 4 0.80 18 
1821 1.25 23 1.10 3 1.00 5 0.90 3 0.80 18 
1822 1.25 14 1.20 10 1.10 3 1.00 3 0.80 22 
1824 1.15 23 1.00 7 0.90 3 0.80 19 
1825 1.15 23 1.00 8 0.80 21 
1827 1.15 21 1.00 10 0.80 21 
1828 !.I 0 23 0.90 9 0.80 II 0.70 9 
1830 1.10 24 0.90 8 0.80 3 0.70 17 
1832 1.20 1 1.10 23 0.90 9 0.70 19 
1833 1.10 24 1.00 2 0.90 7 0.70 19 
1835 1.10 24 0.90 8 0.70 20 
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Vervolg bijlage I 

f W f W f W f W f W f W 

1836 1.10 21 0.90 10 0.70 21 
1837 1.10 22 0.90 7 0.80 2 0.70 21 
1838-39 1.10 24 0.90 7 0.80 2 0.70 19 
1840 1.10 23 1.00 3 0.90 4 0.80 12 0.70 10 
1841 1.20 24 1.00 8 0.80 20 
1842 1.20 23 1.10 1 1.00 4 0.90 3 0.80 21 
1843 1.20 24 1.00 8 0.80 20 
1844 1.10 26 1.00 5 0.80 21 
1845 1.00 24 0.80 8 0.70 20 
1846 1.00 24 0.80 10 0.70 18 
1848 1.10 25 0.80 8 0.70 19 
1849 1.10 23 0.90 3 0.80 8 0.70 18 
1850 1.10 21 1.00 3 0.90 5 0.80 7 0.70 16 
1851 1.10 18 1.00 3 0.90 3 0.80 17 0.70 11 
1852 1.10 21 0.90 8 0.80 5 0.70 18 
1853 1.l0 23 0.80 19 0.70 10 
1855 1.30 19 1.00 10 0.90 5 0.80 7 0.70 11 
1856 1.30 24 1.20 4 1.10 5 1.00 3 0.80 16 
1857 1.40 23 1.30 1 1.20 9 1.00 4 0.80 15 
1859-60 1.40 22 1.30 1 1.20 9 1.10 3 1.00 6 0.80 11 
1863 1.30 23 1.20 10 1.00 14 0.90 5 
1864 1.30 23 1.20 8 1.00 9 0.90 12 
1865 1.30 23 1.20 6 1.10 4 1.00 7 0.90 5 0.85 7 
1866 1.30 24 1.20 8 1.10 3 1.00 6 0.90 11 
1868 1.40 21 1.30 7 1.20 3 1.10 5 1.00 4 0.90 12 
1869 1.40 21 1.30 10 1.10 7 1.00 8 0.90 6 
1871 1.40 24 1.30 2 1.20 5 1.00 3 0.90 15 0.80 3 
1872 1.50 24 1.40 3 1.25 7 1.20 II 1.00 7 
1873 1.65 4 1.60 23 1.30 11 1.10 8 1.00 6 
1874 1.60 27 1.30 11 1.10 8 1.00 
1875 1.60 26 1.40 8 1.30 4 1.00 12 0.80 2 
1877 2.00 22 1.60 8 1.50 8 1.20 4 1.00 10 
1878 2.00 21 1.65 12 1.20 11 1.00 8 
1879 1.60 19 1.50 2 1.20 15 1.00 16 
1880 1.50 22 1.20 10 1.00 20 
1881 1.50 22 1.25 5 1.20 13 1.00 12 
1883 1.90 22 1.60 6 1.40 1 1.20 13 1.00 9 0.90 1 
1884 1.80 15 1.70 3 1.60 5 1.30 6 1.25 8 1.00 13 

0.75 2 
1885 1.50 11 1.40 5 1.30 16 1.20 5 1.00 15 
1886 1.75 20 1.50 13 1.20 4 1.00 15 
1887 1.75 18 1.60 11 1.20 9 1.00 14 
1888 1.75 20 1.50 6 1.40 3 1.20 9 1.10 2 1.00 12 
1889 1.85 20 LSO 4 l.35 4 1.30 5 1.20 6 1.10 3 

1.00 10 
1891 2.40 2 2.10 3 1.85 23 1.80 1.35 1.30 7 

1.20 6 1.10 5 1.00 4 

W= geschatte aantal weken per jaar dat een bepaald dagloon verdiend werd; 1773-
1782: Menne Jans; 1783-1810: Meindert Lubberts; 1812-13: Meindert Derks 
Westra; 1814-46: Coenraad de Witt; 1848-81: Johannes de Witt; 1883-85: J.D. Haijer; 
1886-91 : Coenraad de Witt. 
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Bijlage 2 Groninger prijsindexcijfers (1831-1850 = 100) en geschatte timmer-

jaarlonen, in guldens 1770-1891 

pri jsindex- prijsindex- geschat prijsindex - pri jsindex - geschat 
cijfer cijfer jaar- cijfer cijfer jaar 
bouw voedsel+turf loon bouw voedsel+turf loon 

1770 78 1810 148 91 224 
1771 88 1811 151 89 248 
1772 91 1812 151 115 284 
1773 81 185 1813 132 108 237 
1774 74 185 1814 123 104 246 
1775 77 185 1815 124 103 265 
1776 71 190 1816 114 121 266 
1777 77 67 191 1817 117 145 271 
1778 77 68 184 1818 123 138 274 
1779 77 65 186 1819 117 112 268 
1780 80 71 185 1820 107 88 266 
1781 80 79 185 1821 108 75 267 
1782 74 82 201 1822 106 71 263 
1783 77 88 204 1823 104 69 
1784 81 80 196 1824 102 69 252 
1785 81 73 189 1825 101 76 251 
1786 81 82 191 1826 102 81 
1787 81 84 207 1827 103 85 249 
1788 79 77 201 1828 105 89 238 
1789 81 82 185 1829 107 94 
1790 82 75 191 1830 109 109 237 
1791 83 71 185 1831 110 100 
1792 82 73 196 1832 110 90 237 
1793 82 85 200 1833 III 74 237 
1794 87 93 219 1834 113 76 
1795 117 117 201 1835 115 85 235 
1796 139 100 207 1836 114 89 231 
1797 117 82 208 1837 115 90 231 
1798 117 77 208 1838 108 97 235 
1799 117 110 217 1839 97 108 235 
1800 119 140 221 1840 93 105 238 
1801 124 136 223 1841 91 104 260 
1802 124 121 223 1842 92 105 256 
1803 120 117 225 1843 91 95 260 
1804 121 113 227 1844 87 93 246 
1805 146 119 226 1845 89 116 217 
1806 152 122 267 1846 90 132 218 
1807 154 109 238 1847 91 140 
1808 152 101 216 1848 91 107 233 
1809 141 95 220 1849 90 95 232 
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Vervolg Bijlage 2 

pri jsindex- prijsindex- geschat prijsindex- prijsindex - geschat 
cijfer cijfer jaar- cijfer cijfer jaar 
bouw voedsel+turf loon bouw voedsel+turf loon 

1850 92 101 234 1871 93 153 302 
1851 89 109 229 1872 96 151 338 
1852 87 119 231 1873 96 161 357 
1853 84 145 233 1874 99 150 356 
1854 88 146 1875 100 145 355 
1855 91 162 260 1876 100 158 
1856 92 154 284 1877 100 150 419 
1857 93 136 300 1878 96 143 416 
1858 89 115 1879 91 148 332 
1859 84 125 303 1880 87 163 319 
1860 84 141 303 1881 83 147 311 
1861 84 154 1882 87 134 
1862 83 129 1883 91 135 390 
1863 83 115 296 1884 91 124 361 
1864 83 112 292 1885 90 119 320 
1865 85 132 290 1886 90 114 369 
1866 86 137 294 1887 89 114 368 
1867 88 155 1888 89 128 364 
1868 89 150 308 1889 88 128 375 
1869 91 139 312 1890 130 
1870 92 145 1891 155 412 



De introductie van stoom in de Amster
damse meelfabricage 1828-1855; 
over de r01 van marktstructuren, ondeme
mersgedrag en de overheid 

J.L.VAN ZANDEN 

Inleiding 

Sinds het verschijnen van drie belangrijke studies over de industrialisatie van 
Nederland aan het eind van de jaren zeventig lijkt er een consensus te zijn ont
staan over de verklaring van het trage tempo van de opkomst van de 'moderne 
industrie' . I De studies van Mokyr, Bos en Griffiths hadden, ondanks verschil
len in de wijze van benadering, met elkaar gemeen dat ze de aanbodzijde van 
de economie, in het bijzonder de rol van de faktorkosten - de prijzen van 
arbeid , steenkolen, machines etc. - benadrukten. Kort samengevat komt deze 
consensus erop neer dat door de hoge lonen (in de kustprovincies) en door de 
hoge prijzen van steenkolen en andere moderne 'inputs' de moderne stoom
technieken niet konden concurreren met de traditionele technieken of met de 
moderne industrie elders (in het Verenigd Koninkrijk of Belgie). Deze consen
sus is aanzienlijk verstevigd door case-studies van verschillende auteurs die 
het theoretische model van Bos en Griffiths gingen toepassen op de keuze van 
de produktietechniek in een aantal bedrijfstakken. In deze case-studies werd de 
kostenstructuur van de traditionele techniek vergeleken met die van de moder
ne stoomtechniek, waaruit voor de peri ode tot 1850 meestal geconcludeerd 
werd dat de moderne techniek niet goedkoper was dan de traditionele.2 M.a.w. 
ondernemers die niet voor de moderne techniek kozen, handelden strikt ratio
nee!. 

Het vraagstuk van de trage industrialisatie is op deze manier gereduceerd tot 
een technische en bedrijfs-economische aangelegenheid die door de gegeven 

I. J.Mokyr, Industrialization in the Low Countries 1795-1850 (New Haven 1976); R.T.Grif
fiths, Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850 ('S Gravenhage 1979); R.W.J .M.Bos, 
'Factorprijzen, technologie en marktstructuur: de groei van de Nederlandse volkshuishouding 
1815-1914', A.A.G. Bijdragen, XXll (1979) 109-137. 
2. EJ. Fischer, Fabriqueurs enjabrikanten (Utrecht 1983); H.W. Lintsen, 'Stoom als symboo1 
van de Industriele Revolutie', Jam'boek vaal' de geschiedenis van bedrijJ en techniek 5 (1988) 
337-353; vgl. ook EJ. Fischer, Onderneming , techniek en industrialisatie (Utrecht 1989) 9-13 . 
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faktorprijzen bepaald werd. In deze bijdrage wit ik een paar kanttekeningen 
maken bij deze reductie en aandacht vragen voor andere factoren - marktstruc
tuur, ondememersgedrag en overheidsingrijpen (in het bijzonder de effecten 
van belastingheffing) - die, zo hoop ik aan te tonen , het innovatieproces wei 
degelijk beinvloed kunnen hebben. In de volgende twee paragrafen volgen 
daartoe enkele beschouwingen van meer algemene aard over de relatie tussen 
de introductie van de stoommachine en de marktstructuur en het ondememers
gedrag. Om deze beschouwingen te confronteren met de gangbare verklaring 
van het innovatieproces die uitgaat van de faktorkosten, is een door Lintsen 
gepubliceerde case-study naar de introductie van de stoommachine in de Am
sterdamse meelfabricage nader geanalyseerd.J Zijn conclusie dat het geringe 
succes van de stoommaalderij voor 1855 verklaard moet worden uit het feit dat 
wind (vermoedelijk) goedkoper bleef dan stoom, zal worden geevalueerd , 
maar niet voordat is ingegaan op de organisatie van deze bedrijfstak te 
Amsterdam . In het besluit wordt gepoogd de belangrijkste bevindingen te 
generaliseren. 

Marktstructuur 

Door Lintsen is er op gewezen dat er een verband bestond tussen de schaal 
waarop geproduceerd werd en de introductie van de stoommachine: de mini
mum-produktieomvang van de stoomtechniek was vrijwel steeds veel groter 
dan die van de traditionele techniek: De voordelen van de stoomtechniek 
namen bovendien toe met de omvang van de produktie. De stoommeelmolen 
produceerde volgens hem rond 1840 (tenminste) twee maal zo veel als de 
windkorenmolen. Andere voorbeelden zijn de papierfabricage in dezelfde 
peri ode, waar Callewaert eveneens een factor van iets boven de twee yond, de 
rijstpellerij rond 1880 met een factor omstreeks tien en de suikerraffinage in de 
jaren dertig, waar deze factor waarschijnlijk nog groter was.5 

De introductie van de stoommachine was dus aileen rendabel als de innove
rende ondememer in staat was zijn afzet belangrijk te vergroten, waarschijnlijk 
tenminste te verdubbelen. De mogelijkheden hiertoe en de effecten hiervan 

3. Lintsen, 'Stoom' , 342-345; meer uitvoerig hierover: H.W. Lintsen, Molenbedrijf en meel/a
briek ill Nederland in de negentiende eeuw Cs-Gravenhage 1989). 
4. Lintsen 'Stoom', 343-344; vgl. ook S.W. Verstegen en A. Kragten, 'De Veluwse kopermo
lens in de negentiende eeuw; een raadsel voor historiografen?', lam'boek vaal' de geschiedenis 
van bedrijf en teclmiek, I (1984) 172-187. 
5. A.R.J.R. Callewaert, 'Keuze van technologie: een onderzoek naar de invoering van de eer
ste papiermachine in Nederland bij Van Gelder, Schouten en Compagnie', laarboek vaal' de 
geschiedenis van bedrijf en techniek, 7 (1990) 88-90; J. Kingma, 'De Zaanse stoomrij stpellerij; 
opkomst en neergang', laO/'boek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, 6 (1989) 62-63; 
1.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914 (Bergen 1987) 29. 
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waren afuankelijk van de marktstructuur en de elasticiteit van de vraag naar 
het betreffende produkt. Verschillende situaties kunnen op grond van de theo
rie van het producentengedrag onderscheiden worden:" 
- een markt met volkomen concurrentie: de ondememer produceert een zeer 

klein deel van het totale aanbod en heeft daardoor geen invloed op de markt
prijs; 

- een oligopolie: er zijn een beperkt aantal concurrenten op de (locale) markt 
die elkaar kennen en elk invloed kunnen uitoefenen op de verkoopprijzen en 
de afzet; het effect van een prijsverlaging door een individuele ondememer 
op zijn afzet is hier onvoorspelbaar want de afzettoename is afuankelijk van 
de reacties van de andere ondememers: gaan ze mee met de verJaging of 
handhaven ze de oude prijs?; 

- een monopolie: er is slechts een ondememer die de prijs kan vaststellen; 
gewoonlijk zal prijsverlaging tot een grotere afzet voor de monopolist lei
den; 

- een kartel: de ondememers hebben een onderlinge overeenkomst gesloten 
over de prijzen en de verdeling van de markt; een goed georganiseerd kartel 
is daardoor vergelijkbaar met een monopolie. 
De studies die zich beperken tot het vergelijken van de kostenstructuren van 

de traditionele en de modeme techniek gaan impliciet uit van de veronderstel
ling dat de ondememers op een markt met volkomen concurrentie opereren en 
dat de individuele ondememer dus zijn afzet kan vergroten tegen de geldende 
marktprijs. Immers, de vraag welke invloed de keuze van de produktietechniek 
heeft op de verkoopprijs wordt niet in de analyse betrokken. Hoewel deze situ
atie niet ondenkbaar is voor bedrijven die voor een grote exportmarkt werken 
- bijvoorbeeld de suikerraffinage, misschien de katoenweverij - is dit toch eer
der uitzondering dan regel. Normaal gesproken zal de ondememer zijn markt
aandeel slechts kunnen vergroten door de verkoopprijs te verlagen. Dit bete
kent dat de opbrengsten van de extra produktie die gerealiseerd moet worden 
om de stoommachine rendabel te maken veellager zullen zijn dan de geldende 
marktprijs, m.a.w. de ondememer heeft te maken met een dalende marginale 
opbrengstencurve. 

De mate waarin de afzetprijs verlaagd moet worden om bijvoorbeeld een 
verdubbeling van de afzet te realiseren, is afuankelijk van een aantal factoren: 
- het marktaandeel van de innovator: hoe kleiner dit marktaandeeJ, hoe min

der de evenwichtsprijs zal hoeven daJen om een nieuw even wicht tussen 
vraag en aanbod te bereiken;7 

6. Oeze theorievorming vindt men in elke inleiding tot de economie; een handzaam overzicht 
geeft WA.A.M. de Roos e.a., Maatschappijeconomie (Alphen aan de Rijn 1985) 109-137. 
7. Oit betekent dus ook dat hoe groter en hoe minder gefragmenteerd de totale markt is (in 
verhouding tot de produktieomvang van de individuele ondememer is) des te minder zal de prijs 
hoeven dalen. 
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- de reacties van andere ondernemers: gaan deze niet mee met de prijsverla
ging van de innovator, dan zal een kleinere prijsverlaging volstaan dan wan
neer de concurrentie weI meegaat; 

- de elasticiteit van de vraag, die registreert hoe sterk de prijs moet dalen om 
een bepaalde toename van de afzet te veroorzaken. 
In bijna aIle gevaIlen geldt dat de nieuwe, grootschalige techniek aanzienlijk 

goedkoper moet zijn dan de oude, kleinschalige techniek wil introductie tot 
een toename van de winst van de innovator leiden, immers, vrijwel altijd zal 
dit gepaard gaan met een daling van de afzetprijs. Een cijfervoorbeeld ter ver
duidelijking: een monopolist die wordt geconfronteerd met een 'normale' elas
ticiteit van de vraag van -1 moet de prijs halveren om het afzetvolume te ver
dubbelen. De nieuwe techniek moet dus, uitgaande van de noodzakelijke ver
dubbeling van de afzet, in dit voorbeeld per eenheid produkt meer dan 50% 
goedkoper zijn om innovatie rendabel te maken. 

Het voorgaande betekent dat de marktstructuur van invloed is op het diffu
sieproces. Een gefragmenteerd marktsysteem, veroorzaakt door hoge trans
portkosten of andere be\emmeringen van het handelsverkeer en het bestaan 
van locale kartels en monopolies kunnen de diffusie van de nieuwe technieken 
vertragen. Het diffusieproces zal bovendien sneller kunnen verlopen in be
drijfstakken die voor een elastische vraag werken dan in industrieen die met 
een zeer inelastische vraag geconfronteerd worden. 

Ondernemersgedrag 

De gang bare benadering van het ondernemersgedrag ziet deze figuur als een 
autonoom individu die streeft naar maximale winst en op grond van gegeven 
(relatieve) faktorprijzen keuzes doet. De werkelijkheid is natuurlijk veel com
plexer - ook in de bedrijfseconomie wordt dit onderkend. Hier wil ik slechts 
aandacht vragen voor een factor die van invloed kan zijn op het strategisch 
keuzegedrag van de ondernemer en weI de invloed die kan uitgaan van de 
sociale groep waar hij toe behoort, de ondernemers in een bepaalde bedrijfstak 
in een bepaalde streek of stad. 

Het vertrekpunt is weer hetzelfde als in de vorige paragraaf: de overgang 
naar de stoomtechniek betekende een sterke vergroting van de gemiddelde 
omvang van het bedrijf. Dit \eidde tot het verdwijnen van een groot aantal 
ondernemers in de betrokken bedrijfstak, in het bijzonder daar waar de totale 
afzet stagneerde. Een voorbeeld: ondanks een verviervoudiging van de totale 
afzet nam het aantal bedrijven in de Amsterdamse suikerraffinage tussen 1830 
en 1863 af van 60 naar 21; wie niet tijdig op stoom overging, verdween.8 

8. Van Zanden, De industrialisatie 31. 
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Voor de groep ondememers in een bepaalde bedrijfstak als geheel waren er 
rationele gronden om zo'n innovatie tegen te gaan, aangezien een groot aantal 
leden van de groep sterk in inkomen en sociale positie achteruit zou gaan, ter
wijl slechts enkelen hiervan zouden profiteren. Het was echter afuankelijk van 
de institutionele structuur van de bedrijfstak of dit groepsbelang georganiseerd 
kon worden en kon resulteren in maatregelen gericht tegen potentiele innova
tors. Waar de ondememers werkten voor een duidelijk afgeschermde markt en 
waar al een organisatie van ondememers bestond - in de vorm van een gilde, 
een onderlinge verzekering, een kartelovereenkomst - was de kans groter dat 
dergelijke maatregelen genom en konden worden dan in een bedrijfstak waar 
niet aan deze voorwaarden was voldaan. Van belang kon tevens zijn of de 
groep ondememers in de betreffende bedrijfstak een duidelijke referentiegroep 
was, waar de betrokken ondememers hun sociale identiteit aan ontleenden. 

De maatregelen die de groep ondernemers tegen de innovator konden ne
men, lagen op economisch en op sociaal terrein. Een aantal voorbeelden uit de 
nog te presenteren case-study maakt dit duideJijk: 
- het niet verlenen van onderlinge bijstand op technisch of economisch ter

rein; 
- het organiseren van een boycot door afnemers en/of leveranciers; 
- uitsluiting van sociale verzekeringen (weduwen- en wezenkas, begrafenis-

fonds etc.); 
- sociale boycot (ostracisme); het expliciet verwijderen van de innovator uit 

de sociale groep. 
Tenslotte kon men zich tot de overheid richten met het verzoek om de inno

vatie eenvoudig te verbieden of praktisch onmogeJijk te maken; een belangrijk 
dee I van de stedelijke wetgeving met betrekking tot de gilden van voor 1795, 
waarin onder andere vaak regels om trent de maximum-omvang van het bedrijf 
waren opgenomen, was het gevolg van dergelijk politiek groepsgedrag, dat 
werd gesteund door de locale overheid. 

In bedrijfstakken waar de ondememers geen duidelijke formele of informele 
groep vormden, was de kans groot dat het geschetste groepsbelang ongeorga
niseerd bleef en waren de mogeJijkheden om maatregelen te nemen tegen een 
innovator daardoor afwezig. Het bestaan van formele organisaties en informe
Ie groepen werd mede bepaald door de marktstructuur en de voorgeschiedenis 
van de bedrijfstak. De gilden waren in de RepubJiek vooral krachtig in de voor 
de locale markt werkende nijverheid, waar men (met hulp van de stedelijke 
overheid) een daadwerkelijk kartel kon vormen, en waren van veel minder 
betekenis in de op de uitvoer gerichte industrie, de trafieken en fabrieken. 9 De 
gilden waren bovendien van oorsprong veel meer dan uitsluitend economische 
belangenorganisaties van de plaatselijke ondememers. De religieuze dimensie 

9. Vgl. C. Wiskerke, De afschaffing van de gilden in Nederland (Amsterdam 1938). 
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was na de Opstand verdwenen, maar de organisatie van sociale voorzieningen 
en de recrutering en opleiding van arbeidskrachten behoorden tot de vaste 
ingredienten van de meeste gilden. Een flink aantal wist zich overigens na 
1805, toen de gilden formeel afgeschaft werden, in andere gedaante te handha
yen; in de volgende paragraaf zal dit voor de korenmolenaars aangetoond wor
den. 

De sociale en economische gevolgen van de maatregelen gericht tegen inno
vatie konden in de perceptie van de ondememer zo zwaarwegend zijn dat de 
verwachte baten van de innovatie daar niet tegenop wogen. De 'Jan Saliegeest', 
het gebrek aan ondememerschap, zou dus bij nader inzien op dergelijke afwe
gingen gebaseerd kunnen zijn geweest. Nog verder gaat de hypothese dat in de 
ambachtelijke nijverheid een apart type ondememerschap - een aparte 
bedrijfsstrategie - gedomineerd heeft. Volgens deze hypothese identificeerde 
de (ideaal-typische) ambachtsbaas zich met het in het voorgaande geschetste 
groepsbelang, dat is gericht op het tegengaan van radicale innovaties om de 
sociale positie van de leden van de groep te handhaven; de daarbij passende 
waarden en normen heeft hij ge·intemaliseerd. Hij streefde niet naar maximale 
winst, zoals de rationale ondememer volgens de economische theorie doet, 
maar naar een redelijk inkomen dat overeenkwam met zijn sociale positie. 'o 

Zijn keuzemogelijkheden werden beperkt door de normen en waarden van de 
sociale groep waartoe hij behoorde. Het is dus niet aannemelijk dat deze 
ambachtsbaas zelf zal overgaan tot de introductie van de stoommachine - daar
voor zijn de economische, sociale en mentaal-culturele barrieres te groot. In 
een bedrijfstak met een sterk ambachtelijk karakter zal het waarschijnlijk een 
'outsider' zijn die de nieuwe technieken introduceert. 

De organisatie van de Amsterdamse korenmolenaars 

De Amsterdamse meelfabricage in de eerste helft van de 1ge eeuw is een goed 
voorbeeld van een bedrijfstak met een ambachtelijke structuur en een hechte 
organisatie van het groepsbelang; bovendien waren de meelmolemaars in staat 
de locale markt vrijwel volledig af te schermen. De basis voor de controle over 
de stedelijke afzetmarkt was de heffing van de (locale) accijns op het gemaal. 
Om ontduiking van deze belasting(en) tegen te gaan, werd de handel in meel 
en brood sterk aan banden gelegd en voortdurend door controles bemoeilijkt. 
Deze markt was daardoor sterk versnipperd, waardoor er grote locale en regio-

10. Deze hypothese staat in de bedrijfseconomie bekend als de 'satisficing hypothesis', ontwik
keld door H. Simon en wordt door vee 1 bedrijfseconomen gezien als een betere beschrijving van 
het feitelijk gedrag van de ondememer dan de hypothese van winstmaximalisatie; vgl. R.G. Lip
sey and P.O. Steiner, Economics (New York 1972' ) 314-315. 
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nale verschillen in broodprijzen en maallonen konden (voort)bestaan." Boven
dien waren, alweer om ontduiking van de accijns tegen te gaan, de activiteiten 
van de meelmolenaar nauw omschreven. Hij mocht, om te beginnen, zelf niet 
in graan of meel handelen en moest passief afwachten tot klan ten - bakkers -
van zijn diensten gebruik wilden maken. Het produktieproces was aan allerlei 
regels gebonden: elke partij moest bijvoorbeeld geheel apart gemalen worden, 
waardoor continu-produktie onmogelijk was en de molenaar moest het builen 
van het graan aan de bakkers overlaten. 12 Tenslotte had de overheid een duide
Iijk belang bij het beperken van het aantal molens - immers, elke molen was 
een potentiele bron van fraude en moest steeds gecontroleerd worden - waar
door men zeer terughoudend was met het geven van toestemming voor het 
oprichten van nieuwe molens . Ook dit versterkte natuurlijk de positie van de 
zittende molenaars . 

Op het platteland was vrijwel elke molenaar een locale monopolist; in een 
stad als Amsterdam vormde het korenmolenaarsgilde vanouds een kartel dat 
de markt verdeelde en het maalloon vaststelde. De samenwerking tussen de 
molenaars veranderde in feite na 1805, toen het gilde werd afgeschaft, niet 
fundamenteel. In 1826 werd de gildekas, waaronder obligaties ter waarde van 
fI 30.000,- nominaal, omgezet in een weduwen- en begrafenisfonds, dat in 
ieder geval nog in 1874 doorging met het innen en uitkeren van gelden. 13 De 
gildekeuren die tot 1805 de organisatie gereguleerd hadden, werden vervangen 
door een overeenkomst "tusschen de eigenaars en bemaalders van de koren
molens te Amsterdam", "met het doel om misbruiken te weren en den onder
lingen naijver te bepalen tot eene eerlijke mededinging", aldus de tekst van de 
overeenkomst van 1852.14 In deze overeenkomsten, die uit 1817, 1833 en 1852 
bekend zijn, werd het maalloon bepaald en werd een ontvanger aangesteld die 
van aile bakkers en andere opdrachtgevers dit maalloon moest innen, onder 
meer om ontduiking van het vastgestelde tarief tegen te gaan. ' 5 Van het cen
traal geinde maalloon werd een flink deel - 20,5 van de 70,5 cent per zak tarwe 
in 1817 en maar liefst 22 van de 50 cent per 50 kg tarwe in 1833 en 1852 - niet 
uitbetaald aan de molenaar die het bewuste meel gemalen had, maar gestort in 
een centrale kas die regelmatig gelijk over de leden (molensgewijs) verdeeld 
werd. Deze praktijk impliceerde een forse nivellering van de inkomsten van de 
molenaars, zoals tabel I illustreert; uit de centrale kas ontving elke molenaar 

II . J.L. van Zanden, 'Kosten van levensonderhoud en 100nvorming in Holland en Oost-Neder
land 1600-1850', Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 11 (1985) 309-324. 
12. Lintsen, MolenbedriiJ 17-18. 
13. Gemeentearchief Amsterdam, P.A. 366, De Gilden en het brouwerscollege, no. 863, 876. 
14. Idem, no. 884. 
IS. Idem, no. 884; G.A. Amsterdam, archief no. 5181 (Algemene Zaken) no. 3259; vgl. J.H. 
van de Hoek Ostende, 'Concurrentie tussen binnen- en buitenmolenaars', Ons Amsterdam 19 
(1 967) 85. 
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volgens deze berekeningen fl . 1448,- waardoor het inkomen van de molenaar 
die het minste gemalen had werd opgekrikt van fl 431 ,- (voor verdeling) tot 
fl 1713,- (na verdeling). Zonder deze centrale herverdeling zou de rijkste mo
lenaar meer dan dertien maal zoveel verdiend hebben als de armste molenaar; 
door de herverdeling nam het verschil af tot minder dan het drievoudige. 

Tabel I : Schatting van het effect van de herverdeling van het maalloon vo/gens de overeenkomst 
van 1833 (aan de hand van de prodllktie per mo/en in 1843). 

Inkomensklasse (in guldens) 

o - 1000 
1000 - 2000 
2000 - 3000 
3000 - 4000 
4000 - 5000 
5000 - 6000 

variatiecoefficient 
(standaard-deviatie/gemiddelde) 

Aantal molenaars 
Yoor herverdeling Na herverdeling 

2 

8 
7 
6 
3 

27 

38 

o 
2 
6 

II 
8 
o 

27 

.22 

Bron: J.J . Brugmans, Statistieken van de Neder/andse nijverheid lIit de eerste helft der negen
tiende eellw II Cs-Gravenhage 1956), 846-849, (gegevens over gemalen hoeveelheden tarwe en 
rogge), G.A. Amsterdam, P.A. 366 no, 844 

Deze herverdeling van het maalloon ontnam de molenaars in belangrijke 
mate een motief om het bedrijf sterk uit te breiden - de marginale opbrengst 
daarvan was immers relatief gering. Bovendien gaf het de organisatie een 
machtig middel - een rijk gevulde kas - in handen om de doeleinden ervan na 
te streven. De genoemde kartelovereenkomsten bevatten bovendien bepalin
gen die geent waren op de oude gilde-keuren. Men nam artikelen op over de 
voorwaarden waaraan knechten moesten voldoen, over de te verkiezen vier 
Commissarissen - die in 1852 'het bestuur' zijn gaan heten, maar nog steeds in 
het gildehuis vergaderen - en over de regeling van de onderlinge bijstand: als 
een molen door brand of 'gewone of buitengewone reparatien' buiten staat 
geraakte, waren de eigenaars van de naastgelegen molen verplicht "zonder 
eenige belooning te malen"; op deze manier was het inkomen van de mole
naars zelfs tegen rampspoed verzekerd. ' 6 

16. G.A. Amsterdam, P.A. 366 no. 884 
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De belangrijkste concurrentie kwam (tot 1828) van buiten de stad. Regelma
tig werd de stedelijke overheid in rekesten gewezen op de 'oneerlijke' concur
rentie van molenaars buiten de stadsgrenzen, die soms tegen een veel lager 
maalloon werkten. Het meelkartel trachtte op verschillende manieren deze 
concurrentie uit te schakelen, zoals het geval van N.van Blijenburgh, molenaar 
van 'De longe Nicolaas' aan de Kostverloren Wetering, laat zien. In 1838 was 
hij met de regenten van het Huiszittenhuis een maalloon overeengekomen dat 
beduidend beneden het tarief van het meelkartellag. Maar zelfs deze regenten 
konden via de stedelijke overheid onder druk gezet worden. Van de Hoek 
Ostende, aan wie we een en ander ontlenen, schrijft hierover: 

'Op 31 juli 1838 drongen Burgemeester en Wethouders er bij regenten over 
de Huiszittende Stadsarmen op aan van de diensten der Amsterdamse mole
naars gebruik te maken, waartegen regenten in hun brief van 6 september 
daaropvolgend weloverwogen hun bezwaren kenbaar maakten. Op 21 maart 
1839 en 11 juni 1840 kwam de wethouder A.A.Reael persoonlijk in hun verga
dering om hen tot andere gedachten te brengen. De moeiIijkheden die kort 
daarop ontstonden rond de molen van De Jonge Nicolaas, maakten het voor de 
regenten niet eenvoudig hun houding tegenover de Amsterdamse molenaars te 
herzien. Op 27 juni 1840 werd De longe Nicolaas in openbare veiling gekocht 
door de gezamenlijke stadsmolenaars ... '.17Zo werd een lastige concurrent uit
geschakeld. Nog in 1849 werd opgemerkt dat deze molen sedert vele jaren stil 
stond.l8 De moeilijkheden met deze molen waren overigens al in 1835 ontstaan 
omdat Van Blijenburgh, beducht dat de verenigde molenaars in geval van man
kement aan zijn molen niet voor hem zouden willen malen, om toestemming 
had gevraagd om een nood- of hulpmolen bij zijn molen te mogen plaatsen -
wat was geweigerd op grond van bepalingen uit de wet op de heffing van de 
accijns op het gemaal - en vervolgens in 1837 vroeg om een rosmolen te 
mogen plaatsen, wat uiteindelijk weI was toegestaan. 19 Het feit dat hij zich bui
ten de organisatie van de molenaars had geplaatst, betekende dus dat hij extra 
investeringen moest doen om te kunnen blijven werken. 

Het bovenstaande maakt genoegzaam duidelijk dat de Amsterdamse meelfa
bricage werd beheerst door een krachtig kartel, dat in vrijwel aile opzichten 
een voortzetting was van het in 1805 opgeheven korenmo1enaarsgilde. Dit kar
tel beschikte over verschillende sancties om de molenaars in het gareel te hou
den en zorgde bovendien voor een onderlinge herverdeling van het inkom en 
uit de maalderij . 

17. Van de Hoek Ostende, 'Concurrentie' 87. 
18. Idem 89. 
19. Idem 86-87. 
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De stoommeelmolen 

Gezien de politieke druk die, zoals in het voorgaande is verhaald, in 1839-
1840 op de voomame regenten van het Huiszittenhuis kon worden uitgeoefend 
om het meelkartel te respecteren , mag het een klein wonder heten dat in 1828, 
overigens in een peri ode dat de landelijke accijns op het gemaal onder druk 
van de Zuidelijke Nederlanden niet werd geheven, een eerste stoommeelmolen 
te Amsterdam werd opgericht. De protesten waren dan ook niet van de 1ucht. 
De windkorenmolenaars dienden, zoals gebruikelijk, een rekest in waarin 
'eene totale rui"ne' voor hun bedrijf werd voorspeld. Buurtbewoners kwamen in 
actie en wezen op de risico's van het springen van de stoomketel, de dikke 
wolken van de kolendamp, de slechte reuk, het geraas der machines en het toe
nemen van ratten en ander ongedierte. De stad sloot zich bij deze bezwaren 
aan, zelfs de provincie adviseerde negatief, maar Koning Willem I stond de 
oprichting wei toe, zij het dat tot een andere vestigingsplek werd besloten dan 
oorspronkeJijk de bedoeling was. 20 Het initiatief kwam van een outsider: Lode
wijk Cantillon uit het Limburgse Hasselt, die in zijn (voormalige) woonplaats 
al ervaring met de stoomgraanmolen had opgedaan. Cantillon begon de activi
teiten met het vaststellen van een maalloon dat belangrijk beneden het maal
loon van het meelkartel lag, maar de Amsterdamse meelmolenaars volgden 
direct zijn voorbeeld en verlaagden het maalloon eveneens. 21 

Daama werd het stil rond de stoommeelmolen van Cantillon. AI in 1830 
werd het door het Werkhuis betaalde maalloon voor de rogge, dat in 1828 
onder invloed van de concurrentiestrijd met Cantillon was verlaagd, weer 
opgetrokken naar het niveau van 1827, waaruit kan worden opgemaakt dat de 
concurrentieslag door het kartel was gewonnen.22 Met het maalloon dat door 
het Huiszittenhuis werd betaald gebeurde hetzelfde: na de verlaging in 1828 
van fI 16,50 per last naar fI 12,- per last, werd het enkele jaren later weer tot 
fI 16,- opgetrokken.23 In 1833, niet toevallig het jaar dat de accijns op het 
gemaal weer werd ingevoerd, werd er in ieder geval een nieuwe overeenkomst 
tussen de eigenaars en bemaalders van de korenmolenaars gesloten, die de 
situatie van voor 1828 herstelde. Tussen 1838 en 1843 herhaalde deze geschie
denis zich weer in grote Iijnen: de oprichting van een (tweed e) stoommeelmo
len door R.F.Hendriks en Co. werd weer gevolgd door een concurrenties1ag 
met de gezamenlijke meelmoIenaars, maar al in 1843 is het maalloon weer 
haast op het niveau van voor 1838 teruggekeerd.24 Tot 1855 bleef het kwakke-

20. J.H.van de Hoek Ostende, 'Stoornkorenmolens in Amsterdam', OilS Amsterdam 19 (1967) 
370-372. 
21 . Lintsen, Mo/ellbedrij/, 21. 
22. Berekend uit G.A.Amsterdam, P.A. 347 (het Werkhuis) no. 461. 
23 . Van de Hoek Ostende, 'Concurrentie' , 87. 
24. Van de Hoek Ostende, 'Stoomkorenmolens', 373. 
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Afb. 1: Ajbeeldingen van stoomkorenmolens zijn schaars. Deze Joto laat de windkorenmolen 
'De Vier Winden' zien, die een stoommachine - geplaatsl in de laagbouw - als hulpkrachtbron 
gebruikte. Let op de vonkenvanger op de schoorsteen ler bescherming van de rieten kap van de 
molen. De opname van deze mo/en uit de omgeving van Rotterdam dateert van omstreeks l 900. 

len met de Amsterdamse stoommeelmolens. Langdurige perioden van stilstand 
Iijken vrij normaal te zijn geweest; in 1841 stonden bijvoorbeeld beide stoom
meelmolens stil en in 1843 was slechts een van de inmiddels drie stoommolens 
actief.25 Door de opleving van de intemationale handel in graan en meel van 
Amsterdam na 1844, het gevolg van onder andere de aardappelcrisis in deze 
jaren, ging het een aantal jaren redelijk voor de wind, maar de echte doorbraak 
kwam pas na 1855. 

De trage diffusie van de stoommachine in de meelfabricage - buiten Amster
dam werd de stoommeelmolen evenmin een succes - wordt door Lintsen toe
geschreven aan het feit dat de nieuwe techniek nog niet kon concurreren met 
de traditionele windmolentechniek. De cijfers waarmee hij dit wil aantonen, 
zijn in tabel 2 opgenomen. Ik ben echter niet volledig overtuigd door deze 
becijferingen, omdat door mij geraadpleegde bronnen soms tot andere uitkom
sten leidden. De volgende correcties stel ik voor: 
- Lintsen veronderstelt dat de arbeidsproduktiviteit (en dus de loonkosten per 

eenheid produkt) van beide technieken gelijk zijn, waarmee in feite een 

25. Van de Hoek Ostende, 'Stoomkorenmolens', 373. 
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belangrijke economische grond voor de verspreiding van de nieuwe techniek 
zou verdwijnen. De gegevens die ik hierover verzameld heb, bevestigen dit 
echter niet: in 1843, het enige jaar waarvan vrij volledige gegevens beschik
baar zijn, is volgens mijn berekeningen de produktie per arbeider in de 
stoommeelmolen bijna 50% hoger dan in de windkorenmolens (tabel 3). 

- de produktie per windkorenmolen is door Lintsen wei erg hoog geschat; in 
1843 ligt dit cijfer op slechts 388 ton (tabel 3), in 1839 op 477 ton; ter verge
lijking: in het Koninkrijk Holland werd in 1808 per molen circa 214 ton ver
malen, in Noord-Holland was dit toen circa 294 ton.26 

- uit een zeer gedetailleerd overzicht van de gemiddelde kosten per molen in 
1839 kan een kostprijs van fl 8,27 per ton berekend worden (over 477 ton 
per molen), aanzienlijk meer dan de fl 6,70 van Lintsen; niet meegerekend is 
daarbij nog het inkomen van de molenaar; het gemiddelde maalloon dat in 
1839 werd verdiend kan uit hetzelfde rekest op fI 9,12 per ton berekend wor
den." 
Rekent men deze veranderingen door, dan verdwijnt het kostennadeel van de 

stoomtechniek; gaan we uit van een gemiddelde produktie per windmolen van 
388 ton dan wordt de stoomtechniek zelfs goedkoper. Waar het hier echter 

Tabel 2: laarlijkse exp/oitatie/asten van een windkorenmo/en en stoomkorenmo/en omstreeks 
1830140 in Amsterdam vo/gens Limsen. 

Windkorenmolen Stoomkorenmolen 

Personeel f 1.200 f 2.400 
Molen/stoommachine f 1.700 f 6.500 
Paarden + haver/brandstof f 600 f 1.200 
Diversen f 500 f 500 

Totaal f 4.000 f 10.600 

Omzet graan 600 ton 1200 ton 

Kostprijs per ton f 6,70 f 8,80 
Maalloon per ton f 8,60 f 8,60 

Winst per ton f 1,90 f 0,20 

Bron: Lintsen, 'Stoom', 345 

26. Van de Hoek Ostende, 'Concurrentie', 82; I.1.A.Gogel, Memorien en correspondentien 
betrekkelijk de staat van's Rijks ge/dmiddelen in denjaren 1820 (Amsterdam 1844) 505 , 508. 
27. Van de Hoek Ostende, 'Concurrentie', 82-83. 
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vooral om gaat is dat slechts geringe wijzigingen van de interpretatie van de 
beschikbare bronnen de conclusies van dit soort becijferingen volledig om 
kunnen draaien. Bovendien blijkt dat voor de berekening van de kostprijs per 
ton voor de windmolens en voor de stoommeelmolen de schaal waarop gepro
duceerd kon worden van doorslaggevend gewicht was. Hier lag mijns inziens 
ook het fundamentele probleem van de stoomkorenrnolens: de fabrikant 
moest, als outsider beginnend vanaf een nulpunt, een groot marktaandeel vero
veren om rendabel te kunnen werken, maar slaagde daar niet in, zoals uit het 
vaak stilliggen van de mol ens blijkt. Verschillende oorzaken lagen aan dit 
falen ten grondslag. 

Tabel 3: Arbeidsproduktiviteit in de windkorenmolen en de stoomkorenmolen in 1843 (in 1000 
kg). 

Windkorenmolen 

3 
9 

10 
5 

27 

Stoomkorenmolen 

aantal arbeiders* 

2 - 2,5 
3 - 3,5 
4 - 4 ,5 
5 - 5,5 

10 

produktie per arbeider 

106 
109 
98 

100 

102 

150 

produktie per molen 

247 
352 
400 
512 

388 

1500 

* Aangenomen is een ondernemer per molen als arbeidskracht; de in de bron genoemde jongens 
zijn als halve arbeiders geteld. 

Bron: Brugmans, Statistieken, II, 846-847. 

De stoomfabrikant moest, om te beginnen, een marktaandeel veroveren door 
een lager maalloon te vragen dan het kartel van meelmolenaars, maar telkens -
in 1828 en in 1838 - volgde dit kartel de fabrikanten op de voet. In feite werd 
de fabrikant hierdoor geconfronteerd met een 'geknikte' afzetcurve, zoals die 
in de theorie van het oligopolie wordt beschreven.28 Een prijsverlaging leidt 
daarbij niet tot een belangrijke vergroting van de afzet omdat de concurrentie 

28. De Roos, Maatschappijeconomie, 135 . 
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die direct ovemeemt; de theorie voorspelt dan dat de ondememer zijn prijs 
over het algemeen niet zal veranderen, c.g. verlagen, omdat de baten daarvan 
te gering zijn. In een dergelijke situatie is het vergroten van het marktaandeel 
voor de ondememer dus bijzonder moeilijk. 

Daar komt bij dat de vraag naar meel zeer inelastisch was. Het locale ver
bruik van rogge- en tarwebrood bepaalde deze vraag vrijwel geheel. De elasti
citeit van de vraag naar dit basisvoedsel was gering, terwijl bovendien de tota
Ie vraag naar brood in Amsterdam in deze periode door de dalende levensstan
daard van de bevolking stagneerde. Het maalloon maakte slechts een gering 
deel van de totale kostprijs van het brood uit - volgens kostprijsberekeningen 
uit 1826 slechts 4% van de tarwebroodprijs en 6% van de roggebroodprijs29 -
waardoor zelfs een halvering van het maalloon tot een minieme daling van de 
broodprijs zou hebben geleid - als deze al werd doorgegeven. De mogelijkhe
den om de totale afzet te vergroten door het maalloon te verlagen waren dus 
uiterst beperkt. 

De belangrijkste klanten van de molenaars waren de bakkers. De broodprijs 
werd tot 1854 door de broodzetting bepaald. De individuele bakker kon als 
'free rider' voordeel behalen uit een lager door hem te betalen maalloon zolang 
de verlaging niet voor aile bakkers gold en dus (op den duur) in de broodzet
ting doorberekend werd. Bakkers probeerden dus weI het Amsterdamse meel
kartel te ontlopen door buiten de poorten van de stad te laten malen. 30 Voor de 
groep bakkers als geheel waren de voordelen van een algemene verlaging van 
het maalloon echter gering omdat de broodzettingsprijs hieraan aangepast zou 
worden en de vraag naar brood zeer inelastisch was. Als groep had men zeker 
ook geen belang bij belangrijke structurele veranderingen in de bedrijfstak 
door de opkomst van de stoomtechnieken. Al in 1830 was dit gebleken toen 
een poging van de firma Riou, Barthe en Co. - alweer een Belgische outsider -
om een stoombakkerij te exploiteren onder meer door de tegenwerking van de 
Amsterdamse bakkers misIukte.31 Van deze groep, die verantwoordelijk was 
voor vrijwel de gehele afzet van het meel, hoefde de stoommeelfabrikant dus 
niet veel te verwachten, waardoor de markt, afgezien van de 'free rider' die de 
samenwerking onder de bakkers doorbrak, grotendeels gesloten bleef. 

De marktpartijen die weI een duideJijk belang hadden bij het doorbreken van 
het meelkartel, waren de regenten van verschillende instellingen die voor 
eigen rekening brood bakten, in het bijzonder het Werkhuis en het Huiszitten
huis. Voor deze klanten betekende een verlaging van het maalloon een werke-

29. Vgl. Van Zanden, 'Kosten van levensonderhoud', 318; A.R.A. , Archief Binnenlandse 
Zaken, Binnenlands Bestuur B, 1824-1831, no. 1366. 
30. Van de Hoek Osten de, 'Concurrentie', passim. 
31. Van Zanden, De industrialisatie, 43. 
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lijke besparing op de kosten van het brood, die, omdat het brood werd uitge
deeld aan de bedeelden of bewoners, niet door een verlaging van de zettings
prijs teniet werd gedaan. Vit een aantal stukken blijkt dan ook dat deze instel
lingen tot de belangrijkste klanten van de stoomfabrieken behoorden, maar de 
omvang van deze markt was onvoldoende om de fabrieken voldoende werk te 
geven.32 Bovendien konden de regenten, zoals we in het voorgaande gezien 
hebben, via de stedelijke overheid onder druk gezet worden. 

Tenslotte verbood de wet op de heffing van de accijns op het gemaal de 
meelfabrikant om de handel in graan en meel en de broodbakkerij uit te oefe
nen, waardoor een commercieel offensief om zijn produkt aan de man te bren
gen en de blokkade van de Amsterdamse bakkers te doorbreken onmogeJijk 
werd gemaakt. Ook het werken voor de exportmarkt, een mogelijkheid die bij 
verschillende verzoeken om een stoommeelmolen op te richten meermalen 
werd genoemd, werd daardoor belemmerd. 

Resumerend: de stoomfabrikant was door de wet op de gemaal-accijns aan 
handen en voeten gebonden en zat ingeklemd tussen de kartels van meelmole
naars en bakkers. Het was hem daardoor bijkans onmogelijk om een f1ink 
marktaandeel te veroveren; de stoomfabrikant kon eigenlijk aileen wachten en 
hopen op een langdurige peri ode van windstilte of, zoals met 'De Vriendschap' 
van Westerouen van Meeteren gebeurde, zich toeleggen op een activiteit waar
bij men geen kartels ontmoette, de rijstpellerij.33 

De doorbraak van de stoomtechniek in de brood- en meelfabricage kwam na 
1855 toen, en dit wordt door aile auteurs (I.A. de longe, H. Lintsen) als de 
belangrijkste oorzaak gezien, de accijns op het gemaal werd afgeschaft en aile 
kunstmatige beperkingen op de handel in meel en brood verdwenen.34 Nu werd 
tevens bepaald dat ook de locale accijns op het gemaal niet meer geheven 
mocht worden - enkele uitzonderlijke gevallen daargelaten - terwijl de locale 
heffing na 1816 en weer na 1823 toen de nationale accijns ook was afgeschaft, 
gewoon door was gegaan. De Maatschappij der Meel- en Broodfabrieken 
(M.B.F.), opgericht in hetzelfde jaar door de filantroop S. Sarphati, wist de 
verstarde marktstructuren radicaal te doorbreken door de handel in graan en 
meel en de gemechaniseerde produktie van meel en brood ter hand te nemen, 
waardoor de kartels van meelmolenaars en bakkers ondermijnd werden. De 
verkoopprijs van het tarwebrood werd door de M.B.F. in 1856 maar liefst 30% 
beneden de prijs van de bakkers vastgesteld. De bakkers probeerden dit nog 
wei te volgen, maar de broodprijzen van de M.B.F. bleven voortdurend 10 tot 
soms 20% beneden die van de bakkers. 35 Het meelkartel ging hiermee 

32. Van de Hoek Ostende, 'Stoomkorenmolens', 373-374. 
33. Vgt. T.van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam 1965) 77. 
34. Lintsen, Moienbedrijf, 31; l.A.de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 
1914 (Amsterdam 1968) 218-2 19. 
35. Van Zanden, De induslrialisalie , 43-44. 
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eveneens ten onder: de overeenkomst van 1852 is voor zover bekend de laatste 
geweest. 

De M.B.E was onmiddellijk een groot succes, misschien niet zozeer omdat 
de nieuwe technieken radicale kostenverlagingen mogelijk maakten, maar 
vooral door het doorbreken van de locale meel- en broodkartels , die de prijs 
van het brood kunstmatig hoog had den gehouden. Het succes van de M.B.E 
leidde spoedig tot imitatie: in minder dan tien jaar nam het aantal brood- en 
meelfabrieken in Amsterdam toe tot vier. In vrijwel aile grote steden van Hol
land, het gebied met de hoogste broodprijzen van het land, werden in de jaren 
zestig broodfabrieken opgericht.36 Naast het feit dat juist in de Hollandse ste
den er een premie stond op het doorbreken van het kartel van de broodbakkers, 
zal ook de grote omvang van de markt in deze steden een rol hebben 
gespeeld.37 Het aantal zelfstandige bakkers daalde echter in Amsterdam van 
514 in 1859 naar 400 in 1865.38 Eenzelfde lot ondergingen de meelmolenaars: 
hun aantal daalde naar 15 in 1867. Vit de jaren 1872-74 zijn de laatste leden
lijsten van het voormalige gilde bewaard gebleven, alsmede de administratie 
van het fonds , dat echter door de voortdurende achteruitgang van het ledenbe
stand, steeds verder op het vermogen inteerde.39 

Besluit 

De schaal waarop kon worden geproduceerd speelde een grote rol in de keuze 
van de produktietechniek. De introductie van stoom betekende vrijwel altijd 
een belangrijke vergroting van de produktie en de afzet en daarmee een con
currentieslag om het marktaandeel. De innovator moest deze uitdaging aan
gaan: hij moest bereid en in staat zijn de structuur van de markt grondig te wij
zigen en bestaande vormen van samenwerking uit te dagen en te ondermijnen. 
Hiermee kwam hij onvermijdelijk in aanvaring met de sociale groep waartoe 
hij behoorde, tenzij hij een outsider was, die niet de waarden en normen van 
deze groep deelde. De outsider moest echter weer andere barrieres overwin
nen: hij beschikte bijvoorbeeld per definitie niet over een eigen marktaandeel 
om op voort te bouwen. 

Naarmate markten in een bepaalde economie meer versnipperd zijn en er 
meer locale kartels of monopolies bestaan, zullen de weerstanden tegen derge
lijke innovaties groter zijn en naarmate groepen ondememers beter georgani-

36. Lintsen, Molenbedrijf. 31. 
37. Ibidem, 38, waar deze factor expliciet genoemd wordt in verband met de vestiging van een 
broodfabriek in Dordrecht. 
38. Van Zanden, De industrialisatie. 44. 
39. G.A.Amsterdam, P.A.366 no. 876. 
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Afb. 2: De Amsterdamse Meel- en Broodfahriek, opgericht in 1855 door de Jilantroop S. Sar
phati. 

seerd zijn, zal het verzet tegen innovaties beter georganiseerd kunnen worden. 
In het hier bestudeerc\e geval, de meelfabricage, bevorderde bovendien de 
wijze waarop de accijns op het gemaal werd geheven de fragmentatie van het 
marktsysteem en de kartelvorming; de zeer gedetailleerde bepalingen van de 
wet maakten innovatie vrijwel onmogelijk. 

Tenslotte een enkel woord over de betekenis van de in het voorgaande ver
woorde altematieve verklaringen van de late introductie van de stoommachine 
in de nijverheid voor het beeld dat is ontstaan van de trage industrialisatie in 
Nederland in de 1ge eeuw. De Nederlandse economie in de eerste helft van de 
1ge eeuw werd gekenmerkt door sterk versnipperde markten en talrijke locale 
vormen van samenwerking tussen ondememers. De wijze waarop allerlei 
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(locale en nationale) belastingen geheven werden, stabiliseerde in zekere zin 
deze structuren. Locale overheden - Amsterdam voorop - beschermden boven
dien waar mogelijk de locale ondernemers en hun organisaties. Het is aanne
melijk dat de opkomst van de moderne industrie door een en ander vertraagd 
is, zoals ik voor de meelfabricage heb getracht aan te tonen. Daar komt bij dat 
althans in het westen van Nederland de totale koopkrachtige vraag stagneerde 
door de tendentiele daling van de levensstandaard tot ca 1855.40 De tendens om 
het eigen marktaandeel te beschermen was hierdoor vermoedelijk extra sterk. 

In de tweede helft van de eeuw zouden er grote veranderingen in de markt
structuren gaan optreden. Door het verdwijnen van allerlei indirecte belastin
gen - afgesloten met de afschaffing van de locale accijnsen in 1866 - werden 
de hieruit voortvloeiende beperkingen op het handelsverkeer afgeschaft. De 
sneJle uitbreiding van de infrastructuur - rijkswegen en voora1 spoorwegen -
die plaatsvond, droeg in belangrijke mate bij aan het doorbreken van het 
gefragmenteerde marktsysteem. Na circa 1855 nam de koopkrachtige vraag 
over de gehele linie toe, waardoor het voor een ondernemer mogelijk werd de 
afzet te vergroten zonder direct de collega-ondernemer brodeloos te maken. 
Kortom, ook vanuit het in dit artikel ontwikkelde markt-perspectief op het 
innovatieproces, werden de voorwaarden voor de verspreiding van de stoom
machine technieken in de peri ode na ca 1855 aanzienlijk gunstiger. 

40. Vgl. 1.M.M.de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedu· 
rende de eerste helft van de negentiende eeuw Cs Gravenhage 1982). 



Werktuigbouw in Nederland in de 
negentiende eeuw: een techniek zonder 
beroepsgerneenschap. 

H. LINTS EN, G. VAN HOOFF EN G. VERBONG. 

Inleiding * 

Technici en ingenieurs waren in de laatste twee eeuwen bouwers van moderne 
naties. Weg- en waterbouwkundigen werkten hartstochtelijk aan de ontwikke
ling van een moderne infrastructuur, werktuigbouwkundigen aan de mechani
sering van de produktie, chemisch technologen aan de produktie van nieuwe 
chemische stoffen en voedingsmiddelen en elektrotechnici aan de elektrici
teitsvoorziening en de voortbrenging van elektrotechnische produkten. De 
westerse maatschappij was voor haar industrialisatie in hoge mate afhankelijk 
van experts, hun technische deskundigheid en van de instituties waarbinnen 
technici werden gevormd, deskundigheid werd ontwikkeld en aan de be
roepspraktijk vorm werd gegeven. 

In een recent overzichtsartikel onderzoekt Lundgreen 1 de aard van deze 
technische beroepen in een viertal belangrijke industriele landen, namelijk 
Engeland, Frankrijk, Duitsland en Amerika. Hij merkt op dat in elk van de lan
den het karakter van de beroepen in de loop van de tijd veranderde. 

Aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw 
hadden deze beroepen vooral een ambachtelijk karakter, dat wil zeggen hun 
deskundigheid was gebaseerd op overgeleverde kennis en ervaring. De vor
ming in de techniek yond plaats in de praktijk en deze kenmerkte zich door een 
geringe arbeidsdeling en een beperkte vertic ale organisatiestructuur. Het vrije 
ondernemerschap of de zelfstandig werkende technicus stond model voor de 
beroepsrol, terwijl de betrokkenheid bij de techniek het belangrijkste bindmid
del was tussen de technici en de basis voor een gemeenschappelijke beroeps
cultuur. 

In de loop van de negentiende eeuw ontstonden nieuwe technische profes
sies, dat wil zeggen professionele gemeenschappen van ingenieurs. Deze tech
nici hadden een formele opleiding genoten aan hogere technische scholen, 

* Met dank aan Alex den Ouden voor zijn suggesties in verband met dit onderzoek 
l. P. Lundgreen, 'Engineering education in Europe and the U.S.A., 1750-1930: The rise to 
dominance of school culture and the engineering professions', Annals of science 47 (1990) 33-
75. 
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waren veelal georganiseerd in beroepsverenigingen en werkten doorgaans in 
grote bureaucratische ondememingen en overheidsinstellingen. Hun beroeps
model was dat van de technische officier in het leger of de specialistische amb
tenaar in een bureaucratie. 

De groep van ambachtelijke technici wordt in de literatuur soms aangeduid 
als een 'shop community' gekenmerkt door een 'shop culture'. De professionele 
technici als een 'school community' gekenmerkt door een 'school culture". In 
beide gevallen gaat het om beroepsgemeenschappen, dat wil zeggen relatief 
hecht georganiseerde groepen van technici, die in de technische ontwikkeling 
en industrialisatie strategisch opereren. De overgang van 'shop' naar 'school' 
was per land verschillend. Zij vond in Engeland en de Verenigde Staten later 
plaats dan in Frankrijk en Duitsland, landen met een goed ontwikkelde over
heidsbureaucratie en onderwijssysteem in de negentiende eeuw. 

Met de overgang van 'shop' naar 'school' veranderde niet aIleen de institutio
nele karakteristieken van de beroepsgemeenschappen, maar ook de cognitieve 
in het bijzonder de 'body of knowledge' . De 'school community' was in de 
woorden van Layton in een aantal opzichten een 'mirror-image twin of the 
scientific community'. Zij had bepaalde kenmerken van de wetenschappelijke 
gemeenschap en stond daarmee aan de basis van de opkomst van de technische 
wetenschappen. 

In Nederland zijn de verschuivingen van 'shop' naar 'school' onder andere 
geconstateerd bij de waterstaatkundigen die werkzaam waren bij de Rijkswa
terstaat3

• De aankomende waterstaatkundige werd rond 1800 nog op een 
ambachtelijke wijze opgeleid. De nadruk lag daarbij op de praktijkkennis , de 
praktische ervaring en de persoonlijke relatie tussen meester en leerling. De 
leerling werd toegevoegd aan een hogere waterstaatsambtenaar. Daamaast 
bereidde hij zich door zelfstudie voor op het landmetersexamen. De Rijkswa
terstaat opgericht in 1798, was onmiskenbaar het produkt van het staatsvor
mingsproces tijdens de Bataafse tijd. Zij kende in het eerste decennium van 
haar bestaan nog een geringe arbeidsdeling en een beperkte hierarchie, maar 
bureaucratiseringstendenzen waren van meet af aan aanwezig. 

Na 1805 werd de Rijkswaterstaat en daarmee het beroep van (rijks)water
staatkundige op Franse en militaire leest geschoeid. Zij kenmerkte zich spoe
dig door een formele structuur, een verregaande arbeidsverdeling, een uitge
breide hierarchie en een strenge discipline. De ingenieurs of wei de officieren 
van het waterstaatscorps droegen uniformen en hechtten grote waarde aan de 
eer van het corps. Vanaf 1805 begon men deze ingenieurs aan militaire scholen 
op te leiden. 

2. M.A. Calvert, The mechanical engineer in America, /830-/9/0. Professional cultures in 
conflict (Baltimore 1967). 
3. H.W. Lintsen , /ngeniellrs in Nederland in de negentiende eellw. Een streven naar erkenning 
en macht (,s-Gravenhage 1980). 
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De opleiding was allereerst een theoretische opleiding met mime aandacht 
voor wiskunde en natuurwetenschappen. De militaire school richtte zich ver
der op de vorrning van een corps. Zij kende talrijke voorschriften voor het 
gedrag, nadruk op discipline, het kweken van een 'esprit de corps' en een hier
archie tussen de kadetten en de leraren en tussen de kadetten onderling. Het 
syteem werd pas volledig toen men de kadetten isoleerde van de buitenwereld 
en onderbracht in een intemaat. Dit geschiedde bij de oprichting van de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda in 1829. Deze militair geschoolde 
waterstaatkundigen richtten later samen met de technische officieren uit het 
leger in 1847 het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op. Zij leverden belang
rijke bijdragen aan veranderingen binnen de Rijkswaterstaat en de ontwikke
ling van de Nederlandse infrastructuur. 

Het lijkt alsof er in het modemiseringsproces van een maatschappij sprake is 
van een algemeen temgkerend patroon: beroepsgemeenschappen spelen een 
cruciale rol, waarbij binnen deze beroepsgemeenschappen tevens een ver
schuiving optreedt van 'shop' naar 'school'. 

In dit artikel zullen wij dit gangbaar lijkend patroon problematiseren voor 
een bijzonder geval, namelijk de werktuigkundigen en de werktuigbouw (in 
het bijzonder de bouw van stoommachines) in Nederland in de negentiende 
eeuw en stellen wij de volgende twee algemene vragen: 
I. Zijn beroepsgemeenschappen ('shop' of 'school') - in de hierboven genoemde 

betekenis - zo belangrijk voor de werktuigbouw modemiseringsproces (het 
industrialisatieproces) geweest? 

2. Is er een relatie tussen de transforrnatie van de technische beroepsgemeen
schappen (van 'shop' naar 'school') en de transforrnatie van de 'body of 
knowledge' (van ambachtelijke kennis naar technische wetenschappen in het 
bijzonder in de werktuigbouwkunde)? 
Wij beginnen eerst met een korte beschrijving van de Nederlandse werktuig

kundigen in de machine-industrie en vragen ons af met wat voor type beroeps
gemeenschap wij hier te maken hebben. Het zal blijken dat er in Nederland 
geen beroepsgemeenschap van werktuigkundigen in de negentiende eeuw aan
wezig was. Betekent dat nu dat de Nederlandse werktuigkundigen en machine
industrie geen rol van betekenis spelen in de industrialisatie en dat een trans
forrnatie van de werktuigbouwkunde naar een meer technische wetenschap 
achterwege blijft? Het antwoord is genuanceerd, maar uiteindelijk kan de stel
ling verdedigd worden dat de industrialisatie en de opkomst van de technische 
wetenschappen in Nederland mogelijk waren zonder beroepsgemeenschappen. 

Werktuigkundigen in Nederland in de negentiende eeuw 

Een probleem dat zich voordoet bij een beschrijving van de groep van Neder-
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landse werktuigkundigen in de machine-industrie, is een nadere bepaling van 
de categorie. De beroepsaanduiding werktuigkundige komt weliswaar voor in 
de negentiende eeuw, echter niet vanaf het begin. Zij dekt bovendien niet de 
beroepsgroep, die wij in dit artikel analyseren. In de machine-industrie vindt 
men losse werklieden, vaklieden (zoals smeden, bankwerkers en ketelmakers), 
de werkbazen, de tekenaars, de bedrijfsleiders, de constructeurs, de directeur 
enz. Wij beperken ons tot de categorie hogere technische functies globaal aan
geduid met directeur, ingenieur, chef, constructeur, bedrijfskundige en werk
tuigkundige. Van 420 personen uit deze categorie in de negentiende eeuw heb
ben wij informatie over hun opleiding (zie de tabel I). ' 

TABEL I: Opleiding van hogere technici in de machine·industrie ill de negellliellde eeuw 
(N=420) 

Aantal % 

Praktijkopleiding 308 73 
Formele opleiding 
- Delftse ingenieursopleiding 58 14 
- Buitenlandse technische opleiding 23 5 
- Militaire school 9 2 
- Machinisten school 6 1 
- Diverse en onbekend 16 112 4 27 
Totaal 420 100 

Het merendeel had zijn vorming grotendeels of uitsluitend in de praktijk 
gekregen, dat wil zeggen zij waren niet ingeschreven aan een opleidingsinsti
tuut. Mogelijk hadden zij wei bijscholing door avondcursussen, zelfstudie en 
dergeJijke genoten. Ongeveer een kwart van de hogere technici had een oplei
ding genoten aan een school. De aard van de formele opleidingen verschilde 
zeer. Er zaten civiele en militaire opleidingen, middelbaar technische en hoge
re technische, buitenlandse en binnenlandse, werktuigkundige en niet-werk
tuigkundige (bijvoorbeeld bouwkundige en waterbouwkundige) tussen. Maar 

4. Uitgangspunt van de tabel is de lijst van bedrijven in: W.H.P.M. van Hooff, De Nederlandse 
machinefabrieken 1825-1914 (Amsterdam 1990). Daarin staat per machinefabriek verrneld -
voar zover bekend - degene die leiding had over de fabriek in een bepaalde periode, met zijn 
sociale herkomst en zijn opleiding. Deze gegevens zijn aangevuld met de namen van andere 
personen (en hun biografische gegevens) behorend tot de door ons gedefinieerde categorie met 
biografische gegevens uit bedrijfsgeschiedenissen, necrologieen e.d .. 
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ook de opleiding in de praktijk was niet eenduidig. Dat blijkt als wij nader 
ingaan op de aard van de machinefabrieken waar deze technici werkzaam 
waren. 

De groep van technici werkte of had gewerkt in 160 verschillende machine
fabrieken en werkplaatsen. In totaal telde Nederland in de negentiende eeuw 
meer dan 200 bedrijven in deze bedrijfstak. Zij waren verdeeld over heel 
Nederland met concentraties in Noord- en Zuid Holland. De fabrieken en 
werkplaatsen liepen in een aantal opzichten uiteen5

: 

- Oorsprong: Sommige waren begonnen als smidsbedrijf, andere startten 
direct als machinefabriek, diverse kwamen voort uit handelsfirma's, molen
makerijen, koperslagerijen etc. 

- Grootte: Van het begin af aan kende Nederland enkele grote machinefabrie
ken (bijvoorbeeld Fijenoord en Van Vlissingen, beide circa 800 mensen in 
1847). Het kleinbedrijf was echter overheersend voor de gehele negentiende 
eeuw. Rond de eeuwwisseling kende de bedrijfstak een gemiddelde grootte 
van circa 100 werknemers. Maar het merendeel van de bedrijven (ongeveer 
60%) telde minder dan 25 werknemers. De bedrijfstak was een verzameling 
van enkele grote en middelgrote fabrieken en talloze kleine werkplaatsen. 

- Zelfstandigheid: Het merendeel functioneerde als zelfstandig bedrijf. Daar
naast kwam het regelmatig voor dat een machinefabriek of werkplaats 
onderdeel was van een scheepswerf, spoorwegmaatschappij of legeronder
dee\. Naast het zelfstandig ondememerschap kende de machine-industrie 
verschillende typen vennootschappen: de naamloze en commanditaire ven
nootschap en de vennootschap onder firma. 

- Activiteiten: Machinefabrieken en werkplaatsen konden een scala van werk
zaamheden verrichten. Zij bezaten gieterijen, smederijen, bankwerkerijen, 
ketelmakerijen en combinaties daartussen. Soms startte men met een van 
deze activiteiten en breidde men de werkplaats uit. In andere gevallen beg on 
men direct met een groot aantal van deze werkzaamheden. 

- Organisatie: Lange tijd kenden de meeste machinefabrieken en werkplaatsen 
een ambachtelijke organisatiestructuur dat wil zeggen een horizontale struc
tuur met een geringe arbeidsdeling. In de laatste decennia traden er echter 
grote verschillen op tussen machinefabrieken en werkplaatsen in arbeidsde
ling, arbeidsreglementering, financieel beheer, loonstelsels en administratie. 

Het is moeilijk in deze diversiteit binnen de machine-industrie een beroepsge
meenschap met een gelijksoortige beroepscultuur ('shop' of 'school') op te spo
reno Informele netwerken tussen werktuigkundigen zullen er zijn geweest, 
zeker op lokaal niveau, maar deze netwerken waren doorgaans vermoedelijk 
niet uitgebreid, hecht of duurzaam. Typerend is dat er tot 1889 geen nationale 
beroepsorganisatie heeft bestaan. En zelfs toen deze in dat jaar werd 

5. W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse vulcanus. De Nederlandse machinenij
verheid 1825-1914, Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam 1990) passim. 



86 JBGBT 8(1991) 

opgericht onder de naam 'Vereeniging van Scheeps- en Werktuigbouwkundi
gen' waren er van de eerdergenoemde groep van 420 hogere technici slechts 62 
lid. Opvallend is eveneens dat het eerste Nederlandstalige tijdschrift op werk
tuigkundig terrein werd uitgegeven in 1890. Blijkbaar bestond tot die tijd wei
nig behoefte aan of zag men geen kans om gestructureerd tot informatie-uit
wisseling te komen. Voor een uitvoeriger beschouwing over de Nederlandse 
werktuigkundigen verwijzen wij naar het proefschrift van Van Hooff.6 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat een gemeenschap van 
werktuigkundigen of werktuigkundige ingenieurs ontbrak in Nederland gedu
rende het grootste dee I van de negentiende eeuw, in tegenstelling tot landen 
zoals de Verenigde Staten en Engeland. De groepering technici in de machine
industrie was heterogeen van samenstelling wat betreft opleiding, ervaring, 
loopbaan en beroepspraktijk. Zij was gefragmenteerd en kende nauwelijks 
hechte samenwerkingsverbanden. Het beroep van werktuigkundige - in socio
logische betekenis - bestond niet. 

Afb. 1: Vele Nederlandse machinefabrieken en -werkplaatsen hielden zich bezig met de ver
vaardiging van stoommachines en stoomketels. Hier is afgebeeld een aanzicht van de fabriek 
van stoomwerktuigen en inrichtingen van meestoven 'Nardten Luckerhof & Co', circa 1870. 
(Deel van een kwitantiebiljet) . 

6. Van Hooff, Nederlandse vulcanus. 
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Dat wil overigens niet zeggen dat er geen aanzetten zijn te vinden tot een 
beroepsgemeenschap. Vanaf 1860 was er een kristallisatie kern onder de werk
tuigbouwkundigen aanwezig, die rond de eeuwwisseling tot een gemeenschap 
met een 'school' cultuur zou uitgroeien. Deze kern werd gevormd door hogere 
technici van de grote machinefabrieken (onder andere Werkspoor en Stork), de 
marine, overheidsdiensten (zoals de Dienst van het Stoomwezen) en de werk
plaatsen van de spoorwegen. Deze kern zou zijn invloed in de werktuigkundi
ge wereld pas in de twintigste eeuw doen gelden. 

Werktuigkundigen, industrialisatie en stoommachines 

Het ontbreken van een beroepsgemeenschap brengt vervolgens de vraag met 
zich mee: kan een dergelijke heterogene en gefragmenteerde beroepsgroep een 
substantiele rol vervullen in de industrialisatie (in het bijzonder in het voorzien 
van kapitaalgoederen) en in de transformatie van de werktuigbouwkunde naar 
een meer technische wetenschap. Wij zullen ons in eerste instantie beperken 
tot het bouwen van stoommachines en daarbij twee zaken aan de orde stellen. 
Allereerst: welke bijdrage leverde de Nederlandse machinenijverheid aan de 
bouw van stoommachines in ons land? Op de tweede plaats: hoe werden 
stoommachines in ons land gefabriceerd, welke kwalificaties en kennis waren 
daarvoor vereist en hoe voorzag men daarin? 

Nederland was voor de toepassing van de stoomtechniek niet geheel afhan
keJijk van het buitenland. Zelfs in de beginfase toen nog op beperkte schaal 
stoominstallaties werden geplaatst, was circa de helft van Nederlands fabri
kaat. Van 171 stoommachines uit de eerste helft van de negentiende eeuw, 
waarvan de bouwer bekend is, waren 85 machines in Nederland gebouwd, 36 
in Belgie of op het huidige Belgische grondgebied en 46 in andere landen.7 

Na 1850 toen ons land overschakelde van de klassieke energiebronnen op de 
stoomtechniek, bleef de Nederlandse machinenijverheid voor een belangrijk 
dee I in de binnenlandse behoefte aan stoominstallaties voorzien. Rond 1880 
was 50% van de stoommachines van Nederlandse makeJij. Vijftien jaar later 
was het Nederlandse aandeel iets toegenomen namelijk tot 55%. De stoomke
tels waren omstreeks 1880 voor circa 56% van binnenlandse makelij . Rond 
1910 bedroeg dit aandeel circa 64%.8 Bij de beoordeling of dit al of niet een 
prestatie is, moet men mede overwegen, dat de Nederlandse machinefabrieken 
en -werkplaatsen op een open markt concurreerden met Belgie, Engeland en 
Duitsland, landen met een langere traditie in de machinebouw. 

7. R. Steenaard, Stoom en Stoomwezen , 1824-1850 (Doctoraalscriptie Erasmus universiteit, 
Rotterdam 1989) met bijlage, 46. 
8. Van Hooff, Nederlandse vulcanus, 191. 
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De fabricage van stoommachines 

Los van deze beoordeling kan men zich afvragen hoe het mogelijk is dat een 
land met een gefragmenteerde werktuigkundige beroepsgroepering op een der
gelijke schaal stoommachines fabriceerde. Het antwoord luidt in wezen een
voudig: het bestaan van een beroepsgemeenschap van werktuigbouwkundigen 
of werktuigbouwkundige ingenieurs vormde geen noodzakelijke voorwaarde 
om kapitaalgoederen voort te brengen. Hoe zit dit precies? Kijken wij daartoe 
naar de fabricage van stoommachines. 

Afb. 2: De fabricage van stoomkerels in her midden van de negentiende eeuw. 

Het vervaardigen van een stoommachine bestaat uit een breed scala metaal
bewerkingstechnieken9

: het gieten, het smeden, de verspanende bewerkingen 
en het samenvoegen. Giet- en smeedijzer waren de belangrijkste materialen, 
naast andere metalen zoals koper en brons en later in de negentiende eeuw het 
staal. Men gebruikte aanvankelijk ook nog hout, zelfs voor zwaar belaste 
onderdelen als bijvoorbeeld de krukas en de balans. Het belang van hout nam 
in de loop van de negentiende eeuw af. 

9. Van Hooff, Nederlandse vulcanus. hfs!. 2. 
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Bij het gieten werd het gesmolten metaal in gietvormen gegoten en kreeg het 
na afkoeling zijn gewenste vorm. Tot de specialistische werkzaamheden 
behoorden het maken van de modellen, het maken van de gietvorm en het 
smelten van de verschillende melanges metaal volgens een uitgekiend procede 
om de juiste materiaaleigenschappen te verkrijgen. Uiteindelijk had men een 
gegoten stuk dat op de gieterij nog werd ontdaan van bramen, opkomers en 
andere ongerechtigheden en eventueel verder werd bewerkt met vijlen en bor
stels. Naast het gieten gebeurde een dee I van de ruwe voorbewerking in de 
smederij, waarbij smeedbaar ijzer plaatselijk werd verhit zonder in vloeibare 
toestand te komen. Met hamers en aambeeld, zadels, hooms en andere voor
werpen bracht men gewenste vormen aan. Grote smeedwerken kregen hun 
vorm met stoom- en valhamers (vanaf het midden van de negentiende eeuw) 
en hydraulische smeedpersen (aan het eind van de negentiende eeuw). 

Bij het smeden en het gieten was het moeilijk of onmogelijk om het voor
werp de exacte vorm te geven. Vooral op kritische punten kon nooit voldoende 
nauwkeurigheid gegarandeerd worden. Bij het gieten kromp het werkstuk tij
dens het afkoeIen. Smeedwerk gebeurde met de hand en op het oog; twee 
smeedstukken waren nooit geheel identiek. Daamaast vereisten veeI werkstuk
ken een verdere afwerking, zoals het aanbrengen van gaten. Vee I van deze 
bewerkingen geschiedden tot ver in de negentiende eeuw vooral met behulp 
van handgereedschap. Het gebruik van gereedschapsmachines yond echter in 
toenemende mate plaats. De belangrijkste machines waren de draaibanken, de 
boormachines, de schaafmachines en de slijpmachines. 

Het in elkaar passen en afwerken van de verschillende onderdelen geschied
de in de bankwerkerij met als centraal punt de werkbank. Boren, kloppen, 
hameren, behakken, buigen, rich ten (recht maken) en vijlen waren zo de 
belangrijkste werkzaamheden van de bankwerker. Een groot aantal gereed
schappen en ook werktuigen stonden hem daarbij ten dienste. Beitels, bonkha
mers, vijlen en boren behoorden daartoe, terwijl voor het afmeten en aftekenen 
eveneens gereedschap aanwezig was. Daarbij dienden bankschroeven om klei
nere onderdelen op werkhoogte vast te zetten. 

Een fabriek of werkplaats die een stoommachine bouwde, behoefde niet al 
deze activiteiten uit te voeren. Vaak ontbrak de gieterij en werden de gietstuk
ken aangeleverd door gespecialiseerde gieterijen. Het smeden, het verspanen 
en het samenvoegen gebeurde doorgaans wei in de eigen fabriek of werk
plaats, hoewel in sommige gevallen het accent op de bankwerkerij lag, waarbij 
de meeste onderdelen van elders werden aangevoerd. Zo bestond het bouwen 
van de eerste stoommachines van Stork hoofdzakelijk uit het assembleren van 
de onderdelen vooral uit BeJgie betrokken. De firma zou zich echter na 1870 
ontwikkelen tot een grote machinefabriek inclusief een eigen gieterij. Verder 
kwam het voor dat cruciale onderdelen van de stoommachine bij andere 
fabrieken werden besteId. Zo was het maken van de ronde cylinders met mini-
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male afwijk:ingen een precisiewerk. Toch waren hiervoor ook speciale gereed
schapsmachines ontwikkeld, waarover de Nederlandse machinenijverheid kon 
beschikken. 

Een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden die hier zijn genoemd, 
bestond uit geoefend werk, dat vaak jarenlange ervaring vereiste. De prakti
sche ervaring deden de arbeiders op in de bedrijven zelf. Een klein deel had 
een meer formele scholing genoten op industrie- en tekenscholen (na 1830), 
ambachtsscholen (na 1860), middelbaar technische opleidingen (na 1850) en 
in een enkel geval bedrijfsscholen. De vereiste (beperkte) 'theoretische' vaar
digheden zoals het meten, het eenvoudig tekenwerk, het lezen van constructie
tekeningen e.d. kwamen in de opleiding aan deze scholen ook aan bod of wer
den verworven door zelfstudie. Recrutering van de gekwalificeerde arbeids
kracht geschiedde door eigen kweek, ovemame van ervaren werklieden uit 
andere machinefabrieken of door het aantrekken van ambachtslieden, vooma
melijk uit de metaalsector. In de begin peri ode van de machinefabricage domi
neerden de buitenlandse vakkrachten. Nog tot ver in de negentiende eeuw 
speelden zij een rol van belang. Aan het eind van de eeuw was het grootste 
dee I van de werklieden van Nederlandse komaf. 

Hoewel de eerste in Nederland geplaatste stoommachines waarschijnlijk aile 
uit Engeland en Belgie afkomstig waren, leverden Nederlandse machinefabrie
ken en - werkplaatsen, zoals wij zagen, al spoedig een substantieel deel. Voor 
1850 fabriceerden minstens zestien bedrijven stoommachines.1O De verschillen 
waren echter groot. Een bedrijf, P. van Vlissingen & Dudok van Heel uit 
Amsterdam bouwde in deze peri ode 28 of meer machines. Enkele kwamen aan 
een aantal van drie 11 tien, terwijl het merendeel slechts een of twee machines 
vervaardigde. Hiertussen zaten ook enkele bedrijven - geen machinefabrieken 
- waarvan de eigenaar de stoommachines in eigen beheer bouwde, zoals H. 
Bekker uit Gernert die in 1829 een stoommachine van 4 pk voor zijn katoen
spinnerij in elkaar zette. 

Een voorbeeld van een machinewerkplaats met een kleine produktie was die 
van J.A. Mercx uit Tilburg. Van oorsprong was hij horlogemaker. Na enige tijd 
in een machinefabriek in Aken te hebben gewerkt, kwam hij in 1835 terug in 
zijn geboorteplaats. Daar beg on hij met het installeren van nieuwe en het repa
reren van bestaande stoommachines. In 1840 had hij zijn zaken zover uitge
breid, dat hij behoefte had aan een stoommachine om draai- en boorbanken 
aan te drijven. Deze maakte hij in zijn eigen werkplaats, terwijl de stoornketel 
uit de lakenfabriek van Pollet & Zonen in Tilburg kwam. De onderdelen van 
de machine waren deels afkomstig van andere machinefabrieken. In de daar
opvolgende tien jaar zou hij nog slechts een stoommachine bouwen. Daama 

10. Steenaard, 'Stoomwezen', 47-50 . 
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liep de produktie op. In de negentiende eeuw werden in totaal tachtig machines 
vervaardigd, waaronder verschillende compound machines van 150 pk. 

Het ontwerpen van stoommachines 

Het bouwen van stoommachines vormde in Nederland in de vorige eeuw in 
we zen geen probleem. Zelfs een handige ondememer of technicus die niet 
werkzaam was in de machinenijverheid kon er in slagen een stoommachine in 
elkaar te knutselen. Oat zegt echter op zich niets over de kwaliteit van de 
stoommachinebouw. Deze hing afvan de vaardigheden van de werktuigkundi
gen op de werkvloer en van het ontwerp van de stoominstallatie. Op dit laatste 
richten wij nu onze aandacht. Het ontwerpen behoort namelijk tot het hart van 
de werktuigbouwkunde. 

Gedurende de gehele negentiende eeuw is er - intemationaal gezien - sprake 
van een technische perfectionering van de stoominstallatie en een economi
sche optimalisatie van haar toepassing. Talloze probleemstellingen en debatten 
waren in deze periode aan de orde": moeten stoommachines verticaal (staand) 
of horizontaal (liggend) gebouwd worden? Op welke wijze kan men maximaal 
voordeel halen uit de expansie van de stoom? In welke gevallen gebruikt men 
condensors en van welk type? Wat is het ideale stoomverdelingsmechanisme? 
Welke constructie leidt tot het laagst mogeJijke stoomverbruik etc. 

Dergelijke type vragen waren het uitgangspunt van onderzoek, ontwikkeling 
en ontwerpen en bij uitstek het werkterrein van (hogere) technici en ingeni
eurs. Hetgeen ons hier interesseert, is de bijdrage van de Nederlandse ingeni
eurs en technici aan de evolutie van de stoomtechniek en de wijze waarop zij 
de toegenomen kennis in hun ontwerpen verwerkten. Kan men een adequate 
reactie verwachten van de gefragmenteerde groepering van hogere technici in 
de machinebouw op de intemationale technische ontwikkelingen? 

Gezien het feit dat de stoomtechniek zich op een breed front ontwikkelde, 
beperken wij ons tot een aspect, namelijk de dimensionering van de stoomma
chine. Eerst zullen wij de de intemationale beschouwingen en theorieen met 
betrekking tot dit vraagstuk beschrijven. Vervolgens keren wij terug naar 
Nederland en onderzoeken de Nederlandse benadering. 

Wat is het dimensioneringsvraagstuk? Het betreft hier de bepaling van de 
zuigerdiameter, de slaglengte, de stoomdruk en het toerental voor een stoom
machine van een vereist vermogen. De basisformules voor de berekening van 
de dimensies zijn gegeven in figuur 1. De grondsJag van deze berekening, 

II . A. den Ouden, De perfeclionering van de slOommachine voor f abrieksgebruik (De Archaeo
logische Pers Eindhoven z.j .) 2. 
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namelijk dat het ge"indiceerde vermogen recht evenredig is met de druk in de 
cylinder, het zuigeroppervlak en de gemiddelde zuigersnelheid, was reeds in 
de achttiende eeuw bekend. Toch werden de formules bij het ontwerpen tot aan 
het begin van de negentiende eeuw niet gebruikt. 12 Dat was ook niet nodig, 
daar er slechts enkele typen machines bestonden, vooral Newcomen en Watt 
balansmachines en hiervoor bestonden tabellen met de dimensies in relatie tot 
het gevraagde vermogen. Deze tabellen waren gebaseerd op in de praktijk wer
kende stoommachines. 

Het dimensioneringsvraagstuk. 
Gegeven: het vereiste effectieve vermogen Ne 
Gevraagd : d = diameter 

S = slaglengte 
= toe rental 

Pi = stoomdruk 

10.000 2 
• P; '"4 D 

75 
T ---r- T 

Gei"ndiceerde Indicateur Zuiger Gemiddelde 
vermogen druk oppervlak zuigersnelheid 

~ ~ 
N =11· Ni 
T Trendement 
effectieve vermogen 

c=2·11·S/60 

toerent.T T 
slaglengte 

Figuur 1: De dimensionering van de stoommachine. 

In de loop van de vorige eeuw kwamen rekenprocedures steeds meer cen
traal te staan in de stoomwerktuigleer. De reden was enerzijds de groter wor
dende varieteit in stoommachines, anderzijds het gebruik van de expansie van 
stoom, waardoor de berekening van de gemiddelde stoomdruk complexer 
werd. Voor de aanwending van de hier gegeven basisformules had men meer 
informatie en regels nodig. Voor een deel was deze informatie gebaseerd op de 
ervaringen uit de praktijk. Zo had men de ervaring dat de optima Ie verhouding 
van de zuigerdiameter en de slaglengte voor kleine stoommachines was als 

12. Zie bijvoorbeeld: Rees's Manufacturing Industry (1819-20, Engels Handboek) in het bijzon
der p. 84 e. v. 'Rules for determining the proportions of Atmosferic Engines'. 
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1 : 3 en voor grote stoommachines als 1 : 2. lndien men de slaglengte wist, kon 
men de zuigerdiameter zonder probleem berekenen en andersom. In dergelijke 
gevallen kan gesproken worden van vuistregels. Deze veranderden gedurende 
de negentiende eeuw door het gebruik van nieuwe materialen, nieuwe con
structies, nieuwe onderdelen, etc. 

Andere regels werden onderwerp van diepgaande theoretische beschouwin
gen. Een belangrijke parameter, waarvan de berekening leidde tot uitgebreide 
theorievorming, was de stoomdruk. 

p·t 
I Pmaxr--__ .. 

Vb 

Pi = stoomdruk in de cylinder 
Pmax = maximum druk 
Pmin = minimum druk 
V = volume 
Vb = volume aan het begin van de expansie 
VI = volume van de cylinder 

V1 ---+V 

Figuur 2: Her verband tussen stoomdruk en volume in de cylinder 

In de theorievorming kan men globaal drie perioden onderscheiden l3
: 

1. De 'klassieke' theorie voor Pambour. 
2. Pambour's theorie uit 1838. 
3. De geavanceerde theorieen na Pambour. 
In figuur 2 is het verband weergegeven tussen stoomdruk en volume in de 
cylinder. Gedurende een gedeelte van de slag wordt stoom toegevoerd en wei 
tot het volume Vb is bereikt. Vervolgens wordt de stoomtoevoer afgesloten, 
expandeert de stoom over de rest van de slag en daalt de spanning. 

In de 'klassieke' theorie ging men ervan uit dat de stoom een ideaal gas was, 
de temperatuur gedurende de expansie niet daalde en de wet van Mariotte 
gold. De gemiddelde druk in de cylinder was dan eenvoudig via een integraal 
uit te rekenen. 

13. P.A. Kroes, 'The role of design in engineering theories', lezing op de conferentie 'Technolo
gical Development and Science in the 19th and 20th centuries' (Eindhoven 6-9 november 1990). 
De proceedings van deze conferentie wilen in 1991 verschijnen. 
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Een doorbraak in de stoomwerktuigleer vormde de theorie van de Franse 
ingenieur Pambour uit 1838. Voor de berekening van de gemiddelde stoom
druk nam hij andere uitgangspunten: stoom was geen ideaal gas, zij bleef ver
zadigd gedurende de expansie, haar temperatuur veranderde in deze fase en er 
gold de wet van Navier. De formule die hij hieruit afleidde, betekende een aan
zienlijke verbetering in de bepaling van de gemiddelde stoomdruk. 

Pambour's uitgangspunt dat stoom gedurende de expansie verzadigd bleef, 
bleek bij later onderzoek door Clausius en anderen niet te kloppen. Zij verbe
terden op dit punt zijn theorie en kwamen met aangepaste formules. Daamaast 
hield men ook rekening met andere factoren, zoals de invloed van de schadelij
ke ruimte (het volume tussen de schuif en de zuiger wanneer deze op zijn dode 
punt staat), het effect van de afsluiting van stoom aan het eind van de slag en 
de invloed van de compressie in de tegenstoom-periode. De correcties door 
deze factoren hebben in het druk-volume-diagram van figuur 2 vooral betrek
king op de gearceerde delen. Verschillende formules werden op basis hiervan 
ontwikkeld. 

Het ontwerpen van stoommachines in Nederland 

Nieuwe theorieen, methoden en rekenprocedures werden in de negentiende 
eeuw ontwikkeld voor het dimensioneringsvraagstuk. Terugkerend naar 
Nederland kunnen de volgende drie vragen worden gesteld. 
1. In hoeverre leverden Nederlandse werktuigkundigen bijdragen aan deze ont

wikkeling? 
2. In hoeverre waren zij op de hoogte van de actuele stand van zaken met 

betrekking tot dit vraagstuk. 
3. In hoeverre pasten zij de nieuwe benaderingen toe bij het ontwerpen van 

stoommachines? 
Het antwoord op de eerste vraag kan kort zijn: voorzover wij kunnen achterha
len, is de bijdrage nihil. Een onderzoek in binnenlandse en buitenlandse vak
tijdschriften en handboeken, waarin nieuwe ontwikkelingen werden gepubli
ceerd, levert voor het hier behandelde vraagstuk niets op. Publicaties van 
Nederlanders over het onderwerp in buitenlandse literatuur waren er niet. Het 
Tijdschrift van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs had over het algemeen 
weinig belangstelling voor de stoomtechniek, evenals het tijdschrift van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en andere techni
sche, technisch-wetenschappelijke of wetenschappelijke tijdschriften. 

De Ingenieur had meer aandacht voor stoom, maar niet voor het hier behan
delde vraagstuk. Andere tijdschriften vonden theoretische beschouwingen 
weer te ver gaan voor hun lezerspubliek. Zo merkte de redactie van het Tijd
schrift van de Maatschappij voor Nijverheid naar aanleiding van een ingezon-
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den artikel "lets over de kracht van stoomrijtuigen" op, dat zij gemeend had 
"aan deze proeve eene plaats te kunnen inruimen, hoezeer zij overigens tot 
Regel aanneemt, om geene stukken te plaatsen, welker onderwerpen meer 
regtstreeks tot het yak der Wis- of Natuurkunde behooren". 

Het antwoord op de tweede vraag - was men in Nederland op de hoogte van 
de buitenlandse ontwikkelingen? - ligt genuanceerder. Vit een onderzoek naar 
een twintigtal Nederlandse publicaties over de (stoom)werktuigbouwkunde in 
de negentiende eeuw en begin twingtigste eeuw blijkt dat er drie categorieen 
zijn. 

Een aantal publicaties had de vorm van een brochure en diende als algemene 
inleiding voor de gei:nteresseerde leek, zoals een populair boekwerkje uit 1854 
Het stoomwerktuig populair beschreven en verklaard.14 Deze publicaties gin
gen niet in op het dimensioneringsvraagstuk. 

Een tweede categorie bestond uit studie- en handboeken ten behoeve van 
middelbare technische opleidingen en functies bijvoorbeeld voor bankwerkers, 
machinisten, opzichters en werkbazen. Daartoe behoorde bijvoorbeeld een 
Praktisch handboek voor de bepaling del' afmetingen van stoomwerktuigen uit 
1860 door J.L. Nierstrasz of een driedelig werk Het Stoombedri}f Beknopte 
handleiding bi) de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en 
studeerenden uit 1921 door N.A. Imelman. '5 Dit type boeken behandelde door
gaans het dimensioneringsvraagstuk en de berekening van het vermogen uit de 
gegeven afmetingen, maar hun benadering was relatief eenvoudig met een 
minimum aan theorie. Zij gebruikten de basisformules en in sommige gevallen 
de kJassieke theorie van de bepaling van de stoomdruk. Verder gaven deze 
boeken praktische regels en tabellen. De dimensionering van de stoominstalla
tie zou, uitgaande van de daarin behandelde stof, aanzienlijk onnauwkeuriger 
geschieden dan met de beschikbare kennis mogelijk was. De theoretische vor-

14. Het stoomwerktuig populair beschreven en verklaard (z.pl., 1854). Zie bijvoorbee1d ook : 
Verklaring van het stoomwerktuig (Amsterdam 1839). 
15. J.L. Nierstrasz, Praktisch handboek voor de bepaling del' afmetingen van stoomwerktuigen 
ten die/We van werklieden, machinisten, opzigters, werkbazen, enz. (Rotterdam 1860); N.A. 
Imelman, Het stoombedriif, Beknopte handleiding bi} de studie van het geheele stoomwezen 
voor machinisten en studeerenden (Deventer 1921); Zie verder ook: A. Jongkees, Beginselen 
der stoomwerktuigkunde. Leidraad bij het onderwijs van machinist·leerlingen (Hellevoets1uis 
1884, 2e druk 1891); D.J. Wagner, Beschrijving del' inrichting en werking van de stoomwerktui
gen (Dordrecht, z.j.); J.C. Graue, Praktisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de 
stoomwerktuigkunde (Leiden z.j.); A.D.F.W. Lichtenbelt, Handleiding bi} het onderwi}s in de 
beginselen del' stoomwerktuigkunde (Rotterdam 1905); L.A. Dittlof Tjassens, Leerboek del' 
stoomwerktuigkunde (Leiden 1882); Stoomwerktuigkunde (vier delen met platen, Marine
Machinistenschool 1914/1915); Stoom. Handleiding voor het stoombedrijf(Groningen/Amster
dam 1929); I.H. Harte, Volledig Machinenboek of Handboek tot de theoretische en praktische 
kennis van aile soorten van stoom en andere werktuigen en derzelver onderdeelen (Gorinchem 
1852); E.F. Scholl, De gids voor machinisten (Leiden 1892, 4e druk). 
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Afb. 3: Voorbeeld van een veel gebruikte stoommachine in de tweede helJr van de negentiende 
eeuw: een horizontale stoommachine met condensor (beneden) . De stoomketel staat elders en is 
niel afgebeeld. 

ming voor deze categorie werktuigkundigen had een lage prioriteit, daar zij 
niet tot ontwerpers werden opgeleid. 

De derde categorie boeken was bestemd voor hogere technische opleidingen 
en functies bijvoorbeeld voor ingenieurs, directeuren, bedrijfsleiders en leger
officieren. Typisch voor de Nederlandse situatie was dat slechts twee Neder
landse auteurs in de negentiende eeuw een dergelijk 500rt boek schreven, 
namelijk Verdam aan het begin en Delprat in het midden van de eeuw. 

Verdam was een jonge en veelbelovende lector aan de Universiteit in Gro
ningen voor de toepassing van de scheikunde en werktuigbouwkunde op de 
'nuttige kunsten'. Hoewel hij zijn colleges· in 1828 wegens gebrek aan belang
stelling staakte, bleef hij actief in de werktuigbouw. Tussen 1829 en 1837 
publiceerde hij een zesdelig werk Grondslag der Toegepaste Werktuigkunst , 
waarvan drie delen betrekking hadden op de stoomtechniek.16 Ook was hij 

16.G.J. Verdam, Grondslag der loegepasle werkluigkunsl (zes delen met atlas, Groningen 
1829- 1837). 
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adviseur van de overheid voor werktuigkundige aangelegenheden en inspec
teerde hij in opdracht van de Rijksoverheid de stoominstallaties in Nederland 
op hun veiligheid. Verdam bezat een grondige kennis van en had een rijke 
ervaring met de stoomtechniek. De geheel nieuwe benadering van Pambour 
komt men bij hem nog niet tegen. Dat kon ook niet, daar Pambour zijn ver
nieuwende inzichten in 1838 publiceerde. 

Delprat, een legerofficier, studeerde enige tijd aan de beroemde Ecole des 
Ponts et Chaussees. Vanaf 1821 was hij leraar, eerst aan de Koninklijke Artil
lerie en Genieschool in Delft en, na de verplaatsing van deze school in 1829 
naar Breda, leraar aan de Koninklijke Militaire Academie, alwaar hij tot com
mandant werd benoemd. Zijn studieboek Beginselen der werktuigkunde voor 
de kadetten der artillerie, genie en van den waterstaat verscheen in verschil
lende drukken, de eerste in 1842.'7 Daarin volgde hij nauwkeurig de theoreti
sche ontwikkelingen. Hij was goed op de hoogte van de theorieen van Pam
bour, Camot, Regnault, Clausius en anderen. 18 

Het is opmerkelijk dat de enige school voor werktuigbouwkundige ingeni
eurs, die te Delft, geen eigen studieboeken over de werktuigleer ontwikkelde. 
Het accent in de opleiding lag - voor zover het de werktuigbouwkunde betrof -
op het tekenen, het lezen en het verklaren van werktuigkundige tekeningen en 
het ontwerpen van stoomwerktuigen. De grondslag voor de berekeningen die 
noodzakelijk waren bij het ontwerpen, werd behandeld in het onderdeel 'toege
paste mechanica'. Tussen 1864 en 1876 behandelde Dr. L. Cohen Stuart -
civiel ingenieur en wis- en natuurkundige, tevens directeur van de Polytechni
sche School - deze stof in een college van twee uur en gebruikte daarbij een 
Duits studieboek. De stof had echter vol gens Huet "niet die uitgebreidheid die 
hij bijvoorbeeld aan de Polytechnische Scholen te Zurich en te Aken bezit".20 
Op aandringen van Huet kreeg de werktuigleer vanaf 1876 aanzienlijk meer 
aandacht. 

Huet was de grote animator van de werktuigbouwkundige opleiding aan de 
Polytechnische School. Hijzelf had het yak geleerd in de praktijk in de machi
nefabriek van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Zijn meer wiskundige 

17. J.P. Delprat, Beginselen der werktuigkunde voor de kadetten der artillerie, genie en van den 
waterstaat (Breda 1842). De derde druk verscheen in 1861. 
18. Aan deze categorie kan eventueel nog toegevoegd worden: H.W. Schroeder van der Kolk, 
Het behoud van arbeidsvermogen bi} de stoomwerktuigen (Leiden 1861). De auteur gaat uitvoe
rig in op Pambour en andere theoretici. De publicatie betreft echter een lezing voor het Natuur
kundig Gezelschap te Utrecht en was niet direct gericht op werktuigkundige ingenieurs of ont
werpers van stoommachines. 
19. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlage en Register, 1868-1869. Verslag van den Staat 
der Hooge, Middelbare en Lagere scholen over 1867/1868, 1412. 
20. A. Huet, De Delftse Akademie en de Polytechnische School; Verspreide schetsen en studieen 
(Purmerend 1880). 
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en natuurwetenschappelijke vorrning verkreeg hij via een jaar lang privaat 
onderwijs van dr. F.T. Stamkaart. Op de Delftse ingenieursopleiding gaf hij 
tekenen en het verklaren van werktuigkundige tekeningen. Dat was ook de 
invalshoek van waaruit hij zich met de stoomtechniek bezighield. Zijn beken
de werk over de stoomgemalen in Nederland bestaat hoofdzakelijk uit een 
beschrijving van de installaties en werktuigen. 21 Theoretische verhandelingen 
komen er niet in voor, ook nauwelijks in andere publicaties van Huet. Gezien 
zijn achtergrond is dat ook niet verwonderlijk. 

Het theoretisch niveau van de stoomwerktuigleer - zo mogen wij conc\ude
ren uit deze excurs - wisselde waarschijnlijk sterk in Nederlandstalige studie
en handboeken en aan Nederlandse, werktuigbouwkundige opleidingen. Toch 
behoefde dit geen belemmering te zijn voor Nederlandse werktuigbouwkundi
gen om zich theoretisch te bekwamen of de nieuwe theoretische inzichten toe 
te passen. In principe kon iedere Nederlandse technic us zich op de hoogte stel
len van de theoretische ontwikkelingen in de stoomtechniek. De buitenlandse 
literatuur was toegankelijk, hoewel niet altijd gemakkelijk. De beperkte 
infrastructuur voor inforrnatie-uitwisseling, de vreemde taal waarin de publi
caties waren gesteld en het theoretisch karakter van sommige artikelen vorrn
den onder meer de belemmeringen. Buitenlandse technische handboeken en 
tijdschriften vonden echter op ruime schaal verbreiding onder machinefabri
kanten en werktuigkundigen. Buitenlandse boeken werden regelmatig besteld 
en aangetroffen in het boekenbezit van een machinefabriek. Tot ver in de 
negentiende eeuw bleven Britse bladen als The Engineer en Engineering toon
aangevend in Nederlandse vakkringen. Omstreeks de eeuwwisseling kwamen 
Duitse en Amerikaanse tijdschriften meer in de belangstelling. Grote, maar 
ook kleine ondememingen, bezaten abonnementen op een of meerdere vaktijd
schriften. Voor een deel werd buitenlandse literatuur ook vertaald, zoals het 
boek vanJ. Weisbach Handleiding tat de kennis van het staamwerktuig uit het 
Duits , door G. Kuyper in 1870." 

21. A. Huet , Stoombemalillg van polders en boezems Cs-Gravenhage 1885). 
22. J. Weisbach, Handleiding tot de kennis van het stoomwerktuig (Amsterdam 1870) venaald 
door G. Kuyper. Het leerboek gaat uitvoerig in op de theorieen van Pambour en anderen. 

Andere buitenlandse uitgaven in de Nederlandse taal: Chr. Cremer, Het stoomwerktuig (Rotter

dam z.j .); Eenvoudig handboek voor het lager en middelbaar technisch onderwijs. G. Pipijn en 

A. van den Steen, Leerboek del' werktuigkunde , stoomketels & stoommachilles met praktisch 
ollderricht over het vervaardigen e ll behalldelen del' gewone stoomwerktuigen (Gent 1876); Een 

leerboek t.b.v. middelbaar technjsche scholen en functies. Een vierde druk verscheen in J 897; J. 
Bourne, Leer- en handboek del' stoomwerktuigkullde (Nieuwediep 1858); Praktisch handboek 
voor middelbaar technische functies en ondernemers. 8 em oulli's Vademecum, een praktisch 
handboek voor berekeningell , dagelijks voorkomellde ill de bouw- en werktuigkunde, oorspron

kelijk vertaald door J.G. van Gendt jf., opnieuw bewerkt door G.J.W. de Jongh (Amsterdam 
1884). 
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De buitenlandse technische ontwikkeling was nog op een andere wijze goed 
toegankelijk en open voor de Nederlandse technici. Theoretische beschouwin
gen werden namelijk in de studie- en handboeken vaak getransformeerd naar 
relatief eenvoudige rekenprocedures en methoden. De theoretische basis 
mocht dan complex zijn en slechts begrijpelijk voor de ingewijde in de wis
kunde, natuurwetenschappen en de werktuigleer. Dit gold zeker niet voor de 
toepassingen van die theoretische inzichten in de praktijk. De technische boe
ken hadden deze dusdanig omgezet in tabellen, grafieken en rekenregels, dat 
de minder theoretisch geschoolde werktuigbouwkundige er toch in de praktijk 
gebruik van kon maken. Meestal werd het gebruik van de rekenprocedures met 
voorbeelden toegelicht, zodat men vrij snel zelf aan de slag kon. Een dergelijk 
voorbeeld - uit een Duits handboek uit 1902 - ziet er als voigt uit: 23 

Beispiel: Fur eine Eincylinder-Kondensationsmaschine mit 
Dampfhemd fur Nn = 50 PS und Po = 5 at wird 

S1 Nn 
p=4;S =0,15 (Taf.ll) :c=1 ,5(Taf.I);ns=30c=45;c =33,3; 

ri =0,77und -r
1 

=1 , 29(Taf.V);~ =43,1; Ni =1 ,5'43,1=64,7; 
i c 

P;=0,46'4--1,024'0,21=1 , 62(Taf . III);F=1~~0 '43,1' 1 ~2 =0,199 

1 2 4" d =1,03F=0,2056; 

hieraus d = 0,512 m. Wird s = 1 angenommen, so folgt 

n= 30c =45 
s 

Hiermee willen wij overigens niet zeggen dat het ontwerpen van een stoom
machine een eenvoudige zaak is. Waar het ons hier om gaat, is dat auteurs van 
technische boeken erin slaagden complexe inzichten relatief eenvoudig toe
gankelijk en bruikbaar te maken voor de praktijk. 

Of technici er gebruik van maakten - onze derde vraag aan het begin van 
deze paragraaf - blijft echter een open vraag. De verwachting is van wei, maar 
zekerheid hieromtrent is niet te verkrijgen, daar de formele berekeningsproce
dures doorgaans niet in de archieven terug te vinden zijn. 

Vaak zijn er tekeningen, maar de wijze waarop men tot die tekeningen geko
men is, is nauwelijks te achterhalen. Soms treft men kladaantekeningen aan. 
Toch blijft het ontwerpproces van een werktuigbouwkundige voor de vorige 
eeuw een moeilijk te reconstrueren verschijnsel. 

23.Des Ingenieurs Taschenbuch (Berlin 1902) 822. 
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Beroepsgemeenschappen als strategische coalities 

In Nederland yond de industrialisatie (in de betekenis van mechanisering en 
toepassing van de stoomtechniek) plaats zonder de aanwezigheid van een 
'shop' of 'school' beroepsgemeenschap. De kans is groot dat daarbij in toene
mende mate geavanceerde, op theorie gebaseerde ontwerpmethoden werden 
gebruikt. In dit opzicht is er sprake van een transforrnatie in de 'body of know
ledge'. De aanwezigheid van een 'school' beroepsgemeenschap was daarvoor 
niet noodzakelijk. Nederlandse werktuigbouwkundigen hebben echter nauwe
lijks bijgedragen aan de ontwikkeling van de grondslagen van de werktuig
bouwkunde. Mogelijk dat dit samenhangt met het ontbreken van een 'school' 
beroepsgemeenschap. In het algemeen kan de stelling geforrnuleerd worden, 
dat beroepsgemeenschappen geen noodzakelijke voorwaarde vorrnen voor 
industrialisatie en de toepassing van de technische wetenschappen (in de 
bovengenoemde beperkte betekenis), misschien weI voor de ontwikkeling van 
de technische wetenschappen. 

Men kan hier tegenin brengen, dat deze stelling opgaat voor gevallen als 
Nederland, dat wil zeggen voor landen die niet aan het front van de techniek 
verkeren. Nederland was een volger in de negentiende eeuw en een soort 
eiland in een zee van kennis. Ons land was voor zijn kennisontwikkeling niet 
zozeer afhankelijk van wat er in het eigen land gebeurde, maar van het buiten
land. Daarom waren Nederlandse technici ook sterk op het buitenland gericht. 
Dit aspect zal in deze case zeker een rol hebben gespeeld, maar er is meer. 

De betekenis van een beroepsgemeenschap moet ons inziens niet op de eer
ste plaats gezocht worden in de industrialisatie en de technische ontwikkeling. 
Beroepsgemeenschappen hebben allereerst een politieke en maatschappelijke 
betekenis. Zij zijn strategische coalities, hecht georganiseerde beroepsgroepen 
die in de veranderende maatschappelijke verhoudingen op zoek zijn naar 
erkenning en macht en die monopolies op bepaalde domeinen binnen de 
arbeidsverdeling trachten te realiseren. Dit geldt zeker voor de 'school' 
gemeenschap of wei de ingenieursprofessies zoals Layton heeft laten zien voor 
de Amerikaanse ingenieurs24, Lundgreen voor de ingenieurs in Europa en Lint
sen en Disco voor de Nederlandse ingenieurs." 

Ook in de werktuigbouwkunde zal een 'school' gemeenschap in de twintigste 
eeuw ontstaan, die machtige instituties ontwikkelt in onderwijs, onderzoek en 
de ingenieurspraktijk. Maar pas op voor haar retoriek. Geloof haar woordvoer
ders niet als de beroepsgemeenschap of professie zich onmisbaar acht voor de 
industriele en technische ontwikkeling. 

24. E. Layton, The revolt of the engineers; social responsibility and the American engineering 
prof ession (Cleveland 1971). 
25. Lintsen, lngenieurs in Nederland; C. Disco, Made in Delft. Prof essional engineering in the 
Netherlands 1880-/940; Dissertatie (Amsterdam 1990). 



150 J aar ongestoord knoeien; wetgeving, 
milieubesef en bodemverontreiniging in 
Noord-Brabant, 1800-1950 

J. NIEUWKOOP EN M. VAN DE VEN 

Inleiding 

In april 1980 werd Nederland opgeschrikt door de gifaffaire in Lekkerkerk. De 
ondergrond van een nieuwbouwwijk bleek bouwrijp te zijn gemaakt met vaten 
chemisch afval. De ontdekking vormde het begin van een lange reeks bodem
verontreinigingen. Aanvankelijk heeft waarschijnlijk niemand vermoed wat de 
werkelijke omvang van de bodemverontreiniging in Nederland zou zijn. Stu
dies die in 1989 verschenen laten daarover weinig onduidelijkheid meer 
bestaan: 525.000 vervuilde lokaties in Nederland, waarvan er ruim 100.000 
gesaneerd zullen moeten worden.' 

De verontreiniging in Lekkerkerk is veroorzaakt door het storten van afval. 
In de periode tussen 1980 en 1989 werd duidelijk dat stortplaatsen goed zijn 
voor enkele duizenden gevallen van bodemverontreiniging. Het overgrote deel 
van de verontreinigde lokaties blijkt echter te bestaan uit bedrijfsterreinen. 
Geschat wordt dat er circa 120.000 huidige bedrijfsterreinen en 400.000 voor
malige bedrijfsterreinen verontreinigd zijn. De industrieIe ontwikkeling in 
Nederland is daardoor verreweg de belangrijkste oorzaak van de huidige 
bodemverontreinigingsproblematiek. 

De provincie Noord-Brabant is sinds het einde van de vorige eeuw een van 
de sterkst gelndustrialiseerde regio's van Nederland. Bovendien heeft de 
industrie er in de loop van de tijd een grote variatie gekend; circa 75% van de 
voor bodemverontreiniging relevante bedrijfsactiviteiten kwam of komt in 
Noord-Brabant voor. Het provinciale bestuur werd bij de voorbereiding en uit
voering van haar bodemsanerings-beleid dan ook herhaaldelijk geconfronteerd 
met de minder aangename overblijfselen van deze rijke industriele geschiede
nis. 

Dit vormde voor de Provincie een reden om in 1988 een opdracht aan de 
Technische Universiteit Eindhoven te verlenen voor een onderzoek naar de 

I. Tienjaren-scenario bodemsanering, Cs-Gravenhage september 1989.) 
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aard en omvang van de bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen. 
Vit een eerdere studie naar de Kempensche Zinkmaatschappij was gebleken 
dat historisch onderzoek naar produktieprocessen en stofstromen een zeer 
bruikbare methode kan zijn voor het bepalen van de aard en omvang van 
mogelijke bodemverontreiniging.2 

Het resultaat van het onderzoek voor de provincie bestaat uit drie delen. 3 

Allereerst is er een selectie van potentieel bodemverontreinigende bedrijfsacti
viteiten in de periode 1800-1950 gemaakt. Het hoofdrapport bevat vervolgens 
studies van circa honderd potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactivitei
ten die in de betreffende peri ode in Noord-Brabant aanwezig waren. Tenslotte 
is een prioriteitsstelling gemaakt die deze activiteiten ordent naar de mate en 
ernst van hun potentieel bodemverontreinigende karakter. Het onderzoek 
wordt momenteel aan de TUE voortgezet, waarbij het onderwerp verder uitge
diept en de prioriteitsstelling verfijnd wordt. 

Een van deze verfijningen waaraan in de rapporten voor de provincie te wei
nig aandacht besteed kon worden, is gelegen in de emissie van stoffen naar de 
bodem. Immers niet aileen de vraag welke stoffen een bedrijfsgroep in haar 
produktieprocessen gebruikte, is van belang voor de bepaling van mogelijke 
bodemverontreiniging, maar ook de hoeveelheid stoffen die in de bodem 
terecht kon komen. Om de emissie te kunnen bepalen is het noodzakelijk aller
eerst na te gaan op welke manier stoffen vanuit een bedrijf in de bodem terecht 
konden komen. 

Hieronder zal blijken dat een belangrijke bron van bodemverontreiniging 
gelegen is in de bedrijfsafvalstoffen en hun afvoer en/of verwerking. De wijze 
waarop bedrijven met hun (afval-)stoffen omgingen kan door verschillende 
factoren beinvloed zijn. Twee belangrijke factoren zijn het milieubesef en de 
wetgeving in de betreffende peri ode. Immers, een bewustzijn van het gevaar 
van industriele bodemverontreiniging en/of een wetgeving die dit gevaar op de 
een of andere wijze onderkende, zou tot een beperking van de mate of de ernst 
van bodemverontreiniging hebben kunnen leiden: In dit artikel komen achter-

2. J.A.W. Nieuwkoop, 'Historische balansen van lood, koper, arseen en anti moon voor de Kem
pensche zinkmaatschappij van 1893 tot 1974', Afstudeerscriptie Technische Universiteit (Eind
hoven 1988.) 
3. De onderzoeksresultaten zijn achtereenvolgens in de volgende rapporten vastgelegd : J.A.W. 
Nieuwkoop, Potentieel bodemverontreinigende bedriJfsactiviteiten in Nederland (Eindhoven 
1988); J.A.W. Nieuwkoop, BedriJfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in 
Noord-Brabant, met medewerking van P. Derksen, D.A.M. van de Yen en G.P.J.J. Yerbong, 
(Eindhoven 1989); J.A.W. Nieuwkoop, P. Derksen, De prioriteitsstelling van potentieel bodem
verontreinigende bedriJfsactiviteiten in Noord-Brabant in de periode 1800-1950, (Eindhoven 
1989). 
4. Dit artikel is naast de al genoemde studies hoofdzakelijk gebaseerd op: D.A.M. van de Yen, 
'Grondig bedorven; Het effect van milieubesef en wetgeving in het verleden (periode 1800-
1960) op de huidige industriele bodemverontreiniging ', Afstudeerscriptie TUE, (Eindhoven 
1990). 
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eenvolgens vier onderwerpen aan bod. Allereerst wordt een overzicht gegeven 
van de wijze waarop bedrijven tussen 1800 en 1950 de bodem konden vervui
len. Vervolgens wordt het milieubesef en de mogelijk relevante wetgeving 
behandeld, alsmede hun invloed op de aard en omvang van de huidige indu
stride bodemverontreiniging. Als laatste onderdeel wordt een praktijkgeval 
van industriele verontreiniging uit de vorige eeuw besproken. Deze case-studie 
maakt het mogelijk industriele bodemverontreiniging, milieubesef en wetge
ving in samenhang met elkaar te bestuderen. 

Bronnen van industriele bodemverontreiniging 

De verschillende wijzen waarop bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging 
kunnen lei den zijn in drie groepen te verdelen. Als eerste bron is de emissie 
van stoffen tijdens het produktieproces te noemen (hiertoe worden ook opslag 
en intern transport gerekend). De variatie in mogelijke verontreinigingen is bij 
deze bron feitelijk net zo groot als de variatie in verschillende bedrijfsactivitei
ten. In het al genoemde rapport Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging 
in het veri eden in Noord-Brabant is een grote hoeveelheid informatie over 
stoffen en produktieprocessen van circa honderd Brabantse bedrijfsactiviteiten 
tussen 1800 en 1950 opgenomen. 

Het is gebleken dat rond 1900 ruim 200 anorganische en circa 100organi
sche chemicalien algemeen in gebruik waren in de industrie. Hieronder bevin
den zich vele zeer giftige stoffen. Door lekkages, knoeien of calamiteiten kun
nen deze stoffen in de bod em terecht gekomen zijn. Enkele van de voor 
Noord-Brabant vanuit een oogpunt van bodemverontreiniging belangrijkste 
bedrijfsactiviteiten zijn: gasfabrieken, grafische bedrijven, houtconserve
ringsbedrijven, lederbedrijven, galvanobedrijven, textielblekerijen, -ververijen 
en -drukkerijen en de verf- en kleurstoffenindustrie. 

Een tweede belangrijke potentide bron van bodemverontreiniging is gele
gen in de energievoorziening van bedrijven en het onderhoud van machinepar
ken. Stoffen die daarbij gebruikt worden kunnen ernstige bodemverontreini
ging veroorzaken. Het gaat hier onder andere om steenkool en aardolie als 
brandstof en om smeer- en oplosmiddelen voor het onderhoud van machines. 
DergeJijke verontreinigingen zijn niet of nauwelijks gebonden aan een bepaal
de bedrijfsgroep, immers ieder bedrijf waarin stoomketels in gebruik waren, 
zal steenkool gebruikt hebben. Zowel de opslag van kolen als het gebruik van 
de verbrandingsresten voor bijvoorbeeld verharding van het terrein, kunnen 
een bron van verontreiniging zijn. 

Smeermiddelen werden overal waar machines in gebruik waren op grote 
schaal gebruikt. Zowel bij de opslag van smeermiddelen, bij het gebruik ervan 
als bij de verwijdering van het gebruikte middel kan ernstige bodemverontrei-



104 JBGBT 8(1991) 

niging ontstaan zijn. Ditzelfde geldt voor oplosmiddelen die voor reiniging 
van machines gebruikt werden. Uit de praktijk van de bodemsanering blijkt dat 
de bijdrage van genoemde stoffen niet onderschat moet worden: op vrijwel 
ieder verontreinigd bedrijfsterrein komen ook brandstoffen en hun verbran
dingsresten zoals kolen, assen, aardolie en teer, alsmede oplosmiddelen zoals 
chloorkoolwaterstoffen in soms zeer hoge concentraties voor. 

Een derde potentiele bron van bodemverontreiniging is gelegen in de manier 
waarop bedrijven met hun afvalstoffen omgingen. Afvalstoffen zijn te verde
len in vloeibare, vaste en gasvormige stoffen. Vloeibare stoffen werden 
geloosd op de bodem, op het oppervlaktewater of op het rioleringsstelsel 
(waama zij al dan niet gezuiverd alsnog in het oppervlaktewater terecht kwa
men). Vast afval werd op of in de bodem of in plassen en waterlopen gestort. 
Gasvormige afvalstoffen (alsmede stof en dampen) tenslotte werden in de 
atmosfeer geloosd. 

Wij bekijken de effecten van de vloeibare en vaste afvalstromen voor de 
bodem nader. De effecten van gasvormige afvalstoffen voor de bodem zijn 
vanwege hun diffuse karakter doorgaans gering en blijven hier buiten beschou
wing. 

Afvoer van vloeibare afvalstoffen 

Verontreiniging van oppervlaktewater met organische stoffen is een oud pro
bleem.' Hiervoor waren zowel huishoudens als bedrijven verantwoorde1ijk. 
Bekend zijn de afschuwelijk smerige stadsgrachten die tot ver in de negentien
de eeuw een bron van stank en ziekten waren. De inwoners hadden vaak de 
gewoonte hun vuilnis rechtstreeks in het water te kieperen. Onder de bedrijven 
waren vooral de verwerkers van landbouwprodukten veroorzakers van proble
men, doordat hun afvalwater nog grote hoeveelheden organische stoffen 
bevatte. De bacteriologische afbraak hiervan verbruikt grote hoeveelheden 
zuurstof waardoor een groot deel van het lev en in het water afstierf en een 
vieze en stinkende vloeistof overbleef. In een afievering van het tijdschrift 
Water, Bodem, Lucht uit 1922 wordt een bericht over de vervuiling door de 
Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek aangehaald dat niets aan duide
lijkheid te wensen over laat: 'De gevels van de huizen verkleuren ziender
oogen, de verf wordt zwart onder de inwerking van de giftdampen (waterstof
sulfide uit het sterk met organische resten verontreinigde water, IN), al de 
metalen verliezen hun kleur, loodwitverf is er niet tegen bestand, zelfs het zil-

5. Organische stoffen worden hier gedefinieerd als stoffen die in rotting kunnen overgaan. 
Aile overige stoffen worden tot de anorganische stoffen gerekend. Deze definitie wijkt af van de 
in de chemie gebruikelijke. 
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ver wordt zwart, tot het zilver- en nikkelgeld toe, dat men in den zak draagt. '6 
Het is daarom niet verwonderlijk dat de verontreiniging van het oppervlak

tewater met organische stoffen van oudsher (relatief) veel aandacht heeft 
gekregen.7 Vanaf het begin van deze eeuw begon men ook aandacht te schen
ken aan de anorganische watervervuiling die de industrie veroorzaakte, zij het 
dat deze toch altijd nog van minder belang dan de organische vervuiling 
geacht werd. In een in 1948 ingesteld onderzoek naar de kwaliteit van het 
opperv]aktewater in Noord-Brabant werden de volgende bedrijfsgroepen als 
bron van anorganisch afvalwater in Brabant beschouwd: gasfabrieken, metaal
warenfabrieken, ververijen, leeriooierijen, kunstzijdefabrieken, superfosfaat
en zwavelzuurfabrieken ." 

De waterverontreiniging met anorganische stoffen kan grote gevolgen voor 
de bodem gehad hebben. De bodem van slootjes, beken en rivieren kan door 
sedimentatie en binding van verontreinigingen aan het slib verontreinigd zijn 
geraakt. Bij bodemverontreinigingsgevallen blijkt herhaaldelijk een inmiddels 
gedempte sloot een duidelijk te lokaliseren verontreiniging te zijn. Ook kan 
door overstromingen uit verontreinigde waterlopen aangrenzend land veront
reinigd zijn. 

Behalve door lozing op het oppervlaktewater kon een bedrijf zijn afvalwater 
ook op de een of andere manier verwerken. Bij de meest eenvoudige methode 
liet men het afvalwater over een stuk land lopen en in de grond trekken. Met 
reiniging van afvalwater had deze methode nog niets te maken. De methoden 
die gebruik maakten van bezinking waren in dat opzicht al iets vooruitstreven
der. Veel gebruikt zijn de zinkputten: een gat in de grond waarin men het afval
water tiet lopen en waarin het slib bezonk, terwijl het enigszins gereinigde 
water geloosd werd. Eens in de zoveel tijd moest het slib uit de put geschept 
worden. Het is doorgaans niet duidelijk wat men er daama mee deed, soms 
werd het als mest gebruikt. 

In de loop van de negentiende en twintigste eeuw kwam de biologische rei
niging van afvalwater steeds meer in de aandacht te staan. Aanvankelijk ver
wachtte men veel van de zelfreinigende werking van een waterloop. Het bleek 
echter al snel dat op die manier slechts beperkte hoeveelheden afval afgebro-

6. Water, Bodem, Lucht 12 (1922) 91. 
7. Faber, Diederiks en Hart schetsen in een artikel een beeld van de verontreinigingen van de 
industrie tussen 1500 en 1800. Ook daaruit blijkt direct dat de meeste aandacht uitging naar 
organische verontreiniging van het oppervlaktewater. 1.A. Faber, H.A. Diederiks, S. Hart , 
'Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 
1800' , AAG Bijdragen 18 (Wageningen 1973) 251-271. 
8. Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, Onderzoek 
naar de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater in Nederland, deel VI Noord-Bra
bant (1949) 18. 
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ken konden worden. Meer zorg vereiste het bevloeien van land met afvalwater, 
waarbij de afbraak in de bodem diende plaats te vinden. Tenslotte kwam de 
'kunstmatige' biologische reiniging die gebruik maakt van bassins en tanks in 
de aandacht (de voorloper van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties). 
Door biologische reiniging werden en worden aileen de organische stoffen die 
in het afvalwater aanwezig zijn afgebroken. 

Aile genoemde verwerkingsmethoden van vloeibaar afval kunnen een bron 
van bodemverontreiniging zijn. Door het afvalwater in de grond te laten trek
ken kan een accumulatie van niet afbreekbare stoffen optreden. Ditzelfde geldt 
voor de zinkputten, die bovendien verontreinigd slib op kunnen leveren. Ook 
de biologische reiniging kan door de persistentie van anorganische stoffen een 
bron van bodemverontreiniging zijn. De bodems van de waterlopen waar het 
effluent op geloosd werd kunnen er door verontreinigd zijn. Ook het slib kan 
bodemverontreiniging veroorzaakt hebben op de plaats waar het gestort werd. 

Afvoer van vaste afvalstoffen 

Behalve vloeibaar afval produceerden bedrijven ook grote hoeveelheden vaste 
afvalstoffen. Wanneer deze stoffen geen of onvoldoende waarde meer hadden, 
moest men ze op de een of andere manier kwijt zien te raken. Deels hebben 
bedrijven hun afval op het eigen terrein gehouden en gebruikt v~~r ophoging, 
verharding of demping van waterlopen. Een ander deel is in het vuilverwer
kingssysteem terecht gekomen. 

Aanvankelijk was de vuilverwijdering en vuilverwerking -als er al iets gere
geld was- aan particuliere ondernemers of instellingen verpacht. Rond de 
eeuwwisseling nam de belangstelling voor de verwijdering en verwerking van 
vast afval vanuit de overheid toe door onder andere de sterk groeiende hoe
veelheid vast vuil, de teruglopende afzetmogelijkheden van straatvuil en uit 
vuilnis bereidde stoffen en het toenemende hygienisch bewustzijn.9 

Tot in het begin van deze eeuw werd een groot dee I van het stadsvuil voor de 
bereiding van 'mest' gebruikt, de zogenaamde stadscompost. Meestal werd het 
vuil eerst gesorteerd door er met de hand de niet-composteerbare bestanddelen 
(ijzer, glas, aardewerk e.d.) uit te halen. Vervolgens werd het afval met feca
lien gemengd en in putten gecomposteerd. Na 1891 daalden de prijzen voor 
compost in enkele jaren tot een derde ten gevolge van de opkomst van kunst
mest. Bovendien werd een steeds groter deel van de fecalien via de riolering 
afgevoerd en was dus niet meer beschikbaar voor de compostbereiding. 

9. H. van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis . studies over niet· industriiile vervuiling in 
Nederland, 1850-1920 (Groningen 1986) 148-149. 
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Alb. I : Verlaten chemisch bedrijf op hel Ridslerrein in de Waardepolder in Haarlem. Op deze 
plek zijn door lekken en morsen grote hoeveelheden zware metalen en gechloreerde koolwater
sloffel! in de bodem lerechl gekomel!. Folo: Woul Berger 1989. 

Landbehandeling bestond uit het direct op het land brengen van vuilnis ter 
ophoging van laag geIegen terreinen en ter verbetering van de bodemvrucht
baarheid. Op verschillende plaatsen in het westen van het land is inmiddels 
bodemverontreiniging met zware metalen in weilanden geconstateerd ten ge
volge van deze behandeling. De metalen zijn waarschijnlijk afkomstig van de 
bedrijfsafvalstoffen in het stadsvuil. 10 

Storten van afval op vuilnisbelten is al eeuwenoud, maar nam rond 1900 
sterk toe. Doorgaans was het een grote troep rond de belt. Pas na 1930 kwam 
het gecontroleerd storten enigszins in gebruik. Dit hield in dat na iedere werk
dag de nieuwe laag afval met een laagje as, aarde of straatveegsel bedekt werd. 
In 1956 werd in 77% van aile Nederlandse gemeenten het afval op stortplaat
sen gebracht, en in 1959 waren er in Nederland nog ruim 1000 stortplaatsen in 
gebruik." Vuilnisbelten zijn inmiddels een belangrijke bron van bodemveront
reiniging gebleken. 

10. Th. M. Lexmond. 'Zware metalen in toemaakdekken' Milieu . lijdschrifl voor milieukunde 5 
(1987) 165-170. 
II. Water, Bodem. Lucht 49 (1959) 127-128. 
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Een andere makkelijke en goedkope manier om afvalstoffen kwijt te raken, 
was het storten in plassen, veensloten en moerassen. Na het beeindigen van het 
storten werden deze terreinen sams als landbouwgrond of als bouwterrein 
gebruikt. Aanzienlijk duurder was de vuilverbranding. De eerste installatie in 
Nederland werd in 1912 in Rotterdam in gebruik genomen. Daarna volgden 
Amsterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Amstelveen, Dordrecht, Katwijk 
en Maassluis. De vuilverbrandingsinstallaties produceerden grote hoeveelhe
den vliegas (welke pas rond 1940 afgevangen werd) en verbrandingsslakken 
(circa 10 vol % of 30-40 gew%) met relatief hoge concentraties zware metalen. 
Deze slakken werden nogal eens gebruikt voor ophoging, voor wegenaanleg 
en voor de vervaardiging van bouwmaterialen. Hierdoor kunnen ze thans een 
bron van bodemverontreiniging zijn. 

Milieubesef 

Nu wij uiteengezet hebben hoe de bodem in Nederland verontreinigd kan zijn 
geraakt ten gevolge van de industriele activiteiten in de periode 1800-1950, 
willen wij nader ingaan op de vraag of er ooit enig besef van het gevaar voor 
bodemverontreiniging bestaan heeft. Als er in de maatschappij een bewustzijn 
bestond over de gevaren van bepaalde stoffen voor de gezondheid of het 
milieu , zou er een bei"nvloeding vanuit de maatschappij op de industrie kunnen 
optreden. In deze paragraaf zullen wij een beknopte schets geven van de ont
wikkeling van het milieubesef in Nederland en aangeven welke consequenties 
dit besef voor de bodem gehad kan hebben. 

In de ontwikkeling van het milieubesef in Nederland zijn een drietal perio
den te onderscheiden: voor 1850, tussen 1850 en 1900 en na 1900. In de beide 
eerste perioden was de belangstelling voor het milieu vooral gebaseerd op zorg 
voor de volksgezondheid. Gezien de erbarrnelijke hygienische toes tan den die 
herhaaldeJijk voorkwamen wekt dat geen verbazing. Na 1900 ontstond ook 
aandacht voor het milieu op zich. Dit uitte zich met name op het gebied van het 
natuurbehoud. Het is tevens in deze derde peri ode dat allerlei natuur- en 
milieuorganisaties ontstonden. Van aile vorrnen van milieuaantasting heeft wa
terverontreiniging in deze drie perioden de meeste aandacht gekregen. 

Bepalend voor de milieuaandacht voor 1850 zijn de miasmatische theorieen 
geweest. Centraal in deze 'leer der kwaJijke dampen' staan de miasma's: zich 
buiten het lichaam ontwikkelende stoffen, zoals uitwasemingen van rottende 
stoffen of moerassen, die ziekten veroorzaken. Aanhangers van de miasmati
sche theorie veronderstelden een verband tussen rotting en bepaalde ziekten 
zoals cholora en typhus. Miasmatische dampen werden geacht te ontstaan in 
een (met organische stoffen) verontreinigde bodem. Daarom was het van 
belang de bodem zuiver te houden. Door de destijds gebruikelijke praktijken 
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van open mestvaalten en secreetkuilen was dat geen eenvoudige opgave. De 
nadruk op het verband tussen rotting en ziekten heeft geleid tot aandacht voor 
verontreiniging met organische stoffen maar niet op anorganische stoffen. Het 
zijn echter juist deze laatste waar wij nu de vervelende gevolgen van ondervin
den . 

De miasmatische theorieen hebben stand gehouden tot circa 1880 toen Koch 
en Pasteur hun ontdekkingen op het gebied van de bacteriologie deden. Daar
door werd duidelijk dat ziekten op een heel andere manier veroorzaakt werden 
en feitelijk weinig met rottende stoffen te maken hadden. 

In de tweede peri ode zijn de zogenaamde hygienisten op politiek en sociaal 
terrein erg actief geweest (met name tussen 1860 en 1880).12 Zij trachtten de 
bevolking te overtuigen van de noodzaak van verbetering van de open bare 
hygiene. De ontdekkingen van Koch en Pasteur stimuleerden het onderzoek 
naar het verband tussen het milieu en de mens en naar de media die de micro
organismen overbrachten. Hieruit bleek ook dat de gevolgen van slechte 
hygiene niet beperkt bleven tot een bepaalde groep mensen of een bepaalde 
buurt; het gevaar van verspreiding van ziekten over een hele stad was zeer 
reeei. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide ook het bewustzijn 
bij de overheid dat gezondheid en openbare hygiene belangrijke zaken zijn. 

Deze ontwikkelingen leidden onder andere tot een verschuiving in de aan
dacht voor milieu hygiene van bodem- naar waterverontreiniging. Verontrei
nigd water kon immers een bron van besmetting zijn als het voor drinkwater 
gebruikt werd. De aandacht bleef wei beperkt tot organische verontreinigin
gen. Dat de opkomende industrie zich vaak schuldig maakte aan milieubederf 
werd wei onderkend, maar het werd doorgaans beschouwd als 'een aan de nij
verheid noodzakelijk verbonden kwaad' .13 

In de derde peri ode vanaf 1900 kwam een streven tot natuurbehoud op. Dit 
streven uitte zich vooral in het ontstaan van verschillende natuurbescher
mingsorganisaties. 14 Het einde van de negentiende eeuw kenmerkte zich door 
een toenemende belangstelling voor de schoonheid van de 'ongerepte' natuur. 
De voorkeur voor meer natuurlijke landschappen uitte zich onder andere in de 
literatuur, de beeldende kunst en de tuinarchitectuur. De veldbiologie bloeide 
op en steeds meer mensen gingen ontspanning zoeken in de natuur van strand, 
duinen, bossen en heidevelden. 

12. E. Houwaart, 'Hygienisten in de 1ge eeuw' Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 61 
(1983) 258-265, 295-308,335-349. 
13. R. Philips, 'Het ontstaan van het modeme milieubewustzijn' Spiegel Historiael 16 (1981) 
184. 
14. E. Tellegen, 'De Nederlandse milieuorganisaties, I: Ontstaan en ontwikkeling (1900-1960)', 
Intermediair 2 februari 1979,37-4 1. 
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Door deze aandacht voor de natuur werd ook de schade die de mens aanricht 
duidelijker onderkend. Zowel door bevolkingsgroei die \eidde tot uitbreiding 
van bebouwing, wegen, kanalen, bruggen en spoorwegen, als door de indu
strialisatie die steeds sneller verliep, als door de landbouw die steeds meer 
woeste gronden in cultuur bracht, nam het areaal natuurgebied sterk af. 

In de derde peri ode traden enkele voor het natuurbehoud inspirerende orga
nisatoren op, waarvan vooral J.P. Thijsse en E. Heimans genoemd moeten 
worden. Onder hun redactie verscheen vanaf 1896 het maandblad De levende 
natuur en verschenen de vele bekende en invloedrijke boeken gewijd aan het 
planten- en dierenleven. Tenslotte werd het natuurbehoud ook gestimuleerd 
door een aantal buitenlandse voorbeelden, zoals de nationale parken die vanaf 
1865 in de Verenigde Staten gesticht werden. 

De verschillende verenigingen die rond 1900 opgericht werden hadden 
hoofdzakelijk aandacht voor natuurbehoud en nauwelijks voor milieuveront
reiniging. Zij worden hier dan ook niet verder besproken. In de periode tot 
1950 waren er twee verenigingen die wei aandacht schonken aan milieuver
ontreiniging. Dit zijn de Vereniging tot bevordering van rookvrij stoken en de 
Nederlandsche vereniging tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging. Het 
duurde tot de jaren zestig voor er nieuwe verenigingen op milieuhygienisch 
gebied ontstonden. 

De Vereniging tot bevordering van rookvrij stoken werd in 1907 opgericht 
op initiatief van de Maatschappij van Nijverheid. 15 Aanleiding voor de oprich
ting was de overweging van de Minister van Landbouw, Nijverheid, en Handel 
om in een nieuw on twerp van de Hinderwet bepalingen op te nemen tegen het 
roken van fabrieksschoorstenen. De Minister vroeg advies hierover bij de 
Maatschappij van Nijverheid die van mening was dat wettelijke bepalingen 
niet doeltreffend zouden zijn. De Maatschappij was van mening dat verminde
ring van de rookvorming zou samenvallen met het beJang van de fabrikant 
doordat bij volledige verbranding de minste hoeveelheid rook, maar ook de 
grootste hoeveelheid warmte zou ontstaan. De Minister vroeg vervolgens de 
maatschappij een fabrikantenvereniging op te richten. De overheid zou hier
voor subsidie veri en en en wettelijke bepalingen konden dan voorlopig achter
wege blijven. Feitelijk vormt deze overeenkomst een van de eerste milieucon
venanten tussen overheid en industrie. 

Door haar sterke gerichtheid op luchtverontreiniging is de vereniging nau
welijks van belang voor de bodemverontreinigingsproblematiek geweest. 
Gezien de naam zou men dit weI verwachten van de Nederlandsche vereniging 
tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging. 

Deze vereniging werd in 1909 op initiatief van de redactie van de Visserij
Courant opgericht als de Nederlandsche vereniging tegen waterverontreini-

15 .Warer.Bodem.Lucht 1 (1910)7-10. 
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ging. 16 In 19 IO werd het werkterrein van de vereniging uitgebreid tot de ver
ontreiniging van water, bodem en lucht. Doelstelling van de vereniging was 
het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van water-, 
bodem- en luchtverontreiniging 'met inachtneming van de belangen van land
bouw en nijverheid'. Dit doel trachtte ze te bereiken door het bevorderen van 
samenwerking, het invloed uitoefenen bij autoriteiten op te treffen wettelijke 
voorzieningen, meewerken bij de toepassing en handhaving van wettelijke 
maatregelen, het optreden in aile gevallen waarin dat voor de toestand van het 
water, de bodem en de lucht van belang kon zijn, het verzamelen van gegevens 
en het verspreiden van kennis. 

Het was een nette en voorzichtige vereniging die stelde dat 'aile overdrijving 
ook in deze aangelegenheid vermeden dient te worden , men moet slechts 
trachten het mogelijke te bereiken, en dit mogelijke kan zeer belangrijk we
zen'. 17 Aanvankelijk heeft de vereniging zich ingezet voor de totstandkoming 
van een wet ter bestrijding van waterverontreiniging; na 1936 heeft zij zich 
vooral toegelegd op de bepaling van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 
1972 heeft de vereniging zich aangesloten bij de Stichting Natuur en Milieu, 
en in 1977 is zij als zelfstandige organisatie opgeheven (zij had toen 400 
leden). 

Ondanks de taakuitbreiding in 1910 heeft de vereniging zich toch hoofdza
kelijk bezig gehouden met waterverontreiniging. Dit blijkt uit de aantallen arti
kelen over water-, bodem- of luchtverontreiniging die in het verenigingstijd
schrift Water, Badem, Lucht verschenen zijn Uaargang 1/1910 tot en met 
50/1960). 

TABEL I: Artikelen per onderwelp in hel tijdschrift Water, Bodem, Lucht I( 1910) - 50 (1960). 

Onderwerp 

Waterverontreinigingj-reining 
Afvalwater 
Afvalstoffen/-behandeling 
Rioleringen 
Luchtverontreinigingj-reiniging 
Bodem/-verontreiniging 
Water-, bodem-, en luchtverontreiniging 
Water- en luchtverontreiniging 
Water- en bodemverontreiniging 

Aantal artikelen (indikatie) 

300 
130 
100 
70 
50 
14 
9 
4 
2 

16. Waler, Bodem, Lucht I (1919) 11-33, 49 (1959) 62-78; J.w. Tesch, '75 jaar Water-Bodem
Lucht', Natuur en Landschap (1975) 45-54. 
17. Waler, Bodem, Lucht 1(1910) 12. 
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In vijftig jaar tijd verschenen dus slechts 25 artikelen die expliciet betrekking 
hadden op bodemverontreiniging. Tot 1930 behandelden deze artikelen voor
namelijk organische verontreiniging door fecalien en mestvaalten. Na 1930 
werd in drie gevallen expliciet melding gemaakt van industriele bodemveront
reiniging. 

Concluderend kunnen we stellen dat er in de onderzochte peri ode weI dege
lijk sprake is geweest van een bepaalde vorm van milieubesef. Dit besef had 
echter in hoofdzaak betrekking op verontreiniging van het oppervlaktewater 
met organische stoffen. Aandacht voor bodemverontreiniging heeft eigenlijk 
aileen ten tijde van de miasmatische theorieen bestaan, maar was toen geheel 
op organische stoffen gericht. De gevaren van industriele bodemverontreini
ging zijn nooit onderkend. De sterk op organische waterverontreiniging ge
richte aandacht is mede verantwoordelijk voor de huidige bodemverontreini
gingsproblematiek doordat de aanpak van waterverontreiniging vaak resulteer
de in bodemverontreiniging (als gevolg van bepaalde waterzuiveringsmetho
den). 

Wetgeving 

Een tweede belangrijke factor die bepalend is voor de aard en de omvang van 
de huidige industriele bodemverontreiniging vormt de wetgeving tussen 1800 
en 1950. Tegenwoordig kennen we verschillende wetten die het voorkomen of 
beperken van vervuiling door bedrijven expliciet tot doel hebben. Onderstaand 
zal blijken dat in samenhang met het beperkte milieubewustzijn dergelijke 
wetten in de periode 1800-1950 niet bestonden. Men is in 150 jaar niet verder 
gekomen dan enkele wetsontwerpen. WeI zijn er een aantal wetten aan te wij
zen die positieve of negatieve neveneffecten op het ontstaan van industriele 
bodemverontreiniging gehad kunnen hebben. Hiertoe behoren de hinderwetge
ving, de arbeids- en veiligheidswetgeving, de gezondheidswetgeving en de 
natuurbeschermingswetgeving. 

In 1873 zonden de Inspecteurs voor het geneeskundig staatstoezicht een 
wetsontwerp 'ter voorziening tegen verontreiniging van den bodem, van den 
dampkring en van de openbare wateren, door fecale stoffen of ander vuil' aan 
de minister van Binnenlandse zaken Heemskerk. 1B Hij had hierom gevraagd op 
aandringen van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Nij
verheid, die vroeg wettelijke bepalingen in het leven te roepen tegen de snel 
voortschrijdende verontreiniging van bodem, lucht en water door riool- en 
fabriekslozingen. 

18. M.G.H.A. de Graaff, 'Milieuvervuiling: een oud probleem' Spiegel Historiael17 (1982) 86-
96. 
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Alb. 2: Werkzaamheden in een zeep!abriek rond 1875: een potentiiile bron van bodemverontrei
niging. Bron: L. Figllier, Les merveilles de I'indllstrie , Parijs circa 1875. 

Uitgangspunt van het on twerp was dat de belangen van de nijverheid niet 
boven het algemeen belang gesteld mochten worden. Bij het opstellen van het 
ontwerp was ook naar de (schaarse) regelingen in het buitenland gekeken, 
zoals de Engelse Standards of Purity. De nadruk in het wetsontwerp lag op 
bepalingen tegen waterverontreiniging. Met betrekking tot bodemverontreini
ging werd de nadruk gelegd op mest en andere dierlijke stoffen. 

Heemskerk bekritiseerde het ontwerp. Hoewel de inspecteurs aile argumen
ten konden weerleggen, weigerde de minister het on twerp bij het parlement in 
te dienen. Hij is er niet meer op terug gekomen en de Maatschappij van Nijver
heid en andere instanties die hun adhesie met het on twerp betuigd hadden, lie
ten niets meer van zich horen. 

Op het gebied van waterverontreiniging zijn diverse wetsontwerpen ver
schenen tussen 1903 en 1964. Zij illustreren de moeizame gang van zaken 
rond het tot stand komen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
welke pas in 1970 in werking is getreden. Beter ging het met wetgeving ten 
aanzien van schade, gevaar en hinder veroorzaakt door bedrijven. AI in 1810 
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werd door Napoleon een decreet uitgevaardigd voortbouwend op stedelijke 
verordeningen en in reactie op de vele klachten tegen bedrijven die 'ongezonde 
en hinderlijke uitwasemingen' teweeg brachten (Decret imperial relatif aux 
manufactures et ateliers qui repandent une odeur insalubre ou incommode). De 
verdere ontwikkeling van dit decreet tot de Fabriekswet van 1875 en de huidi
ge Hinderwet is elders beschreven. 19 

Aan de hand van de hinderwetaanvragen in Eindhoven in twee perioden van 
ieder vier jaar zijn wij nagegaan of bij het indienen van bezwaren ooit het 
argument van bodemverontreiniging gebruikt werd.20 In de eerste periode wer
den 48 aanvragen voor een vergunning ingediend waarvan tegen zes bezwaar 
werd aangetekend, in de tweede peri ode werden eveneens 48 aanvragen inge
diend waarvan twaalf op bezwaren stuitten. De bezwaren behelsden brandge
vaar, geluidshinder, luchtverontreiniging en stank, waterverontreiniging en 
gevaar voor de gezondheid. 

TABEL 2: Klachten in de bezwaarschriJten tegen hinderwetsaanvragen in Eindhoven. 1878-82 
en 1922-26. 

Reden voor klacht Aantal bezwaren 
1878-82 1922-26 

Brandgevaar 5 6 
Geluidshinder 5 
Luchtverontreiniginglstank 2 2 
Waterverontreiniging 1 0 
Verontreiniging algemeen 0 2 
Gevaar voor gezondheid 0 

NB : een bezwaarschrift kan klachten in verschillende categorieen bevatten 

In een geval kwam indirect bodemverontreiniging aan de orde. Dit betrof 
een petroleumopslagplaats van koopman Van Kol gelegen naast de terreinen 
van de Spoorwegmaatschappij waarvoor in 1878 vergunning werd aange
vraagd. De Spoorwegmaatschappij maakte bezwaar vanwege brandgevaar, 
hinder bij eventuele uitbreiding door de spoorwegmaatschappij en wegens ver
vuiling van het water in een tussen beide percelen gelegen sloot waaruit water 
voor het vast en rollend materieel van de Spoorwegmaatschappij betrok-

19. zie onder andere: 1.M. Lintsen, 'De werking van de Hinderwet tijdens de industrialisatie van 
Nederland (1890-1910), Jam'boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Tecl1l1iek 4 (1987) 190-
209; H. Schippers, 'De Nederlandse Hinderwetgeving in de negentiende eeuw' Gemeentewer
ken (3 maart 1986) 64-67. 
20. Streekarchief Zuid-Oost Brabant, Administratief Archief Eindhoven: Hinderwet 1875- 1885; 
Hinderwetaanvragen negentiende eeuw met klapper; inv.nr. 184. 
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ken werd. Dit laatste bezwaar werd beargumenteerd met de opmerking dat: 'de 
ondervinding heeft geleerd dat niet tegenstaande aile voorzorgen het omlig
gend terrein eener petroleumbergplaats geheel met petroleum verzadigd 
wordt'o 

Ook uit onderzoek dat I .M. Lintsen instelde naar de kroonberoepen inzake 
de Hinderwet in 1890 en 1910 kan geconcludeerd worden dat bodemverontrei
niging zelden of nooit aanleiding voor een klacht was. 21 De Hinderwet heeft 
daarom vrijwel geen remmend effect gehad op het ontstaan van industriele 
bodemverontreiniging. 

De verschillende wetten die tot de arbeids- en veiligheidswetgeving te reke
nen zijn, hebben primair tot doel de arbeiders te beschermen tegen te lange 
werktijden, gevaarlijk werk of gevaarlijke stoffen. Met name dit laatste aspect 
heeft mogelijk indirecte gevolgen voor de bodem gehad. Zo werd in de Veilig
heidswet 1934 vastgelegd dat in een ondememing geen loodwit, 100dsulfaat of 
produkten die een van deze verfstoffen als bestanddeel bevatten, gebruikt mo
gen worden bij het schilderen van binnenwerk van gebouwen. Deze bepaling 
kan tot een vermindering van het gebruik van loodhoudende verven geleid 
hebben, en daardoor van invloed zijn op de mate van bodemverontreiniging 
met lood. Mogelijk zijn er in Aigemene Maatregelen van Bestuur nog meer 
van dergelijke voorschriften vastgelegd, die het gebruik van bepaalde stoffen 
beperkt hebben. 

De naleving van de verschillende arbeids- en veiligheidswetten werd vanaf 
1890 gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. In haar jaarverslagen vanaf 1909 
tot en met 1939 is steeds een hoofdstuk 'Schade veroorzaakt door fabrieken 
aan de omgeving' opgenomen. Hierin komen weliswaar verschillende gevallen 
van milieuverontreiniging aan bod, maar geen enkel geval van bodemvervui
ling. 

TABEL 3: Onde,-werpen in he! hoofdstuk 'Schade veroorzaakt door fabrieken aan de omge
ving'in de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie, 1909-1939. 

Onderwerp 

Luchtverontreiniging 
Waterverontreiniging 
Stank 
Brand 
Geluid 

Trillingen 

Aantal jaarverslagen 

21 
20 
11 

10 

8 
3 

21. 1.M. Lintsen , 'De hinderwet van 1875 tot 1914, deel I: een bronnenonderzoek', afstudeer
scriptie RU Limburg 1986. 
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Een volgend gebied van wetgeving waarvan mogeJijk effecten voor de 
bodem te verwachten zijn, betreft de gezondheidswetgeving. Er zijn sinds 
1798 vele verordeningen en wetten uitgevaardigd die het staatstoezicht op de 
volksgezondheid regelden en waarbij verschillende commissies en inspecties 
ingesteld werden. Een van de resultaten van deze ontwikkelingen is de oprich
ting van de Inspectie Milieuhygiene in 1961. Met name tussen 1865 en 1920 
werd in de jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid veel 
aandacht aan miJieuverontreiniging geschonken. Behalve de behandeling van 
klachten verrichtte het Staatstoezicht ook zelfstandig onderzoek naar milieu
verontreinigingen, onderzocht zij mogelijkheden tot verbetering en gaf zij 
hierover advies. Bovendien nam zij dee I aan discussies over vervuilingen. De 
resultaten hiervan zijn te vinden in de jaarverslagen van het Staatstoezicht. 

Uit twee geraadpleegde verslagen van 1880 en 1915 blijkt dat de aandacht 
van het Staatstoezicht in hoofdzaak uitging naar organische water- en bodem
verontreiniging. 22 In 1880 werd onder de noemer 'Afvoer van vuil, verontreini
ging van water, bodem en lucht' aandacht geschonken aan mestvaalten, priva
ten, secreetputten, varkenshokken, zinkputten en afvalwater van fabrieken. Dit 
laatste betrof onder andere afvalwater van enkele margarinefabrieken te Oss 
dat geloosd werd op een 'stinksloot (die) den bodem verontreinigt en eene 
ondraagJijke lucht in de omgeving verspreidt'.23 

In 1915 werd in het hoofdstuk 'Toestand van water, bodem en lucht en van 
hetgeen ter verbetering daarvan is verricht' aandacht geschonken aan organi
sche waterverontreiniging door fecalien en afvalwater van suikerfabrieken, 
aardappelmeelfabrieken en strokartonfabrieken, en bodemverontreiniging 
door beerputten, slachterijen, mestvaalten en varkenshokken.24 Aan verontrei 
niging door anorganische stoffen werd geen enkele aandacht besteed. Daarom 
moet ondanks het feit dat het Staatstoezicht veel aandacht voor milieuveront
reinigingen heeft gehad, geconcludeerd worden dat de industriele bodemver
ontreiniging door haar bemoeienis niet verminderd zal zijn. 

Het belang van de natuurbeschermingswetgeving voor het ontstaan van 
bodemverontreiniging is beperkt. In de bestudeerde periode behoorden tot de 
categorie: visserijwetgeving, jachtwetgeving, wetgeving op verveningen en 
ontgrondingen, dierenbeschermingswetgeving, boswetgeving, vogelwetgeving 
en wetgeving op behoud van natuurschoon. Meest relevant voor onze vraag
stelling is dat een aantal van deze wetten bepaalde gebieden beschermd heb
ben tegen gebruik als bijvoorbeeld industrieterrein of vuilstortplaats waardoor 
ze gevrijwaard zijn van industriele bodemvervuiling. 

22. Deze jaren zijn gekozen in overeenstemming met de perioden waarvoor de Hinderwetaan
vragen in Eindhoven onderzocht zijn. 
23. Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staats
toezigt in het jaar 1880, 260. 
24 .1aarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1915, 45-51. 
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Ten slotte zijn er ook in het resterende scala van wetgeving nog enkele rele
vante wetten te vinden. De mijnwetgeving is van belang als aanvulling op de 
Hinderwet (ondergrondse mijnen en de daarbij behorende bovengrondse 
inrichtingen vallen niet onder de Hinderwet). Pas in 1949 werd aan het Mijnre
geiement 1939 een hoofdstuk betreffende gevaar, hinder of schade toege
voegd. De Wet vergiftigde stoffen 1876 en de Fosforluciferwet 1901 maakten 
het mogelijk de invoer, doorvoer en het vervoer van bepaalde stoffen te verbie
den of aan voorschriften te onderwerpen, respectievelijk het gebruik van witte 
fosfor te verbieden. Op vergelijkbare wijze kan ook de wetgeving op bestrij
dingsmiddelen, meststoffen en ontsmettingsmiddelen het gebruik van bepaal
de stoffen aan banden gelegd hebben, en daarmee de kans op bodemverontrei
niging be'invloed hebben. 

Robert von der Nahmer 

In het voorgaande hebben we gezien dat zowei het milieubesef als de wetge
ving tussen 1800 en 1950 slechts zeer beperkte mogelijkheden boden om in
dustriele bodemverontreiniging te voorkomen. Tot slot van dit artikel willen 
wij in een case-studie de wissel werking tussen bedrijf, overheid en maatschap
pij ten aanzien van een verontreinigingsgeval behandelen en nagaan wat de 
gevolgen daarvan zijn voor de huidige bodemkwaliteit. 

Onderstaand wordt de gang van zaken rond het bedrijf van Robert von der 
Nahmer te Stratum (thans Eindhoven) besproken.25 In dit bedrijf werden wol
len stoffen vervaardigd en geverfd. Bij het verven (en bij de textielveredeling 
in het algemeen) wordt een groot aantal chemische stoffen gebruikt, waarvan 
sommige aanleiding tot emstige bodemverontreiniging kunnen zijn. De bodem 
kan verontreinigd zijn door lekkage, morsen, lozen en dumpen van grondstof
fen, vloeistoffen, afvalstoffen en afvalwater. De belangrijkste bron is waar
schijnlijk het afvalwater. luist dit afvalwater vormde de grond voor de klach
ten tegen de fabriek van Robert von der Nahmer. 

Op 3 februari 1866 vraagt Von der Nahmer een vergunning aan (in het kader 
van de voorloper van de Hinderwet) voor het oprichten van een ververij van 
wol en wollen stoffen in Stratum. De vergunning wordt op 19 april van dat jaar 
door Burgemeester en Wethouders zonder voorwaarden of voorschriften ver
leend. In november gaat het al mis: de nabij de fabriek wonende Strijbos 
schrijft aan het Gemeentebestuur dat hij zich 'in zijne regten gekrenkt' ziet 

25. Streekarchief Zuid-Oost Brabant, Administratief Archief Stratum, inv.nr. 1547 K-Z, 1548, 
184 Uaar 1923), 1657; Administratief Archief Eindhoven, inv.nr. 238 K-Z; FJ.M. van Puijen
broek, Beginnen in Eindhoven, allochlOon ondernemersinilialiej in de negenliende eeuw (Eind
hoven 1985) 72-83. 
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door de fabriek , aangezien 'het water, welke door het fabriek van den Heere R. 
Nahmer ontlast wordt vuil en gekleurd water is en dus zeer nadeelig voor de 
gezondheid, en mogelijk eene verhindering voor de industrie, welke soms door 
de eigenaren zoude kunnen worden ondernomen, hierdoor geheel zoude zijn 
verkragt daar 't voorzeker niet meer dienstig zijn zoude v~~r bleekerij als 
andersonts. Bovendien Iiefhebberijen in eigendommen der tuinen als vi schvij
vers en mogelijk voor de gezondheid dienstig zijnde water geheel is weggeno
men zoo danig dat de aangrenzende perceelen eene ongeloofelijke mindere 
waarde in zich bevatten'. 

Strijbos verzoekt daarom om maatregelen, maar dit heeft geen gevolg. Hoe
wei zijn bezwaren hoofdzakelijk voortkomen uit zijn prive belangen, ziet hij 
toch ook gevaren voor de volksgezondheid. Dit wordt nog duidelijker in een 
bezwaarschrift dat hij in 1869 samen met Van Butte en Van Berkel schrijft naar 
aanleiding van een verzoek van Von der Nahmer om uit te mogen breiden: 
' ... want de ondervinding heeft reeds geleerd dat de vervstoffen en andere 
afwerpselen der fabriek in een treksloot of waterlossing worden weggeworpen 
loopende langs de put waar de drie eerstgenoemden verpligt zijn hun drinkwa
ter te hal en, reeds bijna bedorven geworden ... '. 

Hieruit blijkt dat het afvalwater vanuit de sloot de grond in drong en daar
door het grondwater dat de bezwaarmakers als drinkwater gebruikten, veront
reinigde. Dat het water behoorlijk vervuild was blijkt uit een opmerking in hun 
bezwaarschrift dat een van hen al herhaaldelijk had gemerkt dat als hij hoepels 
in het water legde hij ze er geverfd weer uit kon halen. Zij verzoeken in de ver
gunning voorwaarden op te nemen dat de fabrikant zijn afval uitsluitend op 
zijn eigen terrein moet houden en daartoe een zink- of sterfkuil moet maken. 
Op I oktober 1869 verlenen Gedeputeerde Staten de vergunning waarin inder
daad een zinkput of ander geschikt middel vereist wordt, en waarin tevens de 
eis is opgenomen dat de aangrenzende sloten en lager gelegen gronden niet 
verontreinigd mogen worden. 

De vergunning en de eisen hebben echter aileen betrekking op de wollen
stoffenfabriek en niet op de ververij. In de vergunning daarvoor uit 1866 
waren immers geen eisen opgenomen. Gedeputeerde Staten geven ook zelf aan 
dat er geen afdoende verbetering op zal treden. In 1870 verzoeken Strijbos, 
Van Butte, Van Berkel en nog enige anderen de gemeente iets tegen de nog 
altijd bestaande vervuiling te doen. Dit heeft blijkbaar weinig effect want een 
jaar later gaan zij bij de Kroon in beroep tegen de vergunning van 1866. Op 6 
oktober 1871 worden bij Koninklijk Besluit voorwaarden aan de vergunning 
voor de ververij verbonden welke overeenkomen met die voor de wollen
stoffenfabriek. De vervuilende stoffen moeten voortaan op het eigen terrein 
gehouden worden door de aanleg van twee zinkputten voorzien van een laag 
zuiver zand dat om de twee maanden vervangen moet worden. 

Hier blijkt iets zeer opmerkelijks: door de zorg over de verontreiniging van 
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Afb. 3: De wolienstoffenJabriek Robert von der Nahmer te Eindhoven rond 1914. Deze Jabriek 
vormde zestig jaar lang een bron van verontreiniging en was aanleiding tot veel onenigheid tus
sen producent. omwonenden en overheid. Bron: Noord-Brabanfs nijverheid in bee/d, Haarlem 
circa 1920. 

het water moet de producent zijn afval op eigen terrein houden en gebruik 
maken van zinkputten. Dit vergroot in sterke mate de kans op bodemverontrei
niging. Weliswaar wordt het gebruik van een zandfilter voorgeschreven, maar 
afdoende is dat niet. Bovendien kan op deze wijze nog altijd het grondwater 
vervuild raken. 

AI snel blijkt ook dat Von der Nahmer het niet zo nauw neemt met het 
schoonmaken van het filter en ontstaat een langdurige onenigheid tussen de 
gemeente en hem. Op 7 maart 1872 schrijven Burgemeester en Wethouders 
van Stratum aan Gedeputeerde Statendat de kuilen er weI zijn maar dat ze niet 
voldoen: het vui1 dringt door de planken in plaats van te bezinken en de sloot is 
vuiler dan ooit te voren. Von der Nahmer schrijft dat hij het graag beter zou 
doen als hij een betere methode kende. Maar op een voorstel dat Burgemeester 
en Wethouders hem vervolgens doen gaat hij niet nader in. Herhaaldelijk blijft 
de Gemeente vragen wanneer nu eindelijk eens de kuilen schoon gemaakt zul
len worden. Blijkbaar verandert er weinig aan de situatie. 

In 1903 wordt de ververij vernieuwd en verzoekt Von der Nahmer vergun
ning tot uitbreiden van de wollenstoffenfabriek. Hiertegen wordt door negen
tien buurtbewoners bezwaar ingediend.ln hun bezwaarschrift stellen zij onder 
andere dat vroeger de sloot helder was en de eertijds beroemde brouwerij Het 
Anker er zijn biertonnen en vaten in kon spoelen, thans is het water totaal 
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onbruikbaar, een stinkende drek, waardoor de gezondheid van de omwonen
den bedreigd wordt. De vergunning wordt verleend met voorwaarden zoals in 
de vergunning van 1869. In 1909 wordt het bedrijf gedeeltelijk door brand ver
woest waarop een nieuwe vergunning voor de oprichting van een wollen
stoffenfabriek gevraagd wordt. 

Ondanks een gevraagd advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid 
(bezinking en gesloten afvoer naar de Dommel) krijgt Von der Nahmer in 1910 
voor twee jaar een onvoorwaardelijke vergunning. Ais in 1912 de vergunning 
aan verienging toe is worden er wei voorwaarden in opgenomen die zijn opge
steld door de Gezondheidscommissie Eindhoven (overeenkomend met de 
eisen van de Inspecteur). Tot 1923 blijft de gemeente met Von der Nahmer cor
responderen over de voorwaarden en de naleving ervan, en blijven er klachten 
komen. Bij diverse controles blijkt steeds weer dat Von der Nahmer blijft ver
vuilen en de voorwaarden deels niet nakomt. Over het verdere verloop van de 
zaak is geen archiefmateriaal beschikbaar. In 1925 gaat de fabriek in de han
den van L.W. van Rooij over. De firma Robert von der Nahmer blijft tot het 
overlijden van von der Nahmer in 1934 als handel in wollen stoffen bestaan 
(vanaf 1928 onder de naam N.V. Eindhovensche Wollenstoffenfabriek Ewofa) . 

Het bedrijf Von der Nahmer heeft ruim 60 jaar lang verontreinigd afvalwater 
geloosd. Klachten vanuit de maatschappij en pogingen van de overheid 
(Gemeente, Provincie en Rijk) om de verontreiniging met behulp van de Hin
derwet te stoppen , hebben daar weinig aan afgedaan. Ondanks de voorwaarden 
die in de vergunningen werden opgelegd blijft de watervervuiling doorgaan 
omdat Von der Nahmer weigert aan de voorwaarden te voldoen. Men onder
kende wei het gevaar van bodemverontreiniging in relatie tot bedreiging van 
het putwater, maar zag dit gevaar niet in de aanleg van zinkputten. 

Tot besluit 

In dit artikel hebben wij getracht duidelijk te maken dat het milieubesef tussen 
1800 en 1950 weliswaar op diverse terreinen meer of minder ontwikkeld was, 
maar ten aanzien van industriele bodemverontreininging nauwelijks een rol 
speelde. Bedrijven ondervonden vanuit de maatschappij dan ook geen belem
meringen bij hun bodemvervuilende activiteiten, of die nu Iagen in de sfeer 
van produktie of van afvaiverwijdering. Zelfs blijkt het zo te zijn dat de weI 
aanwezige aandacht voor waterverontreiniging geleid heeft tot zuiveringsme
thoden waarvan de bodem onherroepeJijk de dupe is geworden. Uit bestude
ring van de wetgeving bleek dat er geen specifiek op de milieuhygiene gerich
te wetten waren. Dit hangt ook samen met het geringe bewustzijn in de samen
!eying. Er zijn wei enkele wetten aan te wijzen die onbedoelde maar overwe
gend positieve neveneffecten voor de kwaliteit van de bodem gehad kunnen 
hebben. 
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Bij de bestudering van de vervuiling van het bedrijf Robert von der Nahmer 
zagen we dat klachten van omwonenden aileen gebaseerd waren op de gevol
gen van de waterverontreiniging. De overheid reageerde hierop door in de ver
gunningen voorwaarden voor afvalwaterzuivering te stellen. In deze voor
waarden wordt het geringe besef van bodemverontreiniging weerspiegeld door 
de voorgeschreven zinkputten. Het bleek dat Von der Nahmer zich betrekkelijk 
weinig aantrok van de klachten van zijn buren of van voorwaarden van de 
overheid. De stoffen die hij loosde waren voor hem afvalstoffen die geen enke
Ie waarde meer bezaten, en waar hij Iiefst zo makkelijk mogelijk vanaf kwam. 
Iedere te nemen maatregel ter voorkoming van vervuiling die geld zou kosten, 
was daardoor eigenlijk al te veel. 

Doordat zowel het besef van milieuverontreiniging als de wetgeving ter 
voorkoming van verontreinigingen niet of nauwelijks ontwikkeld waren, kon
den bedrijven zich in hun handelen vrijwel uitsluitend laten leiden door econo
mische overwegingen. Met afvalstoffen die nog op de een of andere manier te 
gelde gemaakt konden worden, zullen bedrijven redelijk zorgvuldig zijn 
omgesprongen. In het verdere onderzoek zal daarom onder andere aandacht 
geschonken moeten worden aan het gebruik en de relatieve waarde van allerlei 
afvalstoffen. Door afvalstoffen op een dergelijke manier te classificeren wordt 
het mogelijk meer gedifferentieerde uitspraken over emissies van stoffen naar 
de bodem te maken. 



Wegbereiders van het modeme 
bedrijfsleven in Nederland 1890-1940 

JOH. DE VRIES 

Inleiding * 

Mensen maken geschiedenis, luidde de titel van een Belgische bankhistorie 
enige tijd geleden. Wie anders, denk je? ' Maar het was toch voldoende aanlei
ding na te denken over het persoonlijke element in de bedrijfsgeschiedenis, 
zowel wat betreft ondememers, middenkader als arbeiders. Wat de persoons
gegevens om trent de eersten betreft, zijn wij niet slecht voorzien sedert het 
Biografisch woordenboek van Nederland vanaf 1979 ook biografische schet
sen van ondememers opneemt.' Kwalitatief staat het op een vee I hoger niveau 
dan de publikatie uit 1938 Persoonlijkheden in her Koninkrijk der Nederlan
den; daarin waren eveneens ondememers opgenomen. Het is alles vergezeld 
gegaan van een regelmatig vloeiende stroom van ondememersportretten in 
dag- en weekbladen, zowel actueel als meer in het verleden liggend.3 Het 
brengt je allicht op de gedachte of je daar niet meer systematisch iets mee kunt 
doen. 

Dit houdt mij al een tijdje bezig. In de tweede helft van de jaren vijftig 
maakten Klompmaker en ik een historiografiek van het bedrijfsleven voor de 
Winkler Prins voor het bedrijfsleven.' Voor iedere bedrijfssector een afzonder
lijke kleur en in die banen oprichtingen van ondememingen en andere belang-

* Voordracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Werkgroep voor bedrijfsge· 
schiedenis, 21 november 1989 te Amsterdam. In deze versie is dankbaar gebruik gemaakt van 
de tijdens de discussie gemaakte opmerkingen van Drs. U . Blanken, Dr. HJ . Scheffer, Dr. AJ. 
Veenendaal Jr. en Prof. dr. H. de Vries. 
I. H. van der Wee en M. Verbreyt, Mensen maken geschiedenis. De Kredie!bank ell de econo
mische opgang van Vlaanderen 1935-1985 (Brussel 1985). Overigens blijft onverlet dat er niet 
aileen mensen geschiedenis maken. 
2. J. Charite, Biografisch woordenboek van Nederland, deel I (Den Haag 1979), dee I II (Den 
Haag 1985) en dee I III (Den Haag 1989). De biografische schetsen zijn voorzien van literatuur
opgaven; daamaar is hier niet afzonderlijk verwezen. 
3. Te denken valt bv aan Wim Wennekes, Schone zaken , NRC Handelsblad, 24.9.1988 (over 
A.G. Kroller). 
4. Winkler Prins voor he! bedrijJsleven (Amsterdam 1957). 
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rijke feiten, alsmede naar voren tredende personen. We poogden ook door 
kleumuanceringen iets van de conjunctuur weer te geven maar dat ging in het 
grotere geheel ietwat verloren. Zoals dat gaat, beleefden vooral de samenstel
lers er plezier aan. am maar niet te laag te grijpen: in diezelfde tijd was ik 
onder de indruk van de Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie 
Romein, met als ondertitel Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (eerste druk 
uit 1938). Dat was bij de Romeins iets heel boeiends, die nadruk op personen 
waar zij tevoren als marxisten zo een nadruk hadden gelegd op structuren. Ik 
moet altijd aan hun werk denken wanneer ik het geweeklaag hoor over het 
gebrek aan biografie in Nederland. Het valt nogal mee, al blijven er natuurlijk 
wensen te over. 

lets soortgelijks voor het bedrijfsleven te maken leek aantrekkelijk en zin
vol. Het begrip erflaters kon niet meer gebruikt worden - het boek van de 
Romeins met die naam was intussen al een begrip - maar ik bedacht wegberei
ders, wat ook iets actievers suggereert. Met het oog op de belangsteIling voor 
de economische groei van ons land die in deze jaren opkwam, lag het voor de 
hand de situering in de tijd korter te nemen dan de Romeins deden en haar te 
plaatsen in de fase van het ontstaan van het modeme bedrijfsleven, 1890-1940. 
Ik maakte een lijstje met namen en zond een plan naar een uitgever, die geen 
interesse had. Het verzonk daarna in de vergetelheid en dat was zeker goed. 
Sindsdien zijn we veel meer gaan weten van de periode, zowel van de ontwik
keling van het bedrijfsleven als van de personen. Archieven zijn toegankelijk 
geworden, memoires geschreven en het klimaat voor onderzoek naar onderne
mers, naar elite in het algemeen, ten goede gewijzigd. Aldus verrijkt door ken
nis en mogelijkheden lijkt het zinvol op het onderwerp terug te komen en iets 
van een schets voor te leggen. 

Opzettelijk zeg ik schets. Het is niet uitsluitend dat een beperkte spreektijd 
daartoe noopt. Er zijn praktische omstandigheden als de vraag naar voldoende 
materiaal voor een gekozen figuur, daarnaast het element van de keuze. Hoe
veel zouden het er moe ten zijn, hoe verdeeld over de verschillende sectoren en 
welke omvang zouden de biografische schetsen moeten bezitten? Hier stip ik 
uiteraard de wegbereiders en hun betekenis aIleen maar aan. Een en ander kan 
doen uitkomen dat er ruimte is voor kritiek en suggesties. Wat ik thans geef, is 
verre van af. 

Bedrijfsgeschiedenis 

Wat verder kijkend, hangt het problematische van mijn onderwerp tevens 
samen met wat ik het schetsmatige karakter van onze Nederlandse bedrijfsge
schiedenis noem. Juist op een dag als deze is er aanleiding te constateren dat 
wij vele waardevolle bijdragen tot de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis bezit-
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ten. In de laatste tien jaren zijn er talrijke bijgekomen en in het komende 
decennium zuHen er, naar het zich gelukkig laat aanzien, vele volgen. Het is 
daarom niet uit een gebrek aan dankbaarheid dat ik niettemin constateer dat 
wij nog een modeme bedrijfsgeschiedenis van Nederland ontberen, vergelijk
baar bijvoorbeeld met Brugmans' bekende Paardenkracht en mensenmacht 
(1961). Waarover zou zij moeten gaan?' Mijn inziens over de gefaseerde groei 
van en samenhang tussen de factoren kapitaal, arbeid en ondememerschap, en 
wei op het niveau van de afzonderlijke bedrijfseenheden, de bedrijfstakken en 
-sectoren en ten slotte het hele bedrijfsleven, zowel het particuliere als publie
ke. Oaar ligt het accent en veel minder, of nauwelijks op vraagstukken van 
groei en verdeling van het nationale inkomen en vermogen, de geldhoeveel
heid, belastingdruk, de nationale economische politiek en de economische 
betrekkingen met het buitenland. 

Een dergelijke schets van een Nederlandse bedrijfsgeschiedenis zou ons die
nen te geven de ontwikkeling van het bedrijfsleven vanaf ongeveer het midden 
van de vorige eeuw, kort samengevat als: er is sedertdien een toenemend 
beslag op en sam ens pel tussen mensen en middelen ter vergroting en benutting 
van een meer gedifferentieerd produktie-apparaat, dat, op mode me leest ge
schoeid, het ontstaan van een vemieuwd institutioneel bestel van economi
sche, sociale, juridische en politi eke aard met zich heeft gebracht. 

Oaarin doemen voor wat de bedrijfsgeschiedenis betreft enige vragen op die 
nadere structuur eraan kunnen geven: 
1. Hoe en waardoor is de groei van en onderlinge afstemming op de bedrijfs

grootte van de afzonderlijke bedrijven geschied, daarbij evenzeer aan het 
lotgeval van het kleinbedrijf als de ontplooiing van de multinational den
kend? 

2. Hoe hebben leiding, management en arbeid zich ontplooid, mede gerelateerd 
aan het bureaucratiseringsvraagstuk en eveneens aan vragen van vorming 
van ondememers, middenkader en arbeiders, maar evenmin los van het ver
eiste instrumentarium, bij voorbeeld van organisatie en comptabiliteit? 

3. Wat was de bijdrage van het bedrijfsleven, het particuliere en het publieke, 
tot een economisch en sociaal ethos, mede met het oog op een bedrijfs-, 
respectievelijk industriele mentaliteit? 

4. Hoe ontwikkelde zich de relatie van het bedrijfsleven tot de overheid en de 
politiek, in het algemeen tot de samenleving in haar geheel. Oit heeft te 
maken met het bedrijfsleven als belangengroep - het concept van de econo
mische macht doemt aHicht op - maar tevens met de wijze waarop het 
bedrijfsleven kijkt naar de samenleving en omgekeerd; en ook hoe zij elkaar 
bejegenen. 

5. Vgl. Joh. de Vries , 'De ontsluiting van bedrijfsarchieven, in het bijzonder van de overheid', 
in K. Kooijrnans e.a., Bran en puhlikatie, Cs-Gravenhage 1985) 67 e.v. voor het navolgende. 
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5. Ten slotte: de technische factor, op welke wijze benaderd, gestimuleerd of 
juist niet, en hoe vorm gegeven? Wij naderen hier, zijn zelfs al op het terre in 
van de geschiedenis van techniek. Juist op een dergeJijk raakvlak is het goed 
iets nader te preciseren: met name wat ten aanzien van de technische factor 
behoort tot de sfeer der beslissingen van de bedrijven, zowel naar de interne 
als de externe zijde, valt duidelijk mede onder de bedrijfsgeschiedenis. 

Het zijn deze vragen die tot evenzovele hoofdstukken in een bedrijfsgeschie
denis van Nederland zouden moeten leiden. Daarin zou een eigen bijdrage van 
het yak bedrijfsgeschiedenis tot de Nederlandse economische en voor een deel 
ook politi eke geschiedenis liggen. Ook dan zou het niet te vermijden zijn over 
economische groei, over de successievelijke bedrijfssectoren en bedrijfstakken 
te spreken, maar vanuit een geheel andere optiek. Dat kan veel meer diepte 
geven en veel meer nieuw inzicht, omdat een terrein, vaak nog wit op de kaart, 
aldus wordt ge'integreerd en hiermee tot gangbare kennis kan worden, even
zeer bekend als bijvoorbeeld de opeenvolging van kabinetsformaties en kabi
netten in de politieke geschiedenis, om maar over vorsten en alles daaromheen 
te zwijgen. 

Zeker, of het zo moet is minder de vraag dan of het zo kan. Zijn we al zover 
om iets van dusdanig synthetisch karakter te ondememen? Of moeten we dan 
wijzen op de afwezigheid van bouwstoffen in de vorm van voorstudies of zelfs 
bronnen? Zelfs nu er al zoveel over bedrijfsgeschiedenis is gepubliceerd, vind 
ik dit nog een moeilijke taxatie. Maar ik vind wei dat dit, desnoods als poging, 
op het programma van de bedrijfsgeschiedenis voor de jaren '90 moet staan, 
vooral ook omdat de bedrijfsgeschiedenis haar reden van bestaan niet aileen 
kan ontlenen aan reeksen gedenkboeken van afzonderlijke ondernemingen en 
instellingen, hoe nuttig en onontbeerlijk ook. Uiteraard kan een bedrijfsge
schiedenis van Nederland eenmanswerk of collectieve arbeid zijn. Yoor zowel 
dit onderwerp als voor de onderhavige wegbereiders stel ik vast dat ik er geen 
optie op bezit. Mijn bedoeling is geen andere dan beide vandaag op de agenda 
te zetten. 

Modern bedrijfsleven 1890-1940 

Op dit moment reik ik van een dergelijke bedrijfsgeschiedenis een stukje aan, 
en dan niet eens de ondememers als categorie maar de top ervan, de wegberei
ders, en dat weer voor een bepaalde periode, de jaren 1890-1940. Zij zijn dan 
talrijk aanwezig. Dat is ook later het geval maar tevoren veel minder. Praktisch 
weegt mee dat zij vee I beter kenbaar zijn, meer dan de voorafgaande en naar 
mijn schatting meer dan de daaropvolgende. Dit is niet zozeer de vrucht van 
afzonderlijke ondernemersbiografieen, eerder van bedrijfsgeschiedschrijving 
in het algemeen. 
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De te beschouwen peri ode is afgebakend door de jaren 1890-1940. In het 
kader van deze schets past een beknopte motivering van de afbakening in de 
tijd. Sinds omstreeks 1890 vertoont onze economie en daarmee het bedrijfsle
yen een versnelde groei over een breed front, niet uitsluitend in de nijverheid. 
Naar analogie van wegbereiders zouden we voor de vorming van het modeme 
bedrijfsleven kunnen gewagen van wegbereidende factoren die tot deze vor
ming bijdroegen, zoals Prof.dr. H. de Vries terecht in de discussie na de voor
dracht suggereerde. Voor nadere uitwerking in een bredere opzet dan hier 
beoogd dienen zich dan factoren aan als innovaties, mechanisering, de stich
ting van nieuwe bedrijfstakken, de gewijzigde verhouding van overheid tot 
bedrijfsleven, de emancipatie van de arbeid, het onderwijs in dienst van de 
economische groei, de institutionele vormgeving en het gestalte geven aan een 
nieuwe machtsvorming. Zonder twijfel is de keuze van 1940 aan de andere 
kant van de schaal arbitrair. Het is uiteraard wegens de tweede wereldoorlog, 
waarin het moeilijk valt te spreken over een weg bereiden, wanneer eerder 
sprake is van nuances van aanpassen, profiteren of overkven. 

Wie zijn wegbereiders? 

Het gaat bij wegbereiders om een top van over het algemeen ondememers. 
Handzaam voor het onderkennen van deze is het kenmerk dat Schumpeter hen 
toedicht, het scheppen van nieuwe combinaties. Ondememers zijn het niet uit
sluitend die ik onder wegbereiders van het modeme bedrijfsleven reken. Kij
ken we naar een breder kader waarbinnen dit functioneert, zowel van infra
structurele als institutionele aard, dan kunnen we er niet aan ontkomen ook 
verdienstelijke mannen op die terreinen te vermelden. Vanzelfsprekend zijn we 
er dan nog niet. Ten slotte doet iedere betrokkene bij het bedrijfsleven af en toe 
iets innovatiefs en de vraag moet dan ook onmiddellijk rijzen wat de wegberei
ders onderscheidt van deze overigen? Daarvoor kunnen we verschillende 
maatstaven aanleggen, afzonderlijk of in combinatie. K walitatief valt te den
ken aan de aard van de tot stand gebrachte innovatie en de op basis daarvan 
verwezenlijkte ondememing. Kwantitatief komt de bewerkte groei naar voren, 
in het bijzonder wanneer deze eveneens een intemationale dimensie bezit. 
Stellig zijn deze maatstaven behulpzaam bij een keuze maar wij zien terstond 
in dat een subjectief element daarin onvermijdelijk blijft, ook wanneer het om 
figuren uit de infrastructurele en institutionele sfeer gaat. Het is een kwestie 
van de maat nemen maar in de waardering hanteren wij niet dezelfde centime
ter. Hier kunnen de buitenlandse biografische overzichten ons verder helpen, 
waaromtrent wij in het vijfde laarboek voor de geschiedenis van bedrijj en 
techniek (1988) een en ander aantreffen in de bijdrage van E.J. Fischer c.s., 
'Bedrijfsgeschiedenis een overzicht over de laatste jaren'. Zoals dit vijfde dee 1 
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geven ook de overige delen van het jaarboek veel nuttige achtergrond voor een 
relaas over wegbereiders. 

Aan wie denk ik nu als wegbereiders in de geschetste zin? Wie van hen 
munten boven de overigen zodanig uit dat zij in de bundel biografische schet
sen een plaats zouden kunnen vinden? Voor de successievelijke sectoren doe 
ik een voorstel, nog niet een keuze omdat we zullen zien dat er op sommige 
terreinen nogal velen zijn. Bovendien suggereerde ik eerder al dat er ruimte 
bestaat voor aanvulling; het is goed mogelijk iemand over het hoofd te zien. 

Begin ik nu maar bij de handel, dan valt mijn keuze in de eerste plaats op 
D.G. van Beuningen (1877-1955), de zoon van de stichter van de in 1896 op
gerichte Steenkolenhandelsvereeniging te Utrecht.6 Van de vestiging hiervan te 
Rotterdam heeft deze Van Beuningen het internationale karakter in het vervoer 
en de handel van steenkolen verwezenlijkt. Hij liet bovendien de eerste drij
vende bunkermachine in Europa bouwen. Het spoorwegvervoer van kolen ver
ving van Beuningen door vervoer te water. Met dit ai groeide de omsiag van 
koien in de Rotterdamse haven aanzienlijk. Als bijzonder detail vermeld ik dat 
zijn grote economische ontpiooiing vergezeld ging van kunstliefde. Het Muse
um Boymans-Van Beuningen is daarvan een blijvende getuigenis. 

Het is uiteraard niet toevallig, gegeven de achtergrond van Rotterdams ont
plooiing in deze periode, dat een tweede naam, een veel meer omstreden naam, 
voor de geest komt: die van A.G. Kreller (1862-1941), de man die het handels
huis Wm.H. MUlier & Co. groot maakte. ' Bij hem stuiten we op een moeilijk
heid. Niet omdat het bedrijf het in de jaren dertig uiterst moeilijk had, waar
door de laatste levensjaren van Kreller een anti-climax vormden ten opzichte 
van zijn eclatante begin. Ook dan kan men wegbereider zijn geweest; dat staat 
los van voortdurend zakelijk succes. Het probleem bij Kroller is dat hij meer 
was dan koopman aileen, namelijk expediteur, cargadoor, exploitant van mij
nen en niet te vergeten mede-organisator van de oorlogseconomie tijdens de 
eerste wereldoorlog. Kroller was om zo te zeggen een van de pioniers in de 
nieuwe relatie overheid-bedrijfsleven die toen ontstond. Ook zijn naam is ver
bonden aan de schone kunsten; ik hoef slechts te herinneren aan het Park De 
Hoge Veluwe en het daarin gelegen museum Kroller-Muller, waarvan vooral 
zijn vrouw de drijfkracht vormde. 

Opvallend is dat de gedachte het eerst naar Rotterdam uit gaat en niet naar 
Amsterdam. Daar doemt S.P. van Eeghen (1853-1934) Op.8 Een wegbereider? 

6. W.F. Lichtenauer, 'D.G. van Beuningen', in: Charite I (vgl. noot 2) 28 e.v. Hierin verder lite· 
ratuurverwijzingen. 
7. Vgl. het in noot 3 genoemde artikel van Wennekes. Voorts C.E. Moret, 'A.G. Krdller een 
groot koopman', in: Wim Alings, Hel bewaarde landschap. He! Nationale Park de Hoge Veluwe 
(Amsterdam 1985) 9 e. v. 
8. N.A. van Hom, 'S.P. van Eeghen, koopman en bankier', in: Charite Ill , 157 e.v. Vgl. Joh. de 
Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Vis-

5e/'ings tijdvak 1914-1931 (Amsterdam 1989) 46. 
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Maar dan meer in de breedte dan in de diepte, indachtig zijn vele commissaria
ten, door Wibaut op 21 gesteld. Met zijn zwager Jhr. W.H. van Loon hield hij 
de touwtjes van het Amsterdamse financiele en zakenleven in handen. Dit 
soort magnaten lijkt mij nieuw. 

lets nieuws zou er op het terrein van de handel zeker ook te melden zijn ten 
aanzien van het grootwinkelbedrijf dat sedert de eeuwwisseling een sterke ont
plooiing vertoont. Namen als van C. en A. Brenninkmeyer, A. Dreesmann, W. 
Vroom en A. Heyn komen dan naar voren. Juist in deze sector treft ons de rela
tie met de stand van de bedrijfsgeschiedschrijving. Wegens het ontbreken van 
voldoende studies op dit terrein blijven deze figuren onbekend en is het daar
door niet mogelijk hen in een algemeen beeld als beoogd af te wegen.9 

Veel meer dan voor de handel dringen zich namen voor de nijverheid op, 
zelfs in dubbeltallen. Om te beginnen D.W. Stork (1855-1928) en dr.ir. c.F. 
Stork (1865-1934), beiden vanaf 1893 tot hun dood lid van de directie van de 
Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te Hengelo. Zij waren voorbeeldige 
sociale ondememers. Dan dr.ir. G.L.F. Philips (1858-1942), de grondlegger en 
het technisch vemuft van de in 1891 gestichte Philips Gloeilampenfabrieken te 
Eindhoven (in 1891 nog als Fa. Philips & Co.) en naast hem dr. A.F. Philips 
(1874-1951) ,'0 die en een groot koopman en een groot industrieel is geweest, 
in 1894 aan de firma verbonden en in 1922 aan de leiding gekomen. 

Voorts J.B.A. Kessler (1853-1900)" die in 1892 de in 1890 opgerichte 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbron
nen in Nederlands-Indie vrijwel eigenhandig in productie wist te krijgen (te 
Pangkalan Brandan op Noord Sumatra), de jonge ondememing waarlijk voor 
de ondergang behoedend. Daarmee was de grondslag gelegd voor de navol
gende groei. In 1896 kwam vervolgens H.W.A. Deterding (1866-1939)" bij de 
Koninklijke, van 1900 tot 1936 aan de leiding, de man die van de Koninklijke 
Shell een wereldconcem maakte. Ais persoon aantrekkelijker was stellig de 
zoon van J.B.A. Kessler, if. G.A. Kessler (1884-1945) 13 die in 1917 betrokken 
raakt bij de oprichting van Hoogovens IJmuiden, in 1920 directeur en in 1924 
als opvolger van H.J.E. Wenckebach president van het bedrijf wordt. Zijn bete
kenis is dat hij deze basisindustrie haar definitieve plaats in Nederland heeft 
gegeven. 

9. Vooral biografische studies ontbreken. Het algemene beeld te vinden bij R. Miellet, 'West
faalse ondememers en de opkomst van het Nederlandse grootwinkelbedrijf tot circa 1920', 
Jaa/'hoek vaal' de geschiedenis van hedrijf en techniek, 3 (1986) 135 e.v. 
10. W. de Vries Wzn. 'C.F. Stork' in: Charite 1II, 454 e.v. Over A.F. Philips vgl. A. Heerding, 
Geschiedenis van de N.V Philips Gloeilampenfahrieken , 111891-1922 , (Leiden 1986) 49 e.v. 
II. Joh. de Vries, ·J.B.A. Kessler, industrieel', in: Charite I, 296. 
12. P.A. Hendrix, 'H.W.A. Deterding', in: Charite 11, 119. 
13. Joh. de Vries, 'G.A. Kessler, industrieel' , in : Charite I, 295 . 
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Alb. I: FH. Fentener van Vlissingen 
Sr. (col/eetie lise) 

Wat Kessler voor de basis doet, verricht A.H.G. Fokker (1890-1939)14 in de 
lucht: het schier onmogelijke. Na de productie van vliegtuigen in Duitsland 
v66r en tijdens de eerste wereldoorlog begint hij in 1919 in Amsterdam een 
vliegtuigfabriek. Ten slotte nog dr. EH. Fentener van Vlissingen (1882-
1962),15 de directeur van de Steenkolenhandelsvereeniging, maar bovenal de 
mede-oprichter van Hoogovens, Fokker, AKU en KLM, weI de knapste indus
trieel van zijn generatie genoemd. Van Vlissingen is de eerste industriele mag
naat. Vanuit de SHY en de Beleggingsmaatschappij Unitas is hij in vele indus
triele ondememingen aanwezig. Hij behoort evenals Kroller tot degenen die 
sedert de eerste wereldoorlog gestalte hebben gegeven aan de nieuwe relatie 
tussen overheid en bedrijfsleven. 

Kenschetsend voor de opvlucht van onze nijverheid in de peri ode is dat er 
zovele andere namen zich opdringen. Neem J.e. van Marken (1845-1903) 
voor de gist- en spiritusfabricage, S. van den Bergh jr. (1864-1941) voor de 
margarine, dr. S. van Zwanenberg (1889-1974) voor de farrnaceutische indus-

14. H.A. Somberg, 'A.H.G. Fokker, vliegtuigbouwer' , in: Charite I, 188 e.v. 
15. A.H. lngenhousz, 'EH. Fentener van Vlissingen' , Eeonomiseh-Historiseh laarboek 26 
(1963) 347 . lndien van iemand op dit terrein, dan bestaat er behoefte aan een biografie van Van 
Vlissingen. 
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trie, ir. J. Muysken (1867-1928) voor Werkspoor te Amsterdam en dr. J.C 
Hartogs (1879-1932) voor de kunstzijde. Ook ten aanzien van de "verweten
schappelijking" van de nijverheid dringen zich namen op, als van dr.ir. G. 
Holst (\ 886-1968), de schepper van het Natuurkundig Laboratorium van Phi
lips en, in de woorden van Casimir, de grote pionier van industrieel onderzoek 
in Nederland. Bij hem voegt zich onmiddellijk dr.ir. W.AJ.M. van Water
schoot van der Gracht (1873-1943), de jurist en geoloog, die van 1905 tot 1918 
in dienst van de Rijksopsporing van Delfstoffen, die de grote expert werd in de 
opsporing van delfstoffen in binnen- en buitenland, zowel van steenkool, aard
olie als ertsen. 16 

Voor het bankwezen is de keuze daarentegen veel beperkter. Natuurlijk kun
nen we aan de bankconcentratie den ken en dan noemen we zeker W. Wester
man (1864-1935),17 die van 1908 tot 1924 president van de Rotterdamsche 
Bankvereeniging is, CE. ter Meulen (1867-1937), 18 van 1901 tot 1937 firmant 
van Hope & Co. te Amsterdam, de vooraanstaande internationale bankier, of 
mr. G. Vissering (1865-1937),19 van 1912 tot 1931 president van de Nederland
sche Bank. Zijn betekenis be staat hierin dat hij ondanks een nog sterke com
merciete inslag toch de Nederlandsche Bank heeft geleid van circulatiebank 
naar centrale bank en ook een wegbereider mag heten van de internationale 
samenwerking van de centrale banken in de jaren twintig. Vissering is onze 
eerste monetaire diplomaat geweest, al in 1911-1913 de adviseur van de Chi
nese regering voor de munthervorming. In dit voetspoor van internationaal 
werk treden na hem prof.mr. G.J.W. Bruins, mr. A.R. Zimmerman, mr. L.J.A. 
Trip en mr. J.W. Beyen, om ons slechts tot onze periode te bepalen. 

Zeker is dat we ten aanzien van verkeer en vervoer niet om dr. A. Plesman 
(1889-1953)20 heen kunnen, verbonden als geen ander aan de in 1919 gestichte 
KLM, kortweg te karakteriseren als de schepper van onze burgerluchtvaart. 

16. J. Muntendam, Loon naar werken. Enke/e socia/e aspecren van her werk van Ie. van Mar
ken (Deventer 1971); Charles Wilson, Geschiedenis van Vni/ever. Een bee/d van economische 
groei en maarschappelijke verandering , 11 (,s-Gravenhage 1954) 29 e.v. (over S. van den 
Bergh); M. Tausk, Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming 
(Nijmegen 1978) 9 e.v. (over S. van Zwanenberg); M.G. de Boer, Honderd Jaar machine-indus
trie op Oostenburg Amsterdam / 827-1927 (Amsterdam 1927) 90 e.v. (over J. Muysken, 1901 -
1928 directeur Werkspoor) en Max Dendermonde, Nieuwe lijdell, nieuwe schake/so De eerSle 
viJ/tig Jaren van de AKV. (Amhem 1961) 28 e.v. (over J.c. Hartogs). H.B.G. Casimir, 'G. 
Holst' , in: Charite I, 1979,250 e.v.; A.A . Thiadens, 'W.A.1.M. van Waterschoot van der Gracht', 
in: idem, 645 e.v. 
17. D.A. Imhiilsen, 'w. Westerman', in: Charite III, 652 e.v. 
18. N.A. van Hom, 'C.E. ter Meulen', in: Charite III, 410 e.v. 
19. Joh. de Vries, Geschiedenis van de Neder/alldsche Bank. 
20. H.A. Somberg, 'A. Plesman, grondlegger en president-directeur van de Koninklijke Lucht
vaart Maatschappij', in: Charite 11 , 427 e.v. 
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Afb. 2: A. Plesman. Folo Anefo (col
leclie /lSG ) 

Voor deze sector voel ik een gemis omdat er toch ook op andere terreinen -
spoorwegen, verkeer te land en te water - opmerkelijke dingen zijn gedaan. 
Uiteraard moeten we er voor waken een soort evenredigheid te betrachten, in 
de trant van er moet een spoorwegman in, een reder, een automobilist. Maar 
als hij er is, mag hij niet ontbreken. Moeten we dan denken aan Jhr. L.P.D. Op 
ten Noort (1847-1924)," van 1894 tot 1912 directeur van de 'Stoomvaart 
Maatschappij Nederland'? Hij was mede-oprichter in 1902 van de Java-China
Japan-lijn. Tevoren was hij werkzaam bij de KPM_ 1.1. Brugmans gewaagt van 
hem als degene onder wiens leiding de KPM zich een blijvende plaats in het 
interinsulaire verkeer in de Indonesische archipel wist te verwerven.22 

Soms lijkt de bedrijfstak ook weinig geeigend om wegbereiders op te leve
reno Bij de landbouw denken we eerder aan groepen van personen dan aan 
individuele voortrekkers of het moet juist zijn dat we in het organisatieleven 
vim de landbouw iemand aantreffen. Dan komt ir. S.L. Louwes (1889-1953)23 
naar voren, sinds 1935 regeringscommissaris voor akkerbouw en veehouderij, 
de architect van het landbouwcrisisbeleid. 

21.U. Brugmans, Tachtig jaren varen met de Nederland'1870-1950 (Den Helder 1950) 29. 
22. U . Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van 
Nederland 1795-1940 (Den Haag 1961) 322, 358. 
23 . G.M.T. Trienekens, 'S.L. Louwes', in: Charite I, 354 e.v. 
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Met de infrastructuur heb ik minder problemen omdat daar zo duidelijk 
boven aile anderen uitsteekt dr.ir. C. Lely (1854-1929)24 de droogmaker van de 
Zuiderzee. Hij is sinds 1886 als ingenieur van de Zuiderzeevereeniging actief 
en vanaf 1891 als minister van waterstaat, handel en nijverheid (1891-1894, 
1897 -1901 en 1913-1918). In 1918 is de Zuiderzeewet aangenomen en kan het 
grote werk beginnen. 

Voor de verhouding overheid-bedrijfsleven vaH mijn keus op dr. c.J.K. van 
Aalst (1886-1939)2' , van 1913 tot 1934 president van de Nederlandsche Han
del-Maatschappij. Niet wegens deze functie , want als bankier is hij eigenlijk 
niet zo succesvol , maar op grond van zijn rol tijdens de eerste wereldoorlog 
toen hij de steunpilaar van de regering was en in het bijzonder de Nederland
sche Overzee Trust Maatschappij leidde (de NOT). Taak van de NOT was de 
invoer overzee te garanderen, dat hield in zoveel mogelijk invoeren zonder 
herrie met de Engelsen te krijgen, althans zo min mogelijk herrie. Vanaf de 
eerste wereldoorlog is de figuur van de regeringsadviseur uit het bedrijfsleven, 
individueel of in commissies, ons vertrouwd. Of we het aangenaam vinden of 
niet, ook die thans zo uitgebreide advies- en overlegstructuur behoort tot het 
terrein van het modeme bedrijfsleven. Van Aalst is daarvan een van de wegbe
reiders. Het pleit voor de volwassenheid van het bedrijfsleven dat je naast hem 
zovele anderen kunt noemen: dr. E. Heldring, de eerder genoemde Kroller en 
Vissering. 

Natuurlijk kunnen we de kring nog enger trekken en politici, onder wie be
windslieden, onder de aandacht brengen. Denk eens aan dr. D. Bos, mr. 
M.W.F Treub en dr. FM. Wibaut. Mijn keuze zou op de openbare financien 
vallen en daarin op dr. H. Colijn (1969-1944)26, daarbij niet denkend aan de 
leider van de coalitiekabinetten en de aanpassingspolitiek der jaren dertig maar 
aan Colijn, de minister van financien tussen 1923 en 1926, die de toen noodza
kelijke bezuinigingen doorvoerde, welke een hers tel van de gouden standaard 
in 1925 mogelijk maakte en bovenal de bewindsman die in 1924 door een 
staatsgarantie te verschaffen tezamen met Vissering de redding van de tot 
ondergang gedoemde Rotterdamsche Bankvereeniging verwezenlijkte. Dit 
was echt innovatief: de eerste grote reddingsactie in het bedrijfsleven door 
regering en Nederlandsche Bank. Met het oog op de grote kosten van heden
daagse reddingsacties kan ik niet nalaten terzijde te wijzen op de geringe kos
ten van toen voor de staat: niet meer dan de kosten van de minister, de thesau
rie en wat briefpapier en porti.27 

24. 1.M.G. van der Poel , 'CO Lely, civiel-ingenieur en staatsman' , in: Charite I, 331 e .v. 
25. J. Kymmell, 'C.J.K. van Aalst' , in: Charite II, I e .v. 
26. G. Puchinger. 'H. Colijn. staats man' in: Charite II, 98 e.v. 
27. De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 255. 
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Het is opmerkelijk dat, wanneer we kijken naar de relatie overheid-vakbe
weging-bedrijfsleven, we eerder naar werknemers dan naar werkgevers geleid 
worden. Ik noem van hen J. Oudegeest (1870-1951)28, de socialistische vak
bondsleider en politicus, met name vanwege zijn constructieve houding jegens 
het ingroeien van de vakbeweging in de maatschappij. Naast hem Mgr.dr. H.A. 
Poels (1868-1948)29, die sociale activiteiten in en ten behoeve van de mijns
treek ontplooide (1911 -1939) en in breder verband ook we gens zijn ijveren 
voor een open katholicisme. Ten slotte ook ds. A.S. Talma (1864-1916)30, de 
voortrekker van de modeme vakorganisatie (1909 oprichting van het CNV), 
die als minister van handel, nijverheid en landbouw (1908-1913) verdienste 
verwierf als schepper van de ziektewet en de invaliditeits- en ouderdomswet
ten. 

Moeten wij ten aanzien van wegbereiders ook niet denken aan het onderwijs 
en in het bijzonder het economisch onderwijs? Ik ben misschien ietwat voorin
genomen wanneer ik hier vooral noem prof. dr. Th. Limperg Jr. (1879-1961)31 , 
de grondlegger van de modeme bedrijfseconomie in ons land en bovenal de 
man die naast het geven van eigen onderwijs grote invloed heeft uigeoefend op 
vormgeving en niveau van de opleiding tot accountant. 

Vormgeving brengt ons ook op juridisch terrein en met name bij prof.mr. 
W.L.P.A. Molengraaff (1858-1931)32, aangeduid als de vemieuwer van ons 
handelsrecht, met name de schepper van ons nieuwe failissementsrecht (in 
1896 in werking), met grote invloed op het leerstuk van de onrechtmatige daad 
(sinds 1919 ook element van zorgvuldigheid die in het maatschappelijk ver
keer betaamt), met betekenis ten slotte voor het verzekerings-, het vereniging
en zeerecht. 

Na het verschijnen van de mooie studie van Bloemen over de scientific 
management in Nederland ben ik eveneens in staat iemand te noemen voor de 
ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in Nederland.33 Eigenlijk gaat het dan 
om een tweetal echte pioniers, nl. if. v.w. van Gogh (1890-1978) en ir. E. Hij
mans (1890-1987), die in 1920 het Organisatie Advies Bureau stichtten.34 

Sindsdien deden zij hun heilzaam werk, daarin door talrijke anderen gevolgd. 

28. Fr. de Jong Edzn, Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan 
en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakvereeniging (Amsterdam 1956) 51 e.v. 
29. M.G. Spierts, de 'H.A. Poels', in: Charite I, 460. 
30. J.T. Minzraa, 'A.S. Talma, theoloog en politic us' in: Charite J, 572 e.v. 
31. Joh.de Vries, Geschiedenis der accountantcy in Nederland. Aanvang en ontpiooiing, 1895-
1935 (Assen 1985) 53 e.v. 
32. W.M. Peletier, 'W.L.P.A. Molengraaff, in: Charite I, 396. 
33. E.S.A. Bloemen, Scientific management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam 1988) 
34. Bloemen, 114. 
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Nadere overwegingen 

In totaal kom ik hier op een Iijstje van 28 namen. Treffend daarin is het ontbre
ken van vrouwen, die ik overigens evenmin voor de peri ode na 1940 zou 
weten te noemen. Opmerkelijk is eveneens dat negen van het totaal aantal 
industrielen zijn, of wei eenderde. De vraag rijst of in de nijverheid het meest 
spectaculaire is verricht? Indachtig het industrialisatieproces zou dit best kun
nen. Maar het is ook mogelijk dat vooral nijverheidsbedrijven hun geschiede
nis hebben laten schrijven en hiermee bekendheid gegeven aan hun voorman
nen. Omissies vall en natuurlijk op, bij voorbeeld van een oud-Nederlands ter
rein als het verzekeringswezen. Ik zou niemand weten. 

Vervolgens dit. Na mijn keuze heeft zich een groep gevormd, een groep van 
wegbereiders. Mooi vanzelfsprekend, twintig 11 dertig mannen (want ik laat 
ruimte voor aanvulling) die het stuk voor stuk waard zijn gekend te worden en 
als bron van inspiratie niet vergeten mogen worden. Gemeenschappelijk heb
ben zij dat er voldoende van hen bekend is om een portret te schetsen. Hier
naast willen we hen eveneens in een gemeenschappelijk kader plaatsen, als het 
ware de lijst rond het groepsportret. De uiterste rand daarvan is hun gemeen
schappelijke werkzaamheid in het modeme bedrijfsleven van Nederland. Meer 
naar binnen gaan vragen omtrent hun afkomst (uit welk milieu komen zij?), 
hun levens- en wereldvisie (in welk verband plaatsen zij hun werkzaamheid?) , 
hun verhouding tot de politieke aspecten van het bestaan, allicht, maar ook de 
sociale en culturele. We stuiten dan op elementen van hun levensstijl. Komen 
zij uit voor de tekenen van hun welslagen en hoe? Er zijn immers nogal wat 
succesvollen bij, zeer welvarenden ook. 

In een aantal opzichten vormt de groep een generatie. Dat is niet omdat hun 
geboortejaar min of meer exact in een bepaalde korte peri ode valt. Ik denk eer
der aan de grote dimensies die zij hun zaken gaven en aan hun betrokkenheid 
bij Nederlands-Indie. Allicht in een ander formaat en op een wat andere wijze 
lijkt het erop dat wij een pendant van de Engelse empire builder hebben 
gekend. Voor die dimensies van zaken valt te denken aan Van Beuningen, 
Kroller, Philips, Van Vlissingen en Westerman. Voor de band met de kolonien 
aan C.F en D.W. Stork, J.B.A. Kessler, Deterding, Vissering, Plesman, Op ten 
Noort, Van Aalst en Colijn. Totaal 14 personen, of wei de helft van het totaal. 
Zoiets, zou je in ieder geval willen vermoeden, moet een betekenis gehad heb
ben voor hun levens- en bedrijfsstijl en hun geestelijke horizon. Misschien ligt 
daarin, afgezien van andere elementen, wei een belangrijk stuk van de niet 
aileen materiele maar ook menta Ie erfenis die zij de daaropvolgende generatie 
nalieten, niet aileen het reiken naar maar ook het kijken over de grenzen, de 
verst denkbare. 
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Naschrift van de redactie. 

Bij het artikel van Johan de Vries met de suggestie om een boek te maken over 
wegbereiders van het mode me bedrijfsleven, wil de redactie aansluiten met het 
volgende verzoek tot de lezer: de redactie zou graag in de komende delen van 
dit jaarboek iedere keer twee a drie biografieen opnemen en nodigt de lezer uit 
om korte studies van 'wegbereiders' in te sturen. De gedachten gaan uit naar 
kleine artikelen van vier a vijf pagina 's. 

Bij de keuze van de te bestuderen personen zou de redactie willen aansluiten 
bij het criterium van De Vries: de wegbereiders moeten een bepaalde vemieu
wing in het Nederlandse bedrijfsleven tot stand gebracht hebben. Het is niet 
nodig dat de naam in de lijst van De Vries voorkomt. Zoals hij zelf al opmerk
te, is er ruimte voor uitbreiding. Misschien zal ook blijken, dat er toch nog 
vrouwen hebben bestaan, die een vemieuwende rol in het bedrijfsleven hebben 
gespeeld. 

Het bedrijfsleven wordt in ruime zin opgevat. Wij zijn niet aileen geinteres
seerd in de traditionele leiders van bedrijven, maar ook in mensen, die via poli
tiek, belangenorganisaties of onderwijs en dergelijke, tot vemieuwingen in 
bedrijvig Nederland hebben bijgedragen. Een lichte voorkeur gaat uit naar 
schetsen van personen, die tot nu toe ten onrechte onderbelicht zijn gebleven. 

Om de schetsen enige onderlinge samenhang te geven, stell en wij ons voor 
dat aandacht geschonken wordt aan de afkomst en de opleiding, het verJoop 
van de carriere en vooral de betekenis van de persoon voor het bedrijfsleven. 
Het beeld wordt helemaal compleet als ook informatie gevonden kan worden 
over de houding van de te onderzoeken figuren inzake levensbeschouwelijke, 
politieke en culturele aangelegenheden. Op die manier zal deze serie schetsen 
ons een beter inzicht gaan bieden in de opvattingen en beweegredenen van de 
groep, die een bepalende invloed op het Nederlandse bedrijfsleven heeft uitge
oefend. 

De redactie. 



Koloniale bedrijfsvoering in het 
interbellum: de N.V. Deli maatschappij 
aan Sumatra's oostkust, 1918-1940 

F.P.A. GEVERS 

Inleiding 

Op 9 november 1917 werd in Amsterdam de oprichtingsvergadering van het 
Tabaksbureau, onder voorzitterschap van de directeur van de Deli Maatschap
pij, de heer Herbert Cremer, belegd. Men wilde namelijk ook in Nederland 
komen tot een vereniging die de belangen van de tabaksmaatschappijen zou 
behartigen, zoals de Deli Planters Vereniging (D.P.V.) en haar bestuur, het 
Planterscomite, dat aan de Oostkust van Sumatra deden. Dit initiatief van de 
Deli Maatschappij is symbolisch voor een geleidelijke verschuiving van het 
zwaartepunt in de beheersvorm bij de Deli Maatschappij van de Oostkust van 
Sumatra naar Nederland. De kapitaalsbelangen in Nederland waren daarbij 
van doorslaggevende betekenis. Zoals nog zal blijken, nam de invloed van de 
directie te Amsterdam sterk toe vergeleken met die van hoofdadministratie te 
Medan.! 

De voomaamste werkzaamheden van de directie na de Eerste Wereldoorlog 
lagen op het terrein van het arbeidsrecht, het agrarisch recht en op het handels
politieke vlak. Daamaast werden de banden met de andere tabakmaatschappij
en aan de Oostkust van Sumatra steeds strakker aangehaald. ' In dit artikel staat 
centraal de vraag hoe de bedrijfsvoering bij de Deli Maatschappij verliep in 
reactie op exteme impulsen in de turbulente jaren tussen de twee Wereldoorlo
gen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de nog nauwelijks bestudeerde archie
ven van de N.V. Deli Maatschappij en de daarmee gefuseerde bedrijven van 
1869-1967, die sinds eind 1987 berusten op het Algemeen Rijksarchief. Aller
eerst is het echter noodzakelijk een korte voorgeschiedenis van de Deli Maat
schappij te geven. 

I. J. Breman, Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouw
ondernemingen oon Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw (Dordrechl 1987) 
55; Algemeen Rijksarchief (A.R.A.) Ie's Gravenhage: Tweede afdeling. Archieven van de N.V. 
Deli Maatschappij en de daarmee gefuseerde bedrijven, 1869- 1967 (h ierna Deli Maatschappij) , 
inv. nr. 37, gedenkboek 1941 ,24 en 104. 
2. A.R.A., Deli Maatschappij , inv. nr. 37, gedenkboek 1941 , 109- 112. 
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Tot omstreeks 1870 bestond er in Nederland slechts minimale belangstelling 
voor het beleggen van kapitaal in Nederlands-Indie. In 1869 werd het Suez
kanaal geopend, waardoor het overzeese transport goedkoper en sneller werd. 
In het jaar daarop werd begonnen met de afschaffing van het cultuurstelsel op 
Java; dit markeerde de overgang naar een ongebreideld liberalisme. Particulier 
initiatief en kapitaal zouden een hoofdrol gaan spelen bij de open legging van 
de Buitengewesten. Jacobus Nienhuys was reeds enkele jaren daarvoor, in 
1863, naar de Oostkust van Sumatra gekomen met de bedoeling zich als onder
nemer in dit gebied te vestigen. Hij geldt als grondlegger van de tabaksteelt 
waaraan de Oostkust van Sumatra haar latere wereldfaam had te danken. In 
1869 richtte Nienhuys samen met de heren P.W. Jansen en G.c. Clemen de 
N.V. Deli Maatschappij op. De Deli Maatschappij was de eerste naamloze ven
nootschap werkzaam in Nederlands-Indie en verbrak hiermee het destijds 
gebruikelijke stelsel van het exploiteren van cultuurondernemingen waarbij de 
zogenaamde Cultuurbanken als geldschieters optraden. J 

In 1871 keerde Nienhuys naar Nederland terug. Zijn plaats werd overgeno
men door de heer J.T. Cremer, een ware 'Captain of Industry', onder wiens lei
ding de Deli Maatschappij in de volgende decennia tot grote bloei kwam. Cre
mers talenten waren meer van bedrijfsorganisatorische dan van landbouwkun
dige aard. Hij bood aan de plantages van een groot aantal particuliere tabaks
planters te financieren. Zij verplichtten zich daarmee hun produktie via de Deli 
Maatschappij op de markt te brengen. Dit was de eerste stap op weg naar de 
bedrijfsconcentratie en kartelvorming die tegen het einde van de negentiende 
eeuw bepalend zou worden voor de tabakscultuur aan de Oostkust van Suma
tra: Dit vond vooral plaats na de door overproduktie veroorzaakte tabakscrisis 
in 1890. De financiele moeilijkheden waarin de kleinere tabaksondernemingen 
kwamen te verkeren leidden tot een concentratie van eigendomsrechten in 
handen van een klein aantal, steeds groter wordende tabaksmaatschappijen.5 

De Deli Maatschappij ontwikkelde zich tot een goed renderende en zeer kapi
taalkrachtige vennootschap. Dit bleek onder andere uit haar betrokkenheid bij 
de oprichting van diverse nevenbedrijven. De tabaksproduktie op de grote cul
tuurondernemingen bleek niet van tijdelijke maar van blijvende aard. Metter
tijd ging de Deli Maatschappij ertoe over de kostbare, maar op de lange ter
mijn noodzakelijke, investeringen te doen voor het op peil brengen van de 
infrastructurele en institutionele voorzieningen, die met een meer geregeld en 
ontwikkeld maatschappelijk leven samenhingen.6 

3. M.W.M.M. Gruijthuijzen, R.T.M. Guley en A.M. Tempelaars,lnventaris van de archieven 
van de NY Deli Maatschappij en de daarmee gefuseerde bedrijven 1869-1967 ('s Gravenhage 
1988) 7. 
4. Breman, Koelies, planters en koloniale politiek, 18-19. 
5. Ibidem, 50-55. 
6. Ibidem, 144-145. 
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Vervolgens zal er worden gekeken naar het verloop van de bedrijfsvoering 
bij de Deli Maatschappij in het Interbellum. Als eerste zullen het conjunctuur
verloop en de marktpositie van de Sumatratabak in dit tijdvak aan de orde 
komen. 

Conjunctuur verloop 

De eerste jaren van het Interbellum stonden nog volledig in het teken van een 
zich herstellende wereld. Er trad een korte inhaalvraag op waardoor de gemid
delde opbrengstprijs van een kilogram tabak sterk steeg van twee gulden 
negentig in 1918 tot ruim zes gulden in 1919 en 1920. Daama kwam de 
wereldconjunctuur echter in een recessie terecht waardoor de prijs van een 
kilogram tabak in 1923 met ruim twee gulden daalde. In de laatste maanden 
van dat jaar trad er enige verbetering op in de marktsituatie. De Duitse hyper
inflatie werd onder controle gebracht en de geallieerden kwamen onder leiding 
van de Verenigde Staten met het zogenaamde 'Dawes-plan' om de Duitse 
schuldenlast te verzachten en de Duitse economie te steunen. 

De oogst van 1924 was van een uitstekende kwaliteit en de vraag op de 
wereldmarkt was weer stijgende. De beide grootverbruikers van Sumatratabak, 
Duitsland en de Verenigde Staten, namen veel af waardoor de gemiddelde 
opbrengstprijs voor de tabak van de Deli Maatschappij steeg tot boven de zes 
gulden. De tijd van hoogconjunctuur die hiermee voor de Deli Maatschappij 
aanving zou voortduren tot 1930. Wei brokkelde het prijsniveau langzaam 
maar zeker af. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd door een steeds 
grotere afzet in Europa en de Verenigde Staten. De tabaksproduktie werd sterk 
opgevoerd en kwam zelfs in enkele jaren boven de zeven miljoen kilogram uit. 
Op deze manier kon men door middel van enige aanpassing de dalende prijzen 
op de wereldmarkt het hoofd bieden. 

De Deli Maatschappij bleef tot 1930 een zeer winstgevend bedrijf. De over
spannen situatie die langzaam maar zeker in de wereldeconomie was ontstaan, 
kwam na de New Yorkse beurskrach tot ontploffing. De prijzen voor alle 
grondstoffen, dus ook de tabaksprijs, kelderden enorm waardoor de wereld
economie in een diep dal afgleed. Dit werd in 1931 nog eens versterkt door een 
crisis in de monetaire sfeer toen Groot-Brittannie besloot de gouden standaard 
los te laten. De gemiddelde opbrengstprijs van een kilogram tabak daalde tot 
rond de twee gulden dertig waardoor de Deli Maatschappij in de rode cijfers 
kwam. Pas in 1934 kon er weer een bescheiden winst worden geboekt. De con
junctuur in de wereld herstelde zich langzaam maar bleef instabiel daar de 
intemationale handel gebukt bleef gaan onder valutamoeilijkheden, tolmuren, 
contingenten en een toenemende politieke onzekerheid. 
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De markt 

Vanuit Belawan werd de tabak per oceaanstomer naar Amsterdam vervoerd. 
Met de opkomst van de tabakscultuur in Nederlands-Indie was de Amsterdam
se tabaksmarkt weer tot bloei gekomen. Het was vooral de Sumatratabak 
geweest waardoor de Nederlandse tabaksmarkt intemationale betekenis 
kreeg.7 Bij de verkoop van de tabak te Amsterdam had zich een systeem van 
veiling bij inschrijving ontwikkeld. Tabaksmakelaars beoordeelden de tabaks
monsters voor de inschrijving in het veilinggebouw Frascati en deelden hun 
bevindingen mee aan de importeurs en clienten. De rol van de Deli Maatschap
pij was hierbij toonaangevend. Aan de makelaar die het hoogste inschrijvings
bod deed, werd de tabak verkocht. Na de verkoop yond de tabak zijn weg naar 
de sigarenfabrikanten in Europa, vooral Duitsland, en de Verenigde Staten.' 

De Amsterdamse tabaksmarkt had in 1920 haar vooroorlogse positie weer 
kunnen innemen, hetgeen een belangrijke factor voor de bloei van de Deli 
Maatschappij was. Men kon de oogst van 1919 weer op de gebruikelijke wijze 
bij inschrijving verkopen. De economische situatie in de tabakssector werd 
gekenmerkt door enkele factoren, namelijk de prijs die de tabak op de wereld
markt opbracht. De totaal aangeboden hoeveelheid tabak was afuankelijk van 
het aantal beschikbare velden en de hoogte van de produktiviteit. Bij de tot
standkoming van de prijs speelde eveneens de kwaliteit een grote rol, welke 
vooral afuankelijk was van de weersomstandigheden.9 De exportwaarde van 
de tabak fluctueerde in samenhang met de prijs op de wereldmarkt. Daar de 
Sumatratabak een monopoliepositie innam, werd de prijs in eerste instantie 
bepaald door de kwaliteit en niet door de heersende conjunctuur in Europa en 
de Verenigde Staten. Voor het Deli-dekblad werd op de intemationale markt 
zelfs goed betaald in tijden dat de economische situatie voor andere produkten 
ongunstig was. Tot aan de jaren dertig was de prijs de belangrijkste factor 
waarover de Deli Maatschappij zich druk hoefde te maken. 'o 

De beide hoofdafnemers van de Deli Maatschappij, Duitsland en de Ver
enigde Staten, werden zwaar door de economische wereldcrisis getroffen. De 
levensstandaard van het gros van de consumenten was dermate gedaald dat zij 

7. K.E. Sluytennan, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedriJfsbeleid in vii! sigarenfabrie· 
ken 1856·1865 en 1925·1934 (Tilburg 1983) 80·8!' 
8. Ibidem, 81·86. 
9. A. van Kommer, 'De Deli Maatschappij aan de Oostkust van Sumatra gedurende de jaren 
1900·1940', in: A.H.P. Clemens en 1.Th. Lindblad red., Het belang van de Buitengewesten. Eco· 
nomische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands·/ndii! 
1870·/942 (Amsterdam 1989) 97·121 , aldaar 104. 
10. Thee Kian Wie, Plantation agriculture and export growth. An economic history of East 
Sumatra, 1863·1942 (Jakarta 1977) 11-12. 
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hoofdzakelijk nog de goedkoopste sigaren konden kopen. In de loop van 1936 
trad er een zeker hers tel op van de wereldeconomie waardoor de tabak van de 
Deli maatschappij in Amsterdam een hogere opbrengstprijs kon behalen. Ech
ter de concurrentie van de inlandse tabak in de Verenigde Staten en de smaak
verandering van de consument, die meer en meer verschoof naar sigaretten, 
pijp en goedkope sigaren deden het marktaandeel van de befaamde Deli-siga
ren steeds verder slinken." 

Concentratie in de bedrijfstak 

In de eerste naoorlogse jaren naderde het consolidatieproces in de tabakscul
tuur aan de Oostkust van Sumatra zijn voitooiing. De consolidatie was begon
nen na de tabakscrisis van 1890 met een neiging tot concentratie en zette zich 
nu in verhevigde mate voort. Van de 170 tabaksplantages van de verschillende 
maatschappijen in 1889, waren er in 1914 nog 101 over, terwijl er in 1940 nog 
43 plantages over zouden zijn, die voor het overgrote dee I door de vier groot
ste tabaksmaatschappijen, te weten de Deli Maatschappij, de Deli-Batavia 
Maatschappij, de Senembah Tabaksmaatschappij en de Tabaksmaatschappij 
Arendsburg gecontroleerd zouden worden .'2 De Deli Maatschappij spande 
hierbij de kroon. Ais oudste tabaksproducent was zij in 1869 gestart met 7000 
hectare tabaksgrond en aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zou zij 
180.000 hectare bezitten, verdeeld over 26 tabaksplantages, 4 rubber- en 1 
palmolieplantage. De uitbreidingen van voor 1916 waren het gevolg geweest 
van een natuurlijk selectieproces. De zwakkere bedrijven dolven het onderspit 
ten opzichte van de grote tabaksmaatschappijen en moesten hun belangen, het
zij vrijwillig, hetzij gedwongen afstaan. Na de Eerste Wereldoorlog kregen de 
ovemames steeds meer het karakter van het concentreren en fuseren van 
onderlinge belangen als gevolg van de onzekere situatie. In 1917 was hiertoe 
in Amsterdam al een tegenhanger van de D.P.V. opgericht, het Tabaksbureau. 
Het valt op dat van aile uitbreidingen die de Deli Maatschappij in de peri ode 
1916-1940 onderging, het overgrote deel plaats vond in het jaar 1920. 13 

Op 26 april nam de Deli Maatschappij 28.260 hectare van de Amsterdam
Langkat Compagnie over voor ruim twintig miljoen gulden. Dit bedrijf was 
door gebrek aan voldoende kasmiddelen - het financieren van drie oogsten 
tegelijkertijd tijdens de Eerste Wereldoorlog was teveel van het goede geweest 
- gedwongen haar onafhankelijkheid op te geven.'4 Deze acquisitie was niet 

II. A.R.A. , Deli Maatschappij , inv. nr. 39, jaarverslag N.Y. Deli Maatschappij 1937,5-6. 
12. Thee Kian Wie, Plantation agriculture, 11-12. 
13. A.R.A., Deli Maatschappij, inv. nr. 37, gedenkboek 1941 , 30. 
14. Ibidem, inv. nr. 33-36, tienjaarlijks verslag omtrent de ontwikkelingen van de N.V. Deli 
Maatschappij 1919-1929,10. 
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goedkoop te noemen, maar de directie was van mening dat de Deli Maatschap
pij haar positie als grootste tabaksproducent moest behouden, ook al zouden 
daarvoor goede ondememingen iets te duur gekocht moeten worden. IS Boven
dien zou de directie het betreuren als haar voomaamste concurrent, de Deli
Batavia Maatschappij, machtiger dan de Deli Maatschappij zou worden. De 
Deli Maatschappij moest haar overwegende invloed in de tabakscuItuur aan de 
Oostkust van Sumatra handhaven. '6 In datzelfde jaar nam de Deli Maatschap
pij, met het oog op het behoud van haar concurrentiepositie, de plantage Am
hernia van de Rotterdam-Deli Maatschappij en de plantage Saint Cyr van de 
Deli-Langkat Compagnie over voor drie miljoen gulden. 17 Vervolgens werd in 
februari 1921 bekend dat de rest van de Rotterdam-Deli Maatschappij te koop 
was. Tot spijt van de directie van de Deli Maatschappij was de verkoop van dit 
bedrijf aan de Rubber Maatschappij Firestone niet doorgegaan en bestond er 
grote kans dat de Handelsvereeniging Amsterdam (H.Y.A.) nu de Roterdam
Deli Maatschappij zou ovememen en de gronden voor de tabakscultuur zou 
behouden. 

Om nog meer controle over de tabakscultuur aan de Oostkust van Sumatra te 
krijgen, besloten de vier grootste tabaksmaatschappijen dit bedrijf voor twaalf 
miljoen gulden over te nemen. Men richtte vervolgens een gezamenlijke doch
terrnaatschappij op, de Cultuurmaatschappij de OostkUSt.'8 Als gevolg van de 
vele ovemames door de vier grootste tabaksmaatschappijen werden de onder
nemersbelangen steeds meer gebundeld en ging de Sumatratabak steeds meer 
de vorrn van een monopolieprodukt aannemen, waardoor bleek dat de onder
nemers niet aileen in staat waren een gezamenlijk beleid te forrnuleren, maar 
dat ook effectief uit te voeren zoals in de volgende paragraaf aan de orde zal 
komen. 

Prod uk tie be perking en produktiewijze 

Een eerste reactie op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was een ver
mindering door de Deli Maatschappij van de tabaksaanplant, daar men vreesde 
voor afzetproblemen.'9 In Nederland was in november 1914 de N.Y. Neder
landsche Overzeesche Trustmaatschappij (N.O.T.) opgericht. De N.O.T. kwam 
de betekenis toe dat zij de goederenaanvoer naar Nederland nog enige tijd 

IS. A.R.A. , Deli maatschappij , inv. nr. 38, nota betreffende de geschiedenis van de N.V. Deli 
Maatschappij vanaf haar oprichting tot 1922, 47. 
16. Ibidem, inv. nr. 33-36, tienjaarlijks verslag 1919-1929, 10. 
17. Ibidem, inv. nr. 37, gedenkboek 1941, 30-3\. 
18. Ibidem, inv. nr. 33-36, tienjaarlijks verslag 1919-1929, 84 
19. Ibidem, inv. nr. 304-305,jaarverslag D.P.V. 1915-1916, 2. 
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gaande hield, tot op 31 januari 1917 door Duitsland de onbeperkte duikboten
oorlog werd afgekondigd en ook neutrale schepen werden aangevallen. 
Inkrimping van de produktie was hiermee pure noodzaak geworden, mede 
omdat men niet al zijn kapitaal in voorraden wilde steken en de tabaksprijs op 
peil wilde houden. De tabaksmaatschappijen aan de Oostkust van Sumatra, 
verenigd in het kort daarvoor opgerichte Tabaksbureau, besloten in april 1918 
dat de oogst van 1919 moest worden ingekrompen. Deze mocht niet meer dan 
57,5 procent van de oogst van 1917 bedragen. De inkrimping betekende voor 
de Deli Maatschappij een teruggang van drie miljoen kilogram tabak in 1917 
naar een-zeventiende miljoen kilogram in 1919.20 De produktiebeperking had 
een stijging van de kostprijs tot gevolg, die nog eens versterkt werd door alge
he Ie prijsstijgingen als gevolg van de schaarste op de wereldmarkt. 

Pas in mei 1919 werden de door de Nederlandse regering, bij monde van de 
N.O.T. , beperkende bepalingen voor de invoer van tabak naar Nederland opge
heven. De oogst van 1919 bracht te Amsterdam ongekend hoge prijzen op. Dit 
was het gevolg van het feit dat de vraag naar tabak veel groter was dan het aan
bod. Bovendien was de kwaliteit van de tabak zeer goed daar verschillende 
producenten, waaronder de Deli Maatschappij, hun aanplant niet of slechts in 
geringe mate hadden ingekrompen en dus belangrijk meer hadden geoogst dan 
de toegestane 57,5 procent. Men had vervolgens aileen tabak van de beste 
kwaliteit verscheept en de rest verbrand. Tegenover deze hogere opbrengstprij
zen stond echter wei een sterk gestegen kostprijs 'l De kostprijs van een kilo
gram tabak, die al hoger lag vergeleken met het begin van de Eerste Wereld
oorlog, steeg gedurende 1919 en 1920 mede als gevolg van de produktiebeper
kingen nog verder. 

Was de kostprijs van een kilogram tabak in 1914 nog een gulden tachtig, in 
1920 lag deze rond de vier gulden. De grote toename van de produktiekosten 
werd echter ruimschoots gecompenseerd door de hogere verkoopprijzen te 
Amsterdam." De tabaksmarkt aldaar had om 1920 haar vooroorlogse positie 
weer kunnen innemen. 

De Deli Maatschappij beg on nu een steeds dominantere rol te spelen in de 
tabakssector van de Oostkust van Sumatra. De economische situatie in deze 
sector bleef in eerste instantie gekenmerkt door een enkele factor, de prijs die 
de tabak op de wereldmarkt opbracht. 23 Tot aan de jaren dertig was de prijs de 
belangrijkste zaak waarover men zich druk hoefde te maken. Een belangrijke 
bijkomende factor was dat de Deli Maatschappij, samen met haar drie concur
renten het totale aanbod controleerde.24 

20. A.R.A. , Deli Maatschappij, inv. nr. 304-305, jaarverslag D.P.V 1920-1921,2. 
21. Ibidem, inv. nr. 304-305, jaarverslag D.P.V 1920-1921,4 
22. Ibidem, inv. nr. 304-305, jaarverslag D.P.v. 1919-1920, 27-31/1920- 1921,7. 
23. Van Kommer, 'De Deli Maatschappij', 103. 
24. Thee Kian Wie, Plantation agriculture , 59-65 . 
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Nadat de wereldvoorraad tabak als gevolg van de aanplantbeperking was 
afgenomen besloten de tabaksmaatschappijen eind 1920 aile beperkingen voor 
de oogst van 1921 in te trekken.25 Maar vervolgens stokte de inhaalvraag en 
verslechterde zowel in de Verenigde Staten als in Europa de economische situ
atie. Eind 1921 lieten de tabakshandelaren in Amsterdam dan ook weten dat zij 
in 1922, een maand later dan gebruikelijk, met de eerste inschrijvingen voor de 
oogst van 1921 wilden beginnen, daar er nog grote voorraden onverkocht in de 
yemen lagen opgeslagen. Ook de kostprijs van een kilo tabak bleef in 1921 
zeer hoog en had tot gevolg dat de winst over de oogst van dat jaar klein was 
(zie bijlage 1). Men trachtte door middel van allerlei bezuinigingsmaatregelen 
de kostprijs te drukken. Het in onderling overleg met de andere tabaksmaat
schappijen genom en besluit om de oogst van 1922 wederom te beperken, had 
echter tot gevolg dat de Deli Maatschappij grote partijen tabak aan de Oostkust 
van Sumatra moest laten liggen, wat de kostprijs met tien it vijftien cent per 
kilogram verhoogde. In de zomer van 1922 beschikte de Deli Maatschappij 
vanwege de hoge kosten niet meer over voldoende werkkapitaal. De directie 
wenste echter niet door middel van aandelenuitgifte het eigen verrnogen te 
vergroten en een obligatielening was vanuit het conservatieve oogpunt van de 
Deli Maatschappij al helemaal uit den boze. Daarom besloot men een tijdelijke 
lening van vijftien miljoen gulden af te sluiten bij de lavasche bank. Het tekort 
aan werkkapitaal werd van tijdelijke aard geacht omdat men verwachtte dat de 
kostprijs als gevolg van bezuinigingen en een daling van het algemeen prijs
peil in de wereld, door de economische recessie, snel zou dalen.26 

Eind 1922, begin 1923 begon de wereldeconomie weer wat aan te trekken en 
stabiliseerde het prijsniveau zich. Vooral toen Duitsland eind 1923 met succes 
zijn valuta had gestabiliseerd, wat een plotselinge ommekeer in de Duitse siga
renindustrie tot gevolg had. Als gevolg daarvan vertoonde het veilinggebouw 
Frascati in 1924 weer vooroorlogse bedrijvigheid. De oogst van 1924 werd een 
echte topper vanwege zijn uitstekende kwaliteit en hoge opbrengstprijzen. 
Vanaf 1925 breidde de Deli Maatschappij haar tabaksaanplant weer uit. Wei 
was de tijd dat de Oostkust van Sumatra per jaar meer dan 20 miljoen kilogram 
tabak exporteerde voorgoed voorbij. 27 

Dat deze voorspoed maar van korte duur was bleek in 1929 toen de kwalita
tief zeer goede oogst van 1928 aan de markt kwam. De verkoop op de Amster
damse markt had een vrij onrustig en onzeker verloop. De handelaren in 
Nederland en de Verenigde Staten hadden nog grote voorraden van de te wei
nig beregende oogst van 1926 in handen. Hierdoor was de prijsbasis een stuk 

25. A.R.A., Deli Maatschappij, inv. nr. 33-36, tienjaarlijks verslag 1919-1929, 63. 
26. Ibidem, inv. nr. 304-30S,jaarverlag D.P.V. 1922-1923,3-5. 
27. Ibidem, inv. nr. 39, jaarverslag N.Y. Deli Maatschappij 1925, 3-4/inv. nr. 304-305, jaarver
slag D.P.V. 1925-1926,2. 
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lager dan gebruikelijk. De directeur, Herbert Cremer, deelde in de bestuursver
gadering 29 mei 1929 mee dat de vooruitzichten niet bijzonder rooskleurig 
genoemd konden worden en dat het ernaar uitzag dat de tabakscultuur aan de 
Oostkust van Sumatra zich opnieuw aan de vooravond van een periode van 
overproduktie beyond. Dit had tot gevolg dat de directies van de vier grootste 
tabaksmaatschappijen en de directie van de Cultuurmaatschappij de Oostkust 
gezamenlijk rond de tafel gingen zitten en tot een geheime 'gentlemen's agree
ment' kwamen waarbij aile betrokken tabaksmaatschappijen het voor de oogst 
van 1930 bestemde areaal met tien procent zouden inkrimpen. Het officiele 
doel van deze overeenkomst was de kwaliteitseigenschappen van de tabak zo 
hoog mogelijk te houden en door middel van nog strengere grondselectie op te 
voeren. Het was echter duidelijk dat deze gezamenlijke produktiebeperking tot 
doel had het dalend prijsverloop een halt toe te roepen in een situatie waarin de 
lagere prijs voor tabak niet meer gecompenseerd werd door een grotere afzet. '8 

De oogst van 1929 mislukte vervolgens voor een groot dee I zodat er maar 
kleine partijen konden worden verkocht in 1930, wat voor de Deli Maatschap
pij nog een bescheiden winst opleverde. (zie bijlage 1) 

Gedurende de eerste drie decennia van deze eeuw hadden de Buitengewes
ten zich tot een der meest succesvolle exporteurs van grondstoffen op de 
wereldmarkt ontpopt. De keerzijde van de medaille was echter dat de koloniale 
economie totaal afhankelijk was van de prijzen op die wereldmarkt. Dit ging 
zeker op voor een regio als de Oostkust van Sumatra en een bedrijf als de Deli 
Maatschappij. Reeds ruim voor 1930 waren de prijzen op de wereldmarkt voor 
aile belangrijke exportprodukten gaan dalen. Het antwoord van de Deli Maat
schappij, op de dalende tabaksprijs, was het vergroten van de produktie. In de 
grotere volumes zocht men de compensatie voor de lagere opbrengst per een
heid produkt. Daardoor bleef de Deli Maatschappij tot 1930 een zeer winstge
vend bedrijf. Maar na zestig jaar nagenoeg onafgebroken expansie werd ook 
de Deli Maatschappij door de economische wereldcrisis getroffen. 

De verminderde koopkracht in de wereld werd in de loop van 1931 steeds 
duidelijker merkbaar voor de Deli Maatschappij. In september van dat jaar 
besloot de Britse regering de gouden standaard los te laten, waardoor het pond 
met twintig procent devalueerde en de wereld naast een economische crisis 
ook in een monetaire crisis terecht kwam. Steeds meer landen namen protec
tionistische maatregelen om de eigen economie te beschermen tegen een ver
der verval. De beide hoofdafnemers van de Deli Maatschappij, Duitsland en de 
Verenigde Staten, waren zwaar door de crisis getroffen. De Duitse sigarenin
dustrie werd in haar koopgedrag beperkt door middel van een deviezencontro-

28. A.R.A., Deli maatschappij, inv. nr. 16, 42-43. 
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Ie van de kant van de Duitse overheid. Bovendien was de levensstandaard van 
het gros van de Duitse bevolking dermate gedaald, dat zij hoofdzakelijk nog de 
goedkoopste sigaren kon kopen, die inclusief de exorbitant hoge invoerrechten 
niet meer dan tien pfennig kostten. Ook in de Verenigde Staten was er voorna
melijk vraag naar de goedkope vijf dollarcent sigaren. 29 

De eerste inschrijvingen van 1932, voor de tot 14,8 miljoen kilogram inge
krompen oogst van 1931, waren voor de Deli Maatschappij een grote teleur
stelling. De directie vreesde dat de Sumatratabak, een luxe artikel bij uitstek, 
in deze barre tijden onverkoopbaar zou worden.3D De oogst van 1932 werd ver
volgens ingekrompen tot twaalf miljoen kilogram en tevens besloot men bin
nen het Tabaksbureau dat de oogst van 1933 hooguit tien miljoen kilogram zou 
mogen bedragen aan de Oostkust van Sumatra. In het feit dat een klein aantal 
producenten het besluit kon nemen tot inkrimping van de oogst, lag de grote 
kracht van de Sumatratabak in vergelijking met een produkt als rubber, waar 
restrictiebepalingen slechts moeizaam tot stand kwamen. J' De directie van de 
Deli Maatschappij besloot vervolgens dat binnen het eigen bedrijf nog meer 
bezuinigd diende te worden. Op I mei 1932 werd er een algemene salarisverla
ging van tien procent voor aile aangestelden, zowel in Indie als in Nederland 
doorgevoerd. Ook op de koelielonen werd gekort en de medische en techni
sche diensten van de Deli Maatschappij ondergingen een verregaande verso be
ring waardoor een deel van het personeel aldaar overbodig werd. 32 Daarnaast 
nam als gevolg van de inkrimping van de produktie het aantal koel ies in vaste 
dienst drastisch af van 27.077 per ultimo 1929 tot 15.781 aan het einde van 
1931. 

Nadat de klassieke deflatiemiddelen hadden gefaald, probeerden de regerin
gen in Europa en de Verenigde Staten de sanering van hun nationale econo
mieen te bereiken door middel van tarief en muntstandaard manipulatie, door 
deviezencontrole en het regelen van het deviezenverkeer, alsmede door bilate
rale handelsovereenkomsten. Deze maatregelen maakten echter de economi
sche betrekkingen in de wereld steeds ingewikkelder. De hoop van de wereld 
was gericht op de te houden internationale economische conferentie te Londen 
in juni 1933 die tot doel had maatregelen te treffen die het economisch herstel 
in de wereld zouden bespoedigen. Helaas Jiep de Londense conferentie op een 
eclat ante mislukking uit. Het gevolg van al deze negatieve ontwikkelingen was 
dat het boekjaar 1933 behoorde tot de meest kritieke in het vierenzestig-jarige 
bestaan van de Deli Maatschappij . Het zag er niet naar uit dat er enige verbete
ring zou komen in de algehele onzekerheid op economisch en politiek terrein. 

29. A.R.A., Deli maatschappij, inv. nr. 39, jaarverslag N.V. Deli Maatschappij 1932, 5. 
30. Ibidem, inv. nr. 16, notulen , 114. 
31. Ibidem. 
32. Ibidem, liS. 
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Het enige wat de Deli Maatschappij kon doen was haar oogst aanpassen aan de 
te verwachten consumptie en het doorvoeren van extreme bezuinigingsmaatre
gelen om de kostprijs te veriagen. 33 

Hoe juist dit inzicht was bleek uit het verloop van de markt voor Sumatrata
bak eind 1933 en vooral in 1934. De Deli Maatschappij wist haar kostprijs, 
niettegenstaande de grote inkrimping, fors te laten dalen tot beneden de drie 
gulden voor een kilogram tabak. De oogst van 1933 bedroeg in zijn totaliteit 
slechts tien miljoen kilogram tabak aan de Oostkust van Sumatra, terwijl die in 
de topjaren 1925 en 1926 bijna het dubbele had bedragen. Men verwachtte dat, 
als de consumptie niet nog verder zou afnemen, een klein aanbod de prijzen op 
de wereldmarkt zou doen stijgen. Dit bleek inderdaad het gevat te zijn en het 
boekjaar 1934 was voor de Deli Maatschappij eindelijk weer een jaar zonder 
verlies . Dit kwam doordat de tabaksoogst van 1933 van een uitstekende kwali
teit was, tevens doordat de wereldvoorraden geslonken waren - dankzij de 
inkrimpingsmaatregelen - en de kostprijs van de oogst van 1933 slechts twee 
gulden vierentwintig per kilogram bedroeg ten gevolge van de bezuinigings
maatregelen34 

De Deli Maatschappij beyond zich voor het eerst sinds jaren weer in de aan
gename postitie dat zij haar aandeelhouders een, zij het bescheiden, dividend 
van vijf procent kon uitkeren. Maar, zo schreef Herbert Cremer in het jaarver
slag over 1934, 'wij ontveinzen ons toch niet, dat slechts herstel van de wereld
situatie met wereldstabilisatie van het muntwezen ons de kans kan geven tot 
het heroveren van een gedeelte van de vroegere bloei van ons bedrijf35 

Arbeidsvoorziening 

Een groot probleem waar de Deli Maatschappij vanaf haar oprichting in 1869 
al mee worstelde was het veiligstellen van voldoende arbeidskrachten voor 
haar zeer arbeidsintensieve Cultuur. De kritiek die de Deli Maatschappij te 
verwerken kreeg omdat zij met contractarbeiders werkte werd in de peri ode na 
de Eerste Wereldoorlog steeds heftiger. Toch bleef de Deli Maatschappij tot en 
met 1930 volhouden dat de contractarbeid en de poenale sanctie onmisbare 
factoren waren voor de bloei van het bedrijf en het gehele gewest. 

In 1869 had Nienhuys een stelsel van arbeidsvergoeding ingevoerd dat voor 
wat de tabaksteelt betreft de basis zou blijven van de bedrijfsorganisatie. Door 
middel van dwang werden de arbeiders die van elders kwamen aan de tabaks-

33. A.R.A. , Deli maatschappij , inv. nr. 39, jaarverslag N.V. Deli Maatschappij 1933, 5. 
34. Ibidem, inv. nr. 16, notulen , 143-145. 
35. Ibidem, inv. nr. 39,jaarvers1ag N.V. Deli Maatschappij 1934,6. 
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Afb. I: Hoofdkantoor Deli Maatschappij te Medan, Oostkust van Sumatra. 

plantages van de Deli Maatschappij gebonden. Dit gebeurde om te beginnen 
met de uitbetaling van een voorschot op het moment van werving. In ruil voor 
het handgeld dat de koelie bij vertrek uit zijn woonplaats ontving, verplichtte 
hij zich om na aankomst op de tabaksplantage te blijven werken tot zijn schuld 
zou zijn afgelose6 In 1880 werd de eerste Koelie-Ordonnantie met poenale 
sanctie van kracht om met name de werkgever te beschermen door de arbei
ders die een contract aangingen te bedreigen wanneer zij zich daaraan wilden 
onttrekken. De ordonnantie voorzag in de behoefte van de Deli Maatschappij 
aan goedkope arbeidskrachten.37 Bij de afkondiging in 1880 droeg de Koelie
Ordonnantie het karakter van een overgangsregeling. De overheid verzekerde 
dat de maatregel zo spoedig als maar mogelijk was zou worden opgeheven om 
plaats te maken voor vrije arbeid. Was de poenale sanctie begonnen als een uit
zonderingsmaatregel, het werd een onmisbaar bestanddeel om arbeid in een 
situatie van schaarste vast te leggen. 

36. Breman, Koelies, planters en koloniale politiek, 17-22. 
37. H.J. Langeveld, 'Arbeidstoestanden op de ondememingen ter Oostkust van Sumatra tussen 
1900-1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten', Eco
nomisch- en sociaal-historisch jaarboek 41 (1978) 294-368, aldaar 296. 
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In de loop van de jaren twintig werd de dreiging dat de poenale sanctie door 
de overheid zou worden afgeschaft steeds sterker. De in 1925 ingestelde Per
manente Arbeids Commissie (P.A.C.) moest de Gouverneur-Generaal iedere 
vijf jaar, het eerst in 1930, advies geven over de mogelijkheid tot afschaffing 
van de poenale sanctie.38 Nadat de koloniale regering in 1930 het advies van de 
P.A.c. had ontvangen diende zij een ontwerp in bij de Volksraad voor een 
nieuwe Koelie-Ordonnantie waarin de geleidelijke afschaffing van de poenale 
sanctie was opgenomen. 

Ondertussen was in 1929 de druk vanuit het buitenland om de poenale sanc
tie af te schaffen steeds sterker geworden. Er kwam in dat jaar heftige kritiek 
op deze arbeidsregeling aan de Oostkust van Sumatra van het Intemationaal 
Arbeidsbureau in Geneve.39 Ook de druk die een van de grootste afnemers van 
Sumatratabak, de Verenigde Staten, uitoefende werd steeds sterker. In dat land 
waren de invoerrechten voor de Sumatratabak steeds verder opgevoerd om de 
eigen tabaksverbouwende boeren te beschermen. In 1929 nam de Amerikaanse 
regering een nieuwe tariefwet aan waarbij de invoer van produkten verkregen 
met arbeid onder de poenale sanctie zou worden verboden als men in de Ver
enigde Staten voldoende van het betreffende produkt kon produceren om aan 
de consumptieve vraag te voldoen. Dat moest voor tabak nog worden vastge
steld daar de Amerikaanse boeren verklaarden dat zij in staat waren voldoende 
tabak voor de binnenlandse markt te produceren.'o 

Toen in datzelfde jaar 1929 de economische wereldcrisis uitbrak zag de Deli 
Maatschappij de toekomst nog met het volste vertrouwen tegemoet. De pro
duktiebeperkingen die voor de oogst van 1930 hadden gegolden bleven ook 
voor de oogst van 1931 van kracht en er werd geen nieuw personeel meer aan
genomen. Er vonden geen gedwongen ontslagen plaats, bij het Europees per
soneel noch bij de inlandse arbeiders. Wei besloot men de immigratie uit Java 
stop te zetten, aflopende koelie-contracten niet te verlengen en het Europees 
personeel dat de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt te 1aten afvloeien. In 
het jaarverslag over 1930 wordt vermeld dat de Deli Maatschappij dientenge
volge gevrijwaard bleef van een surplus aan arbeidskrachten, zelfs al was het 
plantareaa) met tien procent ingekrompen ." Echter, nadat bij de laatste najaars
inschrijvingen van 1931 extreem lage prijzen werden genoteerd zag de Deli 
Maatschappij de ernst van de situatie ten volle in en begreep dat drastischer 
maatregelen noodzakelijk waren. Verliesleidende plantages werden ges)oten, 
andere werden samengevoegd onder het beheer van een administrateur. Perso-

38. Van Kommer, 'De Deli Maatschappij', 103. 
39. A.R.A. , Deli Maatschappij , inv. nr. 37, gedenkboek 1941,78. 
40. Langeveld, 'Arbeidstoestanden', 303 . 
41. A.R.A., Deli Maatschappij , inv. nr. 37, gedenkboek 1941 , 79. 
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neelsafvloeiing en salarisverlaging waren nu onontkoombaargeworden terwijl 
er in de loop van 1931 een steeds groter surplus aan contractarbeiders ontstond 
waarvan de Deli Maatschappij verlost moest worden .42 

In 1931 werd de nieuwe Koeli-Ordonnantie door de Volksraad aangenomen. 
Daarin werd beschreven hoe de overheid van plan was tot een geleidelijke 
afschaffing van de contractarbeid met poenale sanctie te komen. Met overgan
gen in 1932 en 1934 zouden er in 1936 op de plantages niet meer dan 50 pro
cent van de arbeiders als contractant mogen werken.43 Nog voordat de nieuwe 
Koelie-Ordonnantie op I juli 1931 in werking trad meldde Herbert Cremer, 
fervent tegenstander van de afschaffing van de poenale sanctie, in de bestuurs
vergadering van 14 maart dat als gevolg van de economische wereldcrisis zon
der grote problemen met vrije arbeiders kon worden gewerkt bij de Deli Maat
schappij. Ais het bedrijf gedwongen zou worden de poenale sanctie afte schaf
fen dan moest men daar vol gens hem niet te lang mee wachten, daar technisch 
gezien de situatie voor de Deli Maatschappij zo gunstig mogelijk was.44 De 
Deli Maatschappij gebruikte nu de economische wereldcrisis als excuus om de 
structuur van het arbeidssysteem op haar plantages zowel economisch, politiek 
als sociaal te vemieuwen.45 

Op 5 oktober 1931 deden de tabaksmaatschappijen, gevolgd door vele ande
re bedrijven aan de Oostkust van Sumatra, afstand van de poenale sanctie. De 
officiele reden die de directie van de Deli Maatschappij bij haar besluit om de 
poenale sanctie af te schaffen gaf, was dat zij een einde wilde maken aan de 
onzekerheid of de Sumatratabak wei zou worden toegelaten tot de Verenigde 
Staten, daar Artikel 307 van de Amerikaanse tariefwet verbood dat er goede
ren gei'mporteerd werden die voortgebracht waren onder contractarbeid met 
poenale sanctie:6 Het gevolg van de afschaffing van de poenale sanctie was 
dat de werkelijke percentages vrije arbeiders en contractanten al spoedig in 
geen enkele verhouding meer stonden tot de in de Koelie-Ordonnantie van 
1931 genoemde percentages. De depressie is natuurlijk de ware reden geweest 
waarom de Deli Maatschappij plotseling wei van de contractarbeid met poena
Ie sanctie afwilde. Op alleriei manieren was het bedrijf bezig haar kosten te 
drukken en bij vrije arbeiders waren er in dit opzicht enkele voordelen. Men 
kon vrije arbeiders halve dagen laten werken tegen een half dagloon. Daar de 
afschaffing van de poenale sanctie nu samenviel met de economische wereld
crisis trad er geen kostprijsstijging op, waarvoor de Deli Maatschappij altijd 

42. A.R.A., Deli maatschappij, inY. nr. 39, jaaryerslag N.V. Deli Maatschappij 1931,5-8. 
43. Ibidem, iny. nr. 304-305, jaaryerslagen D.P.V. 1929, 12/1931, 16. 
44. Ibidem, iny. nr. 16, notulen , 90. 
45. A.L. Stoler, Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979 (New 
Haven 1985) 42. 
46. A.R.A., Deli Maatschappij, inv. nr. 16, notulen, 109. 
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had gevreesd. De depressie had zo in een klap de jarenlang gevoerde strijd tus
sen de voor en tegenstanders van de contractarbeid met poenale sanctie de 
wereld uit geholpen. 

Bescherming van de afzet op wereldniveau 

Zoals we zagen werkte de Deli Maatschappij samen met de drie andere 
tabaksproducenten aan de Oostkust van Sumatra inzake produktiebeperking en 
verlaging van de kostprijs. Anderzijds probeerden de tabaksmaatschappijen 
door bei"nvloeding van de overheid in Nederland en andere afzetlanden de 
afzet te bevorderen. Dat dit laatste niet zo vlot verliep zal nu worden bespro
ken. 

In de loop van 1935 bleef er in de wereld chaos bestaan op ieder gebied. De 
intemationale handel bleef gebukt gaan onder valutamoeilijkheden, tolmuren, 
contingenten en politieke onzekerheid.'7 Een lichtpuntje in deze donkere tijden 
was het in december 1935 overeengekomen handelsverdrag tussen Nederland 
en de Yerenigde Staten, waarbij onder andere het invoerrecht op tabak door de 
Yerenigde Staten verlaagd werd van vier en halve dollar tot drie dollar per 
kilogram tabak. De afzet van de Sumatratabak in Duitsland werd echter steeds 
moeilijker doordat de positie van de Nederlands-Indische tabak in de clearing
verdragen met dat land sterk verslechterde in het verdrag voor 1936. De 
Nederlandse tabakshandel kwam hierdoor emstig in het gedrang en de export 
zou aanmerke1ijk moe ten worden beperkt. Het paradoxale deed zich voor dat 
de Nederlandse regering, wier streven in het algemeen gericht was op import
beperking en exportbevordering, ten aanzien van nazi-Duitsland genoopt werd 
een omgekeerde politiek te gaan voeren48 

Yoor de Nederlands-Indische tabaksproducenten en de Nederlandse tabaks
handel was het van allesomvattend belang dat de regering druk zou uitoefenen 
ter vergroting van het aankoopcontingent waarover de Duitse sigarenindustrie 
in 1936 zou kunnen beschikken voor de aankoop van tabak op de Amsterdam
se markt. Daartoe begon de Nederlandse regering eind 1935 onderhandelingen 
inzake een compensatietransactie ter verruiming van het tabakscontingent met 
tien miljoen rijksmark. De directeur van de Deli Maatschappij , Herbert Cre
mer, wist dankzij zijn commissariaten bij onder andere de Koninklijke Paket
vaart Maatschappij (K.P.M.) dat deze scheepvaartmaatschappij van plan was 
nieuwe schepen te laten bouwen. Na onderhandelingen tussen Herbert Cremer, 
die daarbij gesteund werd door Minister President Colijn, en de directie van de 
K.P.M. besloot deze laatste ook Duitse scheepsbouwers te laten inschrijven 
voor de bouw van een motorschip. Hierop reageerde de Hamburgse firma 

47. A.R.A., Deli maatschappij , inv. nr. 39, jaarverslag N.Y. Deli Maatschappij 1936, 5. 
48. Ibidem, inv. nr. 39, jaarvers1ag N.Y. Deli Maatschappij 1936, 5. 
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Afb. 2: Tabaksplantage van de Deli Maatschappij aan de Ooslkust van Sumatra . 

'Blohm en Vosz' met een offerte. Zij mocht het schip voor ruim vijf miljoen 
rijksmark aan de K.P.M. leveren.49 

Voor de resterende vijf miljoen rijksmark van de compensatietransactie stel
de de Duitse regering echter strengere eisen. Tabak werd door haar gezien als 
een luxe produkt en zij ging aileen akkoord als er naast de extra tabak ter waar
de van tien miljoen rijksmark ook nog andere grondstoffen, ter waarde van vijf 
miljoen rijksmark, door Nederland goedkoop werden geleverd. Het ging hier
bij om produktenwelke voor de stuctuur van de Duitse economie - de opbouw 
van een oorlogsindustrie en het streven naar autarkie - van grote betekenis 
waren.50 

Op 16 januari 1936 werd na moeizame onderhandelingen de eerste zoge
naamde A.S.K.1. overeenkomst (Ausland Sonder Kontingent) tussen Neder
land en Duitsland gesloten. Daarin werd bepaald dat de Duitse sigarenindustrie 
met de extra tien miljoen rijksmark aileen tabak van de oogst van 1935 mocht 
kopen en daarvoor contant moest betalen. De tabak mocht slechts geleverd 

49. A.R.A., Deli maatschappij , iny. nr. 16, notu1en 183-184/ iny. nr. 37, gedenkboek 1941,216. 
50. Ibidem, iny. nr. 37, gedenkboek 1941 , 208-2\0. 
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worden door degenen die de A.S.K.l. overeenkomst had den ondertekend. Yoor 
de Deli Maatschappij was deze overeenkomst van het grootste belang daar 
Duitsland gemiddeld zestig procent van haar tabaksoogst afnam en voorkomen 
moest worden dat de Duitse sigarenindustrie moest inkrimpen. Het boycotten 
van Duitsland, zoals dat van sommige zijde om politieke of andere redenen 
werd aanbevolen, was vol gens de directie van de Deli Maatschappij niet in het 
werkelijk belang van NederJand51 

Een groot deel van de werkzaamheden van de directie van de Deli Maat
schappij bestonden in 1936 en 1937 uit het zoeken naar nieuwe compensatie
objecten. Ter dekking van de A.S.K.l. overeenkomst voor 1937 werd de 
Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.) bereid gevonden een schip in 
Duitsland te laten bouwen. Yoor de kosten, die 2,9 miljoen gulden bedroegen, 
stonden de tabaksmaatschappijen, de tabakshandel en de Nederlandse regering 
garant. Ook in 1938 werden er nog pogingen ondemomen om compensatie
transacties met onze Oosterburen af te sluiten. Echter de politi eke spanningen 
liepen in september van dat jaar zo hoog op dat de hande1scontacten tussen het 
agressieve Duitsland en het zich neutraal opste\lende Nederland steeds moei
zamer verliepen.52 

Ondertussen was in de loop van 1936 een zeker herstel opgetreden, mede als 
gevolg van de wereldeconomie waardoor de tabak van de Deli Maatschappij, 
mede als gevolg van de verJaging van de Amerikaanse invoerrechten en de 
A.S.K.l. overeenkomst met Duitsland, een hogere opbrengstprijs in Amster
dam kon behalen.53 De wankele wereldconjunctuur sloeg echter om in de nazo
mer van 1937, ten gevolge van een depressie in de Yerenigde Staten. In dat 
land nam het marktaandeel van de befaamde Deli sigaren steeds meer af als 
gevolg van de concurrentie van de goedkopere binnenlandse tabak en de 
smaakverandering van de consument, die meer en meer verschoof naar sigaret
ten, pijp en goedkopere sigaren.54 

De tabaksoogst van 1937, die in 1938 in Amsterdam op de markt kwam, was 
van een zeer goede kwaliteit. De grootte van de oogst drukte zelfs de op
brengstprijzen zodat het eindresultaat gemiddeld iets lager lag dan die van de 
kwalitatief mindere oogst van het jaar daarvoor (zie bijlage I). Doordat de 
Duitse afnemers gezien de overvloed aan dekblad dat in Amsterdam werd aan
geboden, lagere prijzen konden bedingen dan in 1937, kon het fabricagecon
tingent op een gelijk niveau blijven, of schoon zij slechts een zeer beperkt 

51. A.R.A., Deli maatschappij, inv. nr. 16, notulen, 187-188. 
52. Ibidem, 253-254. 
53. Ibidem, 193 . 
54. Ibidem, inv. nr. 39, jaarverslag N.Y. Deli Maatschappij 1937, 5-6; w.J. O'Malley, Indonesia 
in the great depression. A study of East Sumatra and }ogjakarta in the 1930's (Michigan 1977) 
140. 
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inkoopbedrag tot hun beschikking hadden. Ook voor de Amerikaanse markt 
was de prijs in 1938 in zoverre gunstig dat de Sumatratabak beter kon concur
reren tegen de inheemse soorten. Hieruit bleek dat het voor de Deli Maat 
schappij en de drie overige tabaksmaatschappijen aan de Oostkust van Suma
tra nog altijd noodzakelijk was de omvang van de oogst aan te passen aan de 
verrninderde vraag. 55 

Na de septembercrisis van 1938 namen de spanningen in Europa ziender
ogen toe. Toen Hitlers troepen vervolgens in het voorjaar van 1939 heel 
Tsjechoslowakije bezetten en daarmee de territoriale afspraken schonden, 
werd het oorlogsgevaar een reele factor waarmee de Deli Maatschappij reke
ning moest houden. Als gevolg daarvan besloot de directie tien miljoen gulden 
bij de Javasche Bank in Medan te deponeren, teneinde het bedrijf aan de Oost
kust van Sumatra in staat te stellen, ook bij een eventuele verbreking van de 
verbindingen met Nederland, door te kunnen werken.56 Nadat Duitsland op 1 
september 1939 Polen was binnengevallen besloot de Deli Maatschappij al de 
buitenlandse veri oven van haar personeel aan de Oostkust van Sumatra in te 
trekken , teneinde over voldoende personeel aldaar te kunnen blijven beschik
ken. Wat de geldmiddelen betrof, kon men behoudens onvoorziene omstandig
heden in Amsterdam de zaken tot het einde van het jaar financieren, terwijl 
daarna de te Medan liggende geldmiddelen konden worden aangesproken. 57 

Oezien de onzekere omstandigheden yond Herbert Cremer het noodzakelijk 
zijn zoon, J.O. Cremer, als gedelegeerd commissaris naar de Oostkust van 
Sumatra te sturen om daar de verkoop van de oogst van 1939 te leiden. Op 1 
juni 1940 vonden te Medan de eerste verkopen aan de naar de Oostkust van 
Sumatra gereisde Amerikaanse kopers plaats, net als gedurende de Eerste 
Wereldoorlog was gebeurd.58 

Na het uitbreken van de oorlog in ons land worden de gegevens in de archie
yen van de Deli Maatschappij schaars. Het laatste jaarverslag over het boek
jaar 1940, verscheen pas in 1949, en bevat slechts summiere gegevens omtrent 
de gang van zaken bij het bedrijf. Zo sloot de bezetting door de Duitsers van 
Nederland in mei 1940 het behandelde tijdvak af. 

Financiering 

De hausse van de peri ode 1923-1930 - en speciaal het einde van de jaren twin
tig - was voor de Oostkust van Sumatra in het algemeen van grote, vaak onder-

55. A.R.A. , Deli Maatschappij , inv. nr. 39, jaarverslag N.V. Deli Maatschappij 1938,5-6. 
56. Ibidem, inv. nr. 16, notulen , 275-276. 
57. Ibidem, 289-290. 
58. Ibidem, inv. nr. 37, gedenkboek 1941 , 197. 
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schatte betekenis geweest. De economische structuur werd er gedomineerd 
door de grootschalige cultuurmaatschappijen, waaronder, in de tabakssector, 
de Deli Maatschappij. De ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra en, in 
mindere mate, de ontwikkeling van de Deli Maatschappij waren eigenlijk 
vanaf 1869 tot 1930 een periode van voortdurende expansie en hoogconjunc
tuur geweest. Wei was sinds de tabakscrisis van 1890 bij de Deli Maatschappij 
een geleidelijke daling van het rendement opgetreden. Daarnaast moest men 
zich steeds beter indekken tegen risico's door het beleggen van zeer grote kapi
talen in effecten en kasmiddelen. Het was namelijk belangrijk bij de kapitaals
positie van de wisselvallige tabakscultuur over voldoende Iiquide middelen te 
beschikken. De liquiditeit van de Deli Maatschappij lag steeds boven 1,5; dit 
duidt op een grote hoeveelheid kasmiddelen. 

Een van de voomaamste overwegingen waardoor de Deli Maatschappij zich 
Iiet leiden bij haar financiering was de rentabiliteit. Onder de rentabiliteit ver
staan we hier de verhouding tussen de opbrengst en het totale vermogen waar
mee die opbrengst is verkregen. Dankzij de hoge rentabiliteit en het feit dat er 
bijna uitsluitend met eigen vermogen werd gewerkt, kregen de aandeelhouders 
enorme dividenduitkeringen, met als topjaar 1925 toen maar Iiefst een divi
dend van vijfenveertig procent werd uitgekeerd. Als de Deli Maatschappij al 
geld van derden nodig had, dan gebeurde dit in de vorm van korte termijn kre
dieten. Vreemd vermogen voor de langere termijn, bijvoorbeeld in de vorm 
van een obligatielening, was nooit aan de orde. Er bestond daardoor nooit een 
groot verschil tussen de rentabiliteit van het eigen en totale vermogen. 

In de tweede helft van de jaren twintig zien we het rendement dalen (zie bij
lage I) doordat de Deli Maatschappij haar monopoliepositie moest verdedigen 
door middel van het opkopen van plantages en maatschappijen. Het feit dat de 
rentabiliteit ondanks een dalend prijsverloop voor tabak na 1925 op de wereld
markt toch hoog lag, was te danken aan het feit dat de lagere prijs gecompen
seerd werd door een fysieke toename van de produktie en verkoop. De beurs
krach in New York die in het najaar van 1929 een economische wereldcrisis 
inleidde, maakte hieraan een einde. Voor het eerst in haar zestigjarig bestaan 
werden er bij de Deli Maatschappij verliezen geleden. 

In 1930 was de rentabiliteit al gedaald tot drietiende procent en het jaar daar
op leverde het bedrijfsresultaat voor tabak voor het eerst in de geschiedenis 
van de Deli Maatschappij een negatief saldo op (zie bijlage I). Het tot ale ver
lies over het boekjaar 1931 bedroeg zelfs meer dan acht miljoen gulden. Voor 
een deel was dit bedrag echter toe te schrijven aan het feit dat de directie had 
besloten voor ruim vier en een half miljoen gulden af te schrijven op het bezit 
van deelnemingen in andere maatschappijen. Op deze manier wilde de Deli 
Maatschappij zich indekken tegen het in gebreke blijven van ondememingen 
waarin was deelgenomen. Want tengevolge van deze voorzichtigheidshalve 
gedane afschrijving van aile aandelen en deelnemingen in andere cultuuron-
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dememingen kon men aan de 'reserve tegen aandelen en deelnemingen in 
andere cultuurondememingen' groot twee miljoen gulden, een andere bestem
ming geven. Dit bedrag werd vervolgens op de post 'reserve tegen vorderingen 
op ondememingen waarin is deelgenomen' gestort. 59 Het totale verliessaldo 
van ruim acht miljoen gulden werd vervolgens ten laste gebracht van de statu
taire reserve. In 1932 bedroeg het verlies twee-negentiende mil joen gulden, 
dat ook ten laste van de statutaire reserve kwam, die daama nog maar een
negentiende miljoen gulden groot was. Ais gevolg daarvan werd het overgrote 
deel van het verlies van ruim twee-eentiende miljoen gulden in het kritieke 
jaar 1933 afgeboekt op de 'reserve tegen tabaksinventaris', die daama nog drie
drietiende miljoen gulden groot was. Dat was ongeveer de helft van de waarde 
van de inventaris op de tabaksplantages van de Deli Maatschappij. 60 Daar de 
negatieve saldi van de drie opeenvolgende verliesjaren steeds ten laste van de 
reserves konden worden gebracht kwam het totaal resultaat op de verlies en 
winstrekening steeds op nul uit (zie bijlage 1). De grootte van het eigen ver
mogen op de balans nam hierdoor met ruim elf miljoen gulden af (zie bijlage 
2). 

Het decennium 1930-1940 was voor de Deli Maatschappij een peri ode van 
aanpassing aan de veranderde economische verhoudingen in de wereld. Op het 
eerste gezicht lukte dit redelijk; de Sumatratabak herstelde zich in 1934 tot een 
winstgevend produkt, zoaJs uit de winst en verliesrekeningen blijkt (zie bijlage 
O. De winst was voor het overgrote dee I te danken aan het feit dat de Deli 
Maatschappij met succes de kostprijs van haar produkt door middel van de 
stringent doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen in de eerste helft van de jaren 
dertig fors kon drukken. De kostprijs van de oogst van 1938 daaJde tot bene
den de anderhalve gulden per kilogram. Dit was ook wei noodzakelijk gezien 
de sterk gedaaJde opbrengstprijzen te Amsterdam. Maar ook al ging het met de 
Deli Maatschappij weer beter, er waren fundamentele wijzigingen opgetreden 
zowel in het marktaandeel van de Sumatratabak in de wereld aJs in de positie 
van dit produkt in de export van de Oostkust van Sumatra; in beide gevallen 
was het relatieve belang afgenomen. Het aandeel van de door de Deli Maat
schappij geproduceerde tabak in de sterk verminderde tabaksproduktie van de 
Oostkust van Sumatra bleef echter toenemen. Hieraan kunnen we zien dat de 
Deli Maatschappij als grootste en kapitaaJkrachtigste tabaksproducent, haar 
bedrijfsvoering heel goed aan de ongunstige ontwikkelingen in de tabakssector 
kon aanpassen. 

59. A.R.A., Deli maatschappij, inv. nr. 39, jaarverslag N.Y. Deli Maatschappij 1931 , 12. 
60. Ibidem, inv. nr. 39, jaarverslagen N.V. Deli Maatschappij 1931 , 1932 en 1933. 
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Conclusie 

Op de bestuursvergadering van 8 juli 1932 deelde Herbert Cremer het 
volgende mede: 'Uit de cijfers per 30 juni 1932 blijkt, dat zelfs als wij gedwon
genzouden zijn door politieke of economische redenen het beter te vinden de 
najaarsinschrijvingen uit te stellen, wij ons tot medio oktober met eigen mid
delen kunnen financieren'" l Hieruit blijkt de riante positie waarin de Deli 
Maatschappij zich ten tijde van de depressie beyond. Een positie waar menig 
bedrijf aileen maar van kon dromen. 

In dit artikel heb ik gekeken naar het verloop van de bedrijfsvoering bij de 
Deli Maatschappij , in reactie op exteme impulsen, gedurende het Interbellum. 
De Deli Maatschappij wist in deze peri ode op succesvolle wijze maatschappe
lijke en economische problemen op te vangen dankzij haar sterke financiele 
positie en rigoureuze aanpassing in de kosten. Daamaast ook door het bevor
deren van een goede samenwerking binnen de tabakssector en door beYnvloe
ding van de overheid. 

Na het succesvol opvangen van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, 
door middel van het beperken van de produktie, kon deze laatste in 1925 weer 
worden uitgebreid. Dit was mogelijk daar het areaal van de Deli Maatschappij, 
als gevolg van de vele ovemames, behoorlijk was toegenomen. De tabakscul
tuur aan de Oostkust van Sumatra was geheel in handen gekomen van de vier 
grootste maatschappijen. Aan de gouden jaren, waarin de Deli Maatschappij 
enorme hoeveelheden tabak kon verkopen, kwam in 1929 een einde. Als 
gevolg van de Depressie werd het aanpassingsvermogen van het bedrijf 
opnieuw op de proef gesteld. Het bedrijfsresultaat over de jaren 1931-1933 
vertoonde een negatief saldo, maar de kapitaalkrachtige Deli Maatschappij 
kon dankzij haar grote reserves en een stringent doorgevoerd bezuinigingsbe
leid de problemen de baas blijven. Dat de Deli Maatschappij succesvoller was 
dan de andere tabaksproducenten kan men afleiden uit het feit dat het relatieve 
aandeel van de Deli Maatschappij in de totale produktie van Sumatratabak in 
het Interbellum behoorlijk toenam. Ais oudste en grootste tabaksproducent 
bleek zij in staat de exteme impulsen in de jaren 1918-1940 zowel financieel 
als bedrijfsorganisatorisch goed te kunnen opvangen. 

De enige factor, waar tegenover de Deli Maatschappij vrijwel machteloos 
stond, was de veranderende marktstructuur. Het consumptiepatroon in Europa 
en de Verenigde Staten verschoof steeds meer ten gunste van de sigaret. Hier
door brokkelde de machtspositie van de Deli Maatschappij langzaam maar 
zeker af. De tijd dat de hoofdadministrateur van de Deli Maatschappij te 
Medan de ongekroonde koning van Deli was, behoorde voorgoed tot het verle
den. 

61. A.R.A., Deli maatschappij , inv. nr. 16, notulen, 121. 
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Bijlage 1 Gestileerde winst en verliesrekeningen van de N.V Deli Maatschap-
pi), 1920-1940 (in mil)oenen guldens) 

Bedrijfsresultaten Overige Totaal Winstuit- Reserves 
jaar tabak rubber/ baten en resultaat keringen 

p'olie lasten 

1920 12.9 0.1 2.7 10.4 9.6 0.8 
1921 
1922 0.5 0 1.3 1.7 1.3 0.4 
1923 8.5 0.2 -1.0 7.6 6.6 1.0 
1924 18.0 0.3 -1.0 17.4 13.7 3.7 

1925 16.1 0.7 2.4 17.0 14.7 2.3 
1926 6.6 1.3 1.6 9.4 8.3 l.l 
1927 7.7 l.l 0.5 9.3 9.2 0.1 
1928 7.3 0.8 -0.1 7.9 7.2 0.7 
1929 7.8 0.3 -0.7 7.4 6.8 0.5 

1930 0.3 -0.2 0 0.2 0 0.1 
1931 -0.9 -0.3 4.1 0 0 0 
1932 -2.3 -0.4 2.7 0 0 0 
1933 -2.6 -0.3 2.9 0 0 0 
1934 2.5 -0.2 0 2.3 1.6 0.7 

1935 3.0 -0.2 1.0 3.0 2.6 0.4 
1936 3.9 0 0.3 4.2 3.9 0.4 
1937 4.3 1.2 -0.6 4.9 4.6 0.3 
1938 3.9 1.0 -0.3 4.6 3.5 l.l 
1939 0 0.4 0.8 1.2 1.2 0 

1940 7.8 0 -1.6 6.2 2.7 3.5 

Bron: A.R.A., Deli Maatschappij, inv. nr. 39. 
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De volgende stileringsprincipes zijn gehanteerd: 

Totaal resultaat = 
Totaal resultaat = 
Balanstotaal = 
Balanstotaal = 
Duurzame activa = 

Overige vaste activa = 

Vlottende activa = 

Eigen vermogen = 

Vreemd vermogen = 

bedrijfsresultaten overige baten en lasten. 
winstuitkeringen vlottende activa. 
totale vaste activa vlottende activa. 
eigen vermogen vreemd vermogen. 
gebouwen, terreinen (concessies), produktiemidde
len en inventaris. 
deelnemingen, vorderingen op vennootschappen 
waarin deelgenomen (inclusief te ontvangen winst
uitkeringen), credieten, niet genoteerde effecten, ver
liezen en pensioenfondsvoorzieningen. 
voorraden, debiteuren, liquide middelen (kas), voor
uitbetaalde kosten, kasgeldbeleggingen en genoteer
de effecten. 
geplaatste aandelen, algemene/extra reserves, eigen 
fondsen en dividenreserve (oude dividenden). 
kort: kortlopende leningen, belastingreserves, credi
teuren, winstuitkeringen, onverdeelde winst, tantie
mes, dividenden, kasmiddelen en niet afgehaalde 
dividenden. 

(laarverslag over 1921 ontbreekt in de bron) 



De introductie en verwerking van 
kunstzijde in de Nederlandse textielindus
trie gedurende het Interbellum. 

H.B.1.M. MESTERS 

Inleiding * 

De textielindustrie is een regelmatig terugkerend onderwerp in het Jam"boek 
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Het is mijn bedoeling met dit 
artikel een bijdrage te leveren aan een belangrijke doch relatief verwaarloosde 
kant van de Nederlandse textielindustrie, namelijk de kunstzijde-industrie. Als 
uitgangspunt dient een doctoraal scriptie over dit onderwerp onder begeleiding 
van J.L. van Zanden. Centraal in dit artikel staat de vraag waarom - in tegen
stelling tot andere Europese landen - de verwerking van kunstzijde door de 
Nederlandse textielindustrie zo langzaam op gang komI. Dit is opmerkelijk als 
men zich realiseert dat Nederland in de jaren dertig een van de grootste kunst
zijde producerende naties ter wereld was geworden. Pas vanaf het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, als de aanvoer van katoen problematisch wordt, stapt 
de Nederlandse textielindustrie massaal over op kunstzijde. Voor het vinden 
van een verklaring van deze van andere landen afwijkende ontwikkeling, is het 
belangrijk een aantal aspecten van de Nederlandse textielindustrie in het alge
meen en van de kunstzijde-industrie in het bijzonder de revue te laten passe
reno 

Kunstzijde 

De ontdekking van kunstzijde was een belangrijke uitvinding. Voor de eerste 
keer was de mens niet afhankelijk van natuurlijke vezelstoffen zoals katoen en 
wol, maar kon een belangrijke grondstof vrijwel ongelimiteerd geproduceerd 
worden. Toch was kunstzijde geen volledig kunstmatige vezel: de grondstof 
hout was natuurlijk organisch. Pas aan het eind van de jaren dertig zijn het 

* De auteur is veel dank verschuldigd aan J.L. van Zanden, onder wiens leiding het onderzoek 
stond , alsmede E. Bloemen en W. Verstegen die d it artikel eveneens van het nodige commen
taar hebben voorzien. 
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de Amerikanen die met een volledig kunstmatige vezel komen: nylon. I 

Voor een goed begrip van de kunstzijde is het van belang te weten hoe het 
gefabriceerd wordt, welke eigenschappen de kunstzijde heeft die het onder
scheidt van natuurvezels als zijde, wol en katoen, en welke technische ontwik
kelingen in de loop van de tijden hebben plaatsgevonden die een diversificatie 
en ruimere toepassingsmogelijkheden hebben mogelijk gemaakt. 

Bij het maken van kunstzijde bootst men het werk van de zijderups na. 
Onder hoge druk wordt een taaie spinvloeistof uit zeer nauwe buisjes of ope
ningen geperst. De uitgeperste vloeistoffen stollen vervolgens tot een zeer 
dunne draad. Een aantal van deze dunne draden wordt tot een dikkere draad 
verenigd. We kunnen de kunstzijde in vier soorten onderverdelen. De eerste 
generatie kunstzijden garens had als grondstof nitrocellulose. De landen die 
betrokken waren geweest bij de Eerste Wereldoorlog hadden een voorsprong 
in de vervaardiging van kunstzijde. In de munitie-industrie werd diezelfde 
grondstof namelijk ook gebruikt (schietkatoen), evenals in de vlietuigindus
trie, waar de met Iinnen bespannen vliegtuigen gelakt werden met nitrocellulo
selak. In Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland konden voormalige 
vliegtuig- en ammunitiefabrieken dan ook vrij snel omschakelen naar de pro
duktie van kunstzijde. In de Verenigde Staten was het de firma Du Pont die 
overschakelde op de produktie van kunstzijde, na eerst een fortuin verdiend te 
hebben met de produktie van rookloos kruit in de Eerste Wereldoorlog.2 

Er waren echter belangrijke nadelen verbonden aan de produktie van garens 
met behulp van het nitrocellulose proces. Belangrijke en vooral dure chemica
lien gingen verI oren tijdens het produktieproces. Toen later het procecte voor 
de fabricage van de tweede soort zijde, de viscosezijde, het belangrijkst werd, 
moesten de fabrikanten die nog met behulp van het nitrocellulose proces werk
ten, afhaken omdat hun produktiekosten te hoog waren. Vanwege de fijnheid 
en de stevigheid van het garen en de lagere produktiekosten overvleugelde de 
viscosekunstzijde al snel de nitrocellulose kunstzijde. 

Een derde type kunstzijde is de zogenaamde acetaatzijde of 'celanesezijde'. 
Deze kunstzijde leek meer dan andere soorten kunstzijde op echte zijde. Aan
gezien deze acetaatzijde geen verzwakking onderging in water werd het veel 
gebruikt voor badkleding, ondergoed en voeringstoffen. Omdat acetaatzijde 
moeilijk verfbaar is moesten er speciale kJeurstoffen voor worden ontwikkeld. 

Een laatste type kunstzijde is de zogenaamde stapelvezel (staple-fibre) . 
Gedurende de hele ontstaansgeschiedenis van kunstzijde heeft men veel geex-

I. Het verhaal gaat dat de naam Nylon betekent 'Now You Louzy Nippons' (Maak nu dit maar 
eens na. vert. H.M.), hetgeen boekdelen spreekt over de Amerikaans-Japanse economische ver
houdingen voor de Tweede Wereldoorlog. 
2. D.A. Hounshell en J.k. Smith Jr., Science and corporate strategy, Du Pont R&D 1902-1980 
(Cambridge 1988) 65. 
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perimenteerd met als gevolg dat grote hoeveelheden kunstzijde in de fabrieken 
lagen die niet verkocht konden worden. De Italiaanse firma Snia Yiscosa 
maakte een machine die viscose zijde in kleine stukken hakte. Deze korte 
vezels werden in bundels samengebonden en naar textielfabrieken gezonden. 
In de textielfabrieken werden deze vezels op een overeenkomstige wijze als de 
katoenen vezels tot draden gesponnen. Het grote voordeel was dat deze stapel
vezels in combinatie met katoen of wol konden worden gebruikt. Er werd dan 
bijvoorbeeld een draad gesponnen die voor 50% uit kunstzijde bestond en voor 
50% uit wol. Tenslotte was het zogenaamde Stingmaster-procede van belang 
voor het verkrijgen van matte kunstzijde dat minder kunstmatig oogde dan 
gewone kunstzijde en dat in de jaren dertig de inzet was van een hevige 
octrooistrijd tussen de AKU en de HKl.' 

De produktie van kunstzijde in Nederland 

De pionier op het gebied van de kunstzijde in ons land was de chemicus Dr. C. 
Hartogs. Hij had een tijd bij het Engelse concern Courtaulds gewerkt. Samen 
met FH. Fentener van Ylissingen, die als financier optrad, vatte hij het plan op 
ook in Nederland met de fabricage van kunstzijde te beginnen. Een belangrijke 
beslissing is geweest om kunstzijde te produceren volgens het viscose-pro
cede. 

In 1911 wordt de oprichtingsakte van de NY Nederlandse Kunstzijdefabriek 
(ENKA) gepasseerd, en in 1913 begon de produktie in een nieuwe fabriek in 
Arnhem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog konden enorme winsten geboekt 
worden omdat Duitsland door de Engelse blokkade een gretig afnemer werd 
van de produkten van de ENKA, ook al was de kwaliteit in die beginperiode 
slecht. In 1918 kon de aandee1houders een dividend worden uitgekeerd van 
42,5 % in geld plus een bonus van 50% in aandelen. In die tijd ging dan ook 
het gezegde dat kunstzijde produceren even rendabel was als geld drukken. 
Het mag dan ook geen verbazing wekken dat er aangelokt door de gunstige 
bedrijfsresultaten meer producenten verschijnen in binnen- en buitenland. Een 
belangrijke reden daarvoor was dat de octrooien die nodig waren voor de ver
vaardiging van viscose-zijde, in de jaren twintig beginnen te verlopen. Hartogs 
had dus de 'gouden tijden' beleefd en had een sterke reserve weten op te bou
wen uit de enorme winsten gedurende de begintijd. In 1922 ging de ENKA 

3. De technische gegevens van deze paragraaf zijn voor een groot deel ontleend aan een artike l 
van A.J. Handels, directeur van de Textielhogeschool te Tilburg, in: De Textielindustrie (1925) 
no. 16 835 . Ook zijn geraadpleegd /-let boek van de rayon (Amhem 1948) 30; 'De fabricage 
van kunstzijde', bijvoegsel van het Aigemeen /-Iandelsblad, oktober 1933; D.C. Coleman, Cour

taulds, all economic and social bistory (Oxford 1969) deel II 172. 173. 
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Afb. I: Dr. J.e. Hartogs, de oprichter 
van de Enka/AKU Foto reproduktie van 
toto in bezit Van Schaik. 

over tot het in werking stell en van een nieuwe fabriek te Ede. De wens een 
gevarieerder produktiepakket op de markt te brengen speelde een belangrijke 
rol bij het besluit tot oprichting van een nieuwe fabriek. De fabriek in Arnhem, 
TA geheten, zou zich meer gaan toeleggen op de licht getwijnde, dikkere 
inslaggarens, terwijl de fabriek in Ede (TE) de hooggetwijnde, dunnere ket
tinggarens zou maken" Juist naar deze fijnere garens ontstond immers van
wege de opkomst van de kousenindustrie in de twintiger jaren steeds meer 
vraag. 5 Te Ede onstond dan ook een zeer gevarieerde en uitgebreide spinnerij 
waar naast etage-twijnmachines, ook een crepetwijneril werd ingericht. Hier
bij krijgen de draden een hoge twijn; de verschillende twijnrichtingen geven in 
het weefsel het crepe-effect." De grote haast waarmee de fabrieken in gebruik 
werden genomen laat zich begrijpen uit Hartogs' overtuiging dat 'grote bewe
gingssnelheid wenschelijk is', gezien de neiging tot meer samenwerking van 
de kunstzijdeindustrieen op de internationale markt. 8 Door de sterke internatio-

4. Doctoraal scriptie (?) van F.A. Versteeg, die ik bij AKZO ter inzage kreeg. 
5. Bibliotheek AKZO te Amhem, Jaarverslag ENKA ,1923, 6. 

6. Crepezijde was een bepaalde soort kunstzijde die vooral in damesjurken zijn toepassing 
vond en in de jaren twintig en dertig populair was. 
7. ENKA-archief, lubilea TE, bericht 20- 1-1972. Twijnen is het in elkaar draaien van verschil
lende soorten garen met verschillende snelheid voor het verkrijgen van weefsels met speciale 

effecten. 
8. Scriptie Versteeg: Correspondentie Hartogs, 14-11-1926. 
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nale concurrentie werden de prijzen steeds lager. De ENKA wist door sterke 
produktieverhogingen na 1926 toch een gunstig resultaat te boeken. In deze 
periode moest nog ruim 90% van de totale produktie worden afgezet naar de 
buitenlandse markten.9 

De in de jaren twintig opgebouwde solide financiete basis ontbrak bij de 
andere twee Nederlandse fabrieken, de NV Hollandse Kunstzijde Industrie 
(HKI) te Breda en de N.V. Kunstzijde Spinnerij 'Nyma' te Nijmegen, respectie
velijk opgericht in 1919 en 1928. Vooral de NYMA had pech want deze beg on 
met produceren net toen de gevolgen van de wereldcrisis in 1930 voelbaar 
begonnen te worden. 

Voor de kunstzijde-industrie kenmerkten de jaren twintig en dertig zich ook 
door een voortgaande kartelvorrning tussen de grote producenten. De ENKA 
veranderde haar naam na de fusie met de Duitse Vereinigte Glanzstoff Fa
briken (VGF) in 1929 in de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en de samen
werking met de HKI werd hechter, vooral vanaf de oprichting van de NV 
Research, waar door beide ondememingen onderzoek werd gedaan naar verbe
teringen in het produktieproces en produkt. Ook hielden de HKI en de AKU er 
een gemeenschappelijk verkoopbureau op na. Hartogs wist echter in 1928 een 
meerderheidsaandeel te behalen in de HKI door een bijzonder ingenieuse 
transactie met aandelen. Ook in de jaren twintig waren vijandelijke ovemames 
populair! 

Toen in de loop van de jaren twintig de maatregelen ter bescherrning van de 
eigen kunstzijdeproducerende industrieen van veel Europese overheden steeds 
strenger werden, werd daar door de ENKA en de HKI op gereageerd door 
deelnames aan te gaan in buitenlandse fabrieken of zelfs complete fabrieken te 
bouwen in het buitenland. Een voorbeeld daarvan zijn de gebeurtenissen in de 
jaren twintig. ENKA reageerde na het op gang komen van de vraag naar kunst
zijde van het Amerikaanse publiek onmiddelijk met de bouw van een fabriek, 
die de naam American ENKA kreeg. In bijlage I is te zien hoe wijd vertakt de 
ENKA en HKI werden. 1O Dit intemationale karakter had tot gevolg dat er 
vreemde afspraken gemaakt werden. Zo zegt de directeur van de AKU, Prof. 
de Vooys, in een interview met de Telegraaf (5 juli 1941): '(oO.) Wat de verkoop 
aangaat, waren wij in de positie dat wij aangewezen waren op export. Bij de 
fusie van ENKA met Glanzstoff was namelijk bepaald, dat de export van de 
vroegere ENKA in Duitsland overging op de Glanzstoff en dat de export van 
de Glanzstoff overging op de AKU'." Door een fabriek op te zetten in een land 

9. Enka-archief. lubilea AKU. bericht 22-11- 1960: 1927: 93%. 1928: 90% en 1929: 92% 
export. 
10. Uit het overzicht voigt dat de AKU via de VGF zelfs verbonden was met Courtaulds. 
II. Een vergelijkbare overeenkomst werd gemaakt tussen Courtaulds en VGF (Vereinigte 

G lanzstoff Fabriken) als een onderdeel van de samenwerk ing Glanzstoff-Courtaulds. Zie: Cole
man, COl/rial/Ids. 279. 
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met hoge invoerrechten, konden de garens direct op de betreffende binnen
landse markt worden gebracht zonder prijsverhogende invoerrechten. '2 Een 
andere reden om over te gaan op het bouwen van fabrieken in het buitenland 
was dat de winst die gemaakt werd door de buitenlandse dochters niet fiscaal 
belast werd in het moederland.11 Bovendien bleken de verschillende regeringen 
zozeer gesteld op de vestiging van deze bedrijfstak, dat zij door protectiemaat
regelen nieuwe ondernemingen begunstigden.'4 

Het 'wheeling and dealing' tussen de verschillende buitenlandse vestigingen 
onderling van een concern en tussen de grote concerns maakte de zaak niet 
overzichtelijker. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk te traceren in de bronnen of de 
door het buitenland geleverde kunstzijde echt van een buitenlands bedrijf komt 
of van een in het buitenland gelegen dochterbedrijf van de AKU. Acetaatzijde 
werd bijvoorbeeld niet in Nederland gemaakt en werd onder andere uit Duits
land aangevoerd. De in de statistieken opgenomen 'garens uit het buitenland' 
kunnen garens zijn die door de Duitse vestiging van het Nederlandse AKU 
concern (YGF, Yereinigte Glanzstoff Fabriken) werden gemaakt. De commen
tator van het vakblad 'De Textielindustrie' had daarom zo zijn eigen opvattin
gen over de AKU.' s 'Wij kunnen dikwijls een glimlach niet onderdrukken, als 
men deze en dergelijke concerns bij onze nationale industrie gaat rekenen, 
daar ze toevallig binnen onze grenzen zijn neergeploft'. 

Yoor mijn betoog is dit van be lang omdat de ENKA al in de jaren twintig 
zegt dat 'de binnenlandse markt voor ons niet van belang is'. Een poging tot het 
fabriceren van acetaat-zijde in Nederland door de experimentele NY Drya aan 
het begin van de jaren dertig loopt op niets uit en de produktie van stapelvezel 
is eenzelfde lot beschoren. De AKU yond dat 'de produktie beter op zijn plaats 
was bij een van haar buitenlandse vestigingen'. Aanmoediging van het gebruik 
van kunstzijde bij de weverijen in eigen land, bleef uit. 

De AKU groeide uit tot een ware gigant: in 1938 was 16% van de wereld
produktie in handen van het AKU-concem, verspreid over 31 fabrieken, waar
van vijf in Nederland. 

De Twentse industrieelen waren inmiddels tot de conclusie gekomen, dat het 
nuttig voor de garenverwerkende industrie was om de grondstoffen-produktie 
voor rayon in eigen hand te hebben. Hartogs, die waarschijnlijk gestreefd heeft 
naar een monopolie op het gebied van de kunstzijde in Nederland, bood de 

12. Zie ook Joh. de Vries, 'He! economische leven 1918- 1940', in: Aigemene Geschiedenis der 
Nederlanden. Deel 14 (Haarlem 1979) 126. 
13. Coleman, Courtaulds , 280. 
14. P. de Vooys , 'Vijf en twintig jaar Nederlandse kunstzijde', Economisch Slatistische Berich

len, (8 juni 1938),425. 
15. De Texlielinduslrie (1937) nr. I, 19. 
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Twentenaren aan medevennoot te worden van de NYMA. De Twentse textiel
ondememers hielden hem buiten de deur. '6 

De AKU was verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de totale 
Nederlandse produktie, en de produktie van Breda was iets hoger dan die van 
de NYMA. In cijfers uitgedrukt was de produktie van de AKU in 1937 onge
veer 7,5 miljoen kg, die van de HKI 2,5 miljoen kg en die van de NYMA 
ongeveer 1,5 a 2 miljoen kg. " Aangezien de NYMA een Twents initiatief was, 
zou men verwachten dat het grootste deel van de produktie zijn weg vond naar 
de Twentse textielfabrieken. Dit was echter niet het geval: net als de andere 
kunstzijdefabrieken in ons land werd verreweg het grootste gedeelte geexpor
teerd. Door het op de export gerichte karakter van de Nederlandse kunstzijde
producenten en de handel in lucratieve kwaliteitsgarens , heeft men naar mijn 
mening te lang de binnenlandse markt verwaarloosd. Behalve de overheid heb
ben de Nederlandse producenten vanaf het begin van de jaren dertig ook niet 
echt een goed beleid gevoerd voor het vergroten van de binnenlandse afzet, 
zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en de Verenigde Staten gebeurde. Fauquet 
zegt dan ook terecht dat: ' R '( ••• ) De verklaring van dit nog onbevredigende 
resultaat (de geringe stijging van het gedeelte van de totale produktie dat bin
nenlands wordt afgezet, namelijk 10% in 1920 en 25% in 1939, H.M.) ligt in 
het feit dat de Nederlandse producenten niet de moeite hadden gedaan hun 
produkt bekend te maken in het eigen land , en zij zinden dan ook op middelen 
hoe ze hun afnemers op de binnenlandse markt vertrouwd konden maken met 
het gebruik van kunstzijde' (vert. H.M.). 

De Vooys '9 komt in 1938 tot dezelfde conclusie door te stellen dat 'toen de 
intemationale markt steeds kleiner werd en de muren om die vrije markten 
steeds hoger, het voor de Nederlandse kunstzijde-industrie steeds bedenkelij
ker werd dat aan de verwerking van haar produkt in het eigen land weinig 
gedaan was'. De samenwerking tussen producent en afnemer ontbrak nog: er 
waren nog veel problem en op te lossen op het gebied van techniek, handel , 
mode en marktanalyse. Pas in de loop van de jaren dertig toen de export sterk 
werd belemmerd, zochten de producenten, min of meer noodgedwongen, naar 
mogelijkheden hun afzet op de binnenlandse markt te vergroten. Het enorme 
succes van kunstzijde van de firma Du Pont in de jaren twintig in de Verenigde 

16. Hartogs reageerde op een voor hem kenmerkende wijze. Hij kocht een stuk grand van 5 
meter breedte random het fabriekscomplex van de NYMA in Nijmegen en maakte zo elke uit

breiding van de fabriek tot in 194 1 onmogelijk: 25 jaar NYMA, Juhileumnllmmer van NYMA

nielll1's (N ijmegen 1953) 16. 
17. C. Stulemeijer, 'De technische en economische ontwikkeling der kunstzijde-industrie' , Het 
Bedrijfslel'entijdens de Regeering vall H .M. Koningin Wilhelmina (Amsterdam 1938) 228, 229. 
18. L.G. Fauquet, Histoire de la rayonlle e f des textiles symlll! fiques (Pari s 1 1960) 227. 
19. De Vooys , 'Vijf en twintig jaar Nederlandse kunstzijde', 426. 
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Staten is zelfs voor het grootste deel toe te schrijven aan 'commercialisation, 
not science or invention' .20 

Dat de mogelijkheden voor een goede voorlichting hoe kunstzijde te gebrui
ken weI aanwezig waren voor de textielfabrikanten blijkt uit het gedenkboek 
van de HKI. Hierin schrijft L. Ponjee dat de HKI in 1923 al de NY Kunstzijde
verwerking oprichtte, later NY Artsilk genoemd. Doel was de gebruiksmoge
lijkheden van kunstzijde te verkennen in een speciaal hiervoor uitgeruste 
fabriek . Het gevolg was dat 'de Artsilkfabrikaten bekend werden in binnen- en 
buitenland, terwijl het zelfs noodig bleek om te gaan samenwerken met de 
consulaten van vreemde mogendheden'.21 Dit om de gebruiksaanwijzing op 
een correcte manier te vertalen in de taal van het betreffende exportland. Een 
belangrijke reden voor het succes van Du Pont op de binnenlandse markt was 
juist hun 'strategy that involved doing extensive technical service work to 
show fabricators, who were usually small compagnies, how to use the new 
materials'." 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland, waar de YGF-tak van het 
AKU-concern juist geweldige steun kreeg van het Hitler-regime vanaf 1933, 
bestond in Nederland geen actieve politiek die er op gericht was de Nederland
se kunstzijde-industrie te beschermen . In het verslag van de YGF van 1933 is 
sprake van 'Festigung des Binnenmarktes, im Zeichen der von der nationalen 
Regierung wirtschaftliche Massnahmen' , van 'Steigerung inneren Kaufkraft' en 
'Starkung des Yertrauens'. 23 Yooral de succesvolle propaganda en afzet van de 
stapelvezel, al in het begin van de jaren dertig in Duitsland, geeft het grote ver
schil met Nederland weer. De produktie van celvezel bleek, aldus de AKU, 
'beter op haar plaats' geacht in elders gelegen bedrijven van het concern, met 
name de YGF.24 Uiteraard is het autarktisch streven van de Duitsers en de valu
ta schaarste een belangrijke reden geweest voor de massale verwerking van 
kunstzijde. De harde Nederlandse gulden noopte niet tot een dergelijk autark
tisch beleid : in tegenstelling tot Italie en Duitsland was de prijs van katoen uit 
het buitenland voor de Nederlandse weverijen geen reden om op kunstzijde 
over te stappen,25 wat niet wil zeggen dat het hier geen complementaire goede
ren betreft. 26 

20. Hounshell en Smith, Science and lhe corporale slrategy, 119. 
21. lubi/eumboek HKI . /921 -1946 (Roosendaal 1946) 23 . 
22. Hounshell en Smith, Science and lhe corporale slralcRY, 121. 
23. Scriptie Versteeg, 66. 
24. laarvers/aR AKU /936. 8. 
25. Stulemeijer. 'Ontwikkeling der kunstzijde-industrie ', 227. 
26. Uit de Vers/agen van de Kamer van Koophande/ van Arnhem en omslreken over 1936 blijkt 
dat er eind 1936 een grotere vraag naar kunstzijde plaatsvond vooral door stij ging van prijzen 

van andere textielgrondstoffen. 
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De overheid 

Behalve remmende factoren in de weverijen zelf, die hierna ter sprake zullen 
komen, heeft ook de handelspolitiek van de Nederlandse overheid een negatie
ve invloed uitgeoefend op de verwerking van in Nederland gefabriceerde 
kunstzijde in de weverijen. In tegenstelling tot andere landen bleef Nederland 
vasthouden aan de vrijhandelsgedachte, zelfs toen aile andere landen bescher
mende maatregelen hadden getroffen voor hun eigen kunstzijde-industrie. 
Omdat de invoer van kunstzijde uit het buitenland echter hoog bleef, werd de 
regering hoe langer hoe meer van de noodzaak doordrongen dat contingente
ring van buitenlandse kunstzijde op zijn plaats was, hetgeen in 1934 dan ook 
gebeurde. Ais enige land ter wereld hief de overheid echter nog steeds geen 
invoerrechten op buitenlandse kunstzijde. Hoe groot het aandeel van de kunst
zijde uit het buitenland was, blijkt wei uit tabel 1 en 2.27 

TABEL I. In - en uitvoer van manufacturen, slOffen en weefsel die geheel of gedeeltelijk kunst-
zijde hevatten. (getallen x 1000) 

Invoer 1931 1932 1933 

kg fl kg fl kg fl 

Uitsluitend uit 929 7100 1580 8303 2176 10105 
kunstzijde 

Uit echte zijde 19 276 29 244 12 129 
en kunstzijde 

Uit kunstzijde 818 5115 847 3151 706 2245 
en andere stoffen 

totale invoer 1766 12491 2456 11698 2894 12479 

totale uitvoer 565 1794 128 535 158 577 

Overschot invoer 1401 10697 2328 11163 2736 11902 

Bron: Publikaties van het CBS en tabel 1 uit 'Textiel en leer', bijvoegsel Algemeen Handelsblad, 

oktober 1934. 

27. Uit de cijfers blijkt dat Duitsland onze belangrijkste leverancier was. Waarschijnlijk kwam 
die kunstzijde uit de Duitse vestigingen van de AKU en zouden invoerrechten het belang van de 
AKU schaden. De multinational had als pressiemiddel de werkgelegenheid in Nederland. 
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TABEL 2: Nederlandse invoer vall kUllstzijdell ell halJ-kullstzijden wee/sels naar lallden van 
herkomst 1931 -/939 (in 1000 kg bruto en in}l. 1000,-) 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Duitsland 599 598 936 554 601 610 657 484 990 
Frankrijk 530 796 570 366 561 470 499 609 673 
Italie 210 3 12 424 529 382 64 426 431 482 
Diverse landen 408 721 952 648 503 579 702 626 376 

Totaal gewicht 1742 2427 2882 2097 2047 1723 2284 2150 2512 

Totaal geld 12117 11454 12350 8476 7118 6192 8926 7416 8381 

Bron: Cijfers uit de Statistiek van In, Uit, en Doorvoer, ontleend aan: W.T. Kroese, Samenwer
kingsvormen in de Nederlandse katoenindustrie (Lei den 1949) 341. 

Door de contingentering wonnen de weverijen gestadig terrein en konden 
steeds meer de binnenlandse behoefte aan kunstzijden- en halfkunstzijden 
weefsels voorzien. 

Het feit dat de overheid niet overging tot het heffen van invoerrechten, 
betrof geen onwil, maar was een regeling die een onderdeel was van een groter 

TABEL 3: Binnenlands verbruik van kunstzijden- en ha!fkunstzijden wee/sels 1934-1939 (in 
1000 kg) 

1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Produktie 950 1300 1702 2606 1935 2964 

Invoer in Nederland 2097 2047 1723 2284 2150 2512 

Totaal 3047 3347 3452 4890 4085 5485 

Uitvoer uit Nederland 96 108 175 473 625 427 

Beschikbaar voor eigen 
verbruik 2951 3239 3250 4417 3460 5058 

Bron: Kroese, Samenwerkingsvormen, 341. 



170 JsGBT 8(1991) 

geheel. Bij handelsovereenkomsten met het buitenland wilde de Nederlandse 
overheid vooral de export van land- en tuinbouwprodukten veiligstellen. Zo 
vonden we in het archief van Gelderman te Zwolle dat 'het weverij-bedrijf op 
de binnenlandse markt met toenemende moeilijkheden te kampen had, daar de 
concurrentie steeds erger werd en de contingenteering slechts een weinig ver
scherpt kon worden' omdat bij de afsluiting van handelsverdragen 'onze 
Regeering om onze export (veelal land- en tuinbouwprodukten) nog eeniger
mate in stand te houden, dikwijls concessies moest doen aan den import van 
industrieprodukten en hierin namen de katoenen- en kunstzijden manufacturen 
een belangrijke plaats in'. 28 De zogeheten Nijverheidsraad stuurde dan ook op 
19 maart 1934 een advies na<:r minister Verschuur getiteld 'Richtlijnen inzake 
Regeeringsbemoeiing met de nijverheid', waarin geklaagd werd over het 
'gebrek aan feitenkennis van de nieuwe afdeling Handel en Nijverheid', 'het 
gemis aan contacten tussen overheid en industrie' en 'het landbouwsteunbeleid, 
dat de industrie verontachtzaamde'. 29 Ook de recentelijk verschenen dissertatie 
van H. Klemann over de Nederlandse handelspolitiek in deze peri ode leert ons 
dat het Ministerie van Economische Zaken er aan hechtte de landbouwexport 
naar Duitsland zoveel mogelijk op peil te houden, onder meer vanwege de 
Forse winsten die er in deze handel gemaakt werden. 30 

We kunnen hieruit concluderen dat er kennelijk van regeringswege nog 
steeds grote waarde werd gehecht aan de belangen van de primaire sector. 

De afzetmarkt van de Nederlandse textielindustrie 

Van oudsher was de afzetmarkt naar Nederlands-Indie van levensbelang voor 
met name de Twentse textielondernemers. Het produktie-apparaat was voor 
het overgrote dee) ingesteld op de massaproduktie van de zogenaamde 'katoen
tjes'. Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat door de isolering van Nederland in 
de oorlogsjaren de Indische markt voor een belangrijk deel in handen was 
gekomen van de Japanners die zich hoofdzakelijk hadden toegelegd op de 
goedkope ruwe en gestreepte stoffen. Van de totale produktie van katoenen 
manufacturen had in Nederland in 1929, naar de waarde berekend, 45 % een 
binnenlandse bestemming. 55% werd geexporteerd en daarvan ging bijna de 
helft naar Nederlands-Indie. 

28. Rijksarchief Zwolle, Archief Gelderman, inv. nr. 937, 938, jaarverslagen van de Nederland
se Vereniging van kaloenspinners en spinners/wevers, 1934, 10. 
29. P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industrialisatiepolitiek in Nederland, de overheid en de 
ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig e ll tussell 1945 em 1950 (Amster
dam 1980) 125. 
30. H. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met 
:ijn belangrijkste handelspartners: Duitsland. Groot-Brittannie en Belgie ell de Nederlandse 
Halldelspolitiek, 1929- 1936 (Amsterdam 1990) 112, 186. 



MESTERS INTRODUCTIE EN VERWERKING VAN KUNSTZIJDE 171 

Bovendien bleek dat van de totale behoefte aan katoenen manufacturen in 
Nederland 76% door de binnenlandse industrie werd gedekt en dat er dus in 
eigen land weinig uitbreidingsmogelijkheden meer waren voor de katoenin
dustrie.31 Tot overmaat van ramp werd de Brits-Indische markt afgeschermd 
door steeds hogere tariefmuren zodat 'Engels-Indie voorloopig ais afzetgebied 
voor de Twentsche industrie heeft afgedaan'. J2 

In 1928 was de Nederlandse uitvoer naar Java zeer sterk gespeciaJiseerd en 
bestond voor f 29 miIjoen aan gebleekte goederen en voor f 3 miljoen uit 
sarongs. De gebleekte goederen waren hoofzakelijk de zogenaamde cambrics, 
de grondstof voor de batikindustrie.33 Vanaf 1930 werd de concurrentie van de 
Japanners ook in de cambrics steeds meer merkbaar. Het bestaande evenwicht 
werd op deze wijze doorbroken: in ongebleekte en bontgeweven goederen had 
Japan in 1928 al zo goed als het monopolie, en dit dreigde nu ook zo het geval 
te worden met de cambrics, die de Japanners voor 10 a 15% onder de Europese 
prijs Ieverden, en de sarongs.34 

Engeland had zich gespecialiseerd in gebleekte shirtings, witte drills en 
fancy-goederen (kunstzijde) . Door de plotselinge koopkrachtdaling van de 
consumenten ten gevolge van de crisis en de devaluatie van de yen en het pond 
Sterling, ging het kostprijsvoordeel dat de Twentse fabrikant tot dan toe had 
gehad op zijn Engelse concurrenten uit Lancashire, veri oren. Het hardnekkig 
vasthouden aan de gouden standaard was eveneens zeer ongunstig voor de ont
wikkeling van de economie omdat het hierdoor veroorzaakte hoge niveau van 
prijzen en Ionen de concurrentiepositie van het bedrijfsieven aantastte en de 
export zeer bemoeilijkte. Het gevoig was dat in 1933 de helft van de Neder
landse weefgetouwen stil lag. 35 In navolging van de andere Europese landen 
besioot de Nederlandse regering dan ook noodgedwongen een protectionis
tische politiek te gaan voeren. Met ingang van 1 maart 1934 werd via contin
gentering de afzet van katoenen weefseis in Nederlands-Indie gewaarborgd.36 

31. H.H. Vleesenbeek, De eerSfe grofe induslriele fusie in Nederland na de Tweede Wereldoor

log. Hef onfsraan van Nijverdal Ten Cafe· een bedriJfseconomische analyse (Rotterdam 198 1) 
47. Het aandeel van de Nederlandse katoenindustrie op de binnenlandse markt kon in de loop 
van de jaren dertig opgeschroefd worden tot ongeveer 80%. J. Gelderman, 'De Twentsche 
katoenindustrie en haar Indisch afzetgebied', Publicaties van het Indisch Genoofschap. Leden
vergadering van 21 - 10-1932, 284. 
32. Gelderman, 'De Twentsche katoenindustrie', 285. 
33. Gelderman, 286. 
34. Gelderman, 287. 
35. Hef boek van de rayon (Amhem 1948) 30, 32. 
36. Hiertegenover stond afzet van Indische mais op de Nederlandse markt: 1.H. Boeke, The evo
lution of the Netherlands-Indies economy (Haarlem 1974) 95, 104 en Pl . Drooglever, De vader
landse club, 1929-/919 (Franeker 1980) 239. 
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Hoe succesvol de Indische contingenteringen waren blijkt wei uit de afzetcij
fers: In 1929 werd nog 54% van de totale uitvoer van katoenen stukgoederen 
in Indie afgezet. In het begin van de jaren dertig voigt een zware terugslag, die 
het overschakelen op andere produkten als kunstzijde noodzakelijk zou heb
ben kunnen maken. In 1935 bedraagt het percentage van de lndische markt 
echter weer 50%, in 1936, 60% en in 1937 ongeveer 73%. 

TABEL 4: Invoer op Java en Madera van cambrics and shirtings (xl 00 yds.) 1929-1939 

Jaar Export uit Nederland Export uit Japan 

1929 111.850 5.865 
1930 99.522 8.38 1 
193 1 81.324 15.051 
1932 57.577 38.053 
1933 17.676 98.163 
1934 33.718 68.640 
1935 52.862 37.261 
1936 45.441 34.733 
1937 79.684 79.357 
1938 88.748 37.534 
1939 61.153 22.064 

Bron: Kroese, Vormen van samenwerking, Bijlage I, 528. 

Hoewel de afzet van geweven stoffen in 1937, het hoogtepunt van de derti
ger jaren, nog maar op 60% van het niveau van voor de crisis lag, betekende 
deze contingentering toch een gedeeltelijk herstel van de Nederlandse katoen
industrie. 37 Yoigens YleesenbeekJR waren de contingenteringen voor gebleekte 
goederen in Nederlands-Indie zelfs de 'kurk, waarop de exportwevers in 
Nederland gedurende de crisis zijn blijven drijven'. Ook in het verslag over het 
jaar 1936 van Gerard Jannink & Zn NYJ9 wordt het belang van de contingen
tering bevestigd: 'Een zeer belangrijke verbetering viel ook op de lndische 
markt te constateeren. Gedurende vele jaren was het vrijwel uitgesloten om 
daar met Japanse textielprodukten te concurreren. Dankzij de contingenteerin-

37. H.D. Nijhuis, De structurele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon-, en Iinnenin
dustrie (Am hem 1950) 37. 
38. Vleesenbeek, De eerste grate industrie/e fusie, 53. 
39. Gemeente-archief Enschede, Archief Jannink, inv. nr. 857, jaarverslag over 1936, 1. 
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Af. 2: De haspe/aJde/ing in Ede. Aileen in deze Jabriek werkten in 1925 meer dan 3200 meisjes. 

gen en ook dankzij de verbeterde koopkracht van de inlanders (door de prijs
stijging hunner produkten) ontstond er een groote vraag naar de Twentsche 
textielgoederen, die op het einde van het jaar haar hoogtepunt bereikte'. Uit het 
jaarverslag van de algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke 
Stoomweverij te Almelo over het boekjaar 1936-'37 voigt ook dat 'dankzij de 
verbetering van den economischen toe stand van Nederlandsch-Indie, waar
door de koopkracht van groote groepen mensen der inlandsche bevolking 
belangrijk steeg, was de afzet van onze goederen op deze markt, welke voor 
ons bedrijf van overweldigende betekenis is, kwantitatief bevredigend'.40 Uit 
het jaarverslag van Jannink over 193941 blijkt zelfs dat 'Nederlandsch-Indie ten 
gevolge van de door de Indische regeering genom en contingenteeringsmaatre
gelen het belangrijkste afzetgebied is'. 

40. De Textielinduslrie , (1938) no. 1, 27. 

41. Ook blijkt hieruit dat Jannink in dat jaar 10,4 % van de totale Nederlandse uitvoer aan Vis
tra-stoffen (een kunstzijde-soort) voor zijn rekening neeml. Bron: Gemeente-archief Enschede, 
Archief Jarinink, inv. nr. 857, jaarverslag over 1939. 



174 JBGBT 8(1991) 

De noodzaak om hals over kop op kunstzijde over te stappen kwam door 
deze gunstige afzetcijfers te vervallen: de Nederlandse industrie was immers 
afgesteld op de massaproduktie van katoen en als het even mogelijk was, pro
beerden de Twentenaren dit zo te houden en de problemen die met de verwer
king van kunstzijde waren verbonden, te omzeilen. Compensatie voor de ver
minderde afzet in Indie werd vooral gevonden door een verhoogde afzet naar 
nieuwe markten als Australie en Afrika. Voor de kunstzijdeverwerkende in
dustrieen was dit onmogelijk. De invoerrechten in het buitenland maakten de 
afzet daar heel moeilijk. Kunstzijdefabrieken als de AKU en de HKI konden 
dat weI tot op zekere hoogte omdat zij door hun superieure kwaliteit garens 
makkelijker toe gang hadden tot gespecialiseerde afnemers die afhankelijk 
waren van die garens. Bleef over de binnenlandse markt voor de kunstzijde
verwerkende weverijen in ons land. Ook hier was de afzet bijzonder moeilijk, 
vooral vanwege de sterk concurrerende buitenlandse bedrijven die de Neder
landse markt overspoelden met produkten tegen afbraakprijzen. De dumping
leveranciers kwamen bij de kunstzijde-verwerkers in het gevlij door zich tus
sen hen en de kunstzijde-industrie te plaatsen. Het ontbreken van protectie ver
stoorde op de deze wijze voortdurend de samenwerking tussen de Nederlandse 
kunstzijde-producenten en -verwerkers.'z Onder dit soort rampzalige om
standigheden leek de tijd rijp voor een herbezinning onder de Nederlandse 
weverijen. Het aandeel op de binnenlandse markt zou bijvoorbeeld vergroot 
kunnen worden door produktdifferentiatie en het omschakelen op kunstzijde. 
Dit is echter niet gebeurd. Er is weI geexperimenteerd met kunstzijde en het 
verbruik per hoofd van de bevolking steeg ook weI, maar in de weverijen yond 
een dergelijke ontwikkeling nagenoeg niet plaats. De binnenlandse markt had 
kennelijk geen hoge prioriteit. De onvermijdelijke 'aanpassing' van de Neder
landse textielindustrie 'zou grotendeels moeten geschieden door het fabriceren 
van nieuwe exportartikelen' .'3 Over de redenen van het falen van een produkt
differentiatie waarbinnen kunstzijde een belangrijke rol zou kunnen spelen als
mede het falen van het vergroten van het aandeel op de Nederlandse markt met 
kunstzijden weefsels, gaan de volgende paragrafen. 

Het verbruik van kunstzijde in Nederland. 

De kunstzijde was allanger bekend bij de tricotage en de breierij. AI in de laat
ste jaren van de Eerste Wereldoorlog yond de kunstzijde reeds haar toepassing 
in de kousenindustrie, zij het op bescheiden schaal.44 Een ander belangijk 

42. De Vooys, 'Vijf en twintig jaar Nederlandse kunstzijde', 426. 
43. Gelderman, 'De Twentsche katoenindustrie', 291. 
44. Textiel en leer', bijlage van het Aigemeen Handelsblad. oktober 1934. 
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afzetgebied was de Iingerie-industrie. Een belangrijke innovatie die ervoor 
zorgde dat de opvallende metaalachtige glans van de kousen en lingerie werd 
afgezwakt tot respectievelijk 'halfmat' en 'ultramat' garen, vergrootte de afzet
mogelijkheden. Kenmerkend voor de afzet van kunstzijde in Nederland was 
dat 'zij in overwegende mate een exportindustrie is, een binnenlandse markt 
ontbrak in den aanvang geheel en eerst omstreeks 1935 ging deze enige bete
kenis krijgen'.45 Het centrale probleem met betrekking tot het kunstzijde-ver
bruik in ons land was dat ondanks het lage verbruikscijfer van 0,34 kg per 
hoofd van de bevolking in 1936, toch nog in Nederland jaarlijks voor ruim 25 
miljoen gulden aan kunstzijde en artikelen uit kunstzijde vervaardigd, uit het 
buitenland geYmporteerd werd:· 

TABEL 5: VerhoudingsciJfers lIal1 hel wereldllerbruik il1 1936 

kunstzijde natuurzijde katoen wol stapelvezel 

1936 5,8 % 0,7 % 81 % 11 % 1,5% 

Bron: 'Enkele gegevens over de ontwikkeling van de kunstzijde-industrie' ,: Economisch Stalis· 

lische Berichten,(8 juni 1938)438. 

De firma Jannink, een van de pioniers op het gebied van de kunstzijde-ver
werking in de jaren dertig, deed er alles aan haar (binnenlandse) zijde-afzet te 
vergroten en de buitenlandse concurrentie terug te dringen. Vanwege de ver
houdingsgewijs geringe investeringen in nieuwe produktiemiddelen is dit 
maar ten dele gelukt.47 Wat dit laatste betreft had men lering kunnen trekken 
uit de geschiedenis. Hendrik Muller Szoon vermeldt in zijn in 1857 versche
nen brochure De Nederlandsche Katoen-nij verheid en hef Stelsel van Bescher
ming in Nederlands-Indie, dat de Twentse industrie door de groote bescher
ming in Nederlandsch-indie niet voldoende prikkel heeft gehad om zich tech
nisch te ontwikkelen ( .. . ) en dat men de fabricatie der betere gebleekte goede-

45 . U. Brugmans, Paardekrachl en mel1sel1machl (Leiden, ongewijzigde herdruk , 1983) 478. 
46. Interview met ir. G. Jannink , in: 'Uitvindingen en wetenschappelijk onderzoek in de tex tiel
industrie en hun invloed op de menselijke arbeidskracht' , speciale uitgave van de Tubanlia 22-8-

1936. Verbruikcijfers voor Frankrijk, Belgie, Duits land en Engeland waren in 1936 respectieve

lijk per hoofd van de bevolking 0,45, 0,57, 0,65 en I kg. 
47. B. Hesselink, Gerard l alll1ink & ZOl1el1le Ellschede, 1853- / 938. larell lIall raliol1a/isalie el1 
lIer:el (Hengelo 1983) 103. 
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ren en der fancy-goederen gaame aan andere landen als Engeland, Zwitserland 
en Duitsland overliet' :8 

Vanaf 1936 zien we dat het verbruik van kunstzijde gestaag toeneemt. Was 
de afzet van de Nederlandse rayonfabrieken op de binnenlandse markt nog 
slechts 8% van 1929 tot 1933, het Nederlandse aandeel in de afzet is vanaf 
1933 duidelijk gaan toenemen. In 1936 bedroeg het Nederlandse aandeel reeds 
bijna een kwart. In 1939 werd van het totaal in Nederland verwerkte rayonga
ren slechts 18% door de Nederlandse rayonbedrijven ge1everd: 9 Hoe groot de 
ommekeer was die de Tweede Wereldoorlog teweeg heeft gebracht, blijkt weI 
uit het feit dat dit percentage was gestegen tot ongeveer 80% in 1947. 

C. Stulemeijer yond dat het noodzakelijk was 'de verwerking van kunstzijde 
in eigen land te bevorderen' en hij zag hiervoor een 'taak weggelegd voor de 
regering en de Economisch-Technologische Instituten' (ETI's). 50 We kunnen 
stellen dat de E.T.I.'s in Nederland gefaald hebben in hun pogingen het ver
bruik van kunstzijde te vergroten bij de weverijen. 

Het probleem van de factor arbeid 

Na uitvoerig te hebben stilgestaan bij de macro-economische- en structurele 
factoren die het gebruik van kunstzijde hebben tegengewerkt, is het ook van 
belang eens op bedrijfsniveau te gaan kijken welke problemen de omschake
ling op kunstzijde met zich meebracht. Een van de belangrijkste remmende 
factoren was de ongeoefendheid van de weyers in het werken met kunstzijde. 
De commentator van De Textielindustrie wees er al op dat 'ook in de weverij 
nieuwe richting moet worden ingeslagen en dat het niet gaat om een massa
artikel als Twente tot nu toe steeds gewoon is' en dat de 'fabricatie van dergelij
ke artikels een emstige scholing van den vakman eischt'." Er bleek een groot 
tekort te bestaan aan weyers die ervaring hadden met het weven van kunstzij
de. Commentator VB. van het vakblad De Textielindustrie pleit dan ook voor 
betere opleidingen voor weyers zodat 'zij grondig practisch en theoretisch wor
den ontwikkeld, een idee hebben van de samenstelling van de grondstof die ze 
verwerken en de eigenschappen kennen die vereischt worden om een mooi en 
onberispe1ijk doek te maken'. 52 

48. Gelderman, "De Twentsche katoenindustrie'. 280. 
49. Het boek van de rayon, afbeelding 16 en 17. Toen op 28 augustus 1939 de algehele mobili 
satie van kracht werd. nam eigenlijk de normale economische geschiedenis van Nederland een 
einde. (Brugmans. Paardekrachl , 551.) Het uitbreken van de oorlog een maand later heeft onge
twijfeld het autarktisch streven bevorderd en dus ook het gebruik van in eigen land gefabriceer
de kunstzijde. 
50. Stulemeijer. "De technische en economische ontwikkeling'. 225. 
51. De Textielindustrie (1935) no. 15.622. 
52. O. Pennekamp. 'Het winden van kunstzijde. De Textielindllstrie (1929) no. 7. 393. 
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Veel weverijen moesten zich grote moeite getroosten voordat men eindelijk 
zover was dat met de produktie van kunstzijde kon worden begonnen. Hesse
link brengt in zijn boek over het textielbedrijf lannink53 de problemen rond de 
verwerking van kunstzijde ter sprake: 'Ook de technische veranderingen, die 
nodig waren om kunstzijde te kunnen weven vereisten veel geduld, een steeds 
weer opnieuw experimenteren, soms maandenlang, teneinde een weefsel te 
maken dat aan aile eisen voldeed. Want de firma investeerde niet in nieuwe 
zijde-weefgetouwen, maar bouwde aanwezige getouwen voor dit doel om.54 

De behandeling van de zijde, die veel gevoeJiger was dan katoen, vereiste veel 
zorg'. Dat men bij lannink niet bepaald voorop Jiep bij het automatiseren van 
het kunstzijde-weven, blijkt uit een interview met Ir. G. lannink die verklaarde 
dat 'voor kunstzijde de automatisering nog weinig in gebruik was' ondanks het 
feit dat 'overal in het buitenland automatische kunstzijde-looms gebouwd wer
den'. 55 lannink verwerkte de kunstzijde op gewone carreerlooms en klaagde 
over de 'ongeoefendheid der arbeiders' zodat hij overging tot het engageren 
van een buitenlandse zijde-expert en zelfs speciaal uit Zwitserland zijde
weefsters liet overkomen.56 

Bij Van Heek zien we dat het besluit om met kunstzijde te gaan werken in de 
beginperiode op een waarlijke mislukking uitloopt vooral door het ontbreken 
van de benodigde technische kennis. 57 

Het weven van kunstzijde was niet het enige dat investeringen met zich 
meebracht. Het geweven kunstzijde produkt moest ook een zogenaamde 
'finish' (nabehandeling) ondergaan. De investering die hiervoor vereist is, 
schat men op f 50.000. Het 'Boek van de rayon'58 , bevestigt deze twee moeilijk
heden en spreekt van de problemen van het 'aanpassen van de 'carreerlooms', 
die niet geschikt waren om kunstzijde mee te weven, en 'ongeoefendheid der 
arbeiders'. Behalve de investeringen in nieuwe weefgetouwen was het ook 
noodzakelijk over te gaan tot de aanschaf van klimaatbeheersingsinstallaties 
omdat het verwerken van kunstzijde aan nog strengere temperatuurs- en voch
tigheidseisen is gebonden dan katoen. 

53. Hesselink, Gerard Jannink & Zonen Ie Enschede, 103. 
54. Door de overheid werd op ingevoerde machines 10% extra invoerrechten geheven om zo de 
fabricatie van machines in eigen land te stimuleren. Voor mechanische kunstzijde weefgetou
wen waren de Nederlandse weverijen echter op buitenlandse machines aangewezen. Die vielen 
dus duurder uit en misschien daarom het ombouwen van bestaande machines. 
55. Hesselink, Gerard Jannink & Zonen, 105. 
56. Gemeente-archief Enschede, Archief Jannink, inv. nr. 856, jaarverslag 1934, 13 en Jaarver
slag over 1933. 
57. Rijksarchief Zwolle, Archief van Van Heek & Co, inv. nr. B 1 1756, notulen van de Firrnan
ten van Van Heek en Co. 1933-1934, archiefnum, 1933-'34, vergadering van 14-11-'33. Voor 
meer detailinformatie zie S.W. Verstegen, Innovatie in de Nederlandse katoenindustrie, (Den 
Haag 1990)16, 17. 
58. Uitgegeven in ) 948 door de Aku in Arnhem, 40-44. 
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Institutionele tekortkomingen. 

In De Textielindustrie no. II van 1934 worden de institutionele tekortkomin
gen van de Twentse industrie goed onder woorden gebracht: '( ... ) Juist de aller
grootste concerns lei den aan het euvel van te ver doorgevoerde verticale con
centratie. De voorsprong, die Twente in dit opzicht heeft gehad tegenover zijn 
grooten concurrent Lancashire op de wereldmarkt bestond juist daarin, dat in 
Twente het geheele proces van de ruwe katoen tot het geverfde en gedrukte en 
afgewerkte doek in een fabriek werd afgewerkr. Dit is vroeger haar kracht 
geweest, doch bij den nieuwen toestand, waaraan zij zich thans moet leeren 
aanpassen is haar dat een beletsel. ( ... ) Hierdoor is ook een eenzijdigheid in het 
bedrijf ontstaan, die zich thans wreekt nu telkens door de verschillende contin
genteeringen andere doeksoorten moeten worden gemaakt. Men probeert nu 
alles met de eigen finishingmachines af te werken, wat zeer dikwijls tot teleur
stellingen leidt. Als voorbeeld halen wij aan dat er in Engeland ruwerijen in 
loon bestaan, die met 100 tot 200 ruwmachines werken. Deze hebben voor 
elke doeksoort de gewenschte machine. Dit is de groote voorsprong die 
Lancashire thans op ons district heeft. ( ... ) Brabant is op dit gebied Twente 
vooruit 59 , daar men daar de concentratie nooit in die mate heeft gekend, die 
Twente thans haar volle ontplooi'ing in de nieuwe richting belemmert. ( ... ) 
Hoeveel groote quantiteiten doek gaan thans over de Oostgrens om daar te 
worden bedrukt en verder bewerkt. Nu komen wij op oneindig veel moeilijker 
terrein als wij den ken aan de vele fijne kunstzijden artikelen die speciale 
behandelingen vereischen en eveneens die artikelen van katoen, waarin kunst
zijde als sierdraden is verwerkt en die weer geheel anders op een verf-bad 
reageeren dan de katoenen draad'. 

Conclusie 

Nederland kende geen traditie op het gebied van het mechanisch zijdeweven 
en juist dit gegeven moeten we als een belangrijke factor zien in de verklaring 
waarom het verwerken van kunstzijde zo langzaam op gang kwam in de 
Nederlandse weverijen. We hebben kunnen zien hoe groot het scholingspro
bleem van de weyers was en de technische hindemissen die overwonnen 
moesten worden. Ook moet veel waarde worden gehecht aan de structuur van 
de Nederlandse textielindustrie die van oudsher gericht was op de massapro-

59. Ook uit De Textielindustrie (1936) no 3,102, blijkt dat 'het niet de groote massaproductie is , 
die Twente uit het slop moet halen, maar mooie fijne art ikelen, woals tot nu toe door het buiten
land hier worden ingevoerd. ( ... ) Brabant kan voor Twente een voorbeeld zijn. Daar is de ver
scheidenheid van fancy-artikelen veel grooter dan in Twente'. 
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duktie van eenvoudige katoenen stoffen. Juist die Indische afzetmarkt had al in 
de negentiende eeuw gelOrgd voor een enorme bloei van de Twentse textielin
dustrie. Ongetwijfeld zal die verzekerde afzet ook zijn stempel hebben gedrukt 
op de mentaliteit van de Twentse ondernemer, met name met betrekking tot het 
doen van grote kapitaalsintensieve investeringen om lo goedkoop mogelijk te 
produceren. 

Een belangrijke factor is ook de rol van de overheid. In andere landen streef
de de overheid een autarktische economische politiek na omdat de val uta
schaarste dat nodig maakte. Dit argument speelde in Nederland niet zo sterk 
vanwege onze harde gulden, die grondstoffenaankoop in het buitenland 
(katoen) tot een mind~. dure aangelegenheid maakte dan die voor andere lan
den was. 

Vanaf het eind van de jaren twintig zien we dat het buitenland de Nederland
se markt overstroomt met goedkope kunstzijden garens en weefsels omdat 
geen invoerrechten worden geheven. De Nederlandse weverijen konden 
onmogelijk tegen die prijs concurreren ook al lOU men massaal overstappen op 
de verwerking van kunstzijde. De contingenteringen van 1934 herstelden de 
zekerheid van de Indische afzetmarkt en maakten een eind aan de amateuris
tische pogingen het produktie-apparaat geschikt te maken voor het verwerken 
van kunstzijde. 

De eenzijdige orientatie van de producenten op het buitenland, waar over het 
algemeen de grote winsten te hal en waren, werd hen bijna fataal in de loop van 
de jaren dertig toen de toegang op de buitenlandse markten steeds moeilijker 
werd. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft er tenslotte voor 
gelOrgd dat de langverwachte grootschalige samenwerking tussen producen
ten van kunstzijde en de verwerkers daarvan toch tot stand kwam. Het grond
stoffen probleem noopte de weverijen hier wei toe. Ook heeft de Duitse bezet
ter een sturende rol gespeeld in deze massale omschakeling. 
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Bijlage 1: Onderstaand schema geeji de band tussen de AKU en de HKI en 
de ondernemingen van beide Nederlandse maarschappijen in her binnen- en 
buitenland weer 

Nr.843 
VeLlnd 

Bezi\ 

Bron: De economische en technische ontwikkeling der kunstzijde-industrie, 
in : 'Het bedrijfsleven tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina, 1898-
1938',230. 



De N ederlands-Belgische Ketting - en 
Kogellagerfabriek te Rotterdam 

P. VAN DE LAAR 

Inleiding* 

Na 1945 groeide het besef dat industria!isatie de toon moest zetten voor de 
wederopbouw en expansie van de Nederlandse economie. Modeme exportin
dustrieen dienden opgezet te worden om de tekorten op de !opende rekening 
van de betalingsbalans terug te kunnen dringen. Daamaast werd industrialisa
tie noodzakelijk geacht om het verwachte arbeidsoverschot op te kunnen van
gen. Ter stimulering van de industrialisatie en ter ondersteuning van deze doe!
stellingen, voerde de centrale overheid in de jaren vijftig een industrialisatie
politiek. ' Omdat het gevoerde beleid een voorwaardenscheppend karakter 
droeg, zou de overheid nauwelijks zelf initiatieven ontplooien om nieuwe 
industrieen op te zetten.2 

Zo zien we in Rotterdam, dat een kring van vooraanstaande Rotterdamse 
ondememers zich inspande om nieuwe industrieen op te zetten. Een van de ini
tiatiefnemers, mr. W.H. Fockema Andreae, firmant van de Rotterdamse ban
kiersfirma R. Mees & Zoonen (hiema RMZ) verwoordde de doelstelling als 
voigt, ' ... dat in Rotterdam plaats is voor een ( ... ) groep, die steun wenscht te 
geven aan algemene industrialisatieprojecten, welke aan de orde zijn of 
komen'.3 

Een van deze projecten was de Nederlands-Belgische Ketting- en Kogella
gerfabriek. Toen bleek dat na een lange voorbereidingsfase de oprichters er 
niet in geslaagd waren de startproblemen het hoofd te bieden, moest dit op 

*. Met dank aan Bank Mees & Hope NY voor het verlenen van de toegang tot de diverse 
bedrijfsarchieven, mr. Ph. AJ. Mees voor zijn steun bij de totstandkoming van het onderzoek en 
mevrouw dr. K.E. Sluyterman voor haar opmerkingen ten aanzien van een eerdere versie. 
I. W.J. Dercksen, Induslrialisaliepoliliek random de jaren vljftig: Een soeiologiseh-eeonomi
sehe beleidssludie (Assen/Maastricht 1986). 
2. J.L. van Zan den en R.T. Griffiths, Economisehe gesch iedenis van Nederland in de 20e eeuw 
(Utrecht 1990) 243. 
3. Centraal Archief Bank Mees & Hope NY (hierna BMH) Alblasserdam, archief R. Mees & 
Zoonen (hierna RMZ), dossier industriefinanciering, memorandum Mr. W.H. Fockema Andre
ae, d.d.I-3- 1947. 
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papier veelbelovende project worden afgeblazen. In dit artikel wordt ingegaan 
op deze problemen en de vraag gesteld door welke omstandigheden dit project 
van 'nationaal belang' niet is doorgegaan. Bestudering van deze case-study is 
om twee redenen van belang. In de eerste plaats kunnen we in een concreet 
geval nagaan in hoeverre een startende industriele onderneming na de Tweede 
Wereldoorlog problemen ondervond bij het aantrekken van particuliere finan
ciers. Immers , in het begin van de jaren vijftig werd aangenomen, dat een 
gebrek aan voldoende risicodragend vermogen een beLangrijke hindernis zou 
vormen voor het opzetten van nieuwe industrieen.4 In de tweede pLaats biedt 
deze case-study inzicht in de wijze waarop industriele projecten gesteund wer
den door de nationale overheid. Op basis van bestudering van de oprichtings
geschiedenis van de Nederlands-Belgische Ketting- en KogeUagerfabriek 
moet namelijk geconciudeerd worden dat deze steun in de kritieke fase ont
brak. Dit is opmerkeJijk, omdat de opzet van de fabriek beantwoordde aan de 
twee hoofddoelstellingen van het industrialisatiebeleid. De ketting- en kogella
gerfabriek zou kunnen voorzien in de Nederlandse behoefte aan kettingen en 
lagers, hetgeen van belang was met het oog op de benarde deviezenpositie. 
Maar tevens zou de fabriek de industrieIe werkgelegenheid bevorderen. 

De opbouw van dit artikel is als voIgt. Aan de hand van het archief van RMZ 
zullen we aandacht besteden aan achtergronden, opzet en financieringsproble
men bij de oprichting van het ketting- en kogellagerproject. Vervolgens komen 
aan de orde de contacten met buitenlandse kogellager- en kettingfabrikanten 
en de bemoeienissen van de overheid met het project. In een slotparagraaf zul
len we de belangrijkste conciusies presenteren. 

Plannen voor de oprichting van een ketting- en kogellagerfabriek 

Het initiatief voor de oprichting van een in Rotterdam te vestigen Ketting- en 
Kogellagerfabriek ging uit van de Verenigde Ingenieursbureaus (VIBA) te 
Den Haag. In een rapport van 2 februari 1946 van de hand van if. J.W. van den 
Berge, hoofdingenieur bij Philips maar nauw gelieerd met VIBA, werd de aan
trekkelijkheid van het project uiteengezet. Ten gevolge van het wegvallen van 
de Duitse ketting- en kogellagerproduktie bestonden in Nederland grote moge
lijkheden voor het opzenen van een eigen industrie, waarin de fabricage van 
rijwielkettingen en kogellagers gecombineerd zou moe ten worden. 

4. Verge lijk in dit verband, Ministerie van Economische Zaken, (Eersle) Nala inzake de indus

Irialisalie van Nederland (Den Haag 1949) 30-33, en 'Het vraagstuk der kapitaalschaarste in 
Nederland , meer in het bijzonder de schaarste aan risicodragend kapitaal' ,Prae-adviezen Ver 
eniging vaal' de Sraalhuishaudkunde (Den Haag 1950). 
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Binnen de kring van initiatiefnemers van de Industrie Commissie Rotterdam 
werden de plannen gunstig onthaald. Drs. A.G. van de Veen van het Econo
misch-Technologisch Instituut van Zuid-Holland was van mening, dat het pro
ject zeer geschikt was. 'Het is voor Rotterdam een zeer interessant object, 
omdat het past in de "industriele sfeer" van het gebied aan den Nieuwen 
Waterweg en er een goede mogelijkheid is, dat het bedrijf tot export kan 
komen'.s Op 8 juli 1947 werd een bespreking gevoerd tussen leden van de 
lndustrie-Commissie en de initiatiefnemers. De leden van de Commissie wa
ren van mening, dat het hier een project van 'nationaal belang' betrof, zodat bij 
het Ministerie van Economische zaken hiervoor hoogstwaarschijnlijk veel 
belangstelling zou bestaan. De aanwezigen waren het erover eens dat het plan 
niet zou mogen afketsen op financiele moeilijkheden.6 

Het benodigde startkapitaal zou in belangrijke mate afhangen van de moge
lijkheden die Nederland had bij de verwerving van Duitse machines en andere 
kapitaalgoederen die de geallieerden na de oorlog hadden geconfisqueerd. Het 
was de bedoeling dat deze gebruikt werden als gedeeltelijke compensatie van 
de gel eden oorlogsschade. Van den Berge had zijn blik gericht op de Duitse 
KUgel-Fischerfabriek te Schweinfurt. Niet aileen zouden van dit bedrijf de 
machines overgenomen kunnen worden, maar tevens een aantal Duitse specia
listen. Nederland was echter niet de enige ge'interesseerde in de ontmanteling 
van de Duitse fabriek, omdat ook Engeland en Frankrijk hun aandeel opeisten. 
Het was daardoor onzeker hoeveel machines uit de oorlogsbuit konden worden 
opgeeist. 

Direct vanaf het begin was RMZ nauw bij het project betrokken, met name 
via haar directeur van het Haagse bijkantoor, mr. H. van Riel en mr. W.H. Foc
kema Andreae, firmant van RMZ. Hierboven zagen we al de grote betrokken
heid van Fockema bij het opzetten van industriele projecten. Hij zette zich er 
persoonlijk voor in dat dit project in de Rotterdamse regio gerealiseerd zou 
worden en dat RMZ de financiele belangen ging behartigen. 

In een rapport van 18 augustus 1947, waarin werd uitgegaan van ge'inte
greerde fabricage van zowel kettingen, kogels als lagers was berekend, dat 
voor het installeren van de nieuwe fabriek en de aanschaf van machines, onder 
andere uit de boedel van KUgel-Fischer, een startkapitaal nodig was van f 7 
miljoen. ' RMZ was niet van plan zelf in het oprichtingskapitaal dee I te nemen, 
zodat derden dit bed rag moesten opbrengen. RMZ zou als financieel interme-

5. Centraal Archief BMH Alblasserdam, archief RMZ. kredietdossier Nederlands Belgische 
Ketting- en Kogellagerfabriek (hierna NBKKF), brief Drs. A.G . van de Veen d.d. 19-5-1947. 
6. Idem, verslag bespreking betrerfende de oprichting van een ketting- en kogellagerfabriek 
d.d.8-7-1947. 
7. Idem, rapport d.d. 18-8-1947. 
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diair de geldvragers in contact brengen met geldschieters. Pas als de fabriek 
eenmaal draaide kon men overwegen naar de beurs te gaan voor een aandelen
emissie. 

Garanties van het Ministerie van Economische Zaken ten aanzien van de 
afzetmogelijkheden in Nederland zouden het bijeenbrengen van het startkapi
taal kunnen bespoedigen. Men streefde weliswaar naar export, maar de fabriek 
zou in principe een rendabele basis moeten krijgen in Nederland. Voor RMZ 
was het verkrijgen van een monopoliepositie een belangrijk hulpmiddel om 
interesse voor het project bij potentiele participanten op te wekken.8 'Men acht 
het in financiele kringen echter, vooral in verband met een eventueel op de 
aandelenmarkt te plaatsen emissie, van het grootste belang dat, althans gedu
rende een zeker aantal jaren, de zekerheid aanwezig moet zijn dat, indien de 
uitbreiding van de fabricatie van kogel-, rol-, naaldlagers en kettingen, zou 
worden overwogen of aanvragen tot uitbreiding daarvan zouden worden inge
diend , aan onze ondememing, indien haar althans een bedrijfsvergunning zou 
worden uitgereikt, prioriteit voor zodanige uitbreiding toe te kennen onder de 
voorwaarde, dat zij als dan op zich neemt de uitbreiding der productie, binnen 
een nader vast te stellen termijn , tot stand te brengen' .9 De gedachten gingen 
daarbij uit naar een termijn van tien jaar. Feitelijk lag de termijn daarmee op 
acht jaar, omdat de eerste twee jaar nodig waren voor de voorbereiding, inc1u
sief bouw van fabriek en installaties. 

VIBA wilde dat de garantie betrekking zou hebben op de gehele Benelux. 
Wanneer de Nederlandse regering de partners in de Benelux kon overtuigen de 
eerstkomende jaren af te zien van stichting van een eigen fabriek, was tevens 
een mogelijkheid geschapen voor Belgische financiele deelname. IO W.M. de 
long van VIBA reageerde bijzonder enthousiast, toen het ministerie hem mee
deelde, dat de Beneluxpartners zich niet verzetten tegen een Nederlands mono
polie. Zonder voorafgaande toestemming van de drie regeringen zouden Bel
gie en Luxemburg geen eigen kogellagerindustrie mogen opzetten. De Belgen 
hadden een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de produktie van rijwielket
tingen. De reactie van RMZ was minder enthousiast- en naar later zou blijken 
terecht- omdat uit de overhandigde stukken niet was gebleken dat de Belgen 
formeel zouden afzien van de vestiging van een eigen fabriek voor kogella
gers. " 

8. Centraal Archief BMH Alblasserdam, brief Van Riel aan RMZ Rotterdam d.d. 4-9-1947. 
9. Idem, brief VIBA aan Ministerie van Economische Zaken d.d. 2-9-1947. 
10. Idem, brief Fockema aan VIBA d.d. 29-9-1947. 
II. Idem, brief De long (VIBA) aan Fockema d.d. 30-10-1947 en brief Fockema aan De long 
d.d. 1- 11-1947, waarin dit wordt medegedee ld. 
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De initiatiefnemers bijeen 

Zoals gezegd had RMZ als financieel intermediair de taak bedrijven, financie
Ie instellingen en particulieren te benaderen voor financiele deelname. In eer
ste instantie werden grote Nederlandse industrieen aangeschreven samen met 
bedrijven die grote afnemers waren van vooral Zweedse kogellagers. In het 
aJgemeen waren de benaderde ondernemingen zeer terughoudend , omdat zij 
de middeJen voor hun eigen bedrijf beschikbaar wilden hebben. Op 5 novem
ber 1947 yond niettemin de eerste bijeenkomst plaats van de initiatiefnemers 
voor de oprichting van de ketting- en kogellagerfabriek. Aanwezig waren 
VIBA, aangevuld met Van den Berge en RMZ. Van de potentieJe participanten 
waren vertegenwoordigd Philips, De Nederlandse Kabelfabriek (NKF), De 
Nederlandse Spoorwegen (NS), Unitas -een dochtermaatschappij van de 
Steenkolen Handelsvereniging (SHV)- , Gazelle Rijwielfabriek en Electro 
Motorenfabriek Dordt (EMF). De oprichters zouden f 1 miljoen bijeen moeten 
brengen. Omdat het startkapitaal op ten minste f 7 miljoen werd getaxeerd, 
moesten naast de oprichters nog andere geldschieters worden gevonden, waar
bij gedacht werd aan de Herstelbank. 

De belangrijkste vraag die aan de orde werd gesteld was of de op te richten 
fabriek zelf financieel onafhankelijk zou zijn, dan wei gedeeltelijk gefinan
cierd zou moeten worden door buitenlands kapitaal. Voor deelname van bui
tenlandse ondernemingen pleitte dat de nieuwkomer op het terrein van kettin
gen- en kogellagers kon steunen op de expertise van buitenlandse bedrijven. 
Een geschikte kandidaat achtte men de Zweedse kogellagerfabriek, Svenska 
Kullager Fabriken (SKF). Men was ervan overtuigd, dat van SKF medewer
king te verwachten viel met het oog op Amerikaanse concurrentie in Europa. ' 2 

Een eventuele samenwerking met de Zweden mocht echter niet te hecht wor
den, aangezien hierdoor het gevaar bestond dat de Nederlandse fabriek haar 
produktieprogramma teveel zou moeten afstemmen op de verlangens van de 
SKF. '3 

SKF was de belangrijkste producent van kogels en lagers in Europa. Vrijwel 
direct na haar oprichting in 1907 was de SKF erin geslaagd uit te groeien tot de 
belangrijkste Europese kogellagerfabriek. Aanvankelijk bediende de SKF haar 
afnemers middels een netwerk van verkoopagenten, maar geleidelijk ging de 
Zweedse fabriek over tot het stichten van dochterondememingen. 14 De Zweden 

12.Centraal Archief BMH Alblasserdam, verslag inzake de oprichting van een ketting- en 
kogellagerfabriek d.d. 5-11-1947. 

13. Idem. 
14. Vergelijk S. Carlson, 'Companypolicies for international expansion: The Swedish experien
ce' in: T. Agmon en c.P. Kindleberger (eds.), Multinationals from small countries (Cambridge 
1977) 49-72. 
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wilden natuurlijk hun vooroorlogse positie weer innemen. Een moeilijkheid 
daarbij was, dat wegens grootscheepse leveranties van kogellagers aan de 
Duitsers gedurende de oorlog, de geallieerden de SKF-vestigingen in Duits
land hadden ontmanteld en de bezittingen geconfisqueerd. Een van die onder
nemingen was de fabriek te Schweinfurt, waarop het VIBA aasde. Deze 
fabriek was onderdeel van de Vereinigte Kugellager-Fabriken , waarvan for
meeI99,7% van de aandelen in handen was van de SKF 15 De Zweden waren er 
echter niet bij gebaat dat, nu de Duitse kogellagerindustrie ontmanteld lOU 
worden, een zelfstandige Nederlandse concurrent de Duitse industrie van 
kogellagers zou gaan voorzien. Vandaar dat de initiatiefnemers ervan uit 
mochten gaan dat de SKF in ieder geval grote belangstelling lOU koesteren 
voor de Nederlandse plannen. 

De eerste contacten met buitenlandse partners 

Alvorens contact gelegd werd met buitenlandse industrieen probeerde RMZ de 
Belgische Societe Generale te bewegen financiele steun te verlenen aan het 
Nederlandse initiatief. De Belgen zegden mondeling toe voor 20 it 25% te par
ticiperen, mits overeenstemming werd bereikt met de SKF. Deze eis hing 
sam en met de angst dat SKF zich wellicht van de Belgische markt lOU terug
trekken , indien de Societe Generale met een Nederlandse concurrent in zee 
lOU gaan. '6 De Belgen sloten zich daarmee aan bij het standpunt van de oprich
ters. Weliswaar wilden de oprichters een monopolie in de Benelux voor de 
Rotterdamse fabriek, maar dat nam niet weg dat Nederlandse en Belgische 
industrieen voor bepaalde speciale lagers zeker de eerste tijd afhankelijk lOU
den blijven van de SKF. 

In januari en februari 1948 werden verschillende besprekingen gevoerd met 
buitenlandse ondernemingen. Gezien de voorkeur van de initiatiefnemers voor 
de SKF, lOcht men allereerst toenadering tot de Zweden. Op uitnodiging van 
de SKF reisde een delegatie onder leiding van Van Riel naar Zweden af. Drie 
concrete zaken werden met de Zweden besproken. In de eerste plaats sprak 
men over een Zweedse minderheidsdeelneming in het kapitaal van de fabriek, 
bij voorkeur in dollars. In de tweede plaats werd technisch hulp gevraagd en 
ten derde wilde de Nederlandse delegatie een verdrag sluiten over de export 
van lagers. De strategie van de Nederlanders was het initiatief over te laten aan 
de Zweden. De voorstellen van de SKF zouden dan als uitgangspunt dienen 

15. G. Aalders en C. Wiebes, Zaken doen 101 e/ke prijs. De economische collaboralie van neu
lra/e stalen mel Nazi-Duils/and (Amsterdam 1990) met name hoofdstuk 7, aldaar 96-98. 
16. Centraal Archief BMH, archief RMZ, kredietdoss ier NBKKF, brief Fockema d.d. 11-11-
1947 aan aanwezigen vergadering d.d. 5-11-1947. 
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voor de onderhandelingen met andere potentiele partners. De Zweden werd 
vooraf duidelijk gemaakt, dat de afzet in de Benelux van gewone lagers aan de 
Nederlandse fabriek voorbehouden lOU zijn. 

Uit de diverse verslagen van de besprekingen blijkt duidelijk, dat de SKF 
niet stond te trappelen een minderheidsbelang te nemen. Echter, een meerder
heidsdeelneming was voor de Nederlandse delegatie niet bespreekbaar. De 
SKF was eventueel bereid de produktie van lagers in Duitsland naar Nederland 
over te brengen. Dit kon worden bereikt indien de Zweden een dochtermaat
schappij lOuden oprichten in Nederland. Op deze wijze kon worden voorko
men, dat de produktiecapaciteit buiten haar invloedssfeer lOU geraken. Ook dit 
voorstel was voor de Nederlanders niet attractief, omdat hierdoor het prod uk
tieprogramma van de Nederlandse fabriek volledig afgestemd lOU worden op 
de behoeften van de Zweden. Hierdoor lOU de onafhankelijkheid van de 
Nederlandse fabriek niet gewaarborgd zijn, hetgeen niet strookte met de plan
nen van de initiatiefnemers. 

De SKF probeerde duidelijk de Nederlandse plannen voor een onafhankelij
ke kogellagerfabriek in de kiem te smoren. Het gevaar was niet denkbeeldig 
dat bij afwijzing van het Zweedse bod de SKF met medewerking van de Bel
gen een eigen fabriek zou gaan oprichten. '7 Daarom was het van belang, dat 
via de Nederlandse regering de garantie, dat Nederland het exclusieve recht op 
een kogellagerfabriek voor de Benelux verkreeg, lo spoedig mogelijk af
kwam. Er waren wei toezeggingen gedaan, maar formeel was nog niets vastge
legd. 

De besprekjngen met de SKF leidden tot de conc1usie, dat het niet verstan
dig was aileen op het Zweedse paard te wedden. De concurrentie van de SKF 
moest ook benaderd worden. Deze bedrijven kregen een brief, waarin werd 
benadrukt, dat lOwel van de zijde van de initiatiefnemers als van overheidswe
ge samenwerking werd toegejuicht. 'Our government and we (VIBA, PvdL) on 
the other hand attach a high value on technical and financial assistance of 
foreign well known firms in the field'. '" 

Spoedig bleek, dat samenwerking met Britse partners als de Hoffmann 
Manufacturing Company en de British Timken Company Ltd., een dochter van 
de Amerikaanse Timken Roller Bearing Company en de Renolds Works, niet 
lOnder voetangels en klemmen zou zijn. Hoffman wilde geen kapitaaldeelna
me, omdat een deelneming in strijd was met de eigen kapitaalbehoefte en op 
verzet stuitte van de Engelse autoriteiten. De bereidheid van Timken en 
Renolds deel te nemen hing, lo bleek uit contacten met vertegenwoordigers 

17. Centraal Archief BMH, diverse verslagen van de besprekingen te Gtitenburg, d.d. 17, 18 en 
22-2-1948 en verslag bespreking 1-3-1948. 
J 8. Idem, brief VIBA aan RMZ d.d. 2- J - J 948. 
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van beide ondememingen in Nederland, in hoge mate af van de produktieplan
nen van de Nederlandse fabriek en de opgelegde deviezenbeperkingen. Im
mers, teneinde de uitvoer van deviezen te beperken zou de import van lagers 
vanuit het buitenland verminderen. Afzetverlies in Nederland zou in de toe
komst alsnog een dwingende reden kunnen zijn om deel te nemen. 

De besprekingen met de diverse buitenlandse fabrieken hadden voor RMZ 
de opinie bevestigd, dat de technische expertise van Van den Berge niet vol
doende was voor slagvaardige onderhandelingen. Zo spoedig mogelijk diende 
een commerciele man de gelederen te versterken. RMZ vroeg if. J.E. van 
Tijen, gedelegeerd commissaris van Fokker, als adviseur op te treden van de 
fabriek in oprichting. Het lag in het voomemen hem als commercieel directeur 
te benoemen naast Van den Berge, die de technische leiding zou krijgen van de 
fabriek. 

In dit stadium bleek dat van buitenlandse samenwerking op korte termijn 
niet veel verwacht mocht worden, zeker niet op financieel gebied. Samenwer
king met de SKF zou wellicht mogeJijk zijn als de nieuwe fabriek eenmaal 
gevestigd zou zijn. 19 Het was daarom van belang het project zo spoedig moge
lijk van de grond te krijgen , waarbij de opzet, financiering en dergelijke in 
kaart gebracht moesten worden ten behoeve van een grotere kring potentiele 
deelhebbers. 

Het project in cijfers 

Mede onder invloed van de inzichten die de buitenlandse contacten hadden 
opgeleverd, bracht Van den Berge op 10 maart 1948 een nieuw rapport uit aan 
RMZ, waarin werd ingegaan op de organisatie, de plaats van vestiging, de per
soneelsvoorziening, financiering, afzet, rentabiliteit en op de mogelijke 
samenwerking met buitenlandse producenten. Voor de volledige uitvoering 
van de plannen verwachtte Van den Berge een peri ode van zes jaar nodig te 
hebben. Aan het eind van die periode zouden 3.000.000 lagers, 1.200.000 ket
tingen en 120 ton kogels geproduceerd kunnen worden. 

Uit tabel I blijkt, dat volgens het rapport al in het derde jaar de exploitatiere
kening met een positief saldo zou sluiten. Om aan de steeds ambitieuzere plan
nen te kunnen voldoen, was nu reeds een kapitaalbehoefte nodig van f II mil
joen, vier miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. 

Van Riel zette kanttekeningen bij het rentabiliteitsonderzoek. Volgens hem 
waren de schattingen te zeer afhankelijk van de gemaakte veronderstellingen 

19. Centraal Archief BMH, brief Yan Riel aan B. Pruyt (SHY) d.d. 11 -6- 1948. 

, 
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over de afzet in de Benelux. Hij meende dat de gegevens gezet moesten wor
den tegenover de minimaal benodigde produktie om de gecalculeerde onkos
ten te kunnen dekken. 

TABEL I. Exploitatierekening Ketting- en Kogellagelj'abriek (x f 1.000) 

Jaren 2 3 4 5 6 

Opbrengsten verkoop 0 1520 3480 6170 8550 11760 

Kosten 

salarissen en lonen 285 990 1470 2370 3295 4180 
sociale lasten 85 297 441 710 990 1250 
materiaalkosten 255 519 1312 1260 1512 
hulpmaterialen 80 190 260 400 515 630 
algemene onkosten 40 60 90 130 150 170 
energieverbruik IO 40 60 120 150 180 
afschrijvingen 55 437 537 737 1137 1137 

subtotaal 555 2269 3377 5779 7497 9059 
correcties 240 486 580 600 750 500 

tolaal 315 1783 2797 5179 6747 8559 

saldo -315 -263 683 991 1803 3201 
technische adviezen 38 87 ISS 214 294 

saldo winst/verlies -315 -301 596 836 1589 2907 

Bron: Archief RMZ, kredietdossier NBKKF, rapport 10 en 18 maar! 1948 

Met een dergelijk onderzoek werd Van Tijen belast. In zijn rapport gaf ook 
Van Tijen zijn bedenkingen aan met betrekking tot de verwachte rentabiliteit. 
Desondanks meende ook hij, dat de afzetmogelijkheden van de fabriek gunstig 
waren. Minder positief oordeelde hij over de buitenlandparagraaf van het rap
port van Van den Berge. Ten aanzien van de kapitaaldeelname van buitenlan
ders moest pas op de plaats gemaakt worden. Hij achtte het ondenkbaar dat 
van de totaal geschatte kapitaalbehoefte van f 11 miljoen, f 5 miljoen v~~r 
rekening van buitenlanders zou komen. Sedert de bevrijding, zo merkte hij op, 
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was een dergelijke grote buitenlandse deelname nog niet eerder gerealiseerd. 20 

Beide rapporten boden echter voldoende perspectief het plan door te laten 
gaan. Op korte termijn moest de groep potentiele kapitaalverschaffers bijeen 
geroepen worden. Deze was voor het laatst bijeengekomen op 7 november 
1947. Naast de potentiele kapitaalverschaffers van het eerste uur zou ook 
mr. M. Sanders van de Herstelbank worden uitgenodigd. De Herstelbank was 
in beginsel bereid een bed rag van f 3 a f 4 miljoen te fourneren , gedeeltelijk in 
de vorm van krediet en gedeeltelijk in de vorm van aandelen, '". omdat deze 
zaak hem aantrekkelijk leek uit een oogpunt van nationaal belang [meer] dan 
uit een oogpunt van rentabiliteif.2 ' Daarnaast zou ook de gemeente Rotterdam 
worden ge'inviteerd , omdat men van mening was dat ook de stedelijke over
heid financieel betrokken moest worden. 

Het Syndicaat opnieuw bijeen 

Op 15 juni 1948 kwamen de deelnemers in de op te richten kogellagerfabriek 
weer bijeen. Uitgaande van de cijfers van Van den Berge moest f II miljoen 
bijeengebracht worden. De Herstelbank zegde een bed rag van f4 miljoen toe 
(f 1 miljoen in de vorm van preferente aandelen en f 3 miljoen in de vorm van 
een lang lopende lening) , mits de anderen f 5 miljoen zouden fourneren. RMZ 
zou een anticipatiekrediet verstrekken van f 2 miljoen. Dit krediet zou niet 
afgelost worden uit de winst, maar geliquideerd worden uit de opbrengst van 
de aandelenemissie. De Gemeente Rotterdam zegde een bedrag toe van 
f 750.000,-, dat na rijp beraad werd gegoten in de vorm van een ongedekt ren
teloos voorschot, dat afgelost zou worden uit de overwinst, uit te smeren over 
een reeks jaren. Een bescheiden rente -waar te zijner tijd over gepraat moest 
worden- zou uitsluitend vergoed behoeven te worden , nadat de fabriek een -
eveneens nog te bepalen- zeker percentage dividend had uitgekeerd.22 Boven 
op de financiering door de Herstelbank, RMZ, en de Gemeente Rotterdam -
rekening houdend met de mondelinge toezegging van de Societe Generale
zouden de overige ge'interesseerden ongeveer f 2 miljoen moeten ophoesten . 
Na optelling van de gedane toezeggingen bleek, dat voor ongeveer een miljoen 
gulden nieuwe deelhebbers gezocht moesten worden. 

20. Centraal Archief BMH, rapport Van Tijen d.d. 12-4-1 948. 
21. Idem, brief Van Riel aan Fockema d.d. 3 1-5- 1948. 
22. Idem, brief Van Riel aan Ruys d.d. 11 -9- 1948. 
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Benadering van bedrijven door de overheid 

Of schoon de belangstelling voor het project groot was, had de bijeenkomst van 
15 juni 1948 niet geleid tot het gewenste resultaat. Om de kring van financieel 
ge"interesseerden te vergroten nam RMZ onder andere contact op met Philips, 
Van Berkel's Patent, de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de Algemene 
Kunstzijde Unie (AKU). Philips had in een eerder stadium te kennen gegeven, 
dat deelname niet op haar weg lag, maar RMZ probeerde de Eindhovense 
fabriek alsnog over te halen om 'de eerste stoot' te geven, waartoe Philips niet 
genegen was .23 De andere bedrijven waren nog niet eerder benaderd, maar 
behalve de AKU waren deze niet bereid het project financieel te steunen. 
De AKU voelde aanvankelijk eveneens weinig voor deelname in een onder
neming, die qua activiteiten niet aansloot bij de eigen bedrijfsstructuur. Niet
temin kon in tweede instantie uit oogpunt van nationaal belang de raad van 
commissarissen ertoe gebracht worden een financiele toezegging te doen van 
f 250.000,- .24 

Van den Berge werd door de afwijzende houding van belangrijke potentieJe 
participanten onrustig en nam contact op met Economische Zaken om met 
ambtenaren van het departement te praten over de financieringsmoeilijkheden 
bij de oprichting van de fabriek. Van de zijde van het departement was gesug
gereerd contact op te nemen met, alweer, de NS , Hoogovens, De Muinck Key
zer, een staalfabriek te Utrecht, gelieerd aan Hoogovens, en de Nederlandse 
scheepsbouwers, die volgens Economische Zaken over voldoende middelen 
beschikten en naar beleggingsmogelijkheden zochten. De Amsterdamse 
scheepsbouwers hadden geen belangstelling. De Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij was daarentegen bereid voor f 100.000,- te participeren. 

Men hoopte door tussenkomst van minister van Economische Zaken prof. 
dr. 1.R.M. van den Brink de medewerking van Hoogovens en de NS te verkrij
gen. Wanneer deze ondernemingen bereid zouden zijn voor een bed rag van f I 
miljoen deel te nemen, zou de oprichting van de fabriek ten zeerste bespoedigd 
worden. Hiermee zou een duidelijke gebaar gemaakt worden richting de Bel
gen en de Zweden, waardoor deze met hun participaties vermoedelijk eerder 
over de brug zouden komen. 25 

De minister stond zeer positief tegenover het plan en zijn bemiddeling leid
de ertoe dat de Hoogovens genegen waren deel te nemen. De deelname van 
Hoogovens, zo werd door RMZ voorgesteld, zou bij een publieke emissie 

23. Centraal Archief BMH, brief Ruys aan Philips d.d. 18-6-1948. 
24. Idem. brief Van den Berge aan Ruys d.d. 27-7-1948. 
25 . Idem, brief Ruys aan minister Van den Brink d.d. 28-7-1948. 
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teruggenomen kunnen worden en op de beurs worden aangeboden. Een toe
zegging van Hoogovens werd door RMZ als belangrijk 'publiekseffect' gezien 
om vooral de SKF duidelijk te maken, dat de plannen voor de oprichting van 
de fabriek daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden. Bovendien zou een deel
name van Hoogovens de positie van het eigen vermogen verbeteren. 'Wij ont
veinzen ons niet, dat de financiering van dit gehele project op deze wijze (f 3 
miljoen krediet van de Herstelbank, f I miljoen preferente aandelen en f 2 
miljoen anticipatiekrediet van RMZ tegen f 4,5 miljoen gewoon aandelenkapi
taal, PvdL) geenszins ideaal is en dat het dringend nodig zal zijn, dat het risi
co-dragende kapitaal vergroot wordt, om dat gedeelte, hetwelk door middel 
van credieten wordt gefinancierd, te verkleinen'. 26 Uiteindelijk zou Hoogovens 
intekenen voor een bedrag van f 250.000,- onder voorwaarde dat ten minste 
f II miljoen ter beschikking van de oprichters zou komen te staan en binnen 
zes maanden een overeenkomst met SKF of Hoffman gesloten zou worden." 
De Utrechtse Staalfabriek De Muinck Keizer zegde een zelfde bed rag toe als 
de Hoogovens, onder dezelfde voorwaarden. In tegenstelling tot Hoogovens 
waren de Spoorwegen ook nu niet bereid deel te nemen, omdat hiervoor, zo 
werd door het ministerie aan RMZ medegedeeld, geen geld beschikbaar was. 

De Hollandsche Draad- en Kabelfabriek doet mee 

De financieringsmoeilijheden leken in een klap opgelost toen de Hollandsche 
Draad- en Kabelfabriek Amsterdam (DRAKA) zich in principe bereid ver
klaarde voor f 1 miljoen bij te dragen. De participatie van DRAKA moest 
even wei eerst goedgekeurd worden door grootaandeelhouder Philips. Sedert 
1913 had Philips een belang in deze ondememing genomen, dat inmiddels was 
uitgegroeid tot een meerderheidsdeelneming.28 

Dr. A. F. Philips had zich persoonlijk met de zaak bemoeid en weigerde de 
participatie aanvankelijk goed te keuren. Hij yond het tegenover de particulie
re aandeelhouders van de DRAKA niet verantwoord een bedrag van f I mil
joen te beleggen in een bedrijf dat zeker de eerste drie a vier jaren geen divi
dend zou opleveren. Omdat van de zijde van Philips NY aan DRAKA in een 
eerder stadium toezeggingen waren gedaan, was hij bereid zijn veto te laten 
varen. De deelneming van de DRAKA werd wei gekoppeld aan bindende 

26.Centraal Archief BMH, brief Ruys aan Ir. A.H. Ingen Housz, directeur Koninklijke Neder
landsche Hoogovens NY d.d. 20-8- 1948. 
27. Idem, brief lngen Housz (Hoogovens) aan Ruys d.d. 17-9- 1948. 
28. A. Heerd ing, Een ondememing van vele marktel1 thllis: Geschiedenis vall de NV Philips' 
Gloeiiampenjabriekel1, deelll (Leiden 1986) 378. 
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voorwaarden. Het bedrag zou ter beschikking geste1d worden in twee tranches. 
De eerste f 500.000,- zou worden verschaft bij de oprichting van de vennoot
schap. De tweede tranche van f 500.000,- zou in de vorrn van een krediet wor
den gefoumeerd, op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde rente als het anti
cipatiekrediet van RMZ. De DRAKA zou dan ten tijde van de emissie kunnen 
be palen of zij die f 500.000,- zou behouden of op de beurs verkopen. Met 
andere woorden, ten tijde van de emissie zou deze f 500.000,- komen boven 
op het bed rag van de voorfinanciering door RMZ, in totaal f 2.500.000,-. Voor 
RMZ waren de voorwaarden door Philips gesteld ongebruikelijk. Nu zou de 
DRAKA eveneens een rentevergoeding toucheren, waarbij nog kwam dat het 
bed rag dat aan het publiek zou worden aangeboden bij de publieke emissie 
weer verhoogd werd. Dit bracht een extra risico met zich ten aanzien van de 
koers en plaatsing van de aandelen. RMZ ging met deze voorwaarden 
akkoord, waarbij ongetwijfeld heeft meegespeeld dat bij weigering van dit 
aanbod Philips zijn eerder geuite veto zou handhaven. 

A.F. Philips stond er bovendien op dat een van de potentieie buitenlandse 
kandidaten, waarbij SKF en de Engelse Hoffmanfabriek de voorkeur genoten, 
eveneens zou deelnemen.29 In dit overleg moest de DRAKA betrokken wor
den. Ten aanzien van het bekleden van een plaats in de raad van commissaris
sen meende Philips, dat in ieder geval 'DRAKA in de eerste koets moest zit
ten'. 3D 

Na de toezeggingen van de DRAKA was het benodigde startkapitaal in prin
cipe voldoende om de fabriek van de grond te tillen; de financiering van vaste 
activa en bedrijfskapitaalleek verzekerd te zijn . Vergelijk het overzicht: 

Herstel bank 
Societe Generale 

RMZ (anticipatiekrediet) 

DR AKA 

Gemeente Rotterdam 
VlBA 
De Muinck-Keizer 
Hoogovens 
AKU 

Unitas 
NKF 
RDM 

Totaal 

4.000.000,-

2.500.000,-
2.000.000,-

1.000.000,-
750.000,-
250.000,-
250.000,-
250.000,-
250.000,-

200.000,-
100.000,-
100.000,-

11.650.000,-

29. Centraal Archief BMH, archief RMZ, kredietdossier NBKKF, brief Van Tijen aan Dr. P. 

Schoenmaker, directeur ClVl d.d. 17-8-1948. Uitgaande van comrnerciele en technische over

wegingen werd nog steeds de voorkeur gegeven aan SKF, maar tevens werd benadrukt dat Hoff
man een goede tweede keus was. 
30. Idem, verslag bespreking Van Riel , ir. J.T. Duyvis (DRAKA) en Dr. A.F. Philips d.d. 8-9-
1948. 
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De meeste participanten waren bovendien bereid een gedeelte van de financie
Ie toezegging over te maken op een syndicaatsrekening, waardoor overgegaan 
kon worden tot de aanschaf van machines uit Duitsland. Nadat de bedragen 
gestort waren trof men voorbereidingen voor aankoop en transport van de 
Duitse machines. 

Sedert de eerste bijeenkomst van 5 november 1947 was er dus geruime tijd 
verstreken alvorens voldoende financiele toezeggingen binnen waren om de 
ketting- en kogellagerfabriek op te zetten. De rondgang van RMZ in het 
Nederlandse bedrijfsleven had geleerd dat de woorden van waardering voor 
een project van 'nationaal belang' meestal niet hadden geleid tot financieie 
daden. Van de participanten waren aileen de NKF, Unitas en Herstelbank vanaf 
het begin erbij betrokken. De andere participanten van het eerste uur hadden 
zich teruggetrokken of waren slechts bereid tot een bescheiden persoonlijke 
deelname. Behalve de RDM hadden de deelhebbers voorwaarden verbonden 
aan hun toezeggingen. Vrijwel aile partijen wensten op een of andere manier 
tot samenwerking te geraken met een buitenlandse ondememing, waarbij de 
voorkeur uitging naar de Zweedse kogellagergigant SKF. Zou een dergeJijke 
overeenkomst niet tot stand komen dan hadden de partijen het recht hun finan
ciele toezegging in te trekken. In ieder geval had RMZ bereikt dat de toegezeg
de financieie steun als een hefboom gebruikt kon worden om de Zweden tot 
samenwerking te krijgen. 'Zo lang zij (SKF, PvdL) het gevoel heeft, dat een 
deelneming harerzijds een conditio sine qua non is voor de oprichting van 
deze fabriek, zal zij die oprichting tegengaan, opdat zij daama zelf tot de 
oprichting van een dergeJijke fabriek kan overgaan, waarin zij de volledige 
zeggenschap heeft'. ll 

De Belgische participatie op de tocht 

Zoals we hiervoor al schreven, was een belangrijke voorwaarde voor de 
oprichting van de fabriek, dat de Nederlanders het alleenrecht zouden krijgen 
op de vestiging van een kogellagerfabriek in de Benelux. Ten aanzien van de 
fabricage van kettingen was indertijd een voorbehoud gemaakt. Vol gens de 
Societe Generale was echter nog niets definitief geregeld. De ketting- en 
kogellagerfabriek was slechts geplaatst op de 'Liste Prealable de Consulta
tion'Y Oat hield in dat wanneer de Belgen een eigen fabriek wensten op te zet
ten , zij met de Nederlandse regering dienden te overleggen. Bij verschil van 
mening hadden de Belgen toch het recht een eigen fabriek op te richten. 

31. Centraal Archief BMH, brief Ruys aan Muinck Keizer d.d . 24-9- 1948. 
32. Idem, brief Societe Generale de Belgique aan RMZ d.d. 24-9-1948. 
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Voor de Nederlandse initiatiefnemers was het daarom van belang, dat de 
'monopolie-kwestie' met de Belgische regering zo spoedig mogelijk werd 
geregeld. Van den Brink schreef op 18 oktober 1948 zijn Belgische ambtge
noot een brief met het verzoek hem de verzekering te geven dat gedurende een 
periode van vijf jaar, te rekenen vanaf het moment dat het fabricageprogram
rna definitief werd vastgesteld, geen medewerking zou worden verleend aan de 
totstandkoming van een concurrerende fabriek in Belgie. Zou in Belgie op het
zelfde moment een vergelijkbaar initiatief ontplooid worden dan zou tussen 
beide regeringen overlegd moeten worden. Daarbij zou vast moeten komen te 
staan, dat het Belgische initiatief geen schade zou berokkenen aan de Neder
lands-Belgische Ketting- en Kogellagerfabriek in oprichting.33 

De Belgen stemden niet zonder meer toe. Integendeel, zij trachtten de 
oprichting van de fabriek als wisselgeld te gebruiken. In ruil voor een Neder
landse ketting- en kogellagerfabriek wilden de Belgen het alleenrecht op vesti
ging van een blikfabriek in de Benelux. Deze wens ging echter in tegen de 
belangen van Hoogovens, een van de deelhebbers in het Nederlandse ketting
en kogellagerproject, die plannen had een blikfabriek in Nederland op te rich
ten. Hoogovens zou daarom ook niet bereid zijn de blikfabriek te ruilen tegen 
de ketting- en kogellagerfabriek. In een brief aan Dr. E.L. Kramer, plaatsver
vangend directeur-generaal van Handel en Nijverheid, werd op het gevaar 
gewezen, dat ' .. . enkele van de samenwerkende ondememingen en personen tot 
de mening zuBen komen, dat de ontwikkeling niet in de goede richting gaat en 
zich daarom terug zuBen trekken, hetgeen het project op losse schroeven zou 
zetten. Dit moet nu toch in elk geval worden voorkomen' .34 De oprichters 
vreesden dat het Belgische ministerie van Wederuitrusting de zaak, in afwach
ting van een beslissing omtrent het ruilobject, zou vertragen. 

Nog voordat de kwestie met het monopolie van de kogellagers geregeld was, 
kwam van de Societe Generale een afwijzende reactie. De zaak had te lang 
geduurd, waardoor de maatschappij niet meer voldoende liquide middelen ter 
beschikking had voor het Nederlandse project." Het was duidelijk dat, 
ondanks eerdere toezeggingen, de Societe Generale van de zaak af wilde. De 
initiatiefnemers kwamen in een zeer moeilijke situatie, omdat een substantieel 
deel van het startkapitaal op losse schroeven was komen te staan. Getracht 
moest worden de Societe Generale alsnog over de streep te trekken, waarbij zij 
eventueel voor een lager bedrag in de fabriek zou kunnen participeren. Deze 
onderhandelingen werden gevoerd door C.J. Baron Collot D'Escury, president
directeur van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). 

Door de affaire met de Societe Generale werd de NHM bij het project be
trokken. D'Escury leek vanwege zijn persoonlijke contacten met de Societe 

33 . Idem, brief Van den Brink aan Minister van Wederuitrusting Belgie d.d. 18-1 -1948. 
34. Idem, brief Van Riel aan Kramer d.d. 12-11 -1948. 
35 . Idem, brief Societe Generale aan Ruys d.d . 1-12-1946. 
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Generale de aangewezen man de Belgen alsnog tot deelneming te bewegen. In 
dat geval zou de oorspronkelijke opzet gehandhaafd kunnen worden. In ruil 
voor zijn inspanningen verlangde de NHM van RMZ dat, zodra de fabriek 
opgericht zou zijn, de helft van de bankrekening via haar zou lopen. Omdat de 
NHM daamaast voor een bed rag van f I miljoen wilde participeren zou bij het 
welslagen van de missie van D' Escury de kapitaalbasis bovendien nog ver
sterkt worden. 

Uit de eerste besprekingen van D'Escury met de Belgen bleek spoedig, dat 
de reden die de Societe Generale had opgegeven voor het intrekken van de toe
zegging tot deelneming -gebrek aan Iiquide middelen- niet de eigenlijke 
beweegreden was. De Societe Generale had de stellige indruk gekregen dat -nu 
de voorbereidingsfase zo lang had geduurd- de SKF zich voomam om kogella
gers, die wederom in grote getallen in Europa geproduceerd werden, te dum
pen op de Belgische en Nederlandse markt. Nu een dergelijke dreiging boven 
de Beneluxmarkt hing, voelde de Societe Generale eigenlijk niet veel meer 
voor een puur Nederlandse fabriek. 3

• 

Ondanks deze grote twijfels van de zijde van de Belgen had D'Escury de 
indruk gekregen dat de Societe Generale zeker niet de deur voorgoed gesloten 
had. Feit was wei dat een participatie van de Belgen beslist niet meer con 
amore was en zij steeds meer uit waren om middels uitstel compensatie te ver
krijgen voor de met haar geaffilieerde ondememingen in Nederland.37 

Het project in een impasse 

Het gevaar was nu niet denkbeeldig, dat door uitstel het project niet door zou 
gaan. Van verschillende zijden werd dit ook gevoeld. Wilde men de groep niet 
uiteen doen vallen, dan zouden de voorbereidingen zonder dralen doorgezet 
moeten worden. Een Iichtpunt was dat de Belgische regering Economische 
Zaken had laten weten geen bezwaar te zullen maken wanneer de fabriek zou 
worden opgericht, zonder dat de excIusiviteit van de Nederlandse fabriek -
welke geplaatst zou worden in een algemeen Nededands-Belgisch investe
ringskader- definitief geregeld was. In een brief van 18 januari 1949 van het 
Nederlandse Departement van Economische Zaken aan VIBA werd dit beves
tigd. 'Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, dat hangende de algemeene bespre
kingen, waarbij deze excIusiviteit ter sprake zal komen, de 8elgische regee-

36.Centraal Archief BMH, brief Van Riel aan Fockema d.d. 13-1 - 1949. 
37. Idem, 19-1-1949. 
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ring haar medewerking zou geven, in strijd met ons uitdrukkelijk verzoek, tot 
oprichting van een tweede soortgelijke fabriek in het Beneluxgebied'.38 

Ondanks deze mededelingen van het ministerie waren de nieuwe besprekin
gen van D'Escury met de Societe Generale niet erg bemoedigend. Om het pro
ject definitief de rug toe te kunnen keren hadden de Belgen het project aan een 
vernietigende kritiek onderworpen. In hoofdzaak kwam de kritiek erop neer, 
dat de wereldproduktie van kogellagers de vraag verre overtrof, zodat het 
bedrijfsrisico voor een onafhankelijke Nederlandse fabriek te groot geacht 
werd. De kostprijzen die de Zweden berekenden lagen volgens de Societe 
Generale onder de kostprijs die als uitgangspunt gehanteerd werd bij de renta
biliteitsberekening van de Nederlandse fabriek. Dit werd overigens door Van 
den Berge bestreden. Hij berekende dat de kostprijs van de Nederlandse 
fabriek lager zou liggen dan die van de Zweden, temeer daar de arbeidslonen 
in Nederland een stuk lager lagen.39 Niettemin, hadden de bezwaren van de 
Societe Generale bij D'Escury nu ook de nodige twijfels gezaaid. Hij zag nog 
weI mogelijkheden door persoonlijke pressie de Societe Generale tot deelname 
te bewegen maar vond dit nu niet meer verantwoord. Nederland achtte hij een 
arm land, dat zich niet de luxe kon verantwoorden van een verkeerde investe
ring. Ook bij het departement ging men steeds minder voelen voor het Neder
landse project. Wanneer geen overeenstemming bereikt kon worden met de 
Zweden achtten diverse hooggeplaatste ambtenaren het beter het project te 
begraven. 

Dr. A. Winsemius, Directeur-Generaal voor de Industrialisatie, zag nog mo
gelijkheden. Hij was bereid Minister Van den Brink te vragen, dat voor het 
geval zowel de Zweden als de Societe Generale niet zouden meedoen -waar
door waarschijnlijk ook de DRAKA zou terugtreden- de staat voor circa f 2,5 
miljoen in het aandelenkapitaal zou deelnemen. Wanneer RMZ erin zou slagen 
f 3 miljoen bijeen te houden, inclusief de deelname van de NHM en de 
Gemeente Rotterdam, dan zou de kogellagerfabriek in afgeslankte vorm gere
aliseerd kunnen worden. In deze nieuwe opzet werd het produktieprogramma 
van kogels en lagers beperkt en zou de kettingfabricage pas in een later stadi
um van de grond komen. Zonder de produktie van speciale lagers en kogels 
was de kapitaalbehoefte minder groot en zou volstaan kunnen worden met een 
bedrag tussen de f 8 en f 9 miljoen. Het verschil tussen de f 5,5 miljoen -
inclusief de deelname van de staat- en de f 9 miljoen zou door zowel RMZ en 
de Herstelbank moeten worden opgevangen. In deze nieuwe opzet zou zelfs de 

38. Idem, brief Departement van Economische Zaken aan VIBA d.d. 18-1-1949. 
39. Idem, brieven Van den Berge aan Van de Wall Bake, directeur Nederlands-Amerikaanse Par
ticipatie Maatschappij d.d . 13-3-1949 en 24-3-1949. 
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verhouding risicodragend vermogen en vreemd vermogen guns tiger worden, 
hetgeen als positief ervaren werd .'o Voordat Winsemius een voorstel zou doen 
aan Van den Brink wilde hij eerst zekerheid hebben over de motieven, die 
geleid hadden tot het afwijzende standpunt van de Societe Generale." D'Escu
ry zou wederom een gesprek voeren met de Societe Generale en afreizen naar 
de SKF teneinde de heersende impasse te doorbreken. Zou de fabriek er nu 
toch nog komen? Veel zou opnieuw aihangen van de opstelling van de SKF. 

Het project gaat niet door 

Hierboven hebben we al verschillende keren gewezen op de terughoudendheid 
van de SKF ten aanzien van het project. De initiatiefnemers waren niet op de 
hoogte van het bestaan van een dossier over de SKF bij het Ministerie van 
Economische Zaken. Dit dossier werd nu ter beschikking gesteld van de initia
tiefnemers. Uit de correspondentie die tussen het departement en de Zweden 
werd gevoerd, ontstaat het beeld dat de Zweden -hetgeen al werd vermoed
zich inspanden het plan te boycotten. Zoals al werd geconstateerd deed de SKF 
er alles aan haar monopoliepositie op het Europese continent te behouden. Zo 
schreven de Zweden op 16 juli 1948 een vernietigend oordeel over de Neder
landse initiatieven. Men meende dat de realisering van het project ' ... would 
result in economical loss and detriment of economical progress, most likely to 
the disadvantage of your country'. In een bijgesloten rapport werden de con
clusies van de Zweden onderbouwd. In bedekte termen probeerden de Zweden 
het ministerie ervan te overtuigen dat, met het oog op spreiding en efficiency 
van West-Europese industrieen, het niet verstandig zou zijn indien allerlei 
gelijksoortige fabrieken zouden worden opgericht. Het feit dat aan de Neder
landse fabriek het alleenrecht op de vestiging en exploitatie van een ketting- en 
kogellagerfabriek was verieend, belemmerde bovendien de mogelijkheden van 
de Zweden een fabriek naar eigen inzichten onder Zweedse leiding op te zet
ten. Via een omweg gaf de SKF blijk van interesse een eigen fabriek te willen 
opzetten in de Benelux.'2 

Op basis van het oordeel van de Zweden over de Nederiandse plannen zou 
D'Escury zijn onderhandelingspositie moeten bepalen. Gegeven het vernieti
gende oordeel van de SKF-directie was het de vraag of D'Escury erin zou sla-

40. Idem, februari-rappon d.d. 6-2- 1949, aangevuld en uilgebreid in een uitvoeri ger rappon dal 
op 1-3-1949 werd uitgebracht. 
41. Idem, verslagen bijeenkomsten van 9 en 11-3-1949. 
42. Idem, rappon en brief d.d. 16-7- 1948 H. Tdrnebohm, technisch directeur SKF aan Kramer. 
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gen de Zweden zover te krijgen, dat zij uiteindelijk wei zouden willen mee
doen. Een definitieve afwijzing hadden ze nooit gegeven, maar de SKF speel
de het spel bekwaam. De SKF was erin geslaagd bij het Ministerie van Econo
mische Zaken de nodige twijfel te zaaien. Zodoende kon het project getrai 
neerd worden, waardoor de kans op slagen steeds kleiner werd. Het verbaasde 
D'Escury te vememen dat een dergelijke correspondentie aanwezig was, waar
van de initiatiefnemers niet op de hoogte waren. Het feit dat de corresponden
tie nu ter beschikking kwam van de Nederlandse groep, wekte de indruk dat 
het departement partij voor de Nederlandse fabriek had gekozen. Tot dan toe 
kan de houding van het ministerie het best getypeerd worden door 'liever een 
Zweedse fabriek dan helemaal geen fabriek'.43 

Om Collot D'Escury te kunnen ondersteunen in de onderhandelingen met de 
Zweden had Winsemius een brief geschreven aan de SKF, waarin hij stelde, 
dat hij samenwerking met de Zweden weliswaar van groot belang achtte, maar 
dat dit geen conditio sine qua non was:4 Nog voordat de besprekingen met de 
SKF plaatshadden had men bij het Ministerie van Financien vemomen, dat de 
SKF een voorstel voor het oprichten van een fabriek in Nederland had inge
diend! Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de besprekingen met de SKF 
weinig opleverden. De Zweden wilden de meerderheid van de aandelen in de 
nieuwe fabriek, wat voor de Nederlanders onverteerbaar was. Zonder de SKF 
zou de Societe Generale niet meedoen. Hoogstens zou de SKF bereid zijn tot 
samenwerking op een 'fifty-fifty, basis. Ook dat idee kon niet rekenen op steun 
van de Nederlandse initiatiefnemers. Bovendien hadden de Zweden als voor
waarde gesteld, dat het volledige produktieprogramma onder haar beheer zou 
komen te staan en zij de technisch-directeur zouden aanstellen. 'Onder deze 
omstandigheden zou het nu wei vaststaan, dat ons plan niet doorgaat en er in 
Nederland een zuivere SKF-fabriek komt'.45 Van den Berge trok hieruit de con
clusie dat voor hem geen plaats was in een Zweedse kogellagerfabriek. Hij 
besloot daarom bij Philips te blijven, en zijn werkzaamheden te Eindhoven 
weer te intensiveren. Van Tijen was al eind april vertrokken, omdat hij geen 
100% zekerheid had dat de fabriek er zou komen. Door het wegvallen van 
beide directeuren in spe kwam het hele plan op losse schroeven te staan. 

De SKF zat intussen niet stil en wendde zich rechtstreeks tot het departe
ment van Economische Zaken met het verzoek een bedrijfsvergunning te ver
krijgen voor het oprichten van een 100% SKF-fabriek, waartoe het ministerie 
genegen was! De Zweden zouden op korte termijn moeten bevestigen dat zij 

43. Idem, brief Van den Berge aan D'Escury d.d 2-5-1949. 
44. Idem, brief Winsemius aan SKF d.d. 12-5- 1949. 
45. Idem, brief Van Riel aan Ruys d.d. 7-7-1949. 
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inderdaad van plan waren een fabriek in Nederland te vestigen. De bedoelin
gen van de SKF waren niet zuiver, maar moeten gezien worden als een poging 
het Nederlandse plan definitief te blokkeren. In Den Haag had men te laat door 
dat de Zweden zich niet zo druk maakten om een kogellagerfabriek op te rich
ten. Toen een definitief antwoord te lang op zich liet wachten, werden de amb
tenaren van Economische Zaken nerveus. Zij drongen op grote spoed aan, 
omdat het er nu toch naar uitzag, dat er geen kogellagerfabriek in Nederland 
zou komen. 

De oprichters verkeerden inmiddels in een fase, waarin voorbereidingen 
werden getroffen voor het Iiquideren van het syndicaat. Op 18 januari 1950 
schreef Van Riel aan de syndicaatsleden, dat het niet mogelijk was gebleken 
een Nederlandse ketting- en kogellagerfabriek op te richten. 'In de eerste plaats 
hebben de onderhandelingen met de SKF tot geen concreet resultaat 
geleid en is het komen vast te staan, dat zonder de medewerking van dit con
cern een aantal van de geinteresseerden er niet voor gevoelt geld in de plannen 
te steken'. 46 In dezelfde brief werd verwezen naar de plannen van de SKF een 
fabriek in Nederland op te richten en dat de betrokken autoriteiten daar voor
stander van waren. Het zou nog ten minste twee jaar in beslag nemen voordat 
de gehele liquidatie rond was en de voor rekening van het syndicaat verworven 
machines verkocht waren. Op dat moment hadden de Zweden nog steeds -
zoals verwacht werd- geen kogellagerfabriek in Nederland opgericht. 

Conclusie 

In dit artikel hebben we de verwikkelingen besproken rond een nieuw indus
trieproject. Alhoewel in het algemeen uit oogpunt van nationaal belang de 
oprichting van de fabriek werd toegejuicht, kostte het RMZ grote moeite 
financieie steun te verwerven. Omdat een openbare emissie van de grond af 
niet mogelijk geacht werd, was men zeer afhankelijk van een kleine kring 
g6nteresseerden, die vooral gerecruteerd werden uit de industrie. Middels een 
groot aantal rapporten werd getracht het vertrouwen van deze groep te winnen. 
Na een lange aanloopfase was het RMZ gelukt een voldoende groot startkapi
taal bijeen te brengen. Op dat moment werd de produktie van kogellagers een 
steeds riskantere zaak, omdat de hausse in de naoorlogse vraag naar kogella
gers voorbij leek te zijn. Afzetmogelijkheden waren er nog voldoende, maar 
de onzekerkerd nam toe ten aanzien van de winstmogelijkheden, vanwege 

46. Idem, brief RMZ aan Syndicaatsleden d.d. 18-1-1950. 
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dalende prijzen. Dit leidde tot het terugtrekken van de Societe Generale, waar
mee tevens een belangrijke financiele basis voor het project wegviel. 

Wanneer we nu trachten onze vraagstelling te beantwoorden, dan kunnen we 
concIuderen dat financieringsproblemen een zodanige druk op het project 
gelegd hebben, dat RMZ te zeer afhankelijk was van een kleine kring kapitaal
verschaffers. Deze groep had weliswaar vertrouwen in het project, maar dat 
ging gepaard met het stellen van dwingende voorwaarden, die de mogelijkhe
den van RMZ beperkten. Wanneer zowel RMZ en de Herstelbank vanaf de 
start de vo\ledige financiering op zich hadden genomen, als aanvulling op een 
klein startkapitaal van de oprichters dan waren de startkansen van de fabriek 
vergroot. De fabriek zou dan in staat geweest zijn in korte tijd te starten met 
produktie en verkoop. In dat geval had geprofiteerd kunnen worden van de 
grote vraag naar lagers direct na de oorlog. Als handelsbank kon RMZ zich 
een dergelijke verplichting niet veroorloven. De Herstelbank was daarentegen 
geen voorstander van het verstrekken van leningen op een te smalle kapitaal
basis. Daamaast had de Herstelbank problem en met de te verwachten rentabi
liteit van de fabriek. Niet voor niets had de bank voor het Nationale Herstel te 
kennen gegeven het project aileen te zullen steunen vanwege het belang van 
een ketting- en kogellagerindustrie voor Nederland. 

Indirect werd het plan geblokkeerd door de aarzelende houding van de amb
tenaren van de diverse ministeries . Deze hadden hun kaarten op twee paarden 
gezet, de Zweedse kogellagergigant en de Nederlandse fabriek. In Den Haag 
had men niet -of in ieder geval te laat- in de gaten dat de SKF een spel speelde. 
Den Haag werd ervan doordrongen dat zonder de SKF een levensvatbare 
kogellagerfabriek niet van de grond kon komen. De Nederlanders werden 
voortdurend aan het lijntje gehouden door telkens voorstellen voor technische 
samenwerking in het vooruitzicht te stellen. De Zweden, zeer goed bedreven 
in het tegen elkaar uitspelen van diverse partijen, waren vanzelfsprekend nooit 
echt serieus van plan een kogellagerfabriek op te richten. Veelzeggend in dit 
verband is de uitlating van Van den Berge, op het moment dat de voorbereidin
gen voor de liquidatie in gang gezet werden. 'Ik (Van den Berge, PvdL) krijg 
hoe langer hoe meer de indruk, dat nu het de SKF duidelijk zal zijn, dat wij het 
bijltje neerleggen, ook zij niets zullen doen. Wij kunnen niet anders zeggen 
dan dat zij hun spel politiek goed gespeeld hebben en dankzij de heren op EZ 
gewonnen hebben, waarbij niet aileen wij, maar ook de heren van EZ verloren 
hebben'''7 In het licht van het beoogde voorwaardescheppende industriali
satiebeleid van het ministerie, is deze houding opmerkelijk. Het ministerie van 
Economische Zaken had de mogelijkheid een nieuw industrieproject in Neder
land van de grond te tillen, dat bovendien voldeed aan de eisen gesteld in de 
industrialisatienota's, onvoldoende benut. 

47. Idem, brief Van den Berge aan Ruys d.d. 2-11-1949. 



Technologische innovatie tijdens de polio
epidemie van 1952 in Kopenhagen; de 
geboorte van een respirator 

G.L. WACKERS 

Inleiding* 

Gedurende de laatste drie decennia zijn historici steeds meer gefascineerd 
geraakt door de rol van grote epidemieen als katalysatoren voor politieke en 
maatschappelijke verandering. Epidemieen leggen onherroepelijk de tekort
komingen bloot van bestuurlijke organen, gezondheidszorg, huisvestingsbe
leid en sanitaire voorzieningen. Doordat epidemieen, net als oortogen, de 
maatschappelijke orde verstoren, vorrnen zij een rijke 'vindplaats' voor soci
aal-historisch onderzoek naar de dynamiek van maatschappelijke veranderin
gen. 1 Echter niet aileen v~~r onderzoek naar mechanismen van sociale en poli
tieke veranderingen: epidemieen vormen ook een 'strategic research site' voor 
onderzoek naar medisch-technologische ontwikkelingen en innovaties. 

De polio-epidemie van 1952 in Kopenhagen is zo'n rijke vindplaats. Om de 
complexiteit en gelijktijdigheid van cognitieve, technologische en sociale ver
anderingsprocessen te onderstrepen introduceerde Hughes (1986) de metafoor 
van het 'naadloze weefsel' .2 Binnen het naadloze weefsel van de polio-epide
mie van 1952 in Kopenhagen zal ik in de volgende paragrafen nader ingaan op 
een overtuigende demonstratie van de juistheid en effectiviteit van binnen de 
operatiekamer bij anesthesisten beschikbare kennis, technieken en vaardighe
den met betrekking tot de kunstmatige beademing van patienten met ademha
lingsproblemen. Deze demonstratie van competentie werd gevolgd door een 
aantal ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen hadden betrekking op 
de ontwikkeling van mechanische (positieve druk) respiratoren, op een re-con-

* Met dank aan Uffe Juul Jensen en Tove Borg, en aan Ulla en BS'ljm Runge voor steun en gast
vrijheid bij de uitvoering van het onderzoek. 
1. Zie b.v. A. Briggs, 'Cholera and Society in the 19th Century', Past and Present 19 (1961) 76 
- 96, en R.J . Evans, Death ill Hamburg. Society alld Politics ill the Cholera Years 1830 - 1910 
(Oxford 1987) 470. 
2. T.P. Hughes, The Seamless Web: Technology, Science, Etcetera, Etcetera', Social Studies of 
Science 16 (1986) 281 - 292. Bijker introduceerde in zijn dissertatie de notie van 'sociotechni
sche ensembles' als de 'eenheden van onderzoek' voor de mode me techniekonderzoeker. W.E. 
Bijker, The Social Construction of Tee hila logy (Eijsden 1990) l86n. 
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ceptualisering van en verdere ontwikkeling van nieuwe klinische indicatoren 
voor de zuur-base huishouding in bloed, op de uitbreiding van het werkterrein 
van anesthesiologen buiten de operatiekamer, op de organisatie van de medi
sche zorg voor emstig zieke patienten in intensive care units, en op de onder
linge verhoudingen tussen de diverse medische specialismen. 

Plaats van handeling was het epidemieziekenhuis van Kopenhagen, Bleg
damshospital, dat in 1952 als polio-centrum voor Kopenhagen en haar direkte 
omgeving fungeerde. 

De polio-epidemie van 19523 

Nadat een cholera-epidemie in 1853 de tekortkomingen van de Kopenhagense 
gezondheidszorgvoorzieningen op een gevoelige wijze had blootgelegd werd 
eerst het Kommunehospital gebouwd en in 1879 werd Blegdamshospital in 
gebruik genomen: In dit ziekenhuis, waarin medische en epidemiologische 
expertise m.b.t. epidemische ziekten werd geconcentreerd, konden patienten 
met besmettelijke ziekten worden getsoleerd en - voor zover mogelijk - ade
kwaat behandeld. 

In 1952 vormde het Blegdamshospital het strijdtoneel voor een emstige 
polio-epidemie.5 Deze epidemie was in drie opzichten emstiger dan aIle voor" 
gaande polio-epidemieen. Het aantal mensen dat besmet raakte en de ziekte 
kreeg was groter dan ooit. Het percentage volwassenen dat ziek werd was gro
ter, en het percentage patienten dat veriammingen ontwikkelde was groter dan 
ooit.6 

De polio-epidemie begon in augustus 1952. Gedurende de eerste drie weken 
werden 31 patienten met veriammingsverschijnselen in Blegdamshospital op
genomen, waarvan er 27 overleden. 19 patienten overleden binnen drie dagen: 

3. Het empirische onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de polio-epidemie van 1952 in 
Kopenhagen omvatte een aantal interviews met Bj\1rn Ibsen, Poul Astrup, Mogens Bjrneboe, 
Frits Neukirch, Villy Fr\1lund Thomsen, Uffe Kirk en Daniel Andersen. Verwijzingen naar deze 
interviews hebben de volgende vorm: Ibsen, 1989 interview; Bj\1rneboe, 1990 interview; enz. 
4. V. Faber, F. Neukirch, E. Snorrason, Epidemihospitalet i K¢benhavn 1879 - 1979 (K0ben
havn 1979). 
5. De term polio is een afkorting voor 'poliomyelitis anterior acuta'. Polio is een virusinfectie. 
Aantasting van zenuwcellen in het ruggemerg veroorzaakt veriammingen (paralyse) van de 
spieren. Omdat de ziekte voornamelijk bij kinderen voorkwam spreekt men in de volksmond 
van kinderveriamming. Slechts een klein deel van de ge'infecteerde patienten ontwikkelt ver
lammingen. Non-paralytische polio geeft een griepachtig beeld of verloopt zelfs zonder sympto-
men. 

6. H.C.A. Lassen (ed.), Management of life-threatening poliomyelitis. Copenhagen, 1952 -
1956. With a survey of autopsy findings in 115 cases (Edinburgh 1956). 
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een mortaliteit van bijna 90%.' Deze hoge sterfte werd veroorzaakt door het 
relatief grote aantal patienten met een vorm van polio waarbij verlammingen 
van de keelspieren het slikken onmogelijk maken, zogenaamde bulbaire polio
myelitis, vaak gecombineerd met verlammingen van de ademhalingsspieren.8 

De verlammingen, ook die van de ademhalingsspieren, waren in vee I geval
len reversibel, tenzij de patient overleed. In 1952 was de behandeling van 
polio-patienten dan ook primair gericht op ondersteuning van de ademhaling. 
Dit gebeurde met behulp van negatieve druk respiratoren. In 1952 waren twee 
typen negatieve druk respiratoren in gebruik: ijzeren longen en kuras-respira
toren. Een ijzeren long was een 'total body respirator', een grote cylinder of 
tank waar het hele lichaam van de patient ingeschoven werd. Aileen het hoofd 
bevond zich buiten de cylinder. Een flexibele kraag om de hals sloot de ijzeren 
long luchtdicht af. Een kuras-respirator had de vorm van een schild dat over 
borst en buik van de patient geplaatst werd. In deze respiratoren werd - aan de 
buitenzijde van het lichaam - intermitterend een negatieve druk gezogen. Het 
verschil met de atmosferische druk bracht een kunstmatige inademingsbewe
ging teweeg. Het gewicht en de elasticiteit van de borstkas zorgden voor de 
uitademing. 

Bij patienten met ademhalings- en slikstoomissen was het belangrijk de 
luchtwegen vrij te houden van speeksel en slijm. Dit werd bewerkstelligd door 
een combinatie van houdingsdrainage, fysiotherapie en het uitzuigen van de 
bovenste luchtwegen via de mond. 

In augustus 1952 beschikte het Blegdamshospital over een ijzeren long en 
zes kuras-respiratoren.9 Tijdens de eerste weken van de epidemie werd al snel 
duidelijk dat de tot dan toe gebruikeJijke behandeling van polio-patienten te 
kort schoot. Niet aileen was het aantal beschikbare respiratoren te klein om het 
onverwacht grote aanbod van patienten met bulbaire polio op te vangen, maar 
ook de patienten die in de respiratoren behandeld werden overleefden niet. 
Bovendien was dit slechts het begin van de epidemie, het begin van een steil 
en waarschijnlijk hoog oplopend stijgend deel van de curve. De staf van het 
ziekenhuis dreigde de strijd te verliezen: 'During these months we have in fact 
been in a state of war, and at the beginning we were not nearly adequately 
equipped to meet an emergency of such vast proportions' .'0 

7. H.C.A. Lassen, 14. 
8. In de bulbus van het verlengde (rugge)merg liggen de zenuwcellen die de keelspieren inner
veren. Aantasting van deze cellen door het polio-virus veroorzaakt verlammingen van de keel
spieren waardoor slikken onmogelijk wordt. De spieren die bij de ademhalingsbeweging betrok
ken zijn, zijn het middenrif, de tussenribspieren en enkele nek- en schouderspieren. 
9. H.C.A. Lassen,'A preliminary report on the 1952 epidemic of poliomyelitis in Copenhagen. 
With special reference to the treatment of acute respiratory insufficiency' , The Lancet (1953) 37 
-41. 
10. Idem, 37. 
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Deze epidemie zou een desastreus verloop krijgen als niet op een of andere 
manier de mortaliteit van bulbaire poliomyelitis gereduceerd kon worden. 
Aangezien de tot dan toe gang bare behandeling faalde en de medische staf zelf 
geen doorbraak kon forceren, besloot het hoofd van de medische staf Lassen -
met enige tegenzin - hulp van buiten in te roepen." Lassen riep in eerste instan
tie die mensen in consult van wie hij het meest verwachte, d.w.z. mensen uit 
medische en wetenschappelijke kring die in die tijd erkenning genoten. Een 
van de geconsulteerden was bijvoorbeeld de bekende hoogleraar in de fysiolo
gie Lundsgaard. Maar deze 'erkende' deskundigen bleven met lege handen 
staan. Het uitblijven van een oplossing maakte de weg vrij voor een, in Las
sen's ogen, minder voor de hand liggende 'deskundige' . 

Veni, vidi, vici 

Op 25 augustus 1952 werd op aandringen van Mogens Bj!ilmeboe, lid van de 
medische staf, Bj!ilm Ibsen, een free lance werkend anesthesist, in consult ge
roepen. Lassen was zeer sceptisch over de bijdrage die Ibsen als anesthesist 
zou kunnen leveren in een situatie waarin de 'Groten' faalden . Lassen's scepsis 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de toenmalige sociale verhou
dingen binnen de Deense geneeskunde en gezondheidszorg. 

De anesthesie had als medisch specialisme in 1952 nog een zeer lage status. 
Slechts een handvol anesthesisten waren d.m.v. een vast dienstverband ver
bonden aan een ziekenhuis . De meeste anesthesisten werkten op free lance 
basis. Pas in 1950 werd in Denemarken de anesthesiologie als ze1fstandig spe
cialisme erkend. t2 Hun werkterrein was beperkt tot de operatiekamer, waar zij 
de narcose van de operatiepatienten verzorgden. De chirurg was en bleef ech
ter verantwoordelijk voor de toegediende narcose.' 3 Buiten de operatiekamer 
werd aan anesthesisten geen taak en competentie toegekend. 

De Deense gezondheidszorg kenmerkte zich verder door een vrij strakke, 
van voor de oorlog daterende, hierarchische en autoritaire organisatie: The 

1 I. Het Blegdamshospital was het gespecialiseerde epidemieziekenhuis van Kopenhagen en 
van heel Denemarken. Lassen moest enige professionele trots overwinnen voordat hij besloot 
'hulp van buiten' in te roepen. 
12. K.O. Mi1!ller, 'Amestesiologiens udvikling i Danmark fra 1915 -delvist beskrevet pll. grund
lag af egne oplevelser', Medicinsk Forum 11 , 4 (I 958) 97 - 118, aldaar 112. 
13. De narcose werd niet altijd gegeven door een anesthesist. Ook medisch studenten en ver
pleegkundigen namen - onder lei ding van de chirurg - die taak op zich. Vanaf 1950 fungeerden 
de ziekenhuizen in Kopenhagen als een - onder auspicien van de WHO staand - intemationaal 
anesthesiologisch opleidingscentrum. Vooraanstaande anesthesiologen uit diverse landen traden 
op als gastdocenten. Deze opleidingsaktiviteiten waren van groot belang voor de ontwikkeling 
van de discipline in Denemarken. De cursus beperkte zich echter tot het 'operatiekamer' werk. 
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organization of the medical personnel in the different departments in Danish 
hospitals before World War II resembled the old-fashioned Prussian system, 
with the chief commanding general at the top op the pyramid formed by the 
personnel on different levels'. 14 De visie van het hoofd van een afdeling was 
meestal van doorslaggevende betekenis. Professor Lassen consulteerde in eer
ste instantie 'zijns gelijken', zoals Lundsgaard; een jonge, free lance werkend 
anesthesist was dat zeker niet. 

Ibsen onderzocht een aantal patienten op de afdeling, bestudeerde de dos
siers en bekeek met name de longen van een viertal overleden patienten in de 
obductiekamer. Het laatste stadium van het ziektebeeld vertoonde naast de ver
lammingen van ademhalings- en slikspieren - waardoor patienten voortdurend 
het gevoel hadden te stikken en te verdrinken in hun eigen speeksel - ook hoge 
koorts (soms meer dan 40°C), een klamme huid, een hoge bloeddruk, cyanose 
als gevolg van het zuurstoftekort, en hoge waarden voor 'totaal CO2 in plasma'. 
Het hoge gehalte aan totaal CO2 werd gei'nterpreteerd als een indicatie voor 
een zogenaamde metabole alkalose. 15 In de longen van de patienten in de 
obductiekamer vond Ibsen door sJijmproppen verstopte luchtwegen en ontste
kingen. 

Ibsen kwam op basis van zijn bevindingen tot een opmerkelijke conclusie, 
die op een aantal essentiele punten afweek van de interpretatie van Lassen en 
de rest van de medische staf van het ziekenhuis. Tot op dat moment werden de 
meeste symptom en en afwijkende laboratoriumresultaten toegeschreven aan, 
door de virusinfectie veroorzaakte, beschadigingen van de in de hersenstam 
gelegen neurologische centra en de gevolgen daarvan: 'Quite a large number 
..... presented symptoms conventionally thought to be due to involvement of 
the bulbar centres'. 16 

Ibsen schreef de hoge temperatuur, de klamme huid, de hoge bloeddruk en 
het hoge totaal CO2 in het bloed toe aan een retentie van CO2 in het bloed. Het 
hoge totaal CO2 was volgens Ibsen niet de uitdrukking van een metabole alka
lose maar van een respiratoire acidose: hetgeen in fysiologische termen precies 
het tegenovergestelde is. l

? De medische staf van Blegdamshospital was tot dan 
toe gefixeerd geweest of de zuurstofvoorziening van het bloed. Cyanose - de 
blauwe kleur van huid en slijmvliezen bij zuurstoftekort - werd bestreden door 

14 B. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology. Personal experiences in Copenhagen 
during the past 25 years', Acta AnaestiJesiologica Scandinavica Supplementum 61 (1975) 6 -
68, aldaar 10. 
IS . Een metabole alkalose is een verschuiving in de zuurgraad van het bloed in alkalische rich
ting (alkalose) ten gevolge van een verstoring van stofwisselingsprocessen in het lichaam. 
16. Lassen, 'A Preliminary Report...' 38. 
17. Een respiratoire acidose is een verschuiv ing in de zuurgraad van het bloed in zure richting 
(acidose) ten gevolge van een verminderde uitademing van CO2, 
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het geven van extra zuurstof. Hierdoor verdween inderdaad de blauwe kleur en 
kregen de patienten weer een normale rose kleur. Het aandeel van de COr 
retentie in het gehele symptomencomplex had men echter niet onderkend en 
daardoor onbehandeld gelaten. Volgens Ibsen stierven de polio-patienten niet 
aan de direkte en specifieke gevolgen van de virusinfectie, maar aan de gevol
gen van een inadequate gaswisseling in de longen. Het was een ventilatiepro
bleem. 

Ibsen stelde een nieuwe behandeling voor. Hij stelde voor om in de hals van 
de patienten een tracheotomie aan te brengen.18 Via de tracheotomie konden 
met behulp van een bronchoscoop obstructies in de luchtwegen opgespoord 
worden. Via de tracheotomie konden ook de longen goed schoon gezogen wor
den. Vervolgens kon via de tracheotomie een rubberen slang in de luchtpijp 
gelegd worden. Met behulp van een, om het in de luchtpijp gelegen uiteinde 
van de slang aangebracht, ballonnetje kon de luchtpijp helemaal afgesloten 
worden. Aan het andere einde van de slang, kon met behulp van in de operatie
kamer beschikbaar instrumentarium, een (grote) ballon bevestigd worden om 
de patient kunstmatig te beademen, te ventileren, met een mengsel van zuur
stof en stikstof. 19 

Ibsen stelde dus voor om de falende, machinale, negatieve druk respiratoren 
te vervangen door een simpele, manuele, positieve druk ventilatie. Maar noch 
Ibsen's interpretatie van laboratoriurnresultaten en ziektebeeld, noch zijn voor
stel voor een nieuwe therapie werden zonder meer geaccepteerd. Volgens 
Ibsen was het voor hem 'rather easy to suggest possibilities for improvements 
in therapy at Blegdam Hospital, but not necessarily always easy to get the sug
gestions accepted'. 20 

Ibsen's interpretatie van bijvoorbeeld het hoge totaal CO2 als een respiratoire 
acidose druiste in tegen de toonaangevende visie van vooraanstaande clinici. 
Maar hun scepsis werd ook inhoudelijk onderbouwd. In 1948 had men in 
Blegdamshospital tracheotomie al toegepast bij polio-patienten waarbij het 
onmogelijk was de luchtwegen vrij te houden van slijm en speeksel. Echter 
zonder succes: ' .... all the patients treated by tracheotomy and with respirators 
died, whereas treatment with respirators alone had a somewhat better progno
sis'.21 

18. Een tracheotomie is een in de hals aangebrachte opening in de wand van de luchtpijp. 
19. H.C.A. Lassen, 'Om behandling af bulbrer poliomyelitis - med srerligl henblik pii urgence
behandelngen af akut respiralionsinsufficiens. En hell forel«lbig meddelelse', U geskrift for 
LlEger 114 (1952) 1415 - 1417. Om uitdroging van de slijmvliezen van mond en luchtwegen te 
voorkomen zorgde een luchlbevochliger voor de juiste vochligheid van het gasmengsel dal voor 
de beademing werd gebruikt. Het C02 werd met behulp van soda uit de uitgeademde lucht 
geabsorbeerd. 
20. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology' (1975) 22. 
21. Lassen, 'A preliminary report...' 37. 
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Positieve druk ventilatie was nooit toegepast. Lassen had echter geen reden 
om de negatieve druk respiratoren als insufficient te diskwalificeren. In de 
meeste gevallen van poliomyelitis met ademhalingsstoornissen voldeden de 
ijzeren long en kuras-respiratoren goed. Aileen bij zeer ernstige vormen van 
bulbaire poliomyelitis schoten zij tekort. De oorzaak van dit falen werd echter 
gezocht in de ernst van de ziekte: ' ... .it was generally assumed that the ventila
tion [with body-type respirators] was sufficient. The polio-encephalitis in itself 
was mainly considered as the cause of the fatal outcome'. 22 Het overlijden van 
die patienten werd toegeschreven aan de virulentie van de ziekte en niet aan 
het 'niet goed werken' van het apparaat. Het lag zeker niet voor de hand dat 
positieve druk ventilatie het leven van deze patienten met uitgebreide neurolo
gische beschadigingen in de hersenstam zou kunnen redden. 

Ibsen kreeg het voordeel van de twijfel. Aangezien niemand anders een 
oplossing had kunnen aandragen kreeg Ibsen toestemming om de door hem 
voorgestelde behandeling toe te passen op een van de patienten; hij moest dan 
maar laten zien wat hij kon. Lassen zocht een twaalf jarig meisje uit: ' ... .in a 
very bad condition, with paralysis of all four extremities. She .... was gasping 
for breath and drowning in her own secretions. Her temperature was 40,2°C. 
She was cyanotic and sweating'. 23 

Ibsen maakte onder lokale verdoving een tracheotomie. Terwijl hij hiermee 
bezig was raakte het meisje buiten bewustzijn. Na het uitzuigen van de lucht
wegen en de plaatsing van slang en ballon lukte het nog niet om het meisje 
goed te beademen. Het meisje dreigde onder zijn handen dood te gaan. Op dat 
moment waren de andere artsen, die toe hadden staan kijken, ervan overtuigd 
dat Ibsen faalde en ook de door hem voorgestelde behandeling geen oplossing 
bracht. Zij liepen weg om zich aan andere taken te wijden. 24 Geconfronteerd 
met een ogenschijnlijk hopeloze situatie besloot Ibsen het meisje 100 mg Pen
tothal te geven, waarna zij in shock raakte.25 Haar eigen ademhaling stopte. Nu 
lukte het wei om haar goed te ventileren. De bloeddrukdaling kon gecorrigeerd 
worden met plasmavervangende middelen. Een tiental minuten later, toen de 
andere artsen, terugkwamen, had hij de toe stand van het meisje gestabiliseerd. 
De cyanose was verdwenen - zonder toediening van extra zuurstof -, en de 

22. c.-G. Engstrom, The clinical application of prolonged controlled ventilation. With special 
reference to ~ method developed by the author', Acta Anaesthesi%gica Scandinavica , Supple
mentum XIII (1963), aldaar 7. 

23. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology' (1975) 23; en Lassen (ed.), 'Management of 
life-threatening poliomyelitis' (1956) 14. 
24. Ibsen, 1989 interview. 
25. Met 'shock' wordt hier een snelle daling van de bloeddruk als gevolg van een algehele vaat
verwijding bedoeld. Door de bloeddrukdaling kwam de toch al slechte zuurstofvoorziening naar 
de hersenen in gevaar. 
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lichaamstemperatuur en bloeddruk waren genormaliseerd. Dit twaalfjarige 
meisje was tijdens deze polio-epidemie van 1952 in Kopenhagen de eerste 
patient die door een medische interventie in leven gehouden kon worden. 

Na Ibsen's succesvolle demonstratie van de effectiviteit en superioriteit van 
intermitterende positieve druk ventilatie bij de behandeling van bulbaire polio
myelitis werd meteen besloten om aile polio-patienten met slik- en ademha
lingsstoornissen op deze manier te behandelen. De epidemie culmineerde. In 
de week van 28 augustus tot 3 september 1952 werden 335 polio-patienten 
opgenomen - bijna vijftig per dag. Op grond van de ernst van de verlammings
verschijnselen werden patienten geselecteerd voor verschillende vormen van 
behandeling. Patienten met aileen perifere verlammingen, zonder verlammin
gen van de ademhalingsspieren, werden overgeplaatst naar andere afdelingen 
en ziekenhuizen. Patienten met lichte ademhalingsinsufficientie, maar zonder 
slijm- en speekselproblemen - de 'dry cases' - werden, ter ondersteuning van de 
ademhaling, nog behandeld met de negatieve druk respiratoren. Bij patienten 
met ademhalingsinsufficientie en slijm- en speekselproblemen - de 'wet cases'
werd in een zo vroeg mogeJijk stadium een tracheotomie uitgevoerd, gevolgd 
door manuele positieve druk ventilatie.26 

Na de eerste succesvolle behandeling van het twaalfjarige meisje volgden er 
meer. Het was niet zo dat er geen enkele patient meer overleed, maar de meer
derheid van de patienten met bulbaire polio overleefde. In de context van deze 
epidemie was het niet nodig om statistische significantieberekeningen te ver
richten om de effectiviteit van Ibsen's manuele positieve druk ventilatie aan te 
tonen. De mortaliteit van bulbaire polio daalde binnen enkele weken van 90% 
naar ongeveer 15%. Ibsen was gekomen, hij had gezien en overwonnen. 

Het veni-vidi-vici-karakter van Ibsen's rol tijdens de polio-epidemie is 
natuurlijk grotendeels een gevolg van de manier waarop het verhaal verteld 
wordt. Het is een vorm van geschiedschrijving die in de geschiedenis van de 
geneeskunde weI vaker wordt toegepast. Het is een geschiedschrijving van 
Grote Mannen die door hun onzelfzuchtige inzet en doorzettingsvermogen de 
wetenschap op het juiste spoor zetten en zo miljoenen mensenlevens redden. 

'Hagiografische' historici schrijven echter, volgens Bruno Latour, aan men
sen als Koch, Pasteur, of in dit geval Ibsen, een hoeveelheid macht toe die zij 
nooit hebben gehad: 'Hagiographers attribute .... powers that they could not 
have possessed but omit to credit them with the only thing they did with their 
little human force' .2? 

In de volgende paragrafen zal ik laten zien dat Ibsen in feite niets nieuws 
bedacht heeft. Bovendien zal ik laten zien dat het succes van Ibsen's voorstel 
niet een individueel maar een collectief proces was. Maar als Ibsen's verdien-

26. Lassen, 'A preliminary report ... '. 
27. B. Latour, The Pasteurization of France (Cambridge 1988) 62. 
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ste niet gelegen is in het aantal geredde mensenlevens, noch in een weten
schappelijke ontdekking, dan rijst de vraag hoe Ibsen's rol in de polio-epide
mie en de daarop volgende ontwikkeling van de positieve druk respirator weI 
gelnterpreteerd moet worden. Wat heeft hij dan met zijn 'little human force' 
gedaan? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we echter eerst een 
aantal andere vragen beantwoorden. 

Waarom Ibsen? 

Ibsen was in Lassen's ogen niet de meest voor de hand liggende deskundige 
om in consult te roepen. Ibsen had als free lance werkend anesthesist geen 
enkele ervaring met de behandeling van poliomyelitis. Lassen 'hoorde' Ibsen 
op aandringen van een van de leden van zijn medische staf, Mogens Bj0rne
boe. Maar waarom dacht Bj0rneboe dat Ibsen iets te bieden had? 

Bj0rneboe, die Ibsen informeel al enkele jaren kende, had Ibsen's hulp in de 
zomer voorafgaande aan de polio-epidemie - terwijI Lassen op vakantie was -
ingeroepen bij de behandeling van een pasgeborene met tetanus. Tijdens eer
dere ontmoetingen hadden zij al gesproken over mogelijkheden om tetanus te 
behandelen. Tetanus is een bacterieIe infectie." De bacterien produceren een 
giftige stof, een toxine, die krampen veroorzaakt. Naarmate de krampen gene
raliseren 'verkrampen' ook de ademhalingsspieren. Dit maakt de ademhalings
bewegingen van de borstkas onmogelijk, waardoor patienten stikken. Aan het 
eind van de jaren veertig was behandeling van tetanus gericht op neutralisering 
van het toxine met een anti-toxine en op het tegengaan van de krampen met 
behulp van kalmerende middelen. Vanaf 1947 verschenen er in de Amerikaan
se literatuur sporadisch publikaties waarin het spierverslappende middel cura
re werd aanbevolen ter behandeling van de krampen, soms gecombineerd met 
een tracheotomie om de luchtwegen vrij te houden. Met behulp van curare pro
beerde men de verkramping van de borstkas te doorbreken. Tegelijkertijd pro
beerde men echter een ademstilstand te vermijden. Wanneer dat toch gebeurde 
werden patienten kortdurend behandeld in een negatieve druk respirator, of 
kortdurend manueel met positieve druk beademd. 

In de jaren 1950-1952 werden in Blegdamshospital 26 patienten met tetanus 
opgenomen, waarvan er tien overleden. Bij vijf van deze patienten had men 
een tracheotomie gedaan, echter zonder succes. Aile getracheotomeerde 
patienten overleden.29 Ibsen was de eerste die in juni 1952 - in Blegdamshospi-

28. De 'porte d'entree' bij pasgeborenen is meestal de navelstreng. 
29. M. Bjpmeboe, B. Ibsen, S. Johnsen, 'Et tifa:lde af tetanus behandlet med curarisering, tra
cheotomi og overtryksventilation med kva:lstofforilte og ilt', Ugeskriji for Lager 115 (1953) 
1535 - 1537. 
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tal - curare durfde te gebruiken bij een getracheotomeerde pasgeborene met 
tetanus, daardoor een ademstilstand opwekkend, welke hij behandelde met 
manuele positieve druk ventilatie. lammergenoeg overleed het patientje alsnog 
aan de complicaties die al waren ontstaan. 

Bjpmeboe zag de parallel tussen een volledig gecurariseerde tetanuspatient 
en een patient met paralytische poliomyelitis en ademhalingsstoomissen. In 
beide gevallen waren de ademhalingsspieren verlamd; in het geval van tetanus 
door de curare, in het geval van polio door beschadiging van zenuwcellen in 
het centraal zenuwstelsel. In juni '52 had Bjpmeboe met eigen ogen gezien hoe 
Ibsen een volledig gecurariseerd tetanuspatientje in leven had gehouden. 
Ondanks het uiteindelijke mislukken van die behandeling verwachtte Bjpme
boe toch dat Ibsen een bijdrage zou kunnen leveren aan het polio probleem dat 
zich eind augustus van datzelfde jaar manifesteerde.30 

Creeren van identieke situaties 

Het verhaal over het tetanuspatientje werpt een ander licht op Ibsen's rol in de 
polio-epidemie van 1952. De parallel tussen de polio-patient en de gecurari
seerde tetanuspatient strekt zich ook uit tot de patient die in de operatiekamer 
onder narcose wordt gebracht. Ook tijdens narcoses vind een depressie van de 
ademhaling plaats. In de jaren veertig gebruikte men hoofdzakelijk ether of 
een N20/Or mengsel: inhalatie-anesthetica die met behulp van een mondkap 
en ballon werden toegediend. Ondersteuning van de ademhaling tijdens de 
narcose vond ook plaats met behulp van de bailon, d.w.z. door manuele posi
tieve druk ventilatie. Ibsen leerde het toedienen van narcoses al tijdens zijn 
medische opleiding. In 1949 werkte hij een jaar lang op de anesthesiologische 
afdeling van het Massachusetts General Hospital in Boston. Hier leerde hij ook 
de voordelen van een tracheotomie voor de toedoening van anesthetica en 
voor het vrijhouden van de luchtwegen waarderen. In Kopenhagen partici
peerde Ibsen in het onder auspicien van de WHO in 1950 gestarte intemationa
Ie anesthesiologische opleidingscentrum, eerst als cursist en later als docent. 

Het gebruik van curariserende middelen was in die tijd nog zeer omstreden 
in de anesthesie. Curare stelde Ibsen echter in de gelegenheid bij het tetanuspa
tientje een toestand te bewerkstelligen die overeenkwam met wat hij gewend 
was te behande1en. Ibsen creeerde gelijksoortige situaties en deed wat hij 
geleerd had om te doen in de operatiekamer, zowel bij de behandeling van 
tetanus als bij de behandeling van bulbaire polio. 

30. Bj~rneboe, 1990 interview. 



212 JBGBT 8(1991) 

Metabole alkalose en respiratoire acidose 

Hoe kon Ibsen het hoge totaal CO2 van de poJio-patienten in het tenninale sta
dium interpreteren als een respiratoire acidose? - in tegenstelling tot de gebrui
kelijke interpretatie in termen van een metabole alkalose. 31 Noch Ibsen noch de 
laboratoriumarts van het Blegdamshospital, Poul Astrup, konden bij het begin 
van de poJio-epidemie de pH van bloed meten. Beiden beschikten slechts over 
de uitkomst van een totaal CO2 meting volgens de methode van Van Slyke. 
Aan een getal dat voordien voor zichzelf leek te spreken gaf Ibsen nu een 
andere, tegenovergestelde interpretatie. Waarom? 

Een Deense chirurg, H.c. Engell, had in 1948 deelgenomen aan een cursus 
ademhalingsfysiologie, gegeven door de Groningse fysioloog Brinkman. 
Brinkman werkte aan een instrument om continu de COTconcentratie in uit
ademingslucht te meten, de Carbovisor. Deze meting was gebaseerd op de 
kJeurveranderingen van broomthymolblauw bij verschillende COTconcentra
ties, die met behulp van een foto-electrische cel werden gemeten. Brinkman 
beloofde Engell dat hij de eerste zou zijn die de Carbovisor mocht gebruiken 
in kJinisch onderzoek. Vanaf mei 1951 deden Engell en Ibsen met behulp van 
Brinkman's Carbovisor onderzoek naar COTconcentraties in uitademingslucht 
tijdens operaties in de borstkas.32 Ibsen zag hoe bijvoorbeeld een verminderde 
longventilatie, door compressie van een long tijdens de operatie, de COTcon
centratie in de uitademingslucht bei"nvloedde. Hij zag ook hoe andere faktoren 
zoals de snelheid en intensiteit waannee de ballon bij de kunstmatige beade
ming samengedrukt werd de COTconcentratie en de klinische conditie van de 
patient konden bei"nvloeden. Op grond van deze ervaringen met de Carbovisor 
in de operatiekamer was Ibsen als geen ander in Kopenhagen in staat om de 
symptomen van CO2-accumulatie te herkennen en te onderscheiden van ande
re gelijktijdig optredende ziektebeelden. 

Nadat Ibsen het twaalfjarige meisje had gestabiliseerd sloot Ibsen de Brink
man Carbovisor ook bij haar aan. Tevens sloot hij een Millikan Oximeter aan 

31 . Mogelijkheden om in het laboratorium van een ziekenhuis de pH van bloed te meten waren 
zeer beperkt. Betrouwbare, snelle rnicromethoden waarvoor slechts een kleine hoeveelheid 
bloed nodig was waren niet beschikbaar. De pH van bloed moest in een groot volume met 
behulp van een in de chemie gebruikelijke pH-electrode gemeten worden. Deze methode vond 
aileen toepassing in het kader van research, niet in de dagelijkse patientenzorg. In augustus 
1952, bij het begin van de epidemie, beschikte het laboratorium van het Blegdamshospital niet 
eens over een pH-meter. 
32. H.C. Engel!, B. Ibsen, 'Continuous Carbon Dioxide Measurement in the Respiratory Air 
during Anaesthesia in Thoracic Operations', Acta Chirurgica Scandinavica 104 (1952) 313 -
328. 
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om de zuurstofverzadiging van het bloed te meten. 33 Op deze manier kon hij 
voor iedereen zichtbaar maken hoe de COrconcentratie in de uitademings
lucht - die bij een goede gaswisseling in de longen een maat is voor de COr 
concentratie in het bloed - varieerde met de frekwentie en amplitude van de 
kunstmatige beademing. Ibsen liet zien dat bij verminderde ventilatie niet 
aileen de COrconcentratie steeg, maar dat ook de bloeddruk en de lichaam
stemperatuur weer stegen. Hij liet ook zien dat bij COrretentie door onvol
doende ventilatie de cyanose door toediening van zuurstof tot verdwijnen 
gebracht kan worden. Het zuurstofrijke bloed zorgde in dat geval voor de 
mooie rose kleur van de patient, maar dit nam niet weg dat er daarnaast nog 
een levensbedreigende COrretentie bestond. Tevens kon Ibsen laten zien dat 
ook bij patienten die in de i jzeren long of in een kuras-respirator behandeld 
werden een geleidelijke accumulatie van CO2 plaatsvond die de verslechtering 
van hun conditie kon verklaren. Hij kon het te kort schieten van de negatieve 
druk respiratoren direkt zichtbaar maken. 34 

Met behulp van de Carbovisor en de Oximeter, en door de snelheid waarmee 
hij de ballon in zijn handen samendrukte te varieren, kon Ibsen laten zien 
welke symptomen toegeschreven moesten worden aan een tekort aan zuurstof, 
welke aan de accumulatie van CO2 in het bloed, en welke symptomen tens lotte 
nog voor rekening van de poliomyelitis kwamen. 

Ibsen's verdienste 

Het wordt nu duidelijker wat de aard van Ibsen's bijdrage tijdens de polio-epi
demie is geweest. Ibsen's verdienste tijdens de epidemie lag op het retorische 
vlak. Retorica wordt van oudsher gedefinieerd als het vermogen om middelen 
die kunnen bijdragen tot het overtuigen van anderen te identificeren en aan te 
wenden. Daarbij gaat het niet aileen om verbale argumenten. Vaak hebben 
non-verbale demonstraties - hetzij in vooraf geplande en geregiseerde omstan
digheden, hetzij in toevallige situaties - een veel grotere overtuigingskracht 
dan rationele, verbale argumenten. 

Met het oog op dat soort situaties introduceerde Latour de notie van een 'the
atre of proof.35 De toevallige omstandigheden van de polio-epidemie - in ter-

33. Deze foto-electrische oximeter - ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog - mat de zuur
stofverzadiging in het weefsel van de oorlel door gebruik te maken van verschi llen in (in
frarood) licht absorberende eigenschappen van zuurstofrijk en zuurstofarm bloed. Zie l .W. 
Severinghaus, P.B. Astrup, History of Blood Gas Analysis. International Anaesthesiology Cli
nics 25, 4 (Boston 1987) 183 - 185. 
34. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology' , 24. 
35. B. Latour, The Pasteurization of France (1988) 85. 
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men van dezelfde metafoor: 'een theatre of war' - vormden voor Ibsen een 'the
atre of proof waarin hij de juistheid van zijn pathofysiologische verklaring 
demonstreerde. Het was ook een 'theatre of competence' en een 'theatre of 
effectiveness'. Hij liet zien wat hij als individu kon en wat, met hem, anesthe
siologen buiten de operatiekamer te bieden hadden. Hij demonstreerde de 
effectiviteit van manuele positieve druk ventilatie - en andere anesthesiologi
sche therapeutische mogelijkheden - bij de behandeling van dodelijke, bulbai
re poliomyelitis. De he Ie situatie ontleende voor een deel haar retorische 
kracht aan toevallige omstandigheden, voor een deel kwam zij echter voort uit 
Ibsen's handen. Ibsen was geen brilliant wetenschapper, maar een goed clini
cus die zijn klinische vaardigheden met betrekking tot de behandeling van ern
stig zieke patienten met ademhalings- en circulatieproblemen goed beheerste 
en onder moeilijke en cruciale omstandigheden met succes aanwendde. 36 

De polio-epidemie en het overlevende, manueel geventileerde, twaalfjarige 
meisje met de Carbovisor vormden een turbulent concentratiepunt, een soort 
katalytische trechter, waarin oude waarheden ontkracht en nieuwe onderzoeks
lijnen ge"initieerd werden en waarin een aantal ontwikkelingen in een stroom
versnelling terecht kwamen. Deze verdere ontwikkelingen waren een collec
tief proces waarin Bj0rn Ibsen weI nog een rol van betekenis speelde, maar 
waarin aan geen van de actoren een echte hoofdrol toegekend kan worden. Het 
lot van o.a. de positieve druk ventilatie was verder in handen van wat anderen 
ermee deden. 37 Ibsen gaf er een retorische impuls aan. 

Mobilisatie van handen 

De eerste die bijdroeg aan het succes van Ibsen's inbreng was Lassen. Over
tuigd door Ibsen's demonstratie van therapeutisch kunnen nam hij met voort
varendheid de implementatie van de nieuwe therapie ter hand. De consequen
tie van Ibsen's nieuwe behandelingsmethode was dat iedere patient die op deze 
manier in leven gehouden werd 24 uur per dag manueel geventileerd moest 
worden totdat de eigen, spontane ademhaling voldoende hersteld was om de 
kunstmatige beademing te kunnen afbouwen. Voor de meerderheid van de 
patienten gold dat dat moment binnen drie maanden bereikt was. In de eerste 
weken na de introductie van de manuele ventilatie nam het aantal kunstmatig 
te beademen patienten sterk toe. 

36. Het had ook een 'theatre of incompetence' kunnen zijn. We zullen echter nooit weten wat er 
gebeurd zou zijn als het twaalfjarige meisje toch overleden was, iets wat zeker niet ondenkbeel
dig was. Zou hij een tweede kans gelaegen hebben, of zou hem de deur zijn gewezen? 
37. B. Latour, Science in Action. How to follow scientists and engineers through society (Milton 
Keynes 1987). 
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Manueel ventileren gedurende 24 uur per dag betekende dat 24 uur per dag 
iemand naast de patient moest zitten om vijftien tot dertig keer per minuut in 
de ballon te knijpen. Op het hoogtepunt van de epidemie moesten zeventig 
patienten tegelijk, 24 uur per dag, manueel geventileerd worden. Het was dui
delijk dat de artsen dit niet zelf konden doen. Ook de verpleegkundigen had
den hun handen vol werk aan de intensieve verzorging van de patienten. Daar
om werd een dringend beroep gedaan op de studenten van de medische facul
teit van de universiteit van Kopenhagen. Via Medicinske Studenternldet, een 
vereniging van studenten aan de medische faculteit, werden studenten opge
roepen om assistentie te verlenen in het Blegdamshospita1.38 Lassen drong er 
bij de dekaan van de medische faculteit op aan om de studenten die zich meld
den dispensatie te geven voor het volgen van verplichte onderdelen van het 
medische curriculum. In oktober 1952 moest men zelfs een beroep doen op 
studenten tandheelkunde. 

Na enkele dagen nam de voorzitter van Studenternldet zelf de organisatie 
van de vier-ploegen-dienst over.39 De studenten gingen ook zelf zorg dragen 
voor de recrutering van nieuwe studenten. In onderhandelingen met de 
gemeente werd een geringe financiete vergoeding voor de studenten overeen
gekomen:o 

De studenten werden kort geYnstrueerd over de dingen waar zij met betrek
king tot de klinische conditie van de patient en met betrekking tot de appara
tuur op moesten letten. Voor de meeste studenten was het werk tijdens de 
polio-epidemie een emotionele en indrukwekkende ervaring, vooral 's nachts:' 
Zij hielden letterlijk met hun handen de patient, aan wie zij toegewezen waren, 
in leven. Zes uur lang zaten zij aan het bed en knepen in de ballon. Verslapping 
van de aandacht, vermindering van de frequentie en amplitude van de ventila
tie, had direkte gevolgen voor de patient die dan het gevoel kreeg niet genoeg 
lucht te krijgen. Door de veriammingen en door de tracheotomie konden de 
patienten, onder wie veel kinderen, niet meer spreken. Dit deed een beroep op 
de studenten om nieuwe communicatievormen te ontwikkelen. 

Deze collectieve inzet van artsen, verpleegkundigen en studenten in de be
handeling van bulbaire polio, waarbij de studenten net zo onontbeerlijk waren 

38. M. Bj0meboe, 'Studenten og poliopatienten'. Ugeskrift for Lceger 115 (1953) 469 - 471. 
39. Y. Fr01und Thomsen, 'Kort redeg0relse for den midlertidige studenterhjrelp pl\ Blegdams
hospitalet', Ugeskrift for Lceger 115 (1953): 468 - 469. Tevens Fr01und Thomsen, 1989 inter
view, en U. Kirk, 1989 interview. 
40. In totaal hebben ongeveer 1.500 studenten 165.000 uur in Blegdamshospita1 gewerkt. In 
oktober 1952 werd door de gemeenle Kopenhagen ongeveer DKR 150.000,- aan loon aan de 
studenten uitbetaald (Hansen, 1953). Zie J. Hansen, 'Den 0konomiske baggrund for polio
bekrempelsen' , Ugeskriftfor Lceger 115 (1953) 471 - 473 . 
41. Andersen, 1989 interview. 
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als de rubberen slang, de ball on of de zuurstoffles, is een voorbeeld van wat 
Bijker een 'socio-technisch ensemble' noemt:' Met Latour zou men kunnen 
spreken van een heterogene alliantie van menselijke en niet-menselijke acto
ren in de strijd tegen een een dodelijke ziekte.'3 

De menselijke bijdrage in die arbeid zou binnen korte tijd gedelegeerd wor
den aan mechanische positieve druk respiratoren. 

Mechanische respiratoren 

Met het oog op toepassing in de operatiekamer, met name bij open-thorax-ope
raties, waren al v66r 1952 pogingen ondemomen om mechanische positieve 
druk respiratoren te ontwikkelen. Zo ontwikkelden bijvoorbeeld Anderson , 
Crafoord en Frenckner in de jaren dertig de 'Spiropulsator' voor toepassing in 
de thorax-chirurgie." Rond 1950 vormden met name de nadelige effecten op 
de bloedsomloop bij druk-gereguleerde respiratoren nog een groot probleem:' 
Deze respiratoren belemmerden de terugvloed van bloed naar het hart46 

Bovendien kon het gebeuren dat bij een hoge longweerstand, b.v. door com
pressie van een long tijdens de operatie, - en daardoor een te snelle stijging van 
de druk tot het vooraf ingestelde nivo - het volume van het gasmengsel dat tij
dens de inademingsfase ingeblazen werd te gering was. De duur van de geme
chaniseerde kunstmatige ventilatie in de operatiekamer duurde nooit langer 
dan enkele uren: ' ... no succesful treatment of intermittent positive or positive
negative pressure ventilation continuously given for longer periods had been 
reported by 1950. No devices which could implement the use of intermittent 
positive-pressure breathing for more than a few hours .... had been constructed, 
and no methods for the control of the ventilatory function suitable for routine 
clinical use were available' :7 

Carl-Gunnar Engstrom bouwde in Stockholm in 1950 een prototype van een 
nieuwe, volume-gereguleerde positieve druk respirator. In 1951 werd met deze 
machine met succes een incidentele patient met chronische poliomyelitis 

42. Bijker, The Social Construction o/Technology, 187. 
43. Latour, Science in Action , 130. 
44. E. Anderson, C. Crafoord, P. Frenckner, 'A New and Practical Method of Producing Ryth
mical Ventilation during Positive Pressure Anesthesia', Acta Oto-Iaryngica 28 (1940) 95 - 102. 
45 . Bij deze machines werd het moment waarop de inademingsfase eindigde en de uitademings
fase begon bepaald door het bereiken van een vooraf ingestelde en gefixeerde druk. 
46. L. Werko, The influence of positive pressure breathing on the circulation in man', Acta 
Medica Scandinavica 128, Supplementum 193 (1947). 
47. c.-G. Engstrom, 'The clinical application of prolonged controlled ventilation. With special 
reference to a method developed by the author', Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Supple
mentum XIII (1963) 8. 
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behandeld bij wie de negatieve druk respirator tekort schoot. In 1952 werd 
Engstrom's machine gebruikt in Blegdamshospital tijdens de polio-epidemie in 
Kopenhagen. Door de heftigheid en ernst van de polio-epidemie in Kopenha
gen vroeg men zich in Zweden af in hoeverre de Zweedse gezondheidszorg 
voorbereid was op een soortgelijke epidemie. De positieve ervaringen met 
Engstrom's respirator in Kopenhagen deed de Zweden besluiten deze machine 
in produktie te nemen. Toen Stockholm in het najaar van 1953 door een polio
epidemie werd getroffen konden aile patienten met bulbaire polio met mecha
nische Engstrom-respiratoren behandeld worden:' Stockholm hoefde geen 
beroep te doen op haar medische studenten. 

Buitenlandse artsen die tijdens de epidemie BJegdamshospital bezochten 
raakten onder de indruk van de doorbraak die daar was bereikt. Thuisgekomen 
riepen zij overheid en bedrijfsleven op om te beginnen met de ontwikkeling en 
produktie van 'mechanische studenten': 'The possibility of producing a 
"mechanical student" to squeeze the bag must also be tackled ...... We 
feel....that this problem must be tackled on a national scale. The central supply 
of cylinders and pumps, and the production of a "mechanical student" ... are all 
matters which cannot be economically dealt with on a local basis ... We suggest 
that an energetic committee shou ld at once be formed so that plans can be per
fected before the poliomyelitis season is on US' :9 

Ook in Denemarken werden door het succes van de manuele positieve druk 
ventilatie al tijdens de polio-epidemie initiatieven ontwikkeld om nieuwe, 
mechanische respiratoren te bouwen. In Amts- og Bysygehuset in Skive wer
den in het najaar van 1952 een aantal patienten met bulbaire polio uit Jylland 
behandeld. De artsen daar beschikten niet over studenten die de manuele venti
latie konden ovememen. Een van de artsen, Claus Bang ontwierp een mecha
nische positieve druk respirator. Samen met een ingenieur en een werktuig
bouwkundige van Bang & Olufsen in Struer werd een prototype gebouwd dat 
in januari 1953 in het ziekenhuis in Skive gebruikt werd.50 In maart waren zes 
B&O-respiratoren in gebruik.51 

Maar ook buiten Scandinavie, in Duitsland en Engeland werden in hoog 
tempo positieve druk respiratoren ontworpen, gebouwd en op de markt ge
bracht. Zij verschilden o.a. in het mechanisme dat de overgang van in- naar 

48. J. Strj1jm (ed.), 'The poliomyelitis epidemic in Stockholm 1953. Epidemiological, clinical 
and laboratory investigations', ACla Medica Scandinavica 154, Supplementum 316 (1956). 
49. A.B. Christie, J.R. Esplen, 'Poliomyelitis in Denmark', The Lancet (1953) 492 - 493. 
50. C. Bang, 'Da en respirator kom til verden', Arbejder Samariten 23 (1954) 18 - 23. 
51. In de bedrijfsgeschiedenis van Bang & Olufsen neemt de respirator slechts een marginale 
plaats in. Na enkele jaren werd de niet rendabele respiratorproduktie stopgezet en gaf het 
bedrijf prioriteit aan de ontwikkeling van televisies en radio's. Zie E. Rj1jrbrek Madsen, AI skabe 
er at [eve (Struer 1975). 
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uitademingsfase bepaalde, en in de oplossingen die bedacht werden voor het 
probleem van het negatieve effect op de bloedsomloop. Zo zoog bijvoorbeeld 
de Engstrom-respirator een negatieve druk in de uitademingsfase om zo de 
terugvloed van bloed naar het hart te bevorderen. De Zweedse Gullberg-respi
rator combineerde daarentegen de mechanische positieve druk respirator met 
een kuras respirator. 

In Europa raakte de 'ijzeren long' binnen enkele jaren buiten gebruik. Nega
tieve druk respiratoren werden in het Blegdamshospital tot aan het einde van 
de jaren vijftig nog slechts voor een klein aantal emstig zieke patienten zonder 
secretieproblemen in de luchtwegen gebruikt." De nieuwe positieve druk 
respiratoren kregen de voorkeur en open den de weg naar betere behandelings
mogelijkheden bij zowel acute als chronische ademhalingsproblemen ten 
gevolge van vergiftigingen, trauma's of infectieziekten: 'It soon became evi
dent that the method had a wider field of application than only poliomyelitis 
patients. Through a complete taking over of the respiratory work it might be 
succesfully used for patients with respiratory insufficiency - either manifest or 
impending - with other aetiology. Thus in the beginning of 1953 some patients 
with severe respiratory insufficiency caused by skull trauma, brain tumour and 
barbiturate intoxication were treated'. 53 De prognose van ingrijpende thorax
operaties - zoals bijvoorbeeld de verwijdering van een long - verbeterde sterk 
door de toepassing van de nieuwe respiratoren: 'It was then [1954] shown that 
it was possible to carry through patients postoperatively with acute complica
tions in the only remaining lung, and also to accept patients with only minimal 
lung function for thoracic surgery through the application of early tracheotomy 
and controlled ventilation .. .'. '· 

Deze ontwikkelingen tijdens en na de polio-epidemie deden de behoefte aan 
betere maar vooral ook k1inisch relevante parameters voor de adekwaatheid 
van de kunstmatige beademing toenemen. 

Zuur-base en bJoedgasanalyses 

Het fysiologisch onderzoek naar het zuur-base even wicht, de buffereigen
schappen van bloed en de rol van in het bloed opgeloste en chemisch gebon
den gassen beperkte zich hoofdzakelijk tot het researchlaboratorium. De meet
methoden die daar ontwikkeld en gebruikt werden waren te ingewikkeld, kost-

52. Faber e.a., Epidemihospilalel ... , 85. 
53. Engstrom, 'The clinical application of prolonged controlled ventilation ', 9 . 
54. Idem, 10. v.o. Bjl'lrk, C.-G. Engstrl'lm, The treatment of ventilatory insufficiency after pul
monary resection with tracheostomy and prolonged artificial ventilation', The Journal o/Thora
cic Surgery 30 (1955) 356 - 367. 
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baar en tijdrovend om voor routinematig gebruik in ziekenhuislaboratoria in 
aanmerking te komen. 'Totaal CO2 in plasma' was in 1952 in Blegdamshospital 
de enige parameter die in de kliniek gebruikt werd. Totaal CO2 in plasma werd 
gemeten volgens de methode die door Donald Van Slyke in de jaren dertig in 
New York ontwikkeld was. Met deze methode werd de hoeveelheid CO2 

gemeten die na toevoeging van zwavelzuur in een vacuum aan een bepaalde 
hoeveelheid plasma onttrokken kon worden. De methode werd door John 
Esben Kirk in Denemarken ge·introduceerd. Kirk's handboek was tot 1952 
toonaangevend voor de klinische interpretatie van de resultaten.55 In de klini
sche praktijk werden lage totaal CO2 waarden ge'interpreteerd als een acidose, 
veroorzaakt door de ophoping in het bloed van niet-vluchtige zuren afkomstig 
van de stofwisseling. Veel minder frekwent werden metabole alkalosen met 
hoge totaal CO2 waarden gezien. In de praktijk van het experimentele 
researchlaboratorium waren 'respiratoire' verstoringen van het zuur-base even
wicht weI bekend, maar in de klinische praktijk van de patientenzorg werden 
deze bijna nooit gezien. De longaandoeningen die emstige, niet langer gecom
penseerde, verstoringen in het zuur-base evenwicht tot gevolg konden hebben 
leidden vaak in een eerder stadium tot de dood ten gevolge van complicerende 
longinfecties.56 

Ibsen demonstreerde, met behulp van de Carbovisor en van de Oximeter, 
aan het twaalfjarige meisje de inadekwaatheid van 'totaal CO2 in plasma' als 
enige klinische parameter voor het zuur-base even wicht in het bloed van de 
patient. De zuurgraad van het bloed, de pH, moest ook direct gemeten worden, 
waama met behulp van de bekende - uit 1916 daterende - Henderson-Hassel
balch vergelijking de pC02 berekend kon worden. B1egdamshospitaI beschikte 
echter niet over een pH-meter. 

Poul Astrup, de laboratoriumarts van Blegdamshospital, nam kontakt op met 
een bedrijf dat instrumenten voor de chemische industrie produceerde, Radio
meter A/S. Radiometer had net een nieuwe pH-electrode ontwikkeld voorzien 
van een, de electrode omhullend, kapje met een zuigvoorziening. Met deze 
electrode kon een kleine hoeveelheid vloeistof opgezogen worden voor meting 
van de pH. Een dag later kon Astrup de pH in het bloed van de patienten meten 
en bevestigen dat zij inderdaad een acidose en geen alkalose hadden. Geduren
de de epidemie werd enkele tientallen keren per dag bloed afgenomen ter 
bepaling van pH en totaal CO2, Deze metingen werden gecorreleerd aan de 
klinische toestand van de patient en gebruikt om de adekwaatheid van de 
kunstmatige beademing door de studenten te evalueren. Op basis van de pC02 

55. J.E. Kirk, Acidosens klinik og behandling (K!2!benhavn 1942). 

56. P.B. Astrup, M. Bj!2!meboe, F. Neukirch , 'Polioepidemien i K!2!benhavn 1952', Bibliotekfor 
L{I!gerlMedicinsk Forum 181 /42 (1989) 79 - 110, aldaar 96. 
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die berekend werd kregen de studenten instrukties om de frekwentie of intensi
teit van de beademing aan te passen. 

Yoor 1952 kwamen arteriepuncties en pH-metingen van bloed in de klini
sche praktijk bijna nooit VOOL De polio-epidemie 'marked the transition of 
blood gas analysis from a physiological laboratory exercise to a clinical neces
sity'. 57 

Astrup's onderzoeksinteresse spitste zich tijdens en na de polio-epidemie toe 
op de zuur-base en bloedgasfysiologie. Samen met Svend Schr¢der, broer van 
een van de grondleggers van Radiometer A/S, ontwierp en bouwde Astrup op 
een nieuw principe gebaseerde apparatuur die daama door Radiometer verder 
werd ontwikkeld en in produktie genomen.58 Samen met zijn medewerkers 
werkte Astrup aan nieuwe methoden om veranderingen in het zuur-base even
wicht op een klinisch relevante manier grafisch te representeren.59 Bovendien 
werkten zij aan nieuwe parameters zoals 'base excess' en 'standaard bicarbo
naat', nieuwe fysiologische concepten die een beter inzicht moesten verschaf
fen in de respectievelijke 'metabole' en 'respiratoire' componenten in (versto
ringen in en compensaties van) het zuur-base evenwicht in het bloed.60 

Door deze transforrnatie en verplaatsing van technologieen voor pH en 
bloedgasanalyses van het fysiologisch researchlaboratorium naar het zieken
huis, verschoofhet klinisch chemisch laboratorium van een vrij marginale naar 
een meer centrale positie in de zorg voor emstig zieke patienten. De 'monitor
ing service' van het klinisch chemisch laboratorium was van groot belang voor 
de verdere ontwikkeling van de langdurige, kunstmatige beademing met posi
tieve druk respiratoren en van de intensive care units. 

Ibsen's intensive care 

Ibsen had tijdens de polio-epidemie laten zien dat er ook buiten de operatieka
mer voor anesthesisten een taak was weggelegd. Die taak lag in de behande
ling van emstig zieke patienten met levensbedreigende problemen op het ter-

57. l.W. Severinghaus, P.B. Astrup, 'History of Blood Gas Analysis', International Anesthesio
logy Clinics 25 , 4 (1987) 36. 
58. P. Astrup, S. Schfl,7jder, 'Apparatus for anaerobic determination of the pH of blood at 38 deg
rees centigrade', Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 8 (1956) 30 -
32. 
59. 0. Siggaard Andersen, K. Engel , 'A new acid-base nomogram. An improved method for the 
calculation of the relevant blood acid-base data', Scandinavian Journal of Clinical and Labora
tory Investigations 12 (1960) 177 - 186. 
60. Een 'Astrup' was jarenlang in het jargon van klinisch chemische laboratoria synoniem voor 
pH en bloedgasanalyses. Astrup's equilibreringsmethode werd later vervangen door directe 
meting van peo2 en p02 m.b.v. glaselectroden. 
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rein van de ademhaling, bloedsomloop, bloeddruk- en temperatuursregulatie. 
De polio-epidemie gaf een impuls aan de - al langzaam op gang gekomen -
professionalisering van de anesthesiologie in Denemarken. In versneld tempo 
werden banen voor anesthesisten gecreeerd. Steeds meer ziekenhuizen richtten 
speciale anesthesie-afdelingen op. Het universiteitsziekenhuis van Kopenha
gen, Rigshospital, benoemde op I april 1953 Ole Secher als anesthesiologisch 
'overhege' op haar nieuwe anesthesie-afdeling. 6 1 Secher werd in 1964 benoemd 
als de eerste hoogleraar anesthesiologie in Scandinavie. 

Bj0m Ibsen kreeg op 1 april 1953 een aanstelling in het Kommunehospital, 
een van Denemarken's meest vooraanstaande ziekenhuizen. Ibsen vond dat de 
verantwoordelijkheid van de anesthesist voor de geopereerde patient niet 
ophield op het moment dat de patient de operatiekamer uitgereden werd. Ook 
een goede nazorg was van essentieel belang voor het hers tel, al was het maar 
door het voorkomen van post-operatieve complicaties. Op 1 juli 1953 opende 
hij een 'recovery room' met tien bedden, aanvankelijk van 8.00 uur tot 16.00 
uur, maar vanaf I december 1953 24 uur per dag. Op 1 april 1954 werd ook 
aan het Kommunehospital een speciale anesthesie-afdeling opgericht, met 
Ibsen als hoofd. In deze positie was hij niet langer afhankelijk van chirurgen. 
Op zijn anesthesie-afdeling had hij zijn eigen patienten. 

Ibsen richtte naar eigen inzicht de eerste intensive care unit van Denemarken 
in. De meeste patienten overleden vol gens Ibsen niet aan de primaire, specifie
ke gevolgen van een ziekteproces of trauma, maar aan de secundaire ontrege
ling van ademhaling, bloedsomloop en temperatuursregulatie. Hij zag de 
kunstmatige instandhouding van deze vitale processen als het specifieke van 
de anesthesiologische benadering. Daardoor werd tijd gewonnen, waardoor 
causale therapieen de tijd kregen om hun werk te doen en kregen ziekteproces
sen - zoals b.v. een infectie met het polio-virus - de tijd om hun natuurlijk ver
loop te voltooien.62 De erkenning van de adekwaatheid van deze benadering 
moest ten opzichte van de gevestigde specialismen bevochten worden, evenals 
de acceptatie van de gelijkwaardigheid van de anesthesioloog in de sociale 
hierarchie van het ziekenhuis. 

Patienten werden van chirurgische en andere afdelingen naar zijn intensive 
care overgeplaatst. V66rdat Ibsen een patient accepteerde eiste hij van de 
behandelende specialist een schriftelijke verklaring - in het dossier - dat de pa
tient stervende was; dat hij - de behandelende specialist - in therapeutisch op
zicht niets meer te bieden had: ' .. . at the beginning of my work with intensive 

61. E. Jakobsen, P. Skovsted, C. Thorshauge (eds.), 'Papers Dedicated to Ole Secher on the 
Occasion of the 25th Anniversary of his Department and his 60th Birthday', Acta Anaesthesio
iogica Scandinavica Supplementum 67 . 
62. B. Ibsen, T. Dahl Kvittingen, 'Arbejdet pll en anresthesiologisk observationsafdeling', Nor
disk Medicin 60 (1958) 1349 -1355. B. Ibsen, intensiv Shocktherapi , (K~benhavn 1969). 
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therapy I demanded that the chief surgeon made a written statement in the 
record that the patient was moribund, before I would receive him for I.T.':3 Op 
deze manier garandeerde Ibsen dat iedere patient die levend zijn afdeling ver
liet onmiskenbaar het resultaat was van zijn therapeutisch handelen: 'I wanted 
to make sure that if the patient recovered, it would be recognised to be due to 
our treatment, and that if he did not recover, our treatment would not be bla
med.64 

In de intensive care unit concencenteerde en dirigeerde Ibsen de activiteiten 
van een groot aantal mensen, service verlenende afdelingen (klinisch chemisch 
laboratorium, rontgenafdeling, bloedtransfusiedienst), en diagnostische en 
theurapeutische technologieen. De positieve druk ventilatie vormde een cen
traal element in dat 'sociotechnische ensemble', maar het gekoelde plafond was 
niet minder belangrijk. 

Ibsen besteedde veel aandacht aan de Iichaamstemperatuur van zijn patien
ten, of beter, aan de verdeling van de temperatuur over het Iichaam. Die verde
ling van warmte was mede afhankelijk van de verdeling van het bloed in het 
vaatstelsel. Niet aileen de centrale, rectaal gemeten temperatuur was belang
rijk, maar ook de huidtemperatuur gemeten aan de duimen en grote tenen. Bij 
gelijkblijvende omgevingstemperatuur moesten verandering in perifere huid
temperatuur het gevolg zijn van veranderingen in de verdeling van het bloed in 
het lichaam van de patient, zoals bijvoorbeeld vaatvernauwing bij shock. Door 
de nauw luisterende, getntegreerde toepassing van vaatvernauwende en vaat
verwijdende medicijnen en van plasmavervangende middelen in combinatie 
met een beheersbare en reguleerbare omgevingstemperatuur controleerde en 
reguleerde Ibsen de (verdeling van de) lichaamstemperatuur van zijn patien
ten. 65 Daartoe was een goede air conditioning noodzakelijk. 

Samen met twee ingenieurs ontwierp Ibsen een air conditioning systeem 
voor intensive care units. Dit systeem was niet gebaseerd op de gebruikelijke 
luchtverversing door (toename van) luchtstromen, maar op afvoer van warmte 
door radiatie naar een gekoeld plafond.66 Door de temperatuur van het plafond 
te reguleren kon de temperatuur in de omgeving van de patient gecontroleerd 
en ook therapeutisch gebruikt worden. Ibsen liet het gekoelde plafond in 1957 
in zijn eigen intensive care inbouwen. Later werd het op zijn advies ook toege
past in de nieuwe intensive care unit van Hvidovrehospital in Kopenhagen. 

63. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology', 33. 
64. B. Ibsen, 1989 interview. 
65. Ibsen, Intensiv Shocklherapi. B. Ibsen, B. Jensen, 'Virkningen af dekstran 40 og klorproma
zin p~ peri fer hudtemperatur hos normalpersoner', Ugeskriji for Lager 133 (1971) 1924. 
66. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology', 37 - 40. S. Clemmesen, B. Ibsen, B. Jensen, 
M. Krogsgaard, G. Werner, 'Air-conditioning and human comfort', Danish Medical Bulletin 10 
(1963) 217 - 224. 
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Slot 

De manuele positieve druk ventilatie werd in het Kopenhagense Blegdamshos
pital in stelling gebracht tegen een letale virusinfectie, bulbaire poliomyelitis. 
De epidemie vormde als het ware het geboortekanaal voor een tot de baarmoe
der van de operatiekamer beperkte techniek. De definiering van de hoge sterfte 
aan bulbaire polio als een ventilatieprobleem, en het retorische succes van de 
manuele positieve druk ventilatie bij de behandeling, faciliteerde de mechani
sering en verplaatsing van de techniek naar andere, buiten de operatiekamer 
gelegen, probleemvelden waar respiratoire insufficientie een rol speelde. Het 
poliovirus dolf uiteindelijk het onderspit tegen de grootscheepse vaccinatie
campagnes met poliovaccin in 1955 en '56. De positieve druk respirator had 
toen echter al een nieuwe inbedding gevonden, zowel in de operatiekamer als 
in het nieuwe 'sociotechnische ensemble' van de intensive care units. De inten
sive care unit is op haar beurt het resultaat van een veranderde professionele, 
organisatorische en (bouw)technische constellatie rondom de zorg voor emstig 
zieke patienten in het ziekenhuis. 

De nieuwe mogelijkheden om de meest vitale functies van de mens kunst
matig in stand te houden drijven het begin van het stervensproces en het 
moment waarop het stervensproces kan worden geacht beeindigd te zijn uit 
elkaar. Het beoogde resultaat, volledig herstel , wordt njet altijd bereikt. In 
Kopenhagen overleden 144 poliopatienten. 26 van de overlevenden bleven 
voor de rest van hun leven , tot op heden, afuankelijk van de respirator.67 Met 
de ontwikkeling van de intensive care units is een nieuwe categorie patienten 
ontstaan - patienten die ergens midden in hun stervensproces worden vastge
houden. Daarmee hebben nieuwe conceptuele, diagnostische, juridische en 
ethische problemen hun intrede gedaan. Yoor de laatste maal Ibsen: ' .... at the 
beginning of intensive therapy it was a problem to keep the patient alive -
today it has become a problem to let him die'. 68 

67. Astrup e.a. , 'Polioepidemien i Ki1lbenhavn 1952'. Ook in Nederland worden nog steeds 
enkele van de slachtoffers van de laatste polio-epidemie in Nederland in 1956 kunstmatig 
beademd. 
68. Ibsen, 'From Anaesthesia to Anaesthesiology', 33. 



Een historisch onderzoek naar de reacties 
van de Esso-raffinaderij op het milieube
leid van de overheid (1960-1980) 

M.G.BAARD 

Inleiding* 

De bedrijfstak olieraffinage levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuver
vuiling. Ongeveer dertig procent van de zwaveldioxide-uitstoot in Nederland 
wordt door raffinaderijen veroorzaakt.! Zwaveldioxide is een van de veroorza
kers van zure regen. Nu is uit milieukundig onderzoek naar de mogelijkheden 
voor afvalpreventie bij olieraffinaderijen gebleken dat de raffinaderijen, bij het 
nemen van milieumaatregelen, de wetgeving op het gebied van milieuveront
reiniging als uitgangspunt nemen.' 

Dit maakte mij nieuwsgierig: hebben de raffinaderijen helemaal geen eigen 
milieubeleid? Welke eisen stelt de overheid? Zijn die eisen in de loop der tijd 
strenger geworden? En als dat zo is, hoe hebben de raffinaderijen daar op gere
ageerd? Uit literatuuronderzoek bleek dat er nog weinig bekend was over de 
houding van het bedrijfsleven ten opzichte van de milieuproblematiek. 3 Een 
historisch onderzoek naar de milieumaatregelen van olieraffinaderijen moest 
het antwoord op deze vragen geven. 

De Esso-raffinaderij heeft als enige toestemming gegeven om onderzoek te 
doen. Het archief van de milieudienst van Esso bevat gegevens vanaf de bouw 

* Met dank aan Esso voor het verlenen van toegang tot de archieven; Dhr. J.J. Verhoog ben ik 
erkentelijk voor zijn hulp bij het raadplegen van de stukken. 
I. Milieufacetten . Cijfers bi} milieubeleidsthema's 1988, Centraal Bureau voor de Statistiek 

(Den Haag 1988) 82. 

2. P. van As, M.G. Baard en B. Luten, Olieraffinage en PPP. Een verkennend onderzoek naar 
de belemmerende en stimulerende factoren van het Pollution Prevention Pays·concept bi) drie 
olieraffinaderi)en in het Rijnmondgebied, Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde, Raster
reeks nr. 6. (Rotterdam 1989). 
3. W.A. Hafkamp e.a. , Milieumanagement bi} bedrijven. Van concept naar toepassing, Raad 
voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO), Programmerings- en studiegroep milieu en eco
nomie. Werkgroep bedrijfskundig Milieu-onderzoek (z.p. 1989) 4. 
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van de raffinaderij in 1960.4 Ook interne briefwisselingen, memo's en rappor
ten zijn bewaard gebleven. Het startpunt van het onderzoek is logischerwijs 
het jaar 1960 en als eindpunt is 1980 gekozen, omdat de jaren tachtig zijn te 
beschouwen als een nieuwe peri ode, zowel wat betreft de overheidswetgeving, 
als wat betreft de economische omstandigheden. 

In dit artikel staat de vraag centraal hoe en vanuit welke motivatie de Esso
raffinaderij in het Rijnmondgebied in de peri ode 1960-1980 heeft gereageerd 
op milieu-eisen van de overheid?5 

Om deze vraag te bean two orden zijn, door middel van literatuurstudie en 
archiefonderzoek, een drietal bouwprojecten (cases) van Esso onder de loep 
genomen. Deze drie cases zijn: de bouw van de raffinaderij (1960), de capaci
teitsuitbreiding van de raffinaderij (1969) en de bouw van de 'Visbreaker', een 
kraakinstallatie (1978). Bij elke case heb ik mij afgevraagd welke milieu wet
geving op dat moment van kracht was, hoe Esso met het overheidsbeleid te 
maken kreeg, wat de reactie van Esso was en hoe deze verklaard kan worden. 

Het onderzoek is beperkt tot de maatregelen die betrekking hebben op 
water- en luchtverontreiniging. Bij de aanpak heb ik mij laten inspireren door 
het onderzoek van Van der Tak: Hij pleit ervoor het milieubeleid van de over
heid te analyseren als een proces van onderhandeling tussen twee partijen: de 
overheid en het bedrijfsleven. 

Voor wat betreft het milieubeleid van de overheid heb ik gekeken naar de 
uitvoering van dat beleid voor zover de Esso-raffinaderij hiermee te maken 
kreeg. Of het uiteindelijk uitgevoerde beleid overeenkwam met de verwachtin
gen die de wetgever over dat beleid had, blijft in dit onderzoek buiten 
beschouwing. In bijna aile milieuwetten heeft de wetgever gekozen voor ver
gunning als instrument van beleid.' Een activiteit (bijvoorbeeld [ozen van ver
ontreinigd water of het oprichten van een bedrijt) is verboden zonder vergun
ning. De opzet van een vergunningstelsel is om deze activiteiten, door een ver
gunning en de daaraan verbonden voorschriften, te reguleren.8 

4. Het archief van de milieudienst is grotendeels in handen van de milieucoordinator van Esso, 
Dhr. J.J. Verhoog. Hij is sinds 1960 werkzaam bij de Esso-raffinaderij , eerst in een andere func
tie en sinds 1972 als milieucoordinator. Het archief heeft een aantal hoofdrubrieken: vergunnin
gen, gezondheid, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, geluid, afval, onderzoek, organi
saties en intemationale wetgeving. Elke rubriek heeft een nummer en is weer onderverdeeld in 
meerdere onderwerpen. Elk onderwerp wordt oplopend in tijd geordend. 
5. Dit artikel is een samenvatting van de doctoraalscriptie van M.G. Baard, 'De Esso-raffinade
rij en het Nederlandse milieubeleid. Een historisch onderzoek naar de reacties van Esso op het 
milieubeleid van de overheid (1960- 1980)', Erasmus Universiteit Rotterdam 1990. 

6. Th. van der Tak, Vergunning Verleend (Leidschendam 1988). 
7. Idem, 22. 
8. J.J. Boersema e.a. , Basisboek Milieukunde: over de analyse en de oplossing van milieupro
blemen (Amsterdam 1986) 229. 
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Voordat de drie bouwprojecten van Esso aan de hand van bovengenoemde 
vragen beschreven worden, wordt eerst aandacht be steed aan olieraffinage en 
de milieuvervuiling die dat met zich meebrengt. 

Het raffineren van olie 

Het doe I van raffineren is het omzetten van ruwe aardolie in industrieel bruik
bare producten, zoals benzine, kerosine, grondstoffen voor de chemische 
industrie, smeerolie, brandstof voor schepen, etcetera. In diverse verwerkings
processen wordt de olie opgesplitst in fracties. De keuze voor deze processen 
wordt bepaald door de samenstelling van de ruwe olie en door de marktvraag. 
In het begin van het olietijdperk raffineerde men aileen om lampolie uit de 
aardolie te destilleren. De raffinage- techniek was eenvoudig en de lichte frac
ties (onder andere benzine) die daarbij vrijkwamen werden als ongewenste bij
producten verbrand! Tegenwoordig probeert men juist om zoveel mogelijk 
lichte olieproducten te maken (benzine, kerosine, gasolie etc.) en zo min 
mogelijk zware oliefracties (stookolie, residuale olie) . Daartoe heeft men inge
wikkelde raffinagetechnieken ontwikkeld.9 

De eenvoudige raffinage-techniek (destillatie) is niet veel meer dan het sterk 
verhitten van olie. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende kookpunten 
van de koolwaterstoffen ('fracties') om de olie op te delen in een aantal produc
ten. Dit betekent dat de samenstelling van de ruwe olie volledig bepalend is 
voor de output van dit raffinage-proces. De verschillende olieproducten wor
den afgevoerd naar installaties, waarin ze verdere bewerkingen ondergaan. 
Een gedeelte van de olie verdampt niet en blijft over als residu : hele zware 
olie, nog maar net vloeibaar. Om deze zware oliefracties om te zetten in lichte 
olieproducten, wordt deze olie gekraakt. Deze zogenaamde conversieproces
sen (conversie=omzetting) zijn, in tegenstelling tot destillatie, chemische pro
cessen. Dat wil zeggen dat ze de structuur van de oliefracties veranderen. Bij 
thermische of katalytische kraakprocessen worden de grote moleculen, waaruit 
het residu en de destillaten zijn opgebouwd, afgebroken tot kleinere molecu
len. De derde fase in de verwerking van olie bestaat uit het zuiveren van de 
producten. Hierbij worden vooral zwavel-, zuurstof- en stikstofverbindingen 
uit de olieproducten verwijderd. De laatste fase omvat het mengen van de vele 
producten. 

De Esso-raffinaderij bestond bij de bouw in 1960 uit een destillatie-kolom, 
waarin 5 miljoen ton ruwe olie per jaar verwerkt kon worden. Al snel werd de 

9. Zie W. Bruijn e.a., Karakrerisering van raffinadenjen. Ministerie van VROM, Publicatie· 
reeks Lucht, nr. 24 (Den Haag 1984); in hoofdstuk 3 en appendices A en B staan gedetailleerde 
beschrijvingen van raffinageprocessen en een aantal typische raffinageschema 's. 
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capaciteit uitgebreid tot 8 miljoen ton per jaar en in 1969 tot 16 miljoen ton per 
jaar, zonder dat er iets aan de configuratie veranderde; het bleef een eenvoudi
ge raffinaderij tot aan het eind van de jaren zeventig. Het vraagpatroon veran
derde toen sterk. De vraag naar zware stookolie nam af, de vraag naar lichtere 
producten (zoals benzine) nam alsmaar toe. Daarom besloot Esso een stap toe 
te voegen aan het raffinageproces: zij ging de zware fracties omzetten in lich
tere. In 1978 werd daartoe een gedeelte van de installaties omgebouwd. Door 
de ombouw van de gewone installaties tot thermische kraakinstallatie, de 
zogenaamde 'Visbreaker', werd de raffinaderij een semi-complexe raffinaderij. 
Deze ombouw betekende weI dat de raffinagecapaciteit van 16 miljoen ton per 
jaar afnam tot 8 miljoen ton per jaar. IO Door de extra stap in het raffinage-pro
ces werd de output van de raffinaderij gunstiger: in verhouding kwam er meer 
benzine en minder stookolie vrij, omdat deze laatste tot extra benzine werd 
'gekraakt'. 

Raffinaderijen en milieuvervuiling 

Raffinaderijen VOrmen, door op- en overslag, verwerking en vervoer van grote 
hoeveelheden olie, een zware belasting voor het milieu. Het meest bekend zijn 
de raffinaderijen vanwege de uitstoot van verzurende stoffen en door de ver
vuiling van het water. De raffinaderijen gebruiken veel water" in de vorm van 
stoom ter injectie bij diverse processen en als koelwater. Ook heeft een raffina
derij toevoer van met olie verontreinigd water vanuit de ballasttanks van de 
tankers. De mate van verontreiniging van het water is afhankelijk van het 
gebruik. Sommige waterstromen komen nauwelijks in contact met het proces, 
anderen zijn daar direct mee in aanraking geweest. De belangrijkste verontrei
nigingen in het water zijn olie, een aantal chemicalien en zware metalen. 12 De 
luchtvervuiling die raffinaderijen veroorzaken is afhankelijk van de soort olie, 
die verwerkt wordt (procesemissies) en van de brandstof waarmee de indus
triele fornuizen worden gestookt (verbrandingsemissies). De soort ruwe olie 
die gedestilleerd wordt, bepaalt de hoeveelheid vervuiling die uiteindelijk 
'meegeproduceerd' wordt. Afhankelijk van de plaats van winning bevat iedere 
soort olie een bepaalde hoeveelheid zwavel, metalen en stikstof. 13 Na het des 

10. Oit was precies de bedoeling, want als gevolg van de oliecrisis was die extra capaciteit toch 
niet in gebruik. 

II. Ter indicatie: in 1972 is het ontwerp van de afvalwaterbehandeling gebaseerd op een hoe

veelheid van 1100 m3 per uur: Esso archief, 'Aanvraag lozingsvergunning'. 

12. UNEP, Environmental management practices in oil refineries and terminals. an overview 
(Parijs 1987) 24-27. 

13 . T. Pulles en O. Wiersma, Luci1rverontreiniging door olieraffinaderijen in een veranderende 
markt , IVEM-rapport nr. 9 (1985) tabel 5.1. 
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Alb. 1: 
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tilleren en eventueel kraken, moeten de olieproducten gezuiverd worden. Met 
behulp van terugwinnings-installaties worden zwavelverbindingen verwij
derd. '4 Teruggewonnen elementaire zwavel wordt als grondstof in de chemi
sche industrie gebruikt. De overige zwavelverbindingen komen via een naver
brander in de vorm van zwaveldioxide (S02) in de lucht. 

Belangrijker dan het type olie dat wordt verwerkt, is de soort brandstof die 
wordt gebruikt om de fomuizen in het raffinageproces te stoken. 15 Deze ver
brandingsemissies hebben een veel groter aandeel in de luchtvervuiling dan de 
procesemissies. Oit geldt vooral als residuale olie als brandstof wordt gebruikt. 
Een groot deel van de in de ruwe olie aanwezige zwavel en metal en hoopt zich 
tijdens het raffinageproces op in het residu en is daar slechts tegen hoge kosten 
uit te krijgen. De zwaveldioxide-uitstoot -en daarmee de luchtverontreiniging
zal hoog zijn (zie tabel I .). Een ander probleem dat samenhangt met het stoken 
van fossiele brandstoffen is de emissie van stikstofoxiden (NOx)' Uit tabel I 
blijkt dat deze uitstoot veel minder afhankelijk is van het soort brandstof dat 
wordt gestookt. Evenals S02 levert NOx een bijdrage aan het probleem van 
verzuring van ons milieu. Een laatste probleem betreft de stank.16 Vee I stank
klachten ontstaan als gevolg van het overladen, lekkende leidingen of onvolle
dige verbranding in de fakkel. De hoeveelheid afval die een raffinaderij produ
ceert' is afhankelijk van het type raffinaderij . Hoe ingewikkelder de raffinade
rij, hoe groter de geproduceerde hoeveelheid afval. Het grootste deel van de 
hoeveelheid vaste afvalstoffen wordt gevormd door het zogenaamde 'sludge'. 
Oit omvat zowel het slib afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie als de 
restanten olie met allerlei verontreinigingen uit een tank." Bij de kraakinstalla
ties worden katalysatoren gebruikt. Oeze kunnen gedurende een lange peri ode 
worden gebruikt, maar eens moeten zij, als gevolg van vervuiling of omdat de 
drager is versleten, worden vervangen. Bij de behandeling van de olieproduc
ten en als toevoeging bij het eindproduct worden verschillende chemicalien 
gebruikt. Hergebruik van een groot aantal van deze stoffen is mogelijk; een 
deel moet echter worden vervangen als het vervuild is. De raffinaderij kent 
nog een groot aantal niet te onderschatten afvalstromen, deels procesafhanke
lijk en gedeeltelijk niet-procesafhankelijk, zoals straalgrit, verfresten, bouw
en sloopafval en laboratoriumafval. 

14. Modeme installaties hebben een winningsrendement van bijna 100%. 
15. G.F. Bakema en P. Kroon , Vermijden of bestrijden? Emissies en kosten van emissiebeper
king van 502 , NOx en stof tot 2010 (behorende bi) de Nationale Energieverkenningen 1987), 

Energie Studie Centrum Petten (1988) 67 . 
16. Zie UNEP, Environmental management practices, 17, voor diverse soorten stank en hun 
respectieve herkomst. 
17. SJ. Haverhoek, Management of hazardous wastes in the oil refinery industry (z.p., z.j.) 
tabel 1.4. 
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Als laatste negatieve milieube"invloeding kunnen geluidhinder en ruimtebe
slag worden genoemd. 18 

TABEL I.: Uitworp van luchtveron!reiniging len gevolge van he! verbranden van brandstoffen 
in industriele Jornuizen . 

Brandslof 

Raff.gas 
Aardgas 
Lichle olie 0,3%S 
Zware olie 1 %S 
Zware olie 2%S 
HS Residu 

1000 mJ aardgas = 31.8 GJ 
I Ion olie = 31 .8 GJ 
S= Zwavel , HS= Hoogzwavelig. 

Zwave1dioxiden (glGJ) 

0-500 
0,1 
140 
490 
960 

2450 

Slikslofoxiden (glGJ) 

100 
100 
60 

150 
150 
200 

Bron: T. Pulles en O. Wiersma, Luchtverontreiniging door olieraffinaderijen in een verande
rende mark!, Ivem-rapport nr. 9 (1985) label 4.1. 

De bouw van de Esso-raffinaderij (1960) 

Tot 1960 betrok Esso Nederland haar producten grotendeels van de Esso-raffi
naderijen in Antwerpen en Aruba. In de jaren vijftig steeg het energiegebruik 
in West-Europa veel sneller dan was voorzien.'9 De Belgische raffinaderij, die 
bedoeld was om de Beneluxlanden en nog een aantal andere Europese landen 
van olieproducten te voorzien, had onvoldoende capaciteit om aan de snelstij
gende energievraag te kunnen voldoen. Exxon, de moedermaatschappij , be
sloot dat er in Rotterdam een raffinaderij bij moest komen. De keuze vie} op 
Rotterdam, omdat deze stad toegankelijk was voor grote schepen en de geo
grafische ligging, vestigingsvoorwaarden en het investeringsklimaat gunstig 
werden geoordeeld. 20 

18. In de lerminologie van Boersema e.a., Basisboek Milieukunde, zijn dil vormen van milieu
aanlasling. 
19. Ter indicalie: hel Nederlandse energieverbruik sleeg in de periode 1947-1957 van 2 miljoen 
Ion 101 ca. 5,8 miljoen ton per jaar. Oal is eenjaarlijkse groei van 11 % (Essobron, nov. 1957, 3). 
20. B. Wiebenga, 'De Rotterdamse haven van 1965-1970', in : G.E. van Walsum (red.), Rotter
dam Europoort 1945-1970 (Rotterdam 1972). 
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Op het moment dat de raffinaderij werd gebouwd was de Hinderwet als 
enige milieuwet van kracht.21 De essentie van de Hinderwet is dat 'het verbo
den is inrichtingen, welke daarbuiten gevaar, schade of hinder kunnen veroor
zaken, zonder vergunning op te richten, in werking te brengen, uit te brei den of 
te wijzigen'. Met deze wet wordt een toelaatbare hinderruimte bepaald en de 
overheid beheert deze hinderruimte door middel van vergunningen.22 De uit
voering van de Hinderwet was in handen van de gemeente Rotterdam. Forrneel 
gezien was de Hinderwet een strenge wet. Een bedrijf kon niet van start gaan 
voordat de vergunningen waren verleend en als een bedrijf inwerking was zon
der dat er vergunning was verleend, had de gemeente de bevoegdheid om het 
bedrijf te sluiten.23 In de praktijk ging het anders. 

In het midden van de jaren vijftig werd begonnen met de bouw van de raffi
naderij, in 1959 kon de eerste olie verwerkt worden en in 1960 volgde de offi
ciele opening van de raffinaderij. Pas na de start van de raffinaderij kreeg Esso 
voor het eerst te maken met het gemeentelijk Hinderwetbeleid. De enige 
milieumaatregel, die v66r de bouw van de raffinaderij ter sprake was geko
men, was de bouw van een schoorsteen van negentig meter hoog. Deze 
schoorsteen moest een onschadelijke verspreiding van afgewerkte gas sen in de 
atmosfeer verzekeren.24 Met zo'n hoge schoorsteen was er inderdaad geen hin
der voor de directe omgeving, maar onschadelijk waren de stoffen, die werden 
uitgestoten, allerminst. 

Aan Esso werd dus na de opening gevraagd of zij misschien een aanvraag 
voor een vergunning wilden indienen.25 Esso diende de aanvraag in 1961 in en 
in 1964 werd de vergunning verIeend.26 Het bedrijf was toen al vier jaar in
werking. Uit literatuuronderzoek bleek dat dit de gewoonste zaak van de we
reid was. Vaak was het voor gemeente-ambtenaren onmogeJijk om van tevoren 
te bepalen in hoeverre een bedrijf gevaar of hinder voor de omgeving zou kun
nen gaan opleveren.27 

21. H.J.J. Leenen, Milieuhygienerecht (Tweede druk; Alphen aid Rijn 1976) 26. 
22. E.N. Neuerburg en P. Verfaille, Schets van het Nederlands milieurecht (Alphen aid Rijn 
1989) 28.23.; M. vc. Aalders , Industrie , milieu en wetgeving. De Hinderwet tussen symboliek 
en effectiviteit (Amsterdam 1984) 57. 
24. Esso archief, Harney, Rondleidingsspeech, 9 mei 1960; 'In en om de raffinaderij', brochure 
Esso, 1960. 
25. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen met de erop betrekking hebbende brie
yen 1959-1972, interne brief Hamelers aan Beukers, 16 september 1960. 
26. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen met de erop betrekking hebbende brie
yen 1959-1972, Besluit yergunningyerlening B& W Spijkenisse yoor sectie A tim E. 10 januari 
1964. 
27. Aalders, Industrie , milieu en wetgeving, 54 en 168, en Leenen, Milieuhygienerecht, 126-
128. 
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De vergunningaanvraag bestond voornamelijk uit tekeningen van de instal
laties en plattegronden van het raffinaderij-terrein, die ter goedkeuring aan de 
gemeente-ambtenaren werden voorgelegd. Het hoofd van de tekenkamer was 
verantwoordelijk voor de vergunning-aanvraag, maar niet voor het naleven 
van de voorwaarden zoals deze in de vergunning werden gesteld. Daarvoor 
was in de jaren zestig niemand verantwoordelijk op de Esso-raffinaderij. 

In de definitieve Hinderwetvergunning stonden acht voorwaarden vermeld 
waaronder de vergunning werd verleend.28 De voorwaarden waren dat elektro
motoren de ontvangst van radio- en televisietoestellen niet mochten storen, dat 
brandgevaar zoveel mogelijk voorkomen moest worden, dat er niet gerookt 
mocht worden en dat dit moest worden aangegeven met een bord, dat er altijd 
een verantwoordelijke persoon aanwezig moest zijn en dat het terrein in goede 
staat moest worden gehouden. Verder diende de stookinstallatie van de stoom
ketels en de veiligheidsfakkel zodanig te zijn dat ook bij een maximale toevoer 
van brandstof een rookloze verbranding werd gekregen. Het Rijksinstituut 
voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA), een adviesinstantie, ging akkoord 
met de vergunningverlening wanneer het afvalwater van de olieraffinaderij 
niet meer dan 20 mg olie per liter water zou bevatten.'9 Het advies van het 
RIZA was als voorschrift opgenomen bij het besluit tot vergunningveriening.30 

Of Esso aan deze voorwaarde voldeed werd gecontroleerd door te letten op 
visuele verontreiniging van het water. Er was geen aandacht voor in het water 
oplosbare oliebestanddelen. De norm van maximaal 20 mg/l werd als middel
voorschrife 1 gebruikt. Ais een bedrijf een olie-waterscheider in gebruik had, 
dan werd dit beschouwd als het voldoen aan de norm. De daadwerkelijke 
watervervuiling lag met ISO mg/l ver boven deze 20 mg- norm. 32 Extra maatre
gel en om de luchtverontreiniging te verminderen werden niet genomen. De 
voorschriften met betrekking tot luchtverontreiniging waren in de hinderwet
voorwaarden opgenomen. De in de vergunning opgenomen voorschriften 
waren standaard-hinderwetvoorwaarden, die voor aile bedrijven in het Rijn
mondgebied golden. Er volgde geen enkele reactie of actie van Esso op de 
eisen die de overheid stelde, omdat al aan de voorschriften werd voldaan. In 
feite verdwenen daarmee de vergunningvoorschriften meteen in de bureaula. 
Esso heeft, zo is gebleken, bij de bouw van de raffinaderij absoluut geen last 
gehad van door de overheid opgelegde maatregelen. 

28. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, Besluit vergunningverlening B&W 
Spijkenisse voor sectie A tim E, 10 januari 1964. 
29. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, Besluit Vergunningverlening, 10 januari 
1964. 
30. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen. 
31 . Middelvoorschriften bepalen precies welke maatregelen een bedrijf moet nemen. Bij doel
voorschriften kan een bedrijf zelf bepalen hoe het aan de voorschriften wil vo ldoen. 
32. Esso archief, Aanvraag Lozingsvergunning, ontwerpgegevens DAFlot, 24 januari 1972. 
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De verklaring voor de probleemloze relatie - deze kan als samenwerking 
worden getypeerd - tussen Esso en de lokale overheid is, dat de belangen van 
Esso en de overheid dezelfde waren." Zowel de Rijks- als de lokale overheid 
hadden als doelstelling een snelle industrialisatie.34 Er werd dus veel gedaan 
om bedrijven een gunstig vestigingsklimaat te bieden. 'Strenge' milieumaatre
gelen hoorden daar niet bij. 

De capaciteitsuitbreiding van de raffinaderij (1969) 

Van 1967 tot 1969 werkte Esso aan een verdubbeling van de raffinagecapaci
teit. Naast de bestaande raffinaderij werd een min of meer zelfde raffinaderij 
bijgebouwd. Er kon nu 16 miljoen ton ruwe olie per jaar worden verwerkt. De 
vergroting van de raffinagecapaciteit diende grotendeels om de Esso-maat
schappijen in Europa van olieproducten te voorzien. 35 Bij de uitbreiding van de 
raffinage-capaciteit werd een aantal milieuvoorzieningen aangebracht, onder 
andere drie olie-waterscheiders die sterk vervuilde waterstromen een voorbe
handeling moesten gaan geven. Een extra fakkel werd gebouwd, zodat het 
mogelijk werd om een van de twee buiten bedrijf te stellen voor onderhoud en 
een nieuwe schoorsteen van 150 meter hoog. Deze werd, net als de nieuwe 
fakkel, door Esso beschouwd als een milieumaatregel.36 Als laatste maatregel 
zijn de ontzwavelingsinstallatie en de zwavelfabriek te noemen. Gasolie, kero
sine en benzinecomponenten werden in deze installatie ontdaan van zwavel. 
Het zwavelwaterstofgas dat daarbij vrij kwam, werd in de zwavelfabriek 
omgezet tot vloeibare zwavel:17 Deze diende als grondstof in de chemische 
fabriek. De fabriek was gebouwd om 76 ton zwavel per dag te verwerken. De 
betrouwbaarheid en de resultaten van de installaties waren teleurstellend. Er 
was gerekend op 95% terugwinning. Gemiddeld lukte het slechts om maxi
maal 65 % van de zwavel terug te winnen.3

' De rest ging via de naverbrander 
de lucht in. 

Net als in 1960 werd pas nadat de nieuwe installaties al gebruikt werden een 
Hinderwetvergunning aangevraagd. De aanvraag werd op 29 juli 1970 inge

diend. 

33. Zie O.a.: FM.M. de Goey, Geell woordenmoor doden. De ,-eiolie lussen hel bedrijJsleven ell 
de lokole o\'erheid von ROllerdom , 1945-1960 (Rotterdam 1987). 
34. F Messing, De Nederlondse economie 1945-1980 (Haarlem 1981) O.a. 13,29,51,59, 63 en 
Joh. de Vries, De Nederlandse economie IIjdens de 20e eeuw (B ussum 1977) o.a. 89, 167, 168. 
35. Essobron, januari 1967,4-5. 
36. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, Samenvatting, 12 maart 1968. 
37. Essobroll.juli 1970.2. 
38. Esso archief, SRU geschiedenis 1969-1979. 
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Alb. 2: 

lntussen was er sprake van een toenemend milieubesef. Op Europees niveau 
werd 1970 uitgeroepen tot jaar van het milieu. In Nederland reageerde de over
heid door een uitbreiding van de milieuwetgeving. Daarmee was de zorg voor 
de kwaliteit van het milieu een doelstelling van de overheid geworden.39 

Zodoende kreeg Esso na de capaciteitsuitbreiding met meer overheidsinstan
ties te maken: de gemeente Rotterdam in verband met de Hinderwet, rijkswa
terstaat in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, die in 
1969 van kracht was geworden en met de Voorlopige Technische Sanerings
commissie Rijnmond die, vooruitlopend op het inwerking treden van de Wet 
inzake de Luchtverontreiniging, al aan het werk was gegaan. 

De Hinderwet was nog steeds van kracht. Voorheen adviseerde het Rijksin
stituut voor de zuivering van afvalwater (het RIZA) de gemeenteambtenaren 

39. Boersema e.a. , Basisboek Milieukunde, 66 en E.N . Neuerburg en P. Verfaille, Schets van het 
Nederlands milieurecht (Alphen aid Rijn 1989) 31 en Aalders , lndustrie. 174,175 . 
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over de waterkwaliteitseisen die zij aan de Hinderwetvergunning moesten ver
binden. Nu kreeg Esso van het RIZA te horen dat zij apart een lozingsvergun
ning moesten aanvragen in het kader van de Wet Yerontreiniging Oppervlakte
wateren (WYO). Yoor de uitvoering van deze wet was, zoals gezegd, rijkswa
terstaat verantwoordelijk. Al in 1970 zocht de Technische commissie van de 
Saneringscommissie Rijnmond contact met Esso als voorloper van het inwer
king treden van een gedeelte van de Wet inzake de Luchtverontreiniging 
(WLY), namelijk dat deel dat aanwijzing van bepaalde gebieden als sanerings
gebied mogelijk maakte:o 

Om de contacten met al de verschillende overheidsinstanties soepel te laten 
veri open benoemde Esso in 1972 een parttime milieufunctionaris. De man die 
al een tijdje als contactpersoon fungeerde, ging deze functie vervullen. In 1974 
werd de functie voltijds en een staffunctie; er werd direct aan de raffinaderij
manager gerapporteerd.41 Een belangrijk gedeeJte van de taak bestond uit het 
onderhouden van contacten met de overheidsambtenaren. 

Hinderwet 

Esso kreeg bij de capaciteitsuitbreiding opnieuw met ambtenaren van de afde
ling Hinderwet van de gemeente Rotterdam te maken. In dit geval was vooraf, 
in een vooroverleg tussen Esso en de gemeente, afgesproken dat Esso een revi
sievergunning42 moest aanvragen:J Esso diende een verzoek tot vergunning
verlening in 1970 in. De uiteindelijke vergunningverlening was pas in 1973 
afgerond.

44 
De extra raffinage-capaciteit werd toen al jaren benut (sinds 1969). 

Bij de vergunningverlening werden dit keer veel meer eisen gesteld (bij een 
gedeelte van het terrein maar liefst 94 voorwaarden) dan bij de vergunningver
lening in 1964. Esso kreeg ook op een andere manier dan zij gewend was met 
dit beleid te maken. De vergunning en de voorwaarden waaronder deze kon 
worden verleend, werden eenzijdig aan Esso opgelegd zonder dat daar overleg 
over was geweest. 

Esso reageerde enigszins beduusd op deze voorwaarden. Het was voor het 
eerst dat aan een vergunning voorschriften waren verbonden waaraan Esso niet 

40. Neuerburg en Verfaille, Schels van her Nederlands milieurechr, diverse hoofdstukken en 
Leenen, Milieuhygienerecht, diverse hoofdstukken. 
41. Gesprek met Verhoog, 15 mei 1990 en Esso archief, Jobdescription for environmental coor
dinator, 1983. 
42. Als een vergunning veel uitbreidings- en wijzigingsvergunningen heeft, waardoor de situ
atie onduidelijk is geworden, dan kan het nodig zijn am een nieuwe de gehele inrichting omvat
tende vergunning aan te vragen. Dit wordt een revisievergunning genoemd. 
43. Esso archief, Meeting with "Hinderwet"-authorities about the 2nd Pipestill, 26-10-'66. 
44. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen. 



236 lBGBT8(l991) 

voldeed. Tot nu toe ging het bij de vergunningverlening altijd om algemene 
voorwaarden waaraan de installaties zonder meer voldeden." Esso stond op 
dat moment zwak, omdat formeel gezien niet aan de door de overheid gestelde 
voorwaarden werd voldaan. E6n van de uitgangspunten van Esso was (en is) 
dat zij altijd aan de dflor de overheid gestelde normen wilde voldoen , omdat 
Esso wilde voorkomen, dat ze gedwongen werd om op korte termijn bepaalde 
milieumaatregelen te nemen. Paniekmaatregelen kostten veel extra geld. Esso 
streefde er altijd naar de vereiste milieuvoorzieningen tegelijkertijd met een 
bouwproject uit te voeren. Esso nam contact op met de afdeling Hinderwet en 
vroeg om overleg. De afdeling Hinderwet vroeg of Esso eerst op papier wilde 
zetten aan welke voorwaarden niet werd voldaan. Bij Esso werd een aantal 
vergaderingen gehouden, waarin men bepaalde welke actie ondemomen moest 
worden en wat de strategie tegenover de afdeling Hinderwet zou zijn.46 Esso 
wilde eigenlijk aileen aan de gestelde voorschriften voldoen, wanneer de kos
ten niet te hoog werden. In de aan de Hinderwet-afdeling opgestelde brief 
werd een aantal voorschriften, waaraan Esso niet voldeed en die grote finan
ciele consequenties hadden als Esso er wei aan moest voldoen, bewust niet 
genoemd.47 Oat waren onder andere voorschriften die betrekking hadden op 
loodverbindingen en op verontreinigd regen water dat de haven in kon 
stromen.48 Esso hoopte dat deze punten tijdens de besprekingen niet aan de 
orde zouden komen. Ais die voorschriften wei zouden worden aangehaald, dan 
steunde Esso op de adviezen van de eigen juridische afdeling om bijvoorbeeld 
de gemeente met argumenten te overtuigen, dat bepaalde voorschriften niet in 
de vergunning moesten worden opgenomen of dat Esso op een andere manier 
al aan de gestelde voorschriften vol deed (bijvoorbeeld door eigen bedrijfspro
cedures). 49 De komende vergadering zou dus spannend zijn: zou de afdeling 
Hinderwet een aantal eigen bedrijfsprocedures van Esso voldoende vinden 
voor vergunningverlening, zouden zij eisen dat er geen verontreinigd regenwa
ter meer in de haven kon stromen en zouden zij de voorschriften inzake de 
loodverbindingen ter sprake brengen? De afloop van deze gebeurtenissen mag 
teleurstellend worden genoemd: de zorgvuldig opgestelde brief is namelijk 
nooit naar de afdeling Hinderwet opgestuurd en er is nooit een vergadering 
geweest. 50 Volgens Esso is dit te verklaren, doordat in die periode de bevoegd-

45. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, intern stuk van 1.H. Vlasman aan Poort, 
Waal, Klerk, Verhoog, 14 maar! 1972. 
46. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, memo 12 juni 1972. 

47. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, Brief aan Hinderwetafdeling, Dhr. S. 
Koopmans, 2 juni 1972. 
48. Esso arch ief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen. 
49. Esso archief, Afschriften Hinderwetgoedkeuringen, juridisch commentaar, 16 augustus 
1972. 
50. Esso archief, Hinderwetvergunningen " Offsite" secties, Klerk aan Verhoog, 12 juni 1973. 
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heden van de gemeente voor het verlenen van een Hinderwetvergunning wer
den overgedragen aan de provincie. De afdeling Hinderwet van de gemeente 
heeft de vergunningverlening nooit helemaal afgehandeld en aangezien de 
afdeling Hinderwet geen bevoegdheid meer had tot het verlenen van de ver
gunning, kon Esso geen zaken meer doen met Rotterdam. De strenge voor
waarden zijn daardoor in de bureaula verdwenen. 

Esso heeft dus de capaciteit van de raffinaderij verdubbeld zonder dat werd 
voldaan aan de strenge voorschriften, lOals deze in de revisievergunning 
waren vastge\egd. Aileen maatregelen die in het vooroverleg waren afgespro
ken, lOals een tweede fakkel, de schoorsteenhoogte en de bouw van een ont
zwavelingsinstallatie, zijn door Esso uitgevoerd. Of deze maatregelen daad
werkelijk 'gevaar en hinder' in de omgeving beperkten, is nooit gecontroleerd. 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). 

Vanaf 1969 moesten bedrijven behalve over een Hinderwetvergunning ook 
beschikken over een vergunning van Rijkswaterstaat voor het lozen van afval
water. Aanvankelijk werd Esso hiervan vrijgeste\d. Vier jaar lang golden voor 
Esso historische lozingsrechten. Dit betekende dat van Esso geen enkele in
spanning voor het verbeteren van de waterkwaliteit werd verwacht. Esso 
mocht met toestemming van de overheid blijven lozen wat ze al die andere 
jaren al had geloosd. Pas in 1972, nadat Esso een revisievergunning had aan
gevraagd in het kader van de Hinderwet [in verband met de capaciteitsverdub
beling], moest Esso ook een 10zingsvergunning gaan aanvragen. 51 

Bij de watervervuilingsproblematiek anticipeerde Esso in 1969 op de ko
mende strengere wetgeving voor water. De bestaande zuiveringsfaciliteiten 
werden onvoldoende geoordeeld en voor de toekomst werden nog strengere 
normen verwacht dan op dat moment golden." Eind 1969 kreeg de raffinaderij 
een brief van Esso Europe. In deze brief, die was gericht aan de managers van 
aile raffinaderijen, werd gesproken over de toenemende bezorgdheid in de 
wereld over de vervuiling van het milieu door de industrie. Men verwachtte 
dat voor de raffinaderijen overal een strengere wetgeving lOU komen. Daarom 
meende Esso Europe dat het, in het licht van de publieke discussie, belangrijk 
was dat Esso zichzelf zou voorbereiden en aetie zou gaan ondememen om te 
voldoen aan de strengere milieunormen, ook als er nog geen direete druk werd 
uitgeoefend: 'In this way, we can adhere to our policy and, by leading rather 
than being forced , we can avoid panic measures and the onset of unreasonable 

51. Esso archief, Aanvraag lozingsvergunning, RIZA, 24 januari 1972. 
52. Esso archief, Aanpak in de aardolie, J.J . Verhoog, stuk t.b.v. een cursus TH-Delft, afd . civie
Ie techniek, mei 1982. 
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controls and legislation which, in the long haul, will be more costly and also 
damaging our reputation.' 53 Elke raffinaderij werd daarom verzocht een studie 
te maken van de waterproblematiek en van de eventuele veranderingen die op 
de raffinaderij nodig zouden zijn.54 

Naar aanleiding van deze brief kwam de leiding van de Esso-raffinaderij 
Rotterdam in actie: men liet allereerst de vervuilende stoffen, zoals olie, fenol 
en loog meten, want de mate van vervuiling was niet bekend.55 Er werd een 
'pollution control'-programma gemaakt, een onderzoek gedaan naar de huidige 
en toekomstige activiteiten op het gebied van watervervuiling en een gedetail
leerd programma opgesteld voor de verbetering van het afvalwatersysteem. In 
april 1971 werd op de raffinaderij een werkgroep gevormd onder de naam 
'Liquid Effluent Improvement Task Force'. Deze werkgroep ging zich theore
tisch en praktisch bezighouden met een project ter verbetering van de kwaliteit 
van het afvalwater van de raffinaderij. Het werk van de Task Force bestond uit 
twee onderdelen. Allereerst het korte termijn programma, waarbij aangegeven 
moest worden wat snel en met relatief eenvoudige middelen kon worden ver
beterd. De doelstellingen van dat programma waren het op korte termijn 
(1972-1973) bereiken van maximaal 40 mg olie per liter afvalwater. 56 De 20 
mg/l-norm was, zoals we hebben gezien, een middelvoorwaarde. Bij de metin
gen die Esso deed in het kader van het 'pollution control-programma' bleek de 
hoeveelheid olie in water vele malen groter te zijn, namelijk 150 mg/1. Op 
korte termijn werd er naar gestreefd om dit terug te brengen tot 40 mg/I en uit
eindelijk tot 20 mg/l." 

De tweede taakstelling was om tegen zo min mogelijk kosten een nieuwe 
afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Daartoe werd een lange-termijnpro
gramma uitgevoerd, waarbij onderzocht werd welke afvalwaterzuiveringsme
thode het best vol deed tegen de laagst mogelijke kosten . Gekozen werd voor 

53. Esso archief, 1971 capital budget, brief Esso Europe, 2 december 1969. 
54. Esso archief, 1971 capital budget , brief Esso Europe, 2 december 1969. Ais waarden waar
aan de raffinaderijen op de lange termijn moeten kunnen voldoen worden genoemd : oliegehalte 
5 mg/ l max. , BOD (=bio10gisch zuurstofverbruik 20 mg/1 max. , Feno1 (komt vrij bij wassing 
van ruwe olie) 1 mg/ l max. en afvalloog (Loog wordt in het proces gebruikt om te ontzwavelen ; 
afvalloog is loog met zwavel) mag niet worden geloosd. 

55. Esso archief, '1971 capital budget' , L.v.d. W, Waterpollution abatement. 
56. Esso archief, 'Behoud van een goed leefmilieu', mei 1972. 
57. Leerzaam is in dit geval dat normen niet zo vaststaand en strict zijn als vaak wordt aangeno
men. De 20 mg/1-norm die in de jaren zestig werd gebruikt was veel minder streng dan diezelfde 
20 mg/I-nonn in de jaren zeventig. In de jaren zestig betekende het dat er een olie-waterscheider 
moest zijn. In de jaren zeventig mocht het water daadwerkelijk niet meer olie bevatten dan 20 
mg/ l. 
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de zogenaamde DAFlot-instalIatie58
, die in 1975 in gebruik kon worden geno

men. 
Voor het aanvragen van de lozingsvergunning werd al rekening gehouden 

met deze te bouwen zuiveringsinstallatie: 'Het huidige systeem voor de behan
deling van afvalwater is gebaseerd op verwijdering van afscheidbare olie door 
middel van een olievanger, gevolgd door een olie-afscheidingsvijver. De prak
tijk heeft ons [Esso] geleerd dat dit systeem geen garantie biedt dat de norm 
van maximaal 30 mg59 olie per liter water kan worden gehandhaafd. Om hierin 
verbetering te brengen is een project uitgewerkt met de bouw waarvan volgend 
jaar wordt begonnen als het ingediende budget is goedgekeurd. Het Iijkt ons 
nuttig om voor de indiening van een lozingsvergunning van gedachten te wis
selen over dit project. In principe komt het erop neer dat ons afvalwater na de 
olie-afscheider nog een behandeling krijgt in een zogenaamde "Dissolved Air 
Flotation-" of DAF-unit. '60 De vergadering met het RIZA had als doel om van 
te voren met de RIZA-ambtenaren de te bouwen afvalwaterbehandelings-faci
liteiten te bekijken. Bij deze bespreking waren de hoeveelheid olie in water, de 
manier van meten, de hoeveelheid fenol, sulfide en vaste deeltjes in water en 
de temperatuur van het water" punten van discussie. De inhoud van de vergun
ning zou pas definitief in 1981 tot stand komen. Voor die tijd hadden Esso en 
het RIZA op de meeste punten wei overeenstemming bereikt. Een punt van 
discussie dat lange tijd bleef bestaan was dat Rijkswaterstaat van Esso eiste dat 
zij binnen een jaar na het van kracht worden van de lozingsvergunning een 
saneringsplan van Esso zouden krijgen waarin omschreven zou staan hoe Esso 
tot een aanzienlijke vermindering van de met het afvalwater te lozen hoeveel
heden verontreinigde stoffen zou komen"' , terwijl Esso yond dat met de bouw 
van de waterzuiveringsinstallatie al aan die eis was voldaan. Esso kon nog 
geen uitspraken doen over een verdergaande behandeling van het oliehoudend 
afvalwater, 'omdat de financiele consequenties van zo'n sanering niet zijn te 
begroten.' 63 

58. Dissolved Air Flotation. Het is een secundaire zuiveringsmethode. De basis is een fysisch
chemische behandeling van het afvalwaler, zodat ook in water geemulgeerde olie wordt verwij

derd. Voor uitgebreide omschrijving: Esso archief. 'Behoud van een goed leefmilieu', 1972,35-
38. 
59. Zoals al eerder vermeld : nadat de metingen hebben uitgewezen dat de noml van 20 mg/I in 
werkelijkheid de 150 mg/! benaderd, gaat Esso intern eerst werken met een norm van 40 mg/I, 
daarna met een norm van 30 mg/1. Het RIZA zou uileindelijk een strengere norm (20 mg/I) stel
len. 
60. Esso archief, Aanvraag Lozingsvergunning, RIZA, 27 september 1972. 
61. Koelwater heeft een veel hogere temperatuur dan het oppervlaktewater waarin het wordt 

geloosd. Nog afgezien van de temperatuur zelf, bevat wann water minder zuurstof dan koud 
water. Dit is nadelig voor het leven in het water. 
62. Esso archief, Lozingsvergunning, verslag bespreking concept-Iozingsvergunning (25-11-
'77) , Verhoog aan Beverdam, EC MEMO 77- 163, 29 november 1977. 
63. Esso archief, Lozingsvergunning, brief aan Rijkswaterstaat , 6 januari 1978. 
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Waarom had Esso al een afvalwaterinstallatie gebouwd, nog voordat dit door 
de overheid geeist werd? De belangrijkste overweging voor Esso was onge
twijfeld een kostenoverweging. Het was voor Esso goedkoper om zelf te bepa
len wanneer ze deze zuiveringsinstallatie zou bouwen. Daarnaast speelde het 
imago van Esso een bescheiden rol. Van de verschillende soorten vervuiling is 
die van het water het meest zichtbaar. De duur van de vergunningverJening 
speelde geen belangrijke rol. De zuiveringsinstallatie was immers al gebouwd. 
Bij het overIeg was met name onderhandeld over de normstelling. Esso over
tuigde het RIZA dat Esso aileen met normen kon werken, waaraan een over
schrijdingskans verbonden was: een voIcontinu bedrijf kon niet even worden 
stilgelegd. Naast het financiele aspect speelde ook de f1exibiliteit die Esso in 
de normen wilde hebben een rol: Esso wilde juridisch sterk staan. Door nor
men te formuleren waaraan de raffinaderij gemiddeld moest voldoen stond 
Esso juridisch veel sterker dan bij vaste normen, omdat bij deze eerste over
schrijding in geval van problemen of een grote aanvoer van vervuild water 
mogelijk was, terwijl dit bij vaste normen tot problem en zou leiden. Het RIZA 
zag meer voordelen in een vaste norm, omdat dit gemakkelijker te controleren 
was. De doelstelling van Esso was om de kosten van de zuiveringsinstallatie 
zo laag mogelijk te houden. Oat lukte. De wijze van bemonsteren zoals deze 
door Esso was voorgesteld, werd geaccepteerd. Voor een aantal vervuilende 
stoffen waren helemaal geen voorwaarden gesteld. Deze stoffen kon Esso dus 
straffeloos blijven lozen. Voor het RIZA en de Rijkswaterstaat was een belang
rijke doelstelling om de vervuiling van de oppervlaktewateren te verminderen. 
Om nu de dialoog met Esso open te houden om op die manier verdere sanering 
mogelijk te maken was het voor Rijkswaterstaat van belang bij de vergunning
verlening zelf niet al te stringent aan de gestelde eisen vast te houden. Het risi
co bestond dan dat Esso de bereidheid tot medewerking zou verliezen en over
stappen op de vertragingstactiek: door in beroep te gaan tegen een vergunning 
kon Esso het nemen van maatregelen uitstellen en op die manier uiteindelijk 
toch zelf bepalen wanneer maatregelen werden genomen. Bij deze vergun
ningverlening was opvallend dat niet de definitieve vergunningverlening 
belangrijk was, maar dat het vooral ging om het onderhandelingsproces. 

Rijnmond Saneringsgebied en de Wet inzake de luchtverontreiniging 
(WLV) 

De Wet inzake de Luchtverontreiniging is in 1972 van kracht geworden. Bij 
de uitbreiding van de raffinaderij was deze wet dus nog niet van toepassing. 
Esso kreeg er gedeeltelijk toch mee te maken, omdat vooruitlopend op het 
inwerking treden van de WLV het Rijnmondgebied op 13 oktober 1970 werd 
uitgeroepen tot saneringsgebied. De directe aanleiding daartoe was de ernstige 
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smog-periode op 12 en 13 oktober. Op een aantal scholen in Vlaardingen wer
den de scholieren naar huis gestuurd omdat de situatie ondraaglijk was. Het 
doel van de saneringsverklaring was ervoor te zorgen dat de WLV zo spoedig 
mogelijk effectief kon worden ingezet voor het Rijnmondgebied. Er moest een 
programma worden vastgesteld om de luchtverontreiniging te kunnen bestrij
den. Er werd een voorlopige saneringscommissie ge·installeerd. De formele 
installatie liet nog enige tijd op zich wachten. De voorlopige commissie ging 
in november 1970 aan het werk en streefde emaar om -door het opstellen van 
doelwaarden- de industrie tot zelfwerkzaamheid te brengen.64 Een speciale 
Technische Commissie ging bezoeken aan bedrijven brengen om te vragen wat 
en hoeveel er de lucht inging, zodat er oplossingen gezocht konden worden om 
tijdens bepaalde weersomstandigheden de uitstoot van vervuilende stoffen te 
verminderen. De bedrijven in het Rijnmondgebied en ook Esso hadden hun 
medewerking aan het onderzoek toegezegd.65 In een brief, die de sanerings
commissie naar Esso stuurde, werd gevraagd om nadere informatie over de 
luchtverontreiniging die door Esso werd veroorzaakt. In diezelfde brief wer
den door de commissie vergaande maatregelen genoemd ter vermindering van 
de uitstoot bij bepaalde weersomstandigheden. Het overs tappen op laagzwave
lige brandstof werd als mogeJijkheid genoemd, maar ook het gedeeltelijk stop
pen van het bedrijf.66 

De Technische Saneringscommissie bracht een bezoek aan ESS067 en er von
den verschillende besprekingen plaats om te bepalen, welke maatregelen Esso 
zou moeten nemen,o' Daarbij wilde Esso niet de indruk wekken, dat zij niet 
wilde meewerken69

, maar zij stelde wei dat eventueel afgedwongen maatrege
len -het gedeeltelijk stoppen van de raffinaderij- grote technische, economi
sche en financieIe problemen zouden opleveren. 'De verantwoordelijkheid 
voor dergelijke maatregelen en de conseguenties ervan komen voor rekening 
van de afkondiger van de maatregelen, c.g. de commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland.70, zo dreigde Esso. Toch vertelde Esso in deze zelfde brief 
welke specifieke maatregelen mogelijk waren.71 Uiteindelijk werd in 1974 het 
eerste pakket maatregelen dat door de commissie was opgesteld, afgekondigd. 

64. B.C. Donders, 'Saneringscommissie Rijnmond', doctoraaiscriptie Erasmus Universiteit Rot
terdam 1979,62-69. 
65. Idem, 70. 
66. Esso archief, Technische Saneringscommissie Rijnmond (TSCR), 077-51 a, brief Sanerings
commissie, 'Gezien de reacties ... ', 7 oktober 1971. 
67. Esso archief, TSCR 077 -51 a, brief Saneringscommissie Rijnmond, 26 oktober 1971 . 
68. Esso archief, TSCR 077-5Ia, verslag bezoek TC, 1 december 1971 en idem, brief Esso 
Nederland aan TC, 28 juli 1972. 
69. Esso archief, TSCR 077-51a, brief en commentaar Esso, I januari 1972. 
70. Esso archief, TSCR 077 -5 1 a, brief Esso Nederland aan TC, 28 juli 1972. 
71. Idem. 
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Alb. 3: Hel opspuilen van her raffinaderijlerrein. 192 Ha . moel 4,5 meIer worden opgehoogd. 

Een groot deel ervan had betrekking op de opslagtanks. Bij de maatregelen die 
door Esso werden genomen omdat het Rijnmondgebied als saneringsgebied 
was aangewezen, ging het niet om een vergunningverlening. De van kracht 
geworden maatregelen werden later wei in de vergunning, die voor de Wet 
inzake de Luchtverontreiniging werd verleend, opgenomen. Deze vergunning 
zou pas in 1983 (!) verleend worden. Voorlopig waren de contacten tussen 
Esso en de Technische Saneringscommissie Rijnmond gebaseerd op vrijwilli
ge medewerking van Esso. De relatie tussen Esso en de overheid is bij deze 
besprekingen te typeren als een onderhandelingssituatie. Esso stelde zich bij 
deze besprekingen hard op. 

De ombouw van de raffinaderij (Visbreaker, 1978) 

De verdubbelde raffinagecapaciteit, die bij de uitbreiding van de raffinaderij in 
1969 tot stand kwam, werd niet lang benut. Eind 1973 werd een destillatie
eenheid stilgelegd. De energiecrisis in 1973 leidde namelijk tot een sterk ver-
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minderde vraag naar olieproducten. De capaciteit van de fabriek was door het 
buiten bedrijf stellen van een gedeelte van de installaties weer teruggebracht 
tot 8 miljoen ton olie per jaar. In 1977 werd het stilgelegde gedeelte omge
bouwd tot een thermische kraakinstallatie, de 'Visbreaker'. De hoeveelheid olie 
die per jaar verwerkt kon worden bleef 8 miljoen ton .72 Het grote voordeel van 
deze ombouw was, dat slecht verkoopbare zware olieproducten (stookolie) 
konden worden omgezet in goed verkoopbare lichte olieproducten (o.a. benzi
ne). 

De ombouw van de sti lgelegde destillatie-eenheid was daarmee economisch 
zeer welkom voor Esso, maar betekende een verslechtering voor het milieu. 7J 

Bij het in bedrijf stellen van de omgebouwde installaties bereikten de proble
men met de ontzwavelingsinstallatie hun hoogtepunt. De Visbreaker gebruikte 
namelijk als grondstof zware olie (deze bevat veel zwavel) en de overheidsei
sen voor de hoeveelheid zwavel in de eindproducten waren strenger geworden. 
Dat betekende dat de zwavel uit de producten moest worden gehaald en dat de 
raffinaderij daardoor, als de ontzwavelingsinstallatie niet goed werkte , veel 
meer zwavel uitstootte. De ontzwavelingsinstallatie moest uiteindelijk zelfs uit 
bedrijf worden genomen. De overheid was hiervan op de hoogte en eiste dat er 
snel een tweede ontzwavelingsinstallatie zou komen . Na overleg met Esso liet 
de overheid deze eis vallen. Esso mocht het bouwen van de nieuwe ontzwave
lingsinstallaties combineren met het nieuwe diepconversie-project (de zoge
naamde Flexicoker) dat Esso in het midden van de jaren tachtig inwerking 

wilde hebben. 74 

Geen nieuwe vergunning 

Esso heeft bij de ombouw van de raffinaderij mogen volstaan met een melding 
(!) bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).7; Deze dienst was 
sinds het inwerking treden van de Wet inzake de Luchtverontreiniging (WLV) 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hinderwet bij bedrijven die ook 
een vergunning in het kader van de WLV moesten hebben. De vergunning die 
in 1973'6 aan Esso was verleend, was gebaseerd op een doorzet (verwerking) 
van 16 miljoen ton ruwe olie per jaar. In de nieuwe situatie werd 8 miljoen ton 

72. Esso archief, Visbreaker voor Esso, z.j. 
73 . Esso archief, Dertig jaar Esso-raffinaderij en het milieu, 1.1. Verhoog, 1990, 4. 
74. Gesprek met Verhoog, 6 juni 1990. 
75 . Esso archief, Lozingsvergunning, brief Dahan, 25 januari 1977. 
76. Het gaat hier om de revisievergunning in het kader van de Hinderwet. Een vergunning in 
het kader van de WLV had Esso op dat moment nog niet ; die zou pas aan het begin van de jaren 
tachtig worden verleend. 
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ruwe olie met behulp van een complexere raffinagetechniek verwerkt. De 
DCMR yond het blijkbaar onnodig de oude eisen aan te scherpen. Esso heeft 
de 'vergunningruimte', die er nog was doordat de vergunning bij de uitbreiding 
was gebaseerd op een jaarlijkse doorzet van 16 miljoen ton, gewoon mogen 
opvullen. Er was dus geen enkel nieuw voorschrift gesteld bij de ombouw. 
Deze praktijk was sterk in tegenspraak met een aantal in de wet geformuleerde 
eisen. In de eerste plaats moest bij een dergelijk grote wijziging op het terrein 
altijd een nieuwe vergunning worden aangevraagd, in de tweede plaats werd in 
de Wet inzake de Luchtverontreiniging aandacht besteed aan het opvullen van 
de normen. Bestaande normen opvullen werd als een onwenselijke situatie 
beschouwd. 

De pas sieve houding van de overheid valt te verklaren uit de slechte econo
mische situatie, waardoor het belang van werkgelegenheid en economische 
vooruitgang hoger werd geacht dan het milieubelang. In slechte economische 
tijden pastte het de overheid niet om de bedrijven te confronteren met (strenge) 
milieumaatregelen. Dat er vanuit Esso geen enkele reactie volgde, is begrijpe
lijk. Esso kon zonder extra milieumaatregelen, dus zonder extra kosten, een 
gedeelte van de fabriek ombouwen en weer in bedrijf brengen. 

Conclusies 

In het voorafgaande is uiteengezet hoe de Esso-raffinaderij heeft gereageerd 
op het milieubeleid van de overheid. Tot slot wilen de motieven van Esso voor 
haar milieubeleid op een rij worden gezet. 

Het uitgangspunt van Exxon was dat haar bedrijven moesten voldoen aan de 
wettelijke voorschriften zoals deze in het land van vestiging golden. In Neder
land zorgde de Esso-raffinaderij ervoor dat door samenwerking, (voor) 
overleg en/of onderhandeling met de overheidsinstanties, die verantwoordelijk 
waren voor de uitvoering van het milieubeleid van de Rijksoverheid, Esso 
tegen zo min mogelijk kosten voldeed aan de Nederlandse wetgeving. Door 
samenwerking, overleg en/of onderhandeling werd de op het oog strenge wet
geving minder stringent uitgevoerd. 

In peri odes dat de doelstellingen van de overheid en van de Esso-raffinaderij 
in elkaars verlengde lagen, kon Esso samenwerken met de overheidsinstanties. 
Dit was het geval bij de bouw van de raffinaderij in 1960 en bij de ombouw in 
1978. Na de bouw was de raffinaderij zonder bezwaar van overheidswege al 
ruim drie jaar in bedrijf zonder vergunning en de voorschriften waaronder ten
slotte vergunning werd verleend bevatten geen verrassingen voor Esso. Esso 
voldeed aan die voorschriften. Bij de ombouw van de raffinaderij, in 1978, 
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werden helemaal geen nieuwe voorschriften opgesteld. Esso kon volstaan met 
het melden dat er ingrijpende wijzigingen op het raffinaderij-terrein zouden 
gaan plaatsvinden. 

Bij de uitbreiding van de raffinaderij in 1969 liepen de doelstellingen van 
Esso en de overheid enigszins uiteen. Aan het begin van de jaren zeventig 
kreeg de overheid onder invloed van het toenemend milieubewustzijn in de 
samenleving, de taak om de kwaliteit van het milieu te bewaken. Het resultaat 
was dat Esso te maken kreeg met een aantal verschillende overheidsinstanties 
die de door de overheid gemaakte milieuwetten gingen uitvoeren. In de perio
de van uitbreiding van de raffinaderij-installaties (1969) was de relatie tussen 
Esso en de overheid te typeren als een van onderhandeling. Voor het voeren 
van de onderhandelingen had Esso een milieufunctionaris benoemd. In de uit
voering van het beleid veranderde weinig: ook de revisievergunning (Hinder
wet) en de lozingsvergunning (WVO) zijn achteraf verleend. 

In de jaren die lagen tussen de bouw van de nieuwe installaties, de aanvraag 
van de vergunning en de vergunningverlening was zo'n nieuw bedrijfsonder
deel gewoon in bedrijf, zonder dat de overheid had bepaald of het gevaar of 
hinder opleverde, gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater bracht of dat het 
een toename van de luchtverontreiniging betekende. 

Opvallend was dat in een tijd van groeiend milieubewustzijn de capaciteits
verdubbeling van de raffinaderij op geen enkele manier ter discussie werd 
gesteld, terwijl deze uitbreiding een kwantitatieve toename van de milieuver
vuiling betekende. In de hele geschiedenis van Esso is te zien dat uitbreidingen 
eigenlijk nooit een punt van discussie waren. De overheid gaf de voorwaarden 
waaronder de uitbreiding mocht plaatsvinden aan, maar zou de uitbreiding niet 
tegenhouden. De overheid was bij het maken van nieuwe wetten wei voortva
rend, maar bij de uitvoering van de wetten was dat niet het geval. 

Over de relatie tussen Esso en de verschillende overheden kan opgemerkt 
worden dat de onderhandelingspositie ongelijk was. Esso had veel kennis over 
de eigen productieprocessen, een eigen juridische afdeling en had slechts een 
belang: op lange termijn het behalen van winst. De overheid stond al meteen 
zwak omdat zij degene was die iets van Esso gedaan wilde hebben. Als de 
overheid teveel de wettelijke, 'zwaardere' middelen zou gebruiken , kon Esso 
op allerlei manieren de zaken zodanig vertragen, dat er uiteindelijk niets zou 
gebeuren. Verder had de overheid onvoldoende kennis in huis over aile ver
schillende productieprocessen. De overheid was athankelijk van de informatie 
die Esso leverde. Ais laatste nadeel kan worden genoemd dat de overheid vaak 
tegenstrijdige belangen moest verdedigen. 

In dit onderzoek is het beleid van de Esso-raffinaderij als reactie op het over

heidsbeleid geschetst als een zelfstandig beleid. Oat beleid werd echter mede 
bepaald door de hele bedrijfstak (branche-overleg) en in dit geval ook door de 
andere bedrijven in het Rijnmondgebied (vertegenwoordigd in de Stichting 
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Europoort Botlek Belangen). Gedeeltelijk is hieraan aandacht besteed in de 
studie van Barmentlo.77 Helaas is het niet mogelijk om de geformuleerde uit
spraken geldig te verklaren voor aile raffinaderijen in het Rijnmondgebied. 
Weliswaar is er wei een beeld ontstaan van de veelal technische manier waarop 
de problemen worden aangepakt door overheid en bedrijven, maar de raffina
derijen verschillen onderling zoveel (in productie, configuratie, brandstofinzet 
en hoeveelheid milieuvervuiling) dat het niet mogelijk is de uitspraken die 
over de reactie van Esso hier gedaan worden van toepassing te verklaren op de 
andere raffinaderijen. 7R 

Het zou onjuist zijn te concluderen dat er niets is gebeurd op het gebied van 
milieumaatregelen, maar toch kan men, gezien de omvang en de ernst van de 
milieuproblematiek, het optreden van de overheid tegenover de Esso-raffina
derij zeer gematigd noemen. Met meer inspanning van de overheid en door het 
inbouwen van financiele prikkels voor de te nemen milieumaatregelen door 
bedrijven, zou een beter resultaat voor wat betreft de kwaliteit van het milieu 
bereikt kunnen worden. Daarom kan niet anders geconcludeerd worden dan 
dat Esso in de relatie tot de overheid over veel middelen beschikt om concrete 
maatregelen af te zwakken of voor zich uit te schuiven. 

77 . I. Barmentlo, 'Shell als succesvollobbyist: een studie naar de illvloed van Shell Nederland 
Raffinaderij op het milieubeleid'. doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden, 1988. 
78. Dhr. J.J. Verhoog, milieucoiirdinator van Esso denkt dat het wei mogelijk is om het algeme
ne beeld, zoals dat in dit onderzoek naar voren komt, van toepassing te verklaren op de andere 
raffinaderijen. 'Er zijn hoogstens verschillen in details; het algemene beeld zal hetzelfde zijn'. 

(Gesprek Verhoog, 16 juli 1990). Meer onderzoek moet uitmaken of deze uitspraak terecht is. 
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Destillatieproces. Broo: Esso brochure. 
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The charismatic engineer: Seymour Cray 
and the development of supercomputing 

B. ELZEN AND D. MACKENZIE 

Introduction* 

Supercomputers, pragmatically defined as the fastest computers at any given 
time,' are considered high-tech and of strateg ic importance in many countries 
for science, engineering and national security. Despite this importance and al
though explicit efforts to develop the fastest computer in the world have been 
going on for at least three decades, the development of supercomputers has 
hardly attracted the attention of historians of technology. This article is our 
first attempt to fill that gap.2 

As a leading thread through our article we will follow the activities of the 
man who is widely considered the patriarch of supercomputers: Seymour R. 
Cray, a person with a strong charisma and many admirers. However, rather 
than seeing charisma as a quality of an individual , we seek to understand how 
Cray's legendary status is supported by a wider community that makes or uses 
supercomputers or is engaged in a variety of activities in connection with these 
machines. Therefore, we will not limit our hi storical analysis to the person and 
hi s computers but also describe the wider world of supercomputing. Doing so 
we will illustrate how Cray's chari sma can be sustained because of the de
velopment of a network of social relationships, the origins of which are rooted 
in Seymour Cray's work. 

* The research reported on here was supported by the UK Economic and Social Research 
Counc il, under the Programme on Infonnation and Communication Technologies (P ICT). 
I. There is some ambiguity in thi s definition as there is no uni versa ll y accepted way of esta
blishing the speed of a computer. Due to differences in architec ture and software a computer 
that is the fastest on a specific code need not be the fas test on another code. The pragmatic 
definition given here, however, suits our needs as everybody in the computer world would agree 
that the machines we discuss wou ld be classified as supercomputers. 
2. We are also working on a second article and a book. 
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Seymour R. Cray 

The twentieth century's engineers have been anonymous figures. Few have 
captured public imagination like their nineteenth-century predecessors , their 
lives chronicled by admirers like Samuel Smiles.' Amongst the select few 
twentieth-century engineers whose names have become household words is 
Seymour Cray. 'Cray' and 'supercomputer' have become close to synonyms, a 
verbal link whose very ex istence is a barrier to other producers. When a film or 
television programme wishes to convey an image of 'computer power', the 
most popular way of doing it is a picture of a Cray Research supercomputer, 
with its distinctive 'Ioveseat' design and Cray logo (See figures I and 2). 

Seymour Cray is a paradox. He is in this sense the most public of computer 
designers. ' He is, simultaneously, the most private. Apart from on very rare, 
strategic occasions, he (or, rather, a secretary acting on hi s behalf) steadfastly 
refuses interviews.; He restricts his very occasional 'public' appearances to 
carefully selected audiences, usually audiences where technical specialists 
from current or potential customers fi gure highly. These events can take on 
more of the character of a political rally than scientific meeting, with Cray 
being greeted, like a party leader, by a standing ovation. Videotapes of these 
appearances circulate amongst the supercomputer community; they are the 
closest most members of that community, let alone a wider public, can get to 
the man himself.6 

Cray's privacy is not the psychological necessity of an overwhelmingly shy 
or socially incompetent person. He is no archetypal computer nerd. The video
tapes reveal a poised and witty man , a compelling public speaker, articulate 
within the deliberately low-key regi ster of hi s native U.S. mid-West. The latest 
tape, from 1988, shows a fit , even handsome, Cray (he is reportedly a keen 
sailor and skier) , looking younger than hi s 63 years . 

Around the privacy, the anecdotes proliferate. Cray has become a legend , a 
myth , a symbol. Tales (many no doubt apocryphal) of his doings and say ings 

3. See, e.g. , Samuel Smiles, Lives of the Engineers: George and Robert Stephell son (London 

1904). 
4. Perhaps the closest parallels among computer engineers are the co-founders of Apple, Steve 
Jobs and Steve Wozniak. Because they, espec iall y Jobs, have been less private than Cray, much 
more has been written about them: see, e.g. , Michael Moritz, The Lillie Kingdom: The Private 
Story of Apple Computer (New York 1984). But , perhaps because of the lack of an eponymous 
product , the names of Jobs and Wozniak are less well-known than that of Cray. The other most 

prominent case of eponymy is Gene Amdahl , but no public legend has attached itself to him as 

it has to Cray. 

5. The authors of thi s article were not surpri sed to receive one of these polite but finn refusals. 
6. George Michael of the Lawrence Livermore Nationa l Laboratory kindly arranged for us to 
be provided with two such videos; a third came from John Roll wagen of Cray Research. 



250 JsGBT 8(1991) 

RESEARCH, INC. 

Fig. I: CRI logo 

Fig. 2: Cray-I Computer 
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are told and retold. Display boards of these sayings accompany the exhibition 
devoted to Cray at Boston's Computer Museum. Rigorously rationed as they 

are, Cray's pronouncements take on exceptional significance. Again, the stra
tegy of privacy has the consequence of public prominence, even fascination . 

The Cray legend resonates with powerful themes in the American imagina
tion: the lure of high technology, the individual against the organization, the 
country against the city. Both in itself, and in the applications with which it is 
associated, the supercomputer is the epitome of the highest of high technology. 
In supercomputing, for many years, the United States unequivocally led the 
world. Because of the supercomputer's importance to nuclear weapon design 
and codebreaking, this lead has seemed an important foundation of American 
power. 

Three times in his career (the latest as recently as 1989), Cray has left the 
corporation for which he worked to strike out anew on his own. The first two 
times, at least, hi s venture was blessed by extreme success. Yet money has not 
taken him to the corrupting city, nor does anyone imagine it is love of money 
that has driven Cray's work. He has eschewed the trappings of corporate suc
cess, preferring for most of his working life the quiet, rural surroundings of his 
home town of Chippewa Falls, Wisconsin. 

The appeal of the name and the image is not just to a wider public. When his 
start-up company, Cray Research , went public in 1976, it had 'no sales, no 
earnings, a $2.4 million deficit, and further losses looming'. Yet the 600,000 
shares of common stock it offered the securities market were snapped up 
'almost overnight', generating $10 million capita!. ' As the years have gone by, 
Wall Street has come to apply more conventional criteria to Cray Research. 
Yet the appeal to the imagination persists. 

Fourteen years on, in 1990, Business Week could still carry a front cover 
that captures the very essence of the legend of Cray. A colour painting of him 
as rugged American individualist - in open-necked check shirt (certainly not 
business suit), hair scarcely touched with grey, clear blue eyes looking resolu
tely into the future - is superimposed on twin images: an idyllic rural scene 
with a small road winding through hills; and a computer-generated surface 
above which hovers a galactic spiral. Above is the simple, bold title: The 
Genius' .' 

7. Bradford W. Ketchum, 'From Start -U p to $60 Million in Nanoseconds', /nc .. November 
1980, 5 1-58,5 I. 
8. BlIsiness Week, 30 April 1990, front cover. 
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From charisma to routinization 

In Seymour Cray, then , we have an instance of a phenomenon little touched 
upon in social studies of technology - chari sma (little touched upon, perhaps, 
because to some 'charismatic engineer' embodies a contradiction!). In the 
words of Max Weber, charisma is an 'extraordinary quality of a person', 
whether that person be prophet, warlord, or whatever! For a soc iologist, of 
course, charismatic authority does not inhere in the individual, but in the 
beliefs of others about that individual: charisma is the product of social rela
tionships. This essay will, therefore , enquire not into the psyche of Cray him
self - that is beyond both our competence and our data - but into the relations
hip between Cray and other actors. Agnostic on the question of whether Cray's 
unique sty le has psychological roots, we shall analyse it as a soc iotechnical 
strategy, a way of constructing simultaneously both distinctive artefacts and 
distinctive social relations. 

In thus seeing Cray as a 'heterogeneous engineer"o we are, of course, draw
ing on an important theme in the recent history and soc iology of technology, 

notably the work of Tom Hughes, Michel Calion, Bruno Latour and John Law. 

However, in this essay, we shall also follow the central theme of Weber's dis
cuss ion of charisma. Charismatic authority is an inherently transitory pheno
menon. A network of soc ial relationships can on ly temporarily ex press itse lf as 
the extraordinary characteristics of one person, because of human mortality if 
nothing else. If it is to develop and survive, other, more exp lic itly soc ial , forms 
of expression must be found: "Just as revelation and the sword were the two 
extraordinary powers, so were they the two typical innovators. In typical fas
hion, however, both succumbed to routinization as soon as their work was 
done ... [R]ules in some form always come to govern ... The ruler's disciples, 
apostles, and followers became priests, feudal vassa ls and, above a ll , officials 

"11 

This 'd ialectic of charisma' is one of several persistent patterns we detect in 

the hi story of supercomputing. Others we must return to in a separate article. 
The tale of Seymour Cray and hi s machines, of the construction and decon
struct ion of chari sma, is material enough for now. 

9. Max Weber, The Social Psychology of the World Religions', in H.H. Gerth and C. Wright 
Mi lls, eds ., Frolll Max Weber: Essays in Sociology (London 1970) 267-30 1, 295, emphasis in 
original. 
10. The phrase 'heterogeneous engineer' is Law's. See John Law, Technology and Heterogene
ous Eng ineering: The Case of the Portuguese Expansion', in Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes 
and Trevor Pinch, eds, The Social COl1strucrion of Technological Systems: New Directions in 
the History and Sociology o/Technology (Cambridge, Mass. 1987) 111 -34. 
II . Weber, 'World Religions', 299. 
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Origins 

The Chippewa River flows south through the woods of north-western Wiscon
sin, eventually joining the Mississipi . On its banks grew the small town of 
Chippewa Falls. Seymour Cray was born there on 28 September 1925, the son 
of an engineer. " After military service as a radio operator and cryptographer, 
and a brief period at the University of Wisconsin at Madison, he studied 
electrical engineering and applied mathematics at the University of Minnesota, 
receiving a bachelor's degree in 1950 and master's in 1951. 

In 1950 he was recruited by Engineering Research Associates of St. Paul, 
Minnesota." With its origins in wartime cryptographic work, ERA was one of 
the pioneers of digital computing in the US, though the secrecy of the code
breaking task (its continuing primary market) meant that the firm's work was 
much less well known than that of J. Presper Eckert and John W. Mauchly in 
Philadelphia. In May 1952, however, ERA was sold to Remington Rand, 
which already owned Eckert-Mauchly, and in June 1955 Remington Rand 
merged with the Sperry Corporation to form Sperry Rand. 

Little detail is known of Cray's work for ERA and Sperry Rand, though the 
young Cray quickly won considerable responsibility, notably for Sperry Rand's 
Naval Tactical Data System (NTDS) computer. He was thus already a figure of 
some importance to his first start-up company, the Control Data Corporation 
(CDC), formed when Cray and eight others, most famously William C. Norris, 
left Sperry Rand in 1957. Cray was the chief designer of Control Data's first 
computer, the CDC 1604, announced in October 1959. Built from solid-state 
transistors, rather than the previously pervasive vacuum tubes, the highly suc
cessful 1604 moved Control Data into profit and launched it on a path that was 
to enable it briefly to challenge IBM's dominance of the computer industry, a 
dominance that was already hardening by 1957. 

Roots of the Cray strategy 

The NDTS and especially the 1604 were considerable achievements, and secu
red Cray's growing reputation as a computer designer. Yet neither was the stuff 
of iegend, nor - beyond the beginnings of anecdotes concerning his preference 
for simple designs and intolerance of those he considered fools l4 

- is there 
much evidence of a distinctive Cray style in their development. 

12. Here we are primarily following the brief biographical details of Cray in chapter 18 of 
Robert Slater, Portraits in Silican (Cambridge, Mass. 1987). 
13. For the history of Engineering Research Associates , see Erwin Tomash and Arnold A. 
Cohen, The Birth of an ERA: Engineering Research Associates, Inc., 1946-1955', Annals of the 
History of Computing I (2) October 1979,83-97. 
14. David E. Lundstrom, A Few Good Menfrum Univac (Cambridge, Mass 1987), 136. 
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The origins of both legend and style, the first clear manifestation of what 
was to become Cray's distinctive sociotechnical strategy, can first be traced 
unequivocally in discussions within Control Data on what to do to follow the 
company's success with the 1604. The obvious step was to build directly on 
that success, offering an improved machine, but one compatible with the 1604 
(so users of the latter could run their programs unaltered). While the 1604 had 
been oriented to the demands of 'scientific' users, such as defence contractors 
and universities, there was a growing sense within Control Data of the need to 
orient at least equally to business data processing, where arithmetic speed was 
of less concern than the capacity to manipulate large data sets. Compatibility 

and business orientation were not necessarily at odds. By adding new instruc
tions, specially tailored for commercial usage, to the instruction set of the 
1604, business demands could be catered for without sacrificing compatibility 
with the previous machine. 

This emerging strategy was perfectly sensible. It was indeed similar to, if 
less ambitious than , that to be announced in 1964 by IBM , with its famous 
System 360. This was a series of compatible machines, some oriented to the 

business and some to the scientific market, but all sharing the same basic 
architecture, and with an instruction set rich enough to cater for both sorts of 
demand. Cray, however, disagreed with all elements of the strategy - compati
bility with the existing machine, orientation to the commercial as well as 
scientific market, a complex instruction set. 

His alternative strategy prioriti /~d speed: in particular, speed at the 'f1oating
point' arithmetic operations that were the dominant concern of defence and 
scientitic users. In that prioritization, Cray did not wish to be constrained by 
choices made in the development of the 1604. Compatibility was to be sacrifi
ced to speed. As one of hi s famous maxims has it , he likes to start the design of 
a new-generation machine with 'a clean sheet of paper' . He had no interest in 
business data processing, and abhorred the complexity that arose from trying 
to cater simultaneously to both scientific and business users. 

The 1604 was making a lot of money for Control Data, and so it seemed pos
sible to pursue both strategies simultaneously. One group of designers went on 
to develop a series of complex-instruction-set computers compatible with the 
1604 (the Control Data 3600 series), with a primary orientation to the commer
cial market. A second group, led by Cray, set out to develop the fastest machi
ne they could conceive of, which became the CDC 6600. 

Cray's status as the chief designer of the corporation's first and most success
ful computer, and the threat (possibly explicit) that he would leave, " enabled 
him to negotiate in 1961/62 a remarkable arrangement with Control Data 

15. Slater, Portraits. 1987. suggests that Cray told Norri s he was leaving. 
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chairman Norris. He was allowed to move, with the small team working on the 
6600, a hundred miles away from Control Data's headquarters in Minneapolis
St. Paul, to a newly-built laboratory on a plot of country land, owned by Cray 
personally and close to his house, in woods overlooking the Chippewa River. 
Cray thus won a remarkable degree of autonomy from corporate control. Even 
Norris had to seek Cray's permission to come to the Chippewa laboratory, and 
Cray visited Control Data headquarters only every few months. 

The technical and social aspects of Cray's strategy were tightly related. 
Chippewa-style isolation would have been incompatible with successfully 
building a series of compatible, general purpose, computers. That required 
finding out the needs of different kinds of users, balancing one technical char
acteristic against another, giving attention to software as well as hardware, 
keeping different projects connected together, harnessing all the different parts 
of a growing corporation to a common, but diffuse, set of tasks, 'committee 
design' .16 By the move to Chippewa, Cray created a geographical and social 
barrier between his team and all this negotiation and compromise. (Another 
reported motive for the move was Cray's fear of nuclear war: 'I wanted to get 
out of the big city because I might get my head blown off) .17 

The instruction set of the computer designed at Chippewa, the Control Data 
6600, is emblematic of Cray's sociotechnical strategy. It contained only 64 
instructions, at a time when a hundred or more were common. When the 
attempt is being made to satisfy a variety of different user concerns, the easiest 
means of harmonization is to satisfy vested interests by adding instructions. 
The IBM Stretch computer, designed in the late 1950s, is an extreme example. 
An intensely ambitious project, intended to combine extreme speed with an 
attempt to straddle the scientific , cryptographic and business markets, Stretch 
had an instruction set of no fewer than 735 instructions." 

A simple instruction set for the 6600 permitted most of those instructions to 
have their own hardware support, tailor-made for speed. Ten independent pro
cessing units separately handled logical operations, multiplication, division 
and so on. Input/output operations were hived off to ten independent peripher
al processing units (PPU). (see Figure 3.) 

Striking though its overall design is, the 6600 by no means emerged, Athe
na-like, simply from the brain of Seymour Cray. The instruction-set simplicity 
of the 6600 became architectural complexity, for example as a sophisticated 
'scoreboard' unit had to be designed to keep the different independent process
ors working harmoniously. Even Cray could not on his own master all the 

16. On 'committee design', see Lundstrom, Univac. 

17. Seymour Cray, as quoted in Russell Mitchell, The Genius', Business Week . 30 April 1990, 
80-88, 83. 
18. Charles J. Bashe et aI., IBM's Early Compulers (Cambridge, Mass. 1986) 446. 
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Fig. 3: Block diagram of the Control Data 6600. Source' Thornton (1980, p. 346) 

details, so even within his small team an interval division of labour was need
ed. James Thornton, in particular, took responsibility for much of the detailed 
design. 

That kind of division of labour was not troublesome to Cray. In the isolation 
of Chippewa, the team was a coherent one. Cray refused to be diverted by even 
the few visitors allowed to come to the laboratory, and even family demands 
had to fit into their allotted place. Cray's children 'remember that on long auto 
trips he demanded total silence, apparently to think through technical pro
blems' . Cray's wife, Verene, worked hard to foster a sense of togetherness 
around Cray's obsessive work schedule. Family dinners were sacrosanct, but 
Cray would soon leave to return to his laboratory to work late into the night. 
His eldest child, Susan Cray Borman, recalls leaving him questions about her 
algebra homework on his desk in the evening, knowing she'd find answers 
waiting for her in the morning. 'It was like the elves had come,' she says.19 

19. Mitchell, 'The Genius', 84. 
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The combination of Cray's intense personal involvement and the laboratory's 
isolation lent coherence to the project: 'A team spirit developed and carried 
over into sporting and recreational events in the community'.20 Developing the 
6600, however, involved far more than the sociotechnical work of leading the 
team at Chippewa. Cray did not attempt to develop the basic components for 
the machine: developing an innovative configuration or 'architecture' for them 
was work enough. This placed his team on the horns of a dilemma. A conser
vative choice of components would reduce risks, but might not give the speed 
that was necessary. The other Control Data team were no slouches, despite the 
range of needs they were seeking to satisfy, and to justify itself within Control 
Data, much less find a place on the market, the 6600 project had to be a lot fas
ter than the 3600 series. Components at the state-of-the-art, or just beyond it, 
would give the edge in speed, but would place the fate of Cray's project in the 
hands of their developers, over whom he had no control. 

Cray's preferred approach was conservative - 'keep a decade behind', is one 
of his sayings on display at the Computer Museum - and his team began by 
trying to wring a 15 to 20-fold speed increase over the 1604 without radical 
change in components. His team, however, found this impossible to achieve. 
Fortunately, a new silicon transistor, manufactured by Fairchild Semiconduc
tor, appeared on the market in time to salvage the project, and design was 
begun again with that as its basis, though the speed goal of the delayed project 
had to be increased relative to the 3600 to make up for the lost time. 

The problematic relationship between computer designer and component 
supplier is a theme that was to recur in the history of supercomputing. So is 
another issue that emerged to the fore in the development of the 6600. Like 
almost all other computers, the 6600's operations were synchronized by pulses 
in control circuitry; the interval between those pulses was its 'clock speed'. The 
target clock speed for the 6600 was 100 nanoseconds, one ten-millionth of a 
second. [n such a tiny interval of time, the finite speed of electrical signals 
became a constraint. If the wires were too long, a signal would not arrive its 
destination within one cycle of the clock. So the circuitry of the 6600 had to be 
packaged very densely. With the silicon transistors they got a ten times density 
improvement, but dense packaging meant intense heat generated. 

This heat had to be removed. Cray grasped the centrality of what others 
might have considered a menial aspect of computer design, and superintended 
the design of a special cooling system, with freon refrigerant circulating 
though pipes in the machines structure to remove the heat. 

To produce an artefact of the 6600's daunting complexity was no easy task. 
The wider computer industry had already started applying its own products in 

20. James E. Thornton, The CDC 6600 Project '. Annals a/ the History a/Computing. 2(4) Octo
ber 1980,338-348,343. 
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more and more automated design and production systems. Cray took a step in 
the opposite direction. The most sophisticated computer of its day was, in 
effect, hand crafted. Cray was even reluctant to turn it over to the Control Data 
production facilities in the Minneapolis suburb of Arden Hills, and the first 
few 6600 were built in Chippewa. Finally, the transition was successfully 
made, but it was no simple matter of handing over blueprints. The production 
process, and integrating the large network of suppliers whose parts went into 
the 6600, required the most careful attention , but not from Cray himself. His 
habit has been to delegate the task to others in his team, but he has always been 
fortunate in the people to whom he has delegated it. Especially the name of 
Les Davis should be mentioned who was Cray's chief engineer for almost three 
decades. Many in the supercomputer world refer to him as the man who made 
Seymour Cray's ideas work. 

This connection to the outside world was not the only way the boundary 
round Chippewa had to be made permeable. If users in general were kept at 
arms length , a few select people passed relatively freely between Chippewa 
and sites where the 6600 might be used. One crucial such site was the nuclear 
weapons laboratory at Livelmore, California. The Livermore Director of Com
puting, Sidney Fernbach, had easier access to Cray's laboratory than Norris 
had, and close liaison developed between the two sites. Cray, normally consi
dered a 'technical dictator' , was prepared to listen to Fernbach's advice about 
how to shape the 6600 to ensure it met Livermore's unique needs for computer 
power." 

For all his apparent isolation, Cray was building potential users into what, 
following Calion, Latour and Law, we might call his 'network'. His was not the 
slick marketing of the brochure and slide presentation, but the quiet link
making of a man who is reported to have said at the time of the 6600's devel
opment that he knew all his potential customers by their first name." Its very 
lack of slickness - no conventional sales presentation appears ever to have 
been given at the Chippewa laboratory - made it all the more convincing. One 
participant remembers an Army colonel 'asking what would be the performan
ce of the model 7600 compared to the 6600. Seymour replied that he would be 
happy if its just ran! Somehow the quiet low-key discussions were terribly 
impressive. The image of a man who knew exactly what he was doing came 
across clearly to the visitors, as they told me afterwards.''' 

21. Lundslrom, Univac, 214; D. MacKenzie , The Influence of Ihe Los Alamos and Livermore 

National Laboratories on the Development of Supercomputing'. forthcoming , Annals of the His· 
tory oj CompLlling. 
22. Interviews with Bill Spack , Roger Lazarus, Robert Frank and Ira Akins. Los Alamos, NM 
(12 April 1989). 
23. Lundstrom, Unil 'ac, 135. 
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The 6600 repaid its users'. It provided a quantum leap in the computing 
power available to Livermore and its competitor nuclear laboratory at Los Ala
mos. 24 It even gave the U.S. a temporary lever in its attempt to control French 
nuclear weapons policy, the American government in 1966 blocking the export 
of a Control Data 6600 destined for the French bomb programme (though the 
requisite calculations were performed surreptitiously on an apparently civil 
6600). 25 Though the term was not yet used, the 6600 was indeed a supercom
puter, enjoying a significant advantage in arithmetic speed over all other 
machines of its day, worldwide. 

Even Control Data, who had had to procede much more on faith than had 
Fernbach - Cray's reports to his employers were delightfully succint and unin
formative'" - were repaid. The largest sale achieved by any previous supercom
puter, IBM's Stretch, was eight. The 6600, soon after its introduction in 1964, 
became a big success and before the decade was out, orders passed the hund
red mark, at around $8 million a machine. IBM was rattled, the 6600 promp
ting a famous acerbic memo to his staff from chairman Thomas J. Watson, Jr., 
enquiring why Cray's team of '34 people - including the janitor' had outper
formed the computing industry's mightiest corporation." 

'Big Blue', as the rest of the industry called IBM, bent its efforts to develop, 
out of the basic mUlti-purpose Series 360 architecture, 'top-end' machines to 
compete with Cray. Although IBM controlled vastly more resources, and had 
at its call considerable talent (including Gene Amdahl, a computer designer of 
great skill who was to become almost as famous as Cray), it failed. Ultimately, 
IBM was not prepared to sacrifice compatibility for speed; nor, perhaps, were 
the 'social' aspects of Cray's strategy replicable within a giant organization 
with a notoriously conformist corporate culture. The 1967 IBM 360/91 
surpassed the 6600, but Cray was a moving target, and had his successor 
machine, the 7600, ready by 1969. It was 1971 when IBM, with the 360/195, 
caught up. IBM sought to compensate for its lag by announcing these machin
es well in advance of their readiness. Control Data responded with the comput
er industry's most famous law suit, using the U.S.'s anti-trust laws to charge 
IBM with illegal monopolistic practices. 

24. Interview with Lowell Wood, Livermore, Calif., 16 October 1989. 
25. Kenneth Flamm, CreaTing The CompuTer: Government, Industry and High Technology 
(Washington, DC 1988) 152-55. See Jacques Jublin and lean-Michel Quatrepoint, French Ordi
nateurs - de I'Affaire Bull a I'Assassinat du Plan Calcul (Paris 1976). 

26. Lundstrom, Univac. 138, quotes the entirety of one report: 'Activity is progressing satisfac

torily as outlined under the June plan. There have been no significant changes or deviations 
from the outlined June plan'. This contrasted with 20 or 30 page reports from the leaders of 
comparable parts of the corporation. 
27. Quoted in, e.g., Mitchell, 'Genius' , 84. 
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Yet all was not entirely well with Cray's strategy, and IBM's countermoves 
were only part of the problem. The 7600 was built very much according to the 
same priorities as was the 6600. But while the 6600 offered a speed advantage 
of as much as 20 over previous generation computers, the 7600 was only four 
times faster than the 6600. Was it worth spending a further $10 million, and 
significant amounts of time modifying programs, to obtain that degree of 
speed-up? Some 6600 users, notably the nuclear weapons laboratories, 
answered in the affirmative. But many said 'no'. Sales of the 7600, while still 
healthy, were only half those of the 6600. In particular, universities , a large 
sector of the 6600's market, failed to upgrade. 

Initially, Cray seemed unperturbed. He and his team began designing a furt
her machine, the 8600. This involved a bigger break from the 7600, than that 
between the 7600 and 6600. Despairing of achieving big enough speed increa
ses by new components and incremental changes to architecture, Cray moved 
to embrace the much discussed, but as yet little practiced, principle of parallel
ism. The 8600 was to have four central processing units working simultane
ously, while all previous Cray machines (and nearly all previous computers of 
whatever kind) had but one. Again , an idea that seems simple in principle tur
ned out complex in practice. Ensuring adequate communication between the 
processors, and preventing them contending for access to the computer's one 
memory, were formidable problems." 

While Seymour Cray and his team were working on the 8600, another team 
within Control Data, led initially by Cray's former deputy James Thornton, 
was working on a rival machine: the STAR-IOO. Central to the STAR-IOO was 
an idea at least as novel as multiple central processors : vector processing. In a 
vector processor one instruction can be used to perform a certain operation, not 
just on one or two pieces of data (as in a conventional 'scalar' computer), but 
on large ordered sets ('strings' or vectors). An example would be an instruct
ion to add two strings each of 100 figures to give one string of 100 figures as a 
result. If the data could be organized in this way (and many of the problems of 
interest to the weapons designers at Livermore appeared, at least at first sight, 
to have this kind of regularity), considerable gains in speed could be achieved 
without the complexity of multiple central processors. 

With the backing of Fernbach and Livermore, the STAR-IOO (a STring 
ARray processor with the goal of 100 million results per second) began within 
Control Data, but at the Arden Hills site, not Chippewa. The strategy was not 
Cray's . Speed was indeed a priority, but users of different kinds had to be 
catered for. The cryptographers of the National Security Agency persuaded the 
STAR's developers to add hardware support for what those developers referred 

28. Interview with Les Davis, Chippewa Falls , WI, 3 May 1990. 
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to as 'spook instructions': data manipulations of particular interest to crypto
graphy. Control Data management (who had much greater access to the STAR 
than to the Cray machines) saw the STAR as the centrepiece of an integrated, 
compatible set of computers analogous to, but more advanced than , the IBM 
360 Series. The result was a very large instruction set of over 200 instructions. 
For a long period, too, leadership of the project was ambiguous, the machine 
becoming an 'engineers' paradise' in which everybody could have some novel 
ideas incorporated, but in which communication and coordination was poor. 
Only determined action by Neil Lincoln , who eventually replaced Thornton as 
project leader (Thornton left Control Data to set up his own firm , Network 
Systems Corporation), finally achieved delivery of the STAR to Livermore in 
1974, four years late. '" 

The STAR was - indeed still is - a controversial machine. Its adherents point 
out that it did achieve, indeed it surpassed, its impressive goal of 100 million 
results per second, and note that the vector processing pioneered on the STAR 
was to dominate at least the next two decades of supercomputing. Its detractors 
point out that it achieved anything approaching its top speed only on special 
programs which would allow extensive use of its vector capabilities. In scalar 
mode, in which one instruction produces one result , the machine was slower 
than the CDC 7600 of five years previously. The judgement of the market at 
the time was with the detractors : only three STARs were sold. 

The very existence of the STAR project in the late 1960s and early 1970s 
was, however, a further factor adding to the internal troubles of the 8600 pro
ject. Both factors were compounded by a change in direction at the top of Con
trol Data. Diagnosing 'a great change' taking place in the supercomputer mar
ket, William C. Norris, CDC's president and chairman of the board, said that 
Control Data's high-speed scientific computers had developed to a point where 
customers now needed little more in the way of increased speed and power. 
Instead , said Norris, supercomputer users were demanding service and soft
ware to help them more effective use of the speed they already had. 'In other 
words,' he concluded, 'the emphasis today shifts to applying very large com
puters as opposed to development of more power.' Although Control Data 
would continue to build and market large-scale scientific computers, invest
ment in research and development would be curtailed.30 

29. Interviews with Neil Lincoln (3 April 1990), Chuck Purcell (4 April 1990) and James 
Thornton (3 April 1990), Minneapolis, MN . Purcell worked as a salesman of the STAR and also 
took part in its design. 
30. Chippewa Falls Herald-Telegram. 15 March 1972; quoted in Speed and Power - Under
standing Computers (Alexandria, VA 1987),32. 
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Control Data's new corporate plan allowed for supercomputer development, 
but not at the pace Cray wanted - a completely fresh, significantly faster 
machine, every five years. Routinization - Control Data's development from an 
innovative start-up company into a large, diversified , customer-oriented corpo
ration, with a very important financial offshoot, the Commercial Credit Com
pany - had no place for charisma. The increasingly tenuous ties between Cray 
and Control Data were severed in 1972: 'Since building large computers is my 
hobby, I decided that with this shift in emphasis, it was time for me to make a 
change,' Cray said. He and four of his colleagues left to start his own 
company." 

Cray Research 

It is testimony to the respect in which Cray was held that the divorce was sur
prisingly amicable. Control Data's Commercial Credit Co. even invested 
$500,000 in the new Cray Research, Inc. (CRI), adding to $500,000 of Cray's 
own money, and a total of $1 ,500,000 from 14 other investors: the computer 
business had been sufficiently profitable that Cray had several personal friends 
within it able to put in as much as $250,000 each. Cray was both President and 
Chief Executive Officer. Finally, he could give pure expression to his socio
technical strategy, without even the residual encumberances of a large corpora
tion. 

The strategy was of breathtaking simplicity, but it made sense. Cray 
Research would build and sell one machine at a time and each machine would 
be a supercomputer: there would be no diversified product range, no attempt to 
make money (as Control Data very successfully did) primarily from the sale of 
peripherals like disc drives and printers , no dilution of the commitment to buil 
the fastest possible machine. By delimiting the goal , and keeping to a single 
development team of perhaps 20 people under the undistracted command of 
Seymour Cray himself, costs could be kept small. A selling price sufficiently 
above cost would be set to cover research and development expenditures.·n 

That the customer base for the world's fastest computer was small - Cray 
estimated it at 50 - did not disturb him. Indeed, it was an advantage that he 
already knew who his potential customers were: those purchasers of the 6600 
and 7600, like the nuclear weapons laboratories, whose demand for speed was 

3 1. John M. Lavine, 'New finn here blueprinting most powerful computer in the world - Cray 
Research Inc. putting together 'think tank', production facilities' , Chippewa Herald - Telegram , 
May 17, 1972, 1, 4 . 

32. Ibidem. 
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still unsatisfied and was perhaps insatiable. They would be prepared to pay the 
by now traditional supercomputer price of around $8 million to $10 million 
per machine. The economics of his enterprise was, indeed, clear. If he could 
achieve the high performance computer industry's traditional margin of a sei
ling price of three times manufacturing cost, the proceeds of a single sale 
would recoup the entire initial capital investment. 

Cray could not afford to take any risks with component technology, and cer
tainly could not afford to develop it within Cray Research. He chose a very 
simple, but fast, integrated circuit. It was, however, by no means fast enough 
on its own to give anything like the increase in speed needed to establish his 
new machine, to be called (in a very public move from an apparently private 
man) simply the CRA Y-I. 

It was in the choice of the Cray's architecture that Cray displayed a flexibili
ty often absent in single-minded, dominant technical entrepreneurs. ]1 He aban
doned the multiple processor approach that had failed on the CDC 8600, and 
adopted that of its rival , the STAR-IOO." However, he had the advantage over 
the STAR's designers that he had the failings of a real machine (or at least, an 
advanced development project) to learn from . Like others, he concluded that 
the STAR had two, interrelated, flaws. 

First, the STAR's scalar performance was far slower than its vector speed, so 
if even a small part of a program could not be made suitable for vector proces
sing, the overall speed of running that program would be drastically reduced. 
Cray therefore decided to place great emphasis on giving the CRAY-l the fast
est possible scalar processor. Second, the full vector speed of the STAR was 
achieved only if data could be packaged into regular vectors of considerable 
size. This was partly attributed to the fact that the STAR processed the vectors 
directly from memory and then sent the results back to memory, in effect using 
a 'pipeline' that was very fast when full, but which took a relatively long time 
to fill. Cray decided instead to introduce a small intermediate storage level 
(,vector registers'), built from very fast, but extremely expensive, memory 
chips. 

Other differences between the CRAY-l and the STAR were predictable con
sequences of their very different circumstances of development. Cray did not 
worry about compatibility with any other machine, whether designed by him 
or anyone else. Once again, he had his 'clean sheet of paper'. The CRAY-I's 

33. See, eg, the discussion of the work of gu idance engineer Charles Stark Draper in D. Mac
Kenzie . In venting Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance (Cambridge, 
Mass. 1990). 
34. Cray acknowledged the debt of the CRAY- I to the STAR-IOO in a lecture at the annual 
Supercomputing meeting in Florida, 15 November 1988. This lecture has been recorded on 
video: Seymour Cray, 'What's all this about ga llium arsenide'. 
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instruction set is in fact more complex than the 6600's - it may be that Cray's 
old links to cryptography came into play - but the great elaboration of the 
STAR was avoided. The old issues of physical size and cooling were once 
again central. The STAR's 'memory-to-memory' pipeline, and relatively slow 
scalar unit, permitted a physically large machine. Cray's fast scalar unit, and 
vector register design, did not. 

His goal was a clock speed of 12.5 nanoseconds, well below the 40 nanose
conds of the STAR. In the former time interval, even light in free space travels 
no more then 4 meters and an electric signal in a wire is slower. This influen
ced several technical decisions. Along with the continuing fear of placing him
self in the hands of others whom he could not control, it persuaded even Cray 
to override, as far as memory design was concerned, his motto about keeping 
'a decade behind'. In previous machines he had always used magnetic core 
memories. Under the impact of competition from the new semiconductor 
memories, however, the manufacturers of core memories were concentrating 
on the cheap, low performance end of the market. Cray therefore decided to 
opt for slower, but physically smaller and reliably available, semiconductor 
memory chips. 's 

Shrinking the machine also intensified the familiar problem of heat. It gene
rated about four times as much heat per cubic centimeter as the 7600. Cray's 
team developed a new cooling scheme for the CRAY-I. Its integrated circuits 
were mounted on boards back-to-back on copper plates built onto vertical 
columns of 'cold bars' - aluminium blocks containing stainless steel tubes 
through which freon coolant flowed. The complete machine consisted of twel
ve columns arranged in a 270 degree arc, thus giving the machine its now 
famously elegant C-shaped horizontal cross-section. J6 (see Figure 2) 

The CRAY-] was as much of a tour-de-force as the 6600. All but a few ad
herents of the STAR accepted that the CRAY-I was, by a large margin , the 
world's fastest machine when it appeared in 1976. It is interesting to note, 
however, that it was a triumph of Cray's general sociotechnical strategy, and 
insight into the weak points of previous designs, rather than of specific inven
tion: the only parts of the original design to be patented were the machine's 
cooling system and the vector registers. 

It was nevertheless a technical triumph. This time round, IBM did not even 
try to compete: corporate pride was outweighed by the memory of past failures 
and by a sense that supercomputing was merely a market niche of limited size, 

35. Interv iew with Les Davis, Chippewa Falls, WI, 3 May 1990. 
36. A more thorough technical description of the CRAY-I can be found Richard M. Russell, 
The CRAY-I Computer System', Communications a/the ACM 21 ( I) January 1978,63-72. 
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rather than the flagship of all computing. Control Data tried, with a reengineer
ed, improved version of the STAR known as the Cyber 205. It was a strong 
technical rival to the CRAY-I - faster than it on long vectors, though still not as 
fast on short ones - but it was too late. 

Control Data's management hesitated on whether the supercomputing was 
really worth the trouble and risk they had found it to involve. An interim 
machine, the Cyber 203, appeared only in 1979, and the Cyber 205 only in 
1981, five years after the CRAY-1. By 1985, around 30 Cyber 205s had been 
sold - not bad by the standards of the 1960s, but as we shall see, not good 
enough by the new standards of the 1980s, standards set by Cray Research. 
First Control Data, and then its supercomputer spin-off ETA Systems, were 
constantly chasing Cray Research from behind, an ultimately fruitless effort 
culminating in the brutal and painful closure of ETA by its parent in April 
1989, with total losses in the pursuit (possibly exaggerated for tax purposes) 
totalling $490 million. l7 

The transformation of the Cray strategy 

What made the chase ultimately fruitless was not any entrenched speed advan
tage of the CRAY-I and successor Cray Research machines. ETA's successor 
to the Cyber 205, the ETA 10, was indeed faster on some measures than Cray 
Research's machines. The Japanese industry's entry into supercomputing 
during the 1980s has, likewise, led to machines faster than Cray Research's, 
and the American suppliers of 'massively parallel' computers regularly quote 
performance figures far higher than those of Cray Research's modestly parallel 
vector processors. 

Rather, Seymour Cray's sociotechnical strategy was quietly transformed. In 
pursuit of success and stability, charisma was routinized. The resulting 'net
work' (again in Calion, Latour and Law's sense) no longer expressed itself in 
the figure of Cray himself - indeed ultimately it had no place for him - but it 
has, to date, proven remarkably durable. 

The transformation began with the second CRA Y-\ to be sold. The first sale 
was the classic Cray linkage of raw speed with the needs and resources of a 
nuclear weapons laboratory (Los Alamos, this time, not Livermore, since 
Fembach had committed that Laboratory to a second STAR 100), together 
with the classic Cray confidence. Los Alamos had not budgeted for a new 

37. Interviews with Carl Ledbetter, St.Paul , MN, 17 May 1990, and Neil Lincoln , Minneapolis , 
MN, 3 April 1990. Ledbetter was the last president of ETA Systems. 
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supercomputer before 1977, and by the mid-seventies the weapons laborato
ries' computer acquisition process had become much more bureaucratized. 
Cray Research, without any sales four years after it had been set up, had to 
establish itself, and few customers other than Los Alamos would have the 
interest and the resources to accept a new machine, almost devoid of software, 
incompatible with its existing computers. Cray gambled and offered Los Ala
mos CRAY-I Serial I on loan. 'If the machine hadn't performed, Cray Re
search wouldn't have continued as a company."" 

The customer identified for the next CRAY-l, Serial 3, was not a nuclear 
weapons laboratory, but the National Center for Atmospheric Research. (Con
struction of Serial 2 was halted when Serial I displayed a high level of memo
ry errors when installed at Los Alamos, perhaps because of the high incidence 
of cosmic rays at the nuclear laboratory, high in the mountains above the New 
Mexico desert, and error detection and correction facilities were added to fur
ther models.) Although attracted by the CRAY-I 's speed, the Boulder, Colora
do meteorological bureau refused to buy the machine unless Cray Research 
supplied the systems software as well. 

Cray strategy of building 'the fastest computer in the world' and letting the 
users worry about software was put to the test. By 1976, the management of 
Cray Research was no longer solely in Seymour Cray's hands. Cray could raise 
money from friends, but he was not the man to negotiate details with Wall 
Street. Another mid-Westerner, also an electrical engineer but with a Harvard 
MBA (Master of Business Administration) degree, had been hired in 1975 as 
chief financial officer: 34-year-old John Rollwagen, who organized the 
successful 1976 public flotation of Cray Research. Rollwagen and others con
cluded that a more accommodating approach to users had to be taken, and 
committed the company to supplying the National Center for Atmospheric 
Research with systems software - an operating system and a Fortran compiler -
as well as hardware, initiating a major software development effort (located, 
significantly, in Minneapolis, not Chippewa) to parallel Cray's hardware deve
lopment. In July 1977 CRA Y-I, Serial 3 was shipped to Boulder, and by the 
end of the year Serial 4, 5 and 6 had also been sold. The company made its first 
net profit - $2 million - and John Rollwagen became President and Chief Exe
cutive Officer. J9 

Though the sales of the CRA Y-l were just beginning, thoughts within Cray 
Research already began to turn to what to do next. There was discussion in the 
company about whether or not to move into the 'low-end', i.e. to make smaller 

38. John Rollwagen; quoted in 'Gambling on the new frontier', imeljace , 9(8) September 1986, 
6-7, 7. 
39. Ketchum, 'Nanoseconds', 56. 
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machines (what in the 1980s would come to be called minisupercomputers), 
derived from the CRA Y-I, that would be cheaper and aim at a larger market. 
Seymour Cray disagreed, explicitly turning his back on the lure of growth. In 
the 1978 Annual Report he wrote: "1 would rather use the corporate resources 
to explore and develop newer and more unique computing equipment. Such a 
course will keep the Company in a position of providing advanced equipment 
to a small customer base in an area where no other manufacturer offers compe
titive products. This course also tends to limit the rate of growth of the compa
ny by moving out of market areas when competitive equipments begin to 
impact our sales. I think it is in the long-term best interests of the stockholders 
to limit growth in this manner and maintain a good profit margin on a smaller 
sales base.""" 

As always, Cray put his technological effort where his mouth was, starting 
work in 1978 on the CRAY-2, with the goal of six-fold increase in speed over 
the CRAY-I - nearing the tantalizing target of the gigaflop, a thousand million 
floating-point arithmetic operations per second. 

No-one defied the founder by beginning work on a minisupercomputer. 
Nevertheless , Cray Research's development effort was not restricted to the 
CRAY-2, and extensive efforts were made to make the existing CRAY-I attrac
tive for a broader range of customers. The CRA Y-I S, announced in 1979, kept 
to the founder's remit by offering improved performance: an input-output sub
system to remove bottlenecks that slowed the original CRA Y-I , and a larger 
memory. In 1982, however, it was followed by the CRA Y-I M, offering the 
same performance as the I S, but, through the use of a different, cheaper com
ponent technology, at a significantly lower price - $4 to $7 million , rather than 
the $8.5 to $13.3 million of the machines in the IS series . The CRAY-IM was 
no 'mini', but it could be seen as a step in that direction. 

Changing the hardware on offer was only one aspect of the new, different 
strategy that began to develop at Cray Research. Systematically, different cate
gories of users (not just weapons laboratories and weather bureaus, important 
though those remained) were cultivated. Their needs were explored and, where 
necessary, technology altered or developed to meet them. The oil industry was 
first, with four years of cultivation between first contacts and the first sale, in 
1980. Originally, the oil industry used supercomputers for reservoir engineer
ing in order to extract as much oil from a well as possible. Soon, however, 
these machines became also used for seismic analysis to locate possible oil 
deposits. Enormous amounts of data had to be processed, in quantities far 
exceeding even the weapons laboratories or weather bureaus. A specially 

40. Cray Research, Inc., Annual Report 1978 (Minneapolis, MN 1979) 2. 
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developed additional memory - the Solid State Device (SSD) helped - but a 
crucial (and symbolically significant) step was Cray Research's investment in 
the development of a link between IBM magnetic tape equipment and a Cray 
supercomputer, together with software to handle tapes that had suffered physi
cally from the rigours of oil exploration.· ' 

Aerospace, the automotive industry and chemicals were further targets for 
successive waves of focused cultivation and 'network building'. Though physi
cal devices had sometimes to be developed to cement links, software develop
ment was far more important. It was no longer sufficient, as it had been at the 
sale of Serial 3, to supply an operating system and a Fortran compiler. Compi
lers for other programming languages were developed, and particular attention 
was devoted to 'vectorizing' compilers, which would enable the users of Cray 
supercomputers to take advantage of their machines' vector speed without 
having to invest large amounts of time in rewriting programs (as the Liver
more users of the STAR-I 00 had had to do). Cray Research even took upon 
itself to convert for use on its machines specific computer packages that were 
important in areas being targeted for sales, such as the PAMCRASH automobi
le crash simulation program. By 1985, 200 major applications packages had 
been converted to run on Cray machines:' 

The result of all this effort was that during the 1980s Cray Research's expen
diture on software development came to equal that on hardware development. 
Seymour Cray should not be thought of as opposed to this. Ever flexible, about 
the means to achieve the goal of speed if not about the goal itself, he could 
even be seen as in the lead of this effort, abandoning for the CRA Y-2 Cray 
Research's own Cray Operating System (COS) , and moving instead to UNIX, 
which was rapidly becoming a standard operating system, and which was 
much better at handling time-sharing and interactive computing than Cray 
Research's original system. Cray's flavour of UNIX was chistened UNICOS. 

But his readiness to make the shift also indicated a widening chasm. It was 
in part sensible because the CRA Y-2 differed so radically in architecture from 
the CRAY-l that converting the Cray Operating System was scarcely any 
easier than shifting to UNIX. Once again, Seymour Cray had started with a 
clean sheet of paper in his search for speed. But, with the growing attention to 
the priorities of users disclined to invest in rewriting programs, and with the 
growing Cray Research investment in software, the clean sheet of paper was 
beginning to seem a problem, not an advantage, to others in the company.4J 

41. The Seismic Processing Problem: Cray Research's Response' , Cray Channels, 5(2), 1983, 

6-9; interview with Dave Sadler, Minneapolis, MN, 2 May 1990; Sadler worked on the software 
for handling the tapes. 
42. Cray Research, Inc., Annual Report 1984 (Minneapolis, MN 1985) 2. 
43. Interview with Margaret Loftus, Minneapolis, MN, 4 May 1990. Loftus was Cray's vice
president of software at the time. 
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Fig. 4: The Cray-2 Computer System incorporates major innovations in computer architecture 
and technology, including a 256-milion-word common memory and a 4.I-nanosecond clock 
cycle time. The CRAY-2 offers an order of magnitude increase in peiformance over the CRAY-l. 
The logic and memory circuits of the CRAY-2 are contained in eight-layer, three dimensional 
modules that are cooled by direct contact with a circulating liquid fluorocarbon. The CRAY-2 is 
housed in a 14 column mainframe requiring just 16 square feet (1.5 square meters) of floor 
space. 

Here, furthermore, the unpredictability of trying to implement a strategy in 
an only partially tractable world, rather than rational choice between strate
gies, played a decisive role, and added to the centrifugal forces already push
ing Seymour Cray away from the centre of the company he had founded. To 
gain his desired speed increase, Cray was pursuing an ambitious design 
combining new, faster chips (developed by Motorola and Fairchild in coopera
tion with Cray), multiple central processing, and a processor architecture sig-
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nificantly different from that of the CRAY-l. Despite their respect for Cray, 
others in the firm questioned whether he could succeed in all these innovations 
simultaneously, and difficulties and delays in the CRA Y-2 project reinforced 
their fears. 

Les Davis , Cray's chief engineer, began the process by which an alternative 
to the CRAY-2 emerged, by suggesting the use of these chips in a multiproces
sor design, but one in which the basic processor was essentially the same as in 
the CRAY-l. Such a machine would enjoy greater software compatibility with 
the CRAY-1, and even if no product emerged it would allow the increasingly 
important software developers to experiment with parallel processing in ad
vance of the CRAY-2. On Davis's instigation a second design team was form
ed, headed by a young Taiwan-born engineer, Steve Chen, to pursue a low
level cheap effort along these lines. 

The effort surpassed by far the hopes of its instigator. John Rollwagen, con
cerned that Cray Research's future was being staked too exclusively on the 
CRAY-2, decided to sell the Davis-Chen machine as a product. The CRAY X
MP, announced in 1982, offered up to five times the performance of the 
CRAY-IS, nearly as much as the CRAY-2's as yet unmet goal, but with the 
advantage of substantial software compatibility with the CRAY-I.44 The X-MP 
fitted its niche beautifully, in both a physical sense (the use of more advanced 
chips meant that multiple processors could be fitted into a cabinet very similar 
to that of the CRA Y-I) and a commercial sense, given the importance of soft
ware to Cray Research and its users. It became the Western world 's most suc
cessful ever supercomputer, with almost 160 sales of different versions of the 
X-MP by the end of 1989.'5 

Seymour Cray managed to snatch partial success for the CRAY-2 from the 
jaws of what was rapidly beginning to look like a path to oblivion: an advan
ced design route to a new computer offering little, if any, speed increase on the 
X-MP, which was fast becoming an established product. He managed to diffe
rentiate the CRAY-2 from the X-MP by using slow but relatively cheap chips 
to offer a massive memory of up to 256 megawords , two orders of magnitude 
more than existing machines at the time. He compensated for this slowness of 
the massive memory by attaching small, fast memories to each of the CRAY-
2's four processors. This tactic worked only partially: very careful manage
ment of memory resources by users of the CRAY-2 is needed to prevent the 
slow main memory still becoming a bottleneck. But a sufficient number of 

44. Cray Research, Inc., Annual Repart 1982 (Minneapolis, MN 1983); Interv iews wi th Les 
Davis. Chippewa Falls, WI , 3 May 1990, and John Rollwagen, Minneapolis, MN, 2 April 1990. 
45. 'Cray Research Fact Sheet' giving Marketing Data as of 3 1 Dec. 1989. 
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users wanted a massive memory (by the end of 1989 24 CRAY-2's had been 
sold)46 for there to be reasons other than sentiment for Cray Research to market 
its founder's design. 

The most immediate reason for the CRAY-2's dangerous delay (it came on 
the market only in 1985, three years after the X-MP) had been problems with 
cooling, and different approaches taken to these are a further interesting indi
cator of the specificity of Cray's preferred sociotechnical style. The CRAY-2's 
components were packaged even more closely than in previous machines, and 
Cray, despite repeated efforts, could not make his existing approach to cooling, 
based on circulating freon refrigerant, work well enough: "You don't know you 
are going down the wrong road on a design until you have invested six months 
or a year in it. I had about three of those false starts on the CRA Y-2. The cool
ing mechanism in those designs didn't work."47 

These failures led Cray Research to initiate yet another alternative to Cray 
himself: a research subsidiary called Cray Laboratories in Boulder, Colorado. 
Its job was to do what it appeared that Seymour Cray could not do - design a 
CRAY-2 that worked. Whjle Cray continued to search for a way to cool his 
computer design, using existing chips with modest numbers of circuits on the 
chip, Cray Labs pursued the alternative path (more widely followed in the 
computer industry at large) of packing more computing power onto each chip, 
using very large scale integration. 

'It was going to be either one design or the other,' Cray later recalled. There 
was no commonality in the two approaches, and only his own fitted his style of 
work. 'I can't take the high-technology (very large scale integration) approach 
because it requires a division of the work into specific areas, and I can't handle 
that as an individual,' Cray said. 'I was grasping at a low-technology approach 
to the CRAY-2." 8 

In a 'last desperate attempt' Cray tried a completely new cooling approach in 
which the whole machine would be immersed in a cooling liquid which, by its 
forced circulation, would remove the heat produced. When he proposed the 
scheme nobody took it serious. '[E]veryone on the project laughed, in fact they 
rolled in the aisles. Because everybody knew the boards would swell up and it 
just wouldn't work.' Indeed, liquid immersion cooling had been tried before, 
and a variety of known coolants had been investigated, all of which in short 
time damaged the printed circuit boards. But Seymour Cray took a different 
approach: he did not primarily select liquids because of their cooling proper
ties, but he chose them on the basis of their known inertness. One of the liquids 

46. Ibid. 
47. Gross, 'Quicker computer? Cray leads the way', The Minneapolis Star, December 22, 1981. 
48. Ibid. 
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he subsequently tried was a substance that was used in artificial blood. This 
finally worked, and allowed Cray to build a machine that was very densely 
packed but which could still be cooled: 9 (See figure 4) 

The split 

The great success of the X-MP, and partial success of the CRAY-2, contributed 
to Cray Research's continuing growth. Despite its specific market, the compa
ny's sales began to nudge it into the ranks of the dozen or so leading computer 
suppliers in the world, albeit still far behind the giant IBM. That success, 
however, masked the deepening of the divide between its founder and the bulk 
of the company he had founded. In 1989, four years after the CRAY-2 went on 
the market, Seymour Cray left Cray Research. 

During the latter part of the 1980s Seymour Cray's strategy, and that domi
nant in Cray Research, continued to diverge. The Cray Research strategy was 
to build on the success of the X-MP and the growing user base that made that 
success possible, seeking systematically to develop new fields of application 
and strengthening relations with existing customers. The purchaser of an X
MP (or the improved, but compatible, Y-MP) is now buying not raw speed, but 
access to extensive software resources and services. Cray Research will help 
customers new to supercomputing to plan their installations, and provide on
site support for the life of the installation. The firm guarantees that should a 
Cray Research supercomputer fail, at any site anywhere in the world, a Cray 
engineer will be on site in two hours to solve the problem. 

Far from keeping users at arms length, Cray Research seeks to bind them 
ever more tightly to the company. A Cray User Group has been set up, which 
holds meetings for all users of Cray supercomputers every year. These mee
tings are attended by Cray representatives, enabling the company to respond 
quickly to problems or desires that may emerge from these meetings. Cray 
Research is also paying increasing attention to links with other suppliers, as 
well as to users. The announcement in 1990 of a 'network supercomputing' 
strategy for Cray Research made this explicit: the supercomputer is no longer 
to be seen as an artefact standing on its own, but as a central part of complex 
company-wide networks, many parts of which will be supplied by companies 
other than Cray.50 

If this strategy begins to sound a little like the statements by Norris that were 
instrumental in Cray leaving Control Data, one crucial difference should be 

49. Interviews with Les Davis, Minneapolis, MN, 3 May 1990 and Stu Patterson, Boulder, CO, 
II May 1990. Patterson was head of the Cray Boulder Labs. 
50. Interview with John Rollwagen, Minneapolis, MN, 2 April 1990. 
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emphasized: Cray Research is still very concerned with speed. The CRA Y Y
MP, which came onto the market in 1988, is about two to three times faster 
than the X-MP, though comparison is difficult because both machines have 
been made available in many different processor numbers and memory sizes to 
suit different kinds of customers. The successor to the Y-MP, yet to be announ
ced officially, but generally referred to as the C-90, will be a further expression 
of this technological approach: it will be compatible with its predecessors, and 
of broadly similar design, but significantly faster: embodying improved com
ponent technologies, more central processors (16 rather than the 8 of the top
of-the-range Y-MP) and a larger memory.51 

Simultaneously, however, the heretical step 'down' towards the mini super
computer has also been made. In 1990 Cray Research announced an air-cooled 
version of the Y-MP series: slower, but, at $2.2 million upwards, significantly 
cheaper, if still more expensive than most minisupers. The company also 
bought Supertek Computers, a Santa Clara minisupercomputer company that 
specializes in machines, compatible with Cray, but cheaper yet again. The 
acquisition of Supertek is primarily intended to accelerate Cray's entry into the 
marketplace for minisupercomputer systems.52 

Seymour Cray's commitment to speed, on the other hand, remained much 
more naked. His goal for the CRAY-3 is a twelve-fold increase in speed over 
the CRAY-2, to sixteen thousand million floating-point arithmetic operations 
per second.53 The machine will be compatible with the Cray-2 but it will not be 
compatible with the X-MP, Y-MP or C-90. 

In one crucial respect, however, the CRAY-3 is a departure from Cray's pre
vious strategy. About a 4-fold improvement in speed over the CRAY-2 is 
espected to come from using 16 processors compared to four on the CRAY-2, 
but that leaves a factor of at least three to come from faster components. As we 
have seen, Cray's preference in all previous machines was to remain well with
in the state-of-the-art in component technology - to avoid both risk and also a 
complex division of labour. But for the CRAY-3 he concluded that the state-of
the-art would not sustain the increase in component speed he sought, and so 
for the CRAY-3 he has taken the 'high-technology approach' eschewed for the 
CRAY-2. 

Nor, furthermore, is the form taken by this approach the silicon VLSI (very 
large scale integration) path, which, though new to Cray, had many analogues 

51. 'What comes after Y?', Inleiface, 12(6) Summer 1989, 8. 
52. Steve Gross, 'Cray Research says it will buy California's Supertek Computers', Star Tribune, 
March 30, 1990. 
53. The following description of the CRAY-3 is largely based on a lecture by Seymour Cray at 
the annual Supercomputing meeting in Florida, 15 November 1988. This lecture has been recor
ded on video: Seymour Cray, 'What's all this about gallium arsenide', 
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in the wider computer industry. Instead, Seymour Cray became the first com
puter designer to commit himself to using processor chips made out of gallium 
arsenide, rather than silicon. Gallium arsenide had long been discussed as a 
faster substitute for silicon (Cray himself had investigated but rejected it for 
the CRAY-2), but there were known to be daunting difficulties in the number 
of circuits that could be implemented on a gallium arsenide chip, in manufac
turing the chips and in their reliability. Around the computer industry, the jibe 
had even become that 'Gallium arsenide is the technology of the future, always 
has been, always will be'. 54 

With the CRA Y-3, Seymour Cray gambled that the future was about to arri
ve, and that he could manage a more complex process of technological deve
lopment, involving not just hi s own design team but also groups outside the 
company developing gallium arsenide components for the project. Reports 
suggest that he has been succesful. The CRAY-3 project has, however, met 
with serious delays. The problems have arisen, it seems, not from the gallium 
arsenide but from the continuing miniaturization needed to sustain ever-in
creasing speed. The CRAY-3 is planned to operate with a 2 nanosecond clock 
period, handling one scalar instruction every clock period. For this to be possi
ble, given the finite speed of electrical signals, the maximum allowable wire 
length is 16 inches. So the CRAY-3 modules are unprecedentedly small for a 
supercomputer. 

Seymour Cray's design calls for cramming 1024 chips into a package 
measuring just 4 inches by 4 inches by 1/4 inch. A 16-processor CRAY-3 
would use 208 of those packages. Assembling them is so complex and delicate 
a task that it is believed to be beyond the capacity of human assemblers. Spe
cial robots had to be developed to do it; but this has again involved collabora
tion outside Cray's team. He has been working with the Hughes Aircraft Com
pany to develop robotic assembly equipment to attach 52 gold wires to each 
gallium arsenide chip. The wires, which serve as both electrical connectors 
and fasteners, are far thinner than human hairs and a quarter of an inch long. 
They need to be perfectly straight because after 52 of the wires are attached to 
each chip - each with a microscopic dot of solder - the chip is turned over and 
pressed directly into a printed circuit board one inch square. Each board holds 
nine chips and is composed of eight layers, each with its own circuitry. To cool 
the chips, which sit flush against the circuit board, thousands of holes have 
been drilled to permit the coolant to contact each chip directly. As in the case 
of the CRAY-2, the density is to be achieved by means of three-dimensional 
packaging. All in all, in each module 12,000 vertical jumpers have to be 
soldered, which poses a tremendous manufacturing challenge. 

54. Marc H. Brodsky, 'Progress in Gallium Arsenide Semiconductors', Scientific American, 
February 1990,56-63,56. 
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Sustaining both the CRAY-3 and C-90 projects, together with the growing 
range of other development activities (especially in software) that Cray 
Research was becoming committed to, began to place strains on the company. 
During the first quarter of 1989, research and development expenses were 
about 35% higher than in the first quarter of the preceding year, even after the 
cancellation of another ambitious project, the MP project led by Steve Chen. 
At the same time, the supercomputer market's annual growth had slowed from 
about 50 per cent in the early 1980s to about 10 per cent in 1988.55 The share 
price of Cray Research , long the darling of Wall Street, was beginning to 
slump drastically. Either the CRAY-3 or C-90 had to go. 

Which was it to be? With the delays in the CRAY-3, it and the C-90 would 
appear at roughly the same time, 1990/91, and were going to be similar in 
speed and memory sizes. The main difference was in compatibility. The 
CRAY-3 would be compatible with the CRAY-2, of which about 25 machines 
were sold. The C-90 would be compatible with the X-MP and Y-MP line, with 
an installed base of around two hundred. The logic was clear. The C-90 had to 
be preserved, and the CRAY-3 cancelled. 

Yet it could not be as simple as that. John Rollwagen knew that 'not 
choosing Seymour's machine would have torn the company apart'. 'After six 
months mulling over alternatives,' Rollwagen proposed to Cray yet another 
'amicable divorce'. 56 A new company would be incorporated to undertake the 
further development of the CRA Y-3 . The new company at first be a wholly 
owned subsidiary of Cray Research , with Cray Research transferring to it $50 
million worth of facilities and up to $100 million in operating funds over two 
years. For Cray Research, with a revenue of $750 million a year, this is a lot of 
money. However, Cray Research's shareholders will be rewarded by receiving 
shares in the new company on a tax-free basis, Cray Research will now be able 
to concentrate its efforts and resources on the one project, and failure of the 
CRAY-3 will not endanger Cray Research's existence. 

While making it clear the split was not his idea, Seymour Cray agreed to it: 
'I don't mind this role. I kind of like starting over'.57 Once again, he was 
working for a small start-up company, this time called the Cray Computer Cor
poration. This time, however, it is not in Chippewa. Prior to the split, the 

55. Video tape 'Cray Private' (15 May 1989), on which John Rollwagen explains the reasons for 
splitting off Cray Computer Corporatin from Cray Research. See also Steve Gross , 'Will Cray 
suffer without its founder?', Star Tibune, May 21 , 1989. 
56. Rollwagen as quoted in Carla Lazzarechi, 'Cray Left his Company to Prevent Internal Con
flict' , Los Angeles Times, 4 June 1989, part IV, 4, and in Russe ll Mitchell , 'Now Cray faces life 
without Cray', Business Week, 29 May 1989, 27. 
57. Cray, quoted ibid. 
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CRAY-3 team had already moved to Colorado Springs, in the foothills of the 
Rocky Mountains . Nor is the world faced by him the same as in 1957, or in 
1972. In 1972, in particular, Cray Research's commitment to building the 
world's fastest computer was unique. It had no direct competitor, the less than 
whole-hearted effort at Control Data aside. At the start of the 1990s, Cray 
Research, the Japanese supercomputer companies, Steve Chen (who left Cray 
Research when his MP project was cancelled, to form a new firm backed by 
IBM) are all pursuing speed, as are a number of other companies who have 
developed or are developing machines of a quite different structure to those 
characteristic of 'main-stream supercomputing'. 

In this newly competitive marketplace, Cray Research still enjoys a domi
nant position, not through speed alone, but rather through the diverse, entren
ched links it has built with users. Seymour Cray, on the other hand, is taking on 
this new world with two resources : the strategy of speed, and the power of the 
name. 

Charisma and routinization 

The charisma of Cray is real and continuing. When a local newspaper reported 
that the CRA Y-3 development was moving to Colorado Springs, 3,500 people 
wrote asking for jobs, before any formal advertisement appeared. The tempta
tion of a purely psychological interpretation of that charisma - 'The Genius' - is 
strong. Yet it must be resisted. 

The charisma of Cray is the product of a network of relationships that stretch 
far beyond the man himself and his brain. Most obviously, the charisma is in 
good part the result of his computers, several of which have unequivocally 
been accepted as the most powerful in the world. The engineer's charisma, if it 
is not to be evanescent, must embody itself in the machine, just as the war
lord's must embody itself in an army, and the prophet's in a movement. And 
not just any machine, or any army, or any movement - but one that succeeds 
(or, at the very least, fails gloriously and tragically). 

Building a machine and making it successful cannot be done by one person 
alone. Others must play their part, from those who laboured with Cray through 
the long Chippewa evenings, to the women who, for months on end, painsta
kingly connected up the CRAY-l's complex wiring, to users like Fembach who 
made Cray's first supercomputer work, to developers of software, to a daughter 
satisfied with algebra done by elves. They, and the wider world, may be happy 
to attribute authorship of the machine and of its success to the charismatic eng
ineer, but without them the machine and its success would not exist. 

Hence the dialectic of charisma. If a network is to grow and survive (more 
machines, more sales, a growing firm; an empire; a church), its links must 



ELZEN, MACKENZIE SEYMOUR CRAY AND SUPERCOMPUTING 277 

multiply, expand, solidify. Not only are more actors involved, but many more 
specialist functions, often far removed from the skills of the leader. However 
entrenched the image of the charismatic leader's authorship of everything, 
strains in the opposite direction develop. The specialist functions demand due 
resources and due recognition . Social organization, once implicit (Seymour 
Cray's personal links to key users), becomes explicit (the official Cray User 
Group). 

Weber's term for all this - routinization - is too stark, at least in the context 
we are discussing. The information technology industry changes too fast for 
bureaucracy (in the Weberian sense of a formal hierarchical division of labour, 
with c1earcut rules, roles , and responsibilities, and a clear separation between 
the demands and duties of the role and the personal characteristics of its tem
porary incumbent) to stabilize successfully, as Bums and Stalker showed thirty 
years ago.58 Explicit organization - albeit 'organic' in Bums's sense, rather than 
bureaucratic - is still necessary, beyond a certain size. And explicit organiza
tion brings with it its own exigencies and its own priorities. Risks, for examp
le, may still need to be taken, but in the words of John Rollwagen, they must 
be taken 'more carefully'. 59 

The successful charismatic leader thus eventually faces a hard choice: to 
playa revered, but different, role, in the new network, or to cut loose from it 
and begin afresh. Seymour Cray, yet again, embarked upon the second path. 
Will he succeed as he has done before? Although his admirers certainly hope 
so, many doubt he will. If he succeeds, however, it is exactly because of these 
doubts that his legendary status will skyrocket further. 

58. T. Bums and G.M. Stalker, The Management of Innovation (London 1961). 
59. Interview with John Rollwagen, Minneapolis, MN, 2 April 1990. 
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